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ABSTRACT 

This research was conducted at broiler farm of close 

house  and open house  systems at Wates Sub district, Kediri 

Regency. The study was aimed to investigate profitability, 

break even point, and R/C ratio analysis of close house  and 

open house  broiler systems. Respondents involved of broiler 

farmers of close house  and open house  systems. Primary data 

were collected from 5
th
 to 30

th 
 April 2014 using structure 

questionnaire. The data were analysed by descriptive analysis 

with applying economic equation namely costs production, 

profit, BEP MOS and R/C ratio. The results showed that close 

house  system was more profitable than open house  system. 

Total production costs were more efficient in close house  (Rp 

89,725/kg/year or Rp 15,120,-/kg/period) than those in open 

house (Rp 90,342,-/kg/year or Rp 15,057,-/kg/period), with 

high revenue (Rp 100,980,-/kg/year or Rp 16,830,-/kg/period) 

of close house compared to those of open house (Rp 100,027,-

/kg/year or Rp 16,671,-/kg/period). Profit were Rp 10,254,-

/kg/year (close house) and  Rp 9,685,-/kg/ year (open house), 

R/C ratio in close house  and open house  system were 1,03 

and 1,04, respectly whereas Rp 30,104,-/bird and Rp 29,510,-

/bird of BEP price, 42,618 kg/period and 10,328 kg/period of 

BEP product, 21,745 bird/period and 5,270 bird/periode of 

BEP raised. 

 

Keywords: BEP price, BEP product, production costs, revenue 
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RINGKASAN 

 

Broiler atau ayam ras pedaging merupakan ternak yang 

efisien dalam menghasilkan daging. Ayam pedaging 

mempunyai potensi yang besar dalam memberikan sumbangan 

terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi protein hewani 

masyarakat Indonesia, karena sifat proses produksi relatif 

cepat dan hasilnya dapat diterima masyarakat luas. Kabupaten 

Kediri merupakan salah satu kawasan peternakan ayam 

pedaging di Jawa Timur yang masih membutuhkan 

pengembangan. Tingkat perkembangan populasi ayam 

pedaging di Kabupaten Kediri tersebar hampir secara merata 

salah satunya di Kecamatan Wates. Kecamatan Wates 

mempunyai populasi ayam pedaging sebanyak 156.157 ekor 

atau 5,95 % dari total populasi ayam pedaging di Kabupaten 

Kediri yang berjumlah 2.623.200 ekor.  

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan  dengan sistem close house  dan open 

house  di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, pada tanggal 5 

sampai 30 April 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui biaya produksi dan penerimaan serta mengetahui 

besarnya pendapatan atau keuntungan, BEP dan R/C ratio 

pada usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan dengan 

sistem close house  dan open house  di Kabupaten Kediri. 
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Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah studi kasus dengan pengambilan sampel dilakukan 

secara purposive sampling. Pengambilan data dilakukan 

dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan 

mencantumkan rumus ekonomi untuk menghitung biaya 

produksi, penerimaan, pendapatan/keuntungan, BEP dan R/C 

ratio pada  peternakan ayam pedaging pola kemitraan dengan 

sistem close house  dan open house . 

Hasil dari penelitian menunjukkan modal yang 

dikeluarkan sebesar Rp. 110.157,-/kg/tahun (close house) dan 

Rp. 98.148,-/kg/tahun (open house). Biaya produksi yang 

dikeluarkan adalah Rp. 89.726,-/kg/tahun (close house) dan 

Rp. 90.343,-/kg/tahun (open house). Penerimaan yang 

diperoleh sebesar Rp. 100.980,-/kg/tahun (close house) dan 

sebesar Rp. 100.028,-/kg/tahun (open house). Keuntungan 

yang diperoleh sebesar Rp. 10.254,-/kg/tahun atau (close 

house) dan Rp. 9.685,-/kg/tahun (open house). BEPpenerimaan 

Rp.707.462.419,-/periode (close house) dan Rp. 170.425.919,-

/periode (open house), BEPharga per ekor sebesar Rp. 30.105,- 

(close house) dan Rp. 29.511,- (open house), BEPharga per kg Rp. 

15.415,- (close house) dan Rp. 15.266,- (open house), BEPekor  

sebesar 21.745,53 ekor/periode (close house) dan 5.270,00 

ekor/periode (open house). BEPproduk sebesar 42.618,22 

kg/periode (close house) dan 10.328,84 kg/periode (open 

house). MOS sebesar 2,87% atau Rp. 20.923.965,- (close 

house) dan 3,15% atau Rp. 5.548.053,- (open house). Nilai 

R/C ratio sebesar 1,04 pada sistem close house  dan 1,03 open 

house, artinya bahwa setiap setiap penggunaan biaya produksi 

sebesar Rp. 1.000.000,- akan memperoleh penerimaan sebesar 

Rp. 1.040.000,- pada close house  dan Rp. 1.030.000,- pada 

open house. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu 

secara ekonomi pemeliharaan ayam sistem close house lebih 

menguntungkan daripada sistem open house namun dalam segi 
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efisiensi lebih menguntungkan peternakan sistem open house. 

Disarankan peternak yang ingin mendirikan kandang dengan 

jangka panjang untuk pemeliharaan ayam pedaging disarankan 

menggunakan kandang sistem close house   namun, jika ingin 

mendirikan kandang dengan jangka pendek menggunakan 

kandang sistem open house. Adanya penelitian lebih lanjut 

mengenai kinerja finansial peternakan dengan 

membandingkan peternakan sistem close house dan sistem 

open house. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Produksi Produk peternakan semakin meningkat. 

Produksi daging ayam pedaging tahun 2010 sebesar 

159.671.244 kg, 2011 sebesar 100.578.868 kg dan tahun 2012 

sebesar 162.844.899 kg. Produksi telur tahun 2010 sebesar 

209.515.632 kg, 2011 sebesar 414.719.335 kg. Produksi susu 

tahun 2010 sebesar 500.009.045 kg 2011 sebesar 554.311.690 

kg (Disnak Jatim, 2013). Hal ini disebabkan semakin 

meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, 

pendapatan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pemenuhan gizi terutama protein hewani. Peternakan 

merupakan bagian sektor pertanian yang berperan dalam 

memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi khususnya 

protein hewani semakin meningkat, hal ini menyebabkan 

meningkatnya permintaan hasil ternak seperti daging, susu dan 

telur, karena hal tersebut peternakan menjadi salah satu sektor 

perekonomian yang dapat diandalkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan peternak. 

Salah satu hasil peternakan yang biasa dikonsumsi 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein hewani adalah 

daging. Konsumsi daging nasional terus mengalami 

peningkatan. Konsumsi daging nasional pada tahun 2010 

adalah 5 kg/kapita, 6,2 kg/kapita pada tahun 2011, dan 7,4 

kg/kapita pada tahun 2012 (Disnak Jatim, 2013). Daging 

merupakan salah satu jenis hasil ternak yang hampir tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Daging merupakan 

sumber protein hewani dengan kandungan gizi yang cukup 
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lengkap. Daging yang dinilai masyarakat memiliki kandungan 

gizi lengkap adalah daging sapi, akan tetapi harga daging sapi 

dinilai terlalu mahal khususnya untuk kalangan masyarakat 

yang tingkat perekonomiannya rendah sehingga masyarakat 

lebih memilih untuk mengkonsumsi daging ayam daripada 

daging sapi agar tetap dapat memenuhi gizi yang dibutuhkan, 

hal ini membuat peternakan ayam pedaging semakin 

berkembang pesat. 

Broiler atau ayam ras pedaging merupakan ternak yang 

efisien dalam menghasilkan daging. Ayam pedaging 

mempunyai potensi yang besar dalam memberikan sumbangan 

terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi protein hewani 

masyarakat Indonesia, karena sifat proses produksi relatif 

cepat (kurang dari 5 minggu) dan hasilnya dapat diterima 

masyarakat luas. Proses produksi yang relatif cepat pada usaha 

peternakan ayam pedaging membuat perputaran modal pada 

usaha peternakan ayam pedaging menjadi lebih cepat, namun 

disisi lain biaya produksinya relatif tinggi serta ditambah 

harga daging yang fluktuatif menjadi kendala dalam 

memperoleh keuntungan yang maksimal. Hal tersebut 

membuat peternak bekerja sama dengan perusahaan besar 

dalam bentuk kerjasama kemitraan.  

Pola kemitraan dapat digunakan untuk mengatasi 

berbagai macam kekurangan yang dihadapi peternak. 

Kemitraan perusahaan besar yang berperan sebagai mitra 

peternak diharapkan dapat menjamin kepastian pasokan sarana 

produksi dan harga jual produk yang dihasilkan. Usaha 

peternakan ayam pedaging pola kemitraan dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu sistem Close House dan sistem Open 

House. 
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Close house merupakan kandang sistem tertutup yang 

dapat menjamin keamanan biologis seperti kontak dengan 

organisme, menggunakan pengaturan ventilasi yang baik 

sehingga suhu didalam kandang menjadi lebih rendah 

dibanding suhu diluar kandang, kelembaban, kecepatan angin 

dan cahaya yang masuk kedalam kandang dapt diatur secara 

optimal, sehingga tercipta suatu kondisi yang nyaman bagi 

ayam, hal ini aka dapat menghindari stress pada ayam yang 

berlebihan (Wurlina dan Meles, 2012). Kandang Open House 

adalah kandang yang pengkondisian lingkungan dalam 

kandang dilakukan secara manual misalnya suhu dalam 

kandang, kecepatan angin, dan kelembaban serta pemberian 

makan dan minum. Jika suhu lingkungan terlalu tinggi maka 

ayam pedaging akan susah meiliki performa yang optimal. 

Sebaliknya pada musim hujan, kelembaban sangat tinggi. 

Kondisi lingkungan yang terlalu lembab juga akan 

berpengaruh pada kandang terbuka. Sehingga banyak peternak 

yang memilih sistem tersebut berdasarkan tempat dan 

keefisienan usaha. 

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kawasan 

peternakan ayam pedaging di Jawa Timur yang masih 

membutuhkan pengembangan. Tingkat perkembangan 

populasi ayam pedaging di Kabupaten Kediri tersebar hampir 

secara merata salah satunya di Kecamatan Wates. Kecamatan 

Wates merupakan daerah di Kabupaten Kediri yang memiliki 

potensi tinggi untuk pengembangan usaha ternak ayam 

pedaging. Masyarakat di Kecamatan Wates mayoritas 

memiliki ternak ayam pedaging baik sebagai pekerjaan utama 

maupun sampingan. Kecamatan Wates mempunyai populasi 

ayam pedaging sebanyak 156.157 ekor atau 5,95 % dari total 

populasi ayam pedaging di Kabupaten Kediri yang berjumlah 
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2.623.200 ekor (Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 

Kediri tahun, 2013). 

Usaha peternakan ayam pedaging yang berpola 

kemitraan di Kecamatan Wates dengan tipe kandang close 

house system maupun open house system, tentunya 

berorientasi pada pencapaian keuntungan yang maksimal, 

sehingga diperlukan sebuah perhitungan yang matang dan 

analisa ekonomi yang tepat guna mengetahui efisiensi usaha 

berupa keuntungan Break Even Point (BEP) dan R/C Ratio 

yang telah didirikannya agar memperoleh hasil yang 

maksimal. Dari uraian tersebut diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan informasi tentang efisiensi ekonomi usaha ayam 

pedaging di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, sehingga 

penelitian ini diberi judul “ANALISIS KEUNTUNGAN, 

BREAK EVEN POINT DAN R/C RATIO PADA USAHA 

PETERNAKAN AYAM PEDAGING POLA KEMITRAAN 

DENGAN SISTEM CLOSE HOUSE DAN OPEN HOUSE DI 

KABUPATEN KEDIRI”. 

1.2 Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Berapa besar biaya produksi penerimaan dan keuntungan 

dari usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan 

dengan sistem close house dan open house di Kecamatan 

Wates Kabupaten Kediri? 

2. Berapa besar tingkat BEP, MOS dan R/C ratio pada usaha 

peternakan ayam pedaging pola kemitraan dengan sistem 

close house dan open house di Kecamatan Wates 

Kabupaten Kediri? 



5 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui biaya produksi penerimaan dan 

keuntungan dari usaha peternakan ayam pedaging pola 

kemitraan dengan sistem close house dan open house di 

Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. 

2. Untuk mengetahui besarnya BEP, MOS dan R/C ratio pada 

usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan dengan 

sistem close house dan open house di Kecamatan Wates 

Kabupaten Kediri. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menambah wawasan mengenai  analisis usaha dari 

suatu peternakan, khususnya pada peternakan ayam 

pedaging. 

2. Dapat menambah wawasan tentang perbedaan sistem close 

house dan open house dalam pemeliharaan ayam pedaging. 

3. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian 

pada bidang yang sama.  

1.5 Kerangka Pikir 

Usaha peternakan ayam pedaging adalah usaha 

budidaya ayam ras pedaging yang dikelola oleh perorangan 

secara individual ataupun kerjasama (kemitraan). Usaha 

Peternakan pola kemitraan dapat dibagi menjadi 2 yaitu sistem 

close house dan sistem open house. Sistem close house 

merupakan sistem perkandangan yang dapat meningkatkan 

produksi usaha ayam pedaging, pada sistem close house dapat 

menampung DOC dalam jumlah banyak, ventilasi baik karena 

terdapat blower/kipas angin/AC. Suhu didalam kandang stabil 
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dan udara yang sejuk menyebabkan ayam tidak gaduh, 

akibatnya pertumbuhan ayam menjadi lebih cepat. Kandang 

sistem close house memerlukan biaya produksi cukup tinggi 

untuk pemeliharaan peralatan, namun biaya yang cukup tinggi 

ini dapat ditutupi dengan memaksimalkan penerimaan yang 

berasal dari penjualan ayam pedaging dalam jumlah yang 

cukup banyak. Sistem open house pada usaha peternakan 

ayam pedaging membutuhkan biaya produksi yang cukup 

murah karena memanfaatkan hembusan angin untuk menjaga 

suhu dalam kandang, sehingga kandang dibuat terbuka 

dibagian dinding. Dinding kandang ditutup menggunakan 

terpal untuk mengatur angin yang keluar masuk ke kandang, 

penggunaan terpal ini akan menekan biaya produksi. 

Penggunaan sistem open house hanya dapat menampung ayam 

dalam jumlah sedikit sehingga penerimaan yang diperoleh 

peternak kurang maksimal. 

Usaha ini dapat dikembangkan atau tidak tergantung 

oleh beberapa faktor diantaranya adalah keuntungan, BEP dan 

R/C Ratio dari hasil usaha. Usaha peternakan ini dapat 

berkembang jika ada modal. Modal tersebut dipergunakan 

untuk memenuhi biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari 

biaya tetap dan biaya tidak tetap (variabel). Biaya Produksi 

antara sistem close house dan sistem open house terdapat 

perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan populasi 

ternak yang dipelihara berbeda dan peralatan kandang yang 

berbeda pula. Biaya tetap terdiri dari sewa tanah, penyusutan 

kandang, penyusutan peralatan, pajak dn bunga modal. 

Sedangkan Biaya variabel terdiri dari pembelian bibit, pakan, 

obat, sekam, listrik, gas elpiji, dan tenaga kerja. Penerimaan 

yang diterima oleh usaha peternakan ayam pedaging pola 

kemitraan berasal dari penjualan ayam, penjualan kotoran dan 
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bonus dari pihak inti. Berdasarkan biaya produksi dan 

penerimaan akan diketahui besarnya keuntungan, BEP dan 

Revenue Cost Ratio (R/C) yang diterima. Usaha yang layak 

perlu dikembangkan lebih lanjut sedangkan jika usaha belum 

layak perlu dilakukan evaluasi agar kedepan usaha peternakan 

tersebut layak untuk dikembangkan. Kerangka pikir ini dapat 

dilihat lebih jelas pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 1. Kerangka Pikir
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Candra (2012) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan 

untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan 

digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh 

perusahaan tersebut. Biaya produksi yang digunakan CV. 

Santoso Farm meliputi biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya 

tetap yang dikeluarkan CV. Santoso Farm antara lain biaya 

penyusutan, biaya sewa tanah dan bunga modal. Biaya tidak 

tetap yang dikeluarkan CV. Santoso Farm antara lain biaya 

pembelian pakan, biaya pembelian obat-obatan dan biaya 

pembayaran listrik dan telpon. Biaya pakan merupakan yang 

terbesar yaitu Rp. 1.138.410.000,- atau 81,89 % dari total 

biaya. Biaya penyusutan ternak merupakan biaya terbesar pada 

pengunaan biaya tetap yaitu sebesar Rp. 82.033.832,- per 

bulan atau 5,90 % dari total biaya. Fitriza, Trisakti dan Suci 

(2012) menyatakan bahwa biaya tetap adalah biaya yang tidak 

terpengaruh oleh perubahan tingkat kegiatan maupun volume 

output. Biaya tetap terdiri dari listrik, sewa tanah, penyusutan 

kandang dan peralatan. Biaya tidak tetap adalah biaya yang 

sifatnya berubah-ubah secara proporsional terhadap perubahan 

output. Biaya tidak tetap meliputi pemanas, sekam, upah 

tenaga kerja dan perawatan kandang. Biaya tidak tetap selalu 

berubah-ubah sehingga mengakibatkan biaya operasionalnya 

meningkat dan biaya tidak tetap terkecil adalah untuk 

perawatan kandang. Parasdya, Sri dan Oentoeng (2013) 

menyatakn bahwa biaya tetap yang dikeluarkan peternak 

meliputi, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, sewa kandang, 
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lahan, dan bunga modal. Biaya tidak tetap yang dikeluarkan 

oleh peternak meliputi biaya pakan, biaya kesehatan, listrik, 

transportasi, pemasaran, rehabilitasi, dan tenaga kerja lepas. 

Persentase pakan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya-

biaya yang lain. Persentase penggunaan biaya pakan pada 

Strata I 67,48; Strata II 80,08; sedangkan pada Strata III 64,00. 

Penerimaan peternak plasma ayam pedaging terdiri 

dari hasil penjualan ayam hidup, kotoran sebagai pupuk, 

karung pakan dan kompensasi pemeliharaan apabila produk 

yang dihasilkan lebih baik seperti bonus FCR dan bonus 

mortalitas (Fitriza dkk, 2012). Ismail (2013) menyatakan 

bahwa penerimaan dari usaha peternakan ayam broiler mitra 

dari PT. Sinar Sarana Sentosa ini diperoleh dari penjualan 

ayam pedaging, sekam dan kotoran ayam broiler, sak bekas 

pakan dan bonus-bonus yang diberikan oleh perusahaan. 

Penerimaan yang didapat dari para peternak diperoleh dari 

penjualan ayam, sekam, karung pakan dan juga bonus-bonus 

yang didapatkan dari perusahaan. Bonus-bonus yang didapat 

berupa bonus FCR yaitu merupakan bonus yang diberikan 

kepada peternak yang nilai FCRnya sesuai dengan standart 

FCR yang disepakati sebelumnya bersama perusahaan, bonus 

mortality yaitu merupakan bonus yang diberikan kepada 

peternak yang angka kematian ternak yang dipelihara lebih 

rendah dari standart Manual Management CP 707 yaitu tidak 

lebih dari 5%, bonus discount feed diberikan kepada peternak 

jika pemakaian pakan yang diberikan tidak melibihi standart 

yang disepakati dan bonus other diberikan kepada peternak 

apabila peternak yang bersangkutan dalam pengiriman DOC 

banyak DOC yang mati dalam perjalanan pada saat 

pengiriman maka akan diberi ganti rugi oleh perusahaan 

sejumlah DOC yang mati (Astuti, 2013). 
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Ismail (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

usaha peternakan broiler closed house system lebih 

menguntungkan dari pada open house system. Hal ini dapat 

dilihat dari keuntungan closed house system yakni rata-rata Rp 

2.214,- /periode /ekor apabila dibandingkan dengan peternak 

open house system yakni sebesar rata-rata Rp 1.875,- /periode 

/ekor, dengan populasi broiler yang sama. Istanto, Suprapti 

dan Sri (2010) menyatakan bahwa pendapatan usaha ternak 

ayam pedaging merupakan selisih antara penerimaan dengan 

biaya produksi (eksplisit), sedangkan keuntungan usaha ternak 

ayam pedaging adalah selisih antara penerimaan total yang 

diterima oleh peternak dengan biaya produksi (eksplisit dan 

implisit). Usaha Ayam pedaging hanya menghitung semua 

biaya yang dikeluarkan secara nyata saja seperti biaya 

pembelian bibit (DOC), biaya tenaga kerja luar dan biaya 

sarana produksi lain. 

Perbandingan analisis kinerja finansial antara peternak 

skala kecil dengan skala menengah selama satu tahun yang 

lebih efisien adalah peternak skala menengah. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil perhitungan keuntungan, BEP, R/C 

ratio dan rentabilitas selama satu tahun sebagai berikut: 

Keuntungan peternak skala menengah lebih besar dari 

peternak skala kecil. Nilai dari keuntungan peternak skala 

menengah sebesar Rp 1.935,-/ekor sedangkan peternak skala 

kecil sebesar Rp 2.095,-/ekor.  Nilai BEP peternak skala 

menengah untuk BEP harga sebesar Rp 14.452,-/kg sedangkan 

peternak skala kecil sebesar Rp 13.764,-/kg dengan rentang 

harga kesepakatan mulai Rp 14.640,/kg sampai Rp 14.720,-

/kg. BEP produk peternak skala menengah sebesar 96847 

kg/tahun sedangkan peternak skala kecil sebesar 51690 

kg/tahun. BEP ekor peternak skala menengah sebesar 55341 
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ekor/tahun sedangkan pada peternak skala kecil sebesar 25463 

ekor/tahun (Astuti, 2013). Analisa Break Event Point (BEP) 

dilakukan untuk mengetahui titik impas atau pulang pokok 

dari suatu usaha peternakan. Hal ini berarti apabila hasil 

penjualan usaha hanya mencapai titik BEP unit dan BEP 

rupiah maka usaha tersebut tidak mengalami kerugian dan 

keuntungan (impas) sedangkan apabila menjual hasil produksi 

diatas BEP unit dan BEP rupiah maka usaha tersebut 

mendapat keuntungan, sebaliknya apabila menjual hasil 

produksi dibawah dari BEP unit dan BEP rupiah maka usaha 

tersebut mengalami kerugian (Salam, Mufidah dan Alfian, 

2006). 

Ismail (2013) kelayakan usaha untuk closed house 

system dan open house system menunjukkan bahwa usaha 

ayam pedaging keduanya sama – sama layak, yang mana 

ditunjukkan pada analisis R/C ratio (closed house system rata 

– rata /periode sebesar 1,09 /periode dan peternak open house 

system rata – rata /periode sebesar 1,08 /periode /ekor). 

Chandra (2013) menyatakan bahwa nilai R/C ratio di CV. 

Santoso Farm 1,16. Nilai R/C ratio lebih dari 1 maka usaha 

tersebut dinyatakan menguntungkan atau layak untuk 

dikembangkan. Nilai R/C ratio sebesar 1,16 maka dapat 

diartikan bahwa setiap penggunaan biaya produksi CV. 

Santoso Farm sebesar Rp. 1.000.000,- akan memperoleh 

penerimaan sebesar Rp. 1.160.000,-. Astuti (2013) 

menyatakan bahwa hasil perhitungan nilai R/C ratio selama 

tahun untuk peternak skala kecil mendapatkan nilai sebesar 

1,07 dan peternak skala menengah mendapat nilai 1,08. Kedua 

peternak mendapatkan nilai R/C ratio diatas 1, ini berarti 

usaha yang dijalankan bersifat menguntungkan walaupun 

masih dalam kategori rendah. 
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2.2    Usaha Peternakan Ayam Pedaging 

Usaha peternakan ayam pedaging menurut Surat 

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 

472/Kpts/TN.330/6/1996, peternakan ayam ras pedaging atau 

ayam pedaging dengan jumlah ternak yang dipelihara tidak 

melebihi 15.000 ekor per periode adalah usaha budidaya ayam 

ras perorangan secara individual atau kelompok usaha bersama 

(koperasi), sedangkan jumlah minimumyang harus dimiliki 

perusahaan peternakan adalah 65.000 ekor per periode 

produksi (perundangan). 

Standart produksi bagi ayam pedaging bertumpu pada 

pertambahan berat badan ayam, konsumsi pakan dan konversi 

pakan. Sebagai pegangan produksi atau sasaran produksi 

adalah mortalitas, konsumsi pakan dan pertambahan produksi 

dengan membandingkan atau memeriksa kenaikan dan 

penurunan bagian yang mengalami penurunan tajam dari 

semua kelompok ayam yang dibudidayakan. Usaha ayam 

broiler mempunyai tiga hal penting yaitu pakan dan air; obat, 

vitamin, sanitasi dan vaksin; perkandangan (Rasyaf, 2008). 

Pemeliharaan ayam broiler dikenal ada dua fase yaitu 

fase pemeliharaan starter (umur 1 hari-3 minggu) dan fase 

pemeliharaan finisher (umur 4 minggu sampai panen). 

Komposisi pakan pada umur starter adalah protein 23 % dan 

ME 2.800 – 3.000 kkal. Kandungan gizi pakan lebih tinggi 

dibandingkan pada fase finisher, mengingat pada umur 

tersebut merupakan masa pertumbuhan dan pembentukan 

jaringan tubuh. Fase finisher atau pemeliharaan masa akhir 

adalah fase dimana ayam berumur 4 minggu sampai panen. 

Perbedaan pada pemeliharaan fase starter adalah pemberian 

pakan, dimana pada fase ini kandungan gizi pakan yang 

dibutuhkan adalah protein 21 % dan ME 3000 – 3200 kkal. 
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Kandungan protein relatif lebih rendah dibandingkan dengan 

fase starter, mengingat pada fase ini ayam telah mencapai titik 

akhir pertumbuhan. Sedangkan kandungan metabolisme 

energinya lebih tinggi untuk mencapai bobot badan yang 

maksimal pada saat dipasarkan(Yunus, Amir dan Kartika, 

2007). 

2.3   Kemitraan 

Sistem kemitraan, yaitu pengusaha atau perusahaan 

memberikan modal berupa bibit ayam, pakan, obat-obatan dan 

vaksin dan peternak menyediakan kandang dan alat, tenaga 

kerja, listrik, air dan bahan lain seperti sekam dan kapur. 

Ayam yang terpanen maka penjualan atau pemasaran ayam 

akan dilakukan oleh perusahaan dengan harga pasar yang telah 

ditentukan. Pemilihan waktu pemeliharaan diperhitungkan 

oleh perusahaan agar ayam dapat dipanen dan dijual saat harga 

ayam mahal yaitu pada bulan- bulan tertentu seperti hari raya 

keagamaan (Ismail, 2013). Fitiza dkk (2012) menyatakan 

bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan 

oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk 

meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling 

menguntungkan dan saling memberikan manfaat antara pihak 

yang bermitra. Pola kemitraan di bidang peternakan, adalah 

salah satu jalan kerjasama antara peternak kecil (plasma) 

dengan perusahaan swasta dan pemerintah sebagai inti. Model 

kemitraan yang dilakukan oleh inti adalah melalui penyediaan 

sarana produksi peternakan, bimbingan teknis dan manajemen, 

menampung serta memasarkan hasil produksi. Peternak 

plasma menyediakan kandang, melakukan kegiatan budidaya 

dan hasil dari penjualan ayam diserahkan kepada pihak inti 
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dengan harga yang telah disesuaikan pada isi kontrak 

perjanjian kerjasama. 

Kemitraan diharapkan menjadi alat yang mampu 

untuk menambah kesejahteraan hidup masyarakat dan sebagai 

peluang tenaga kerja. Keinginan yang besar dalam bekerja dan 

perilaku serta tindakan yang posistif maka usaha yang dijalani 

akan mencapai tujuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja 

dalam masyarakat. Usaha pemeliharaan ayam pedaging 

dengan pola kemitraan ini memegang peran penting dalam 

pemehuhan kebutuhan protein hewani dan peningkat gizi 

masyarakat (Hayati, 2007). 

Surat Keputusan Menteri Pertanian No 

940/Kpts/OT.210/1997 bahwa pola kemitraan usaha pertanian 

terdiri dari lima macam, yaitu: 

1. Pola Inti Plasma, adalah hubungan kemitraan antara 

kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang 

didalamnya perusahaan bertindak sebagai inti dan 

kelompok mitra sebagai plasma. 

- Kelebihan pola ini adalah: 

a) kepastian sarana produksi, 

b) pelayanan/bimbingan, dan 

c) menampung hasil. 

- Kekurangan pola ini adalah: 

a) inti plasma menyediakan operasional. 

b) kegagalan dalam panen menjadi kerugian plasma. 

2. Pola Sub Kontrak, adalah hubungan antara kelompok 

mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya 

kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan 

perusahan mitra sebagai bagian dari produksinya. 

3. Pola Dagang Umum, adalah hubungan kemitraan antara 

kelompok dengan perusahaan mitra yang didalamnya 
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perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok 

mitra, atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang 

diperlukan oleh perusahaan mitra. 

4. Pola Agenan, adalah hubungan kemitraan yang 

didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk 

memasarkan barang dan jasa perusahaan mitra. 

5. Pola KOA (Kerjasama Operasional Agribisnis) adalah 

hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok mitra 

menyediakan lahan sarana dan tenaga kerja, sedangkan 

perusahaan mitra menyediakan modal dan sarana untuk 

mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi 

pertanian. 

2.4 Sistem Close House 

Kandang sistem close house adalah kandang tertutup 

yang menjamin keamanan secara biologi karena kontak 

dengan organisme lain semakin sedikit. Pengaturan ventilasi 

yang baik akan terjadi stres lebih sedikit pada ternak. Kandang 

dengan  sistem tersebut diharapkan dapat menyediakan 

sebanyak-banyaknya oksigen dan mengeluarkan sesegera 

mungkin gas-gas berbahaya seperti karbondioksida dan 

amonia. Kandang sistem close house di Indonesia banyak 

diterapkan oleh perusahaan-perusahaan pembibitan ayam, 

sedangkan pada peternakan rakyat, sistem ini jarang ditemui 

karena alasan biaya yang dinilai cukup besar bagi peternak 

(Disnak Jatim, 2013). Sujana, Darana dan Setiawan (2011) 

menyatakan bahwa penggunaan kandang semi closed house 

system akan membantu pengaturan iklim mikro didalam 

kandang agar sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk 

ayam, dengan demikian kondisi lingkungan kandang bisa 

diatur sesuai dengan kebutuhan yang ideal untuk ayam 
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pedaging. Kondisi lingkungan yang nyaman bagi ayam 

pedaging berdampak pada tingkah laku ayam yang cenderung 

tidak terlalu aktif bergerak, bahkan lebih banyak melakukan 

aktivitas makan dan minum disetiap saat. Aktivitas tersebut 

berakibat pada penggunaan energi yang semakin efisien, 

dengan demikian ketersediaan energi untuk pertumbuhan lebih 

banyak, sehingga pertumbuhan akan lebih cepat. 

Kandang close house dibuat dengan tujuan agar 

keadaan lingkungan luar tidak berpengaruh banyak terhadap 

keadaan didalam kandang. Tujuan membangun kandang close 

house adalah untuk menyediakan udara yang sehat bagi ternak 

yaitu udara yang menghasilkan banyak oksigen dan sesegera 

mungkin mengeluarkan gas-gas beracun (Alimududin, 

Seminar and Sumiati, 2011). 

Pemeliharaan ayam pedaging pada kandang tertutup 

pada semua lantai dapat menekan angka kematian menjadi 

kurang dari 3%, hal ini disebabkan karena disamping sirkulasi 

udara yang masuk telah disaring oleh celldect, dan suhu 

didalam kandang tertutup stabil dan biosekuritas yang 

dilakukan sangat ketat terhadap udara yang masuk kedalam 

kandang disamping pembatasan terhadap anak kandang yang 

masuk kedalam kandang. Kapasitas ayam pedaging pada 

kandang tertutup dapat mencapai 17,24 ekor/m
2
, dibanding 

dengan kandang terbuka hanya menampung ayam pedaging 

8,62 ekor/m
2
. Hal ini disebabkan temperatur kandang dapat 

dipertahankan 24
0
C dan kelembaban 60-70 sehingga dalam 

kandang sejuk dan nyaman buat ayam pedagang. Akibat dari 

udara yang sejuk menyebabkan ayam tidak gaduh, 

pertumbuhan ayam menjadi lebih cepat, dan pada umur 28-30 

hari berat ayam dapat mencapai rata-rata mencapai 1,5 kg, 

sedangkan pada kandang terbuka dicapai pada umur 35-36 
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hari. Selain itu pakan yang dikonsumsi dapat berkurang hingga 

10% untuk mencapai berat yang sama 1,5 kg/ekor dibanding 

kandang terbuka (Wurlina dan Dewa, 2012). 

3.5 Sistem Open House 

Kandang Open House adalah kandang yang 

dindingnya dibuat dengan sistem terbuka, yang terbuat dari 

kawat burung atau bambu sehingga menjamin hembusan angin 

bisa masuk dalam kandang dan bisa memanfaatkan pergantian 

sinar matahari. Dinding kandang ditutup dengan tirai yang 

berfungsi sebagai ventilasi. Dilapangan, bentuk kandang yang 

sering dijumpai umumnya adalah kandang sistem terbuka atau 

open house, baik kandang sistem panggung maupun sistem 

postal dengan lantai beralaskan sekam, serutan gergaji kayu 

dan beberapa peternak juga menggynakan jerami. Kandang 

open house memberikan kontribusi yang kurang bagus bila 

bibandingkan dengan model kandang sistem closed house 

(Shidiqi, 2011). 

Kandang Open house adalah kandang yang 

pengkondisian lingkungan dalam kandang dilakukan secara 

manual misalnya suhu dalam kandang, kecepatan angin, dan 

kelembaban serta pemberian makan dan minum. Pada daerah-

daerah panas yang suhunya cenderung tinggi pada musim 

panas, pengaruh suhu panas sangat terasa. Jika suhu 

lingkungan terlalu tinggi maka ayam broiler akan susah 

meiliki performa yang optimal. Sebaliknya pada musim  

banyak hujan, kelembapan sangat tinggi. Kondisi lingkungan 

yang terlalu lembab juga akan berpengaruh pada kandang 

terbuka (Wardana, 2014). 
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2.6    Analisa Ekonomi 

Analisis ekonomi atau kuantitatif yang digunakan 

untuk melakukan perhitungan antara lain yaitu: total biaya, 

total penerimaan, total pendapatan, R/C ratio, BEP, MOS dan 

rentabilitas. 

 

1. Modal  

Modal dapat diklasifikasikan sebagai bentuk 

kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan 

untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam suatu proses produksi. Jenis modal yang 

digunakan berupa modal tetap dan modal tidak tetap. Modal 

tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara 

berulang-ulang, misalnya seperti mesin pemecah jagung, 

mesin pencampur pakan dan bangunan kandang. Modal tidak 

tetap adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali 

proses produksi misalnya pakan dan obat-obatan (Candra, 

2012). 

Kebutuhan biaya investasi dan modal kerja dapat 

dipenuhi melalui dua sumber, yaitu sumber dari dalam 

perusahaan dan sumber dari luar perusahaan. Sumber lain 

dalam perusahaan adalah modal yang berasal dari para 

investor sendiri atau modal yang dihimpun atas penjualan 

saham. Modal dari luar perusahaan adalah modal yang berasal 

dari bank, produsen mesin atau peralatan, dan lembaga 

keuangan lainnya. Apabila sumber dana yang berasal dari 

dalam tidak mampu untuk menutupi segala pos-pos 

pengeluaran maka perlu diperhitungkan tentang kemungkinan 

untuk mendapatkan dana atau modal dari luar usaha, baik 

dalam bentuk kredit dari lembaga perbankan maupun 

pinjaman-pinjaman lainnya dari pihak luar (Ibrahim, 2009). 



20 

 

Ismail (2013) menjelaskan sumber dana/modal yang berasal 

dari luar perlu diperhitungkan tingkat bunga pinjaman dan 

dihubungkan dengan kemampuan usaha dalam menutupi 

berbagai pengeluaran dan cicilan bunga maupun cicilan 

pengembalian pokok pinjaman, sehingga untuk mendapatkan 

modal yang berasal dari dalam atau luar perusahaan harus 

dipertimbangkan secara cermat sehingga aktivitas usaha yang 

akan dikembangkan dapat bena-benar berjalan dengan secara 

kontinyu dan lancar. 

 

2. Biaya produksi  

Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan 

untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan 

digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh 

perusahaan tersebut (Candra, 2012). Rasyaf (2008) 

menyatakan bahwa biaya produksi adalah penjumlahan antara 

biaya tetap dengan biaya variabel. Fouad, Razek, and Badawy 

(2008) menambahkan bahwa biaya tetap didefinisikan sebagai 

biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan 

walaupun produksi yang diperoleh banyak ataupun sedikit. 

Biaya tidak tetap biasanya didefinisikan sebagai biaya yang 

besar kecilnya dipengaruhi oleh hasil produksi yang diperoleh.  

Biaya produksi dalam kegiatan usaha terdiri dari biaya 

tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). Biaya 

tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh naik turunnya 

produksi yang dihasilkan, seperti biaya tenaga kerja tidak 

langsung, penyusutan, bunga bank, asuransi dan lain 

sebagainya. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk membeli bahan mentah/bahan pembantu, upah tenaga 

kerja langsung, biaya transportasi, biaya pemasaran, dan lain 

sebagainya (Ibrahim, 2009). Biaya produksi yang digunakan 
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meliputi biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap yang 

dikeluarkan antara lain biaya penyusutan, biaya sewa tanah 

dan bunga modal. Biaya tidak tetap yang dikeluarkan antara 

lain biaya pembelian pakan, biaya pembelian obat-obatan dan 

biaya pembayaran listrik dan telpon (Candra, 2012). Fitriza 

dkk (2012) menyatakan bahwa biaya tetap adalah biaya yang 

tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat kegiatan maupun 

volume output. Biaya tetap terdiri dari listrik, sewa tanah, 

penyusutan kandang dan peralatan. Biaya tidak tetap adalah 

biaya yang sifatnya berubah-ubah secara proporsional 

terhadap perubahan output. Biaya tidak tetap meliputi 

pemanas, sekam, upah tenaga kerja dan perawatan kandang. 

Biaya tidak tetap selalu berubah-ubah sehingga 

mengakibatkan biaya operasionalnya meningkat dan biaya 

tidak tetap terkecil adalah untuk perawatan kandang.  

Suwarta (2012) menjelaskan bahwa struktur biaya 

usaha ternak ayam broiler secara umum mempunyai pola yang 

sama, yakni secara berturut-turut : biaya pakan, biaya bibit 

(DOC), Obat, Vitamin dan biaya kimia (dalam kenyataan 

biaya obat-vitamin-kimia biasa digabung menjadi satu variabel 

dengan singkatan nama ovk). Besar kecilnya biaya sapronak 

tergantung harga sapronak. Total biaya produksi terdiri dari 

biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variabel cost). 

Biaya tetap dalam usaha ternak ayam pedaging ini meliputi 

biaya penyusutan kandang, biaya penyusutan peralatan, dan 

bunga modal. Biaya tetap ini semuanya ditanggung oleh 

peternak itu sendiri. Untuk biaya variabel dalam usaha ternak 

ayam pedaging ini meliputi biaya DOC, pakan, obat-obatan, 

dan operasional (tenaga kerja, listrik, air, sekam, dan gas 

LPG). Untuk biaya DOC, pakan, dan obat-obatan harganya 

ditetapkan oleh perusahaan pada saat awal periode 
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pemeliharaan (Suwianggadana, Suciani dan Sariani, 2013). 

Berikut ini rumus matematika dari total biaya produksi 

(Riyanto, 2001). 

TC = TFC + TVC  

Keterangan: TC = Total Cost (Biaya Total) (Rp) 

TFC= Total Fixed Cost (Total Biaya tetap)   

(Rp) 

TVC= Total Variabel Cost (Total Biaya Tidak 

Tetap) (Rp) 

3. Penerimaan  

Penerimaan yang didapat dari para peternak diperoleh 

dari penjualan ayam, sekam, karung pakan dan juga bonus-

bonus yang didapatkan dari perusahaan. Bonus-bonus yang 

didapat berupa bonus FCR yaitu merupakan bonus yang 

diberikan kepada peternak yang nilai FCRnya sesuai dengan 

standart FCR yang disepakati sebelumnya bersama 

perusahaan, bonus mortality yaitu merupakan bonus yang 

diberikan kepada peternak yang angka kematian ternak yang 

dipelihara lebih rendah dari standart Manual Management CP 

707 yaitu tidak lebih dari 5%, bonus discount feed diberikan 

kepada peternak jika pemakaian pakan yang diberikan tidak 

melibihi standart yang disepakati dan bonus other diberikan 

kepada peternak apabila peternak yang bersangkutan dalam 

pengiriman DOC banyak DOC yang mati dalam perjalanan 

pada saat pengiriman maka akan diberi ganti rugi oleh 

perusahaan sejumlah DOC yang mati (Astuti, 2013). Fitriza 

dkk (2012) menambahkan penerimaan peternak plasma ayam 

pedaging terdiri dari hasil penjualan ayam hidup, kotoran 

sebagai pupuk, karung pakan dan kompensasi pemeliharaan 

apabila produk yang dihasilkan lebih baik seperti bonus FCR 

dan bonus mortalitas. 
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Suwarta (2012) menyatakan bahwa penerimaan 

berasal dari penjualan ayam, selain itu juga berasal dari 

penjualan kotoran ayam dan penjualan bekas tempat pakan. 

Kotoran ayam dipergunakan untuk pupuk dasar pada 

pertanaman. Namun bagi peternak yang tidak menjual kotoran 

ayamnya, karena digunakan untuk mencukupi keperluan 

pemupukan tanamannya sendiri. Ada juga peternak yang 

mempergunakan kotoran ternak ayamnya untuk membuat 

pupuk kandang buatan, dijual dalam bentuk pupuk kandang 

buatan. Penulisan matematis rumus penerimaan adalah sebagai 

berikut (Soekartawi,2002). 

TR = p . Q 

Keterangan: TR = Total Revenue atau total penerimaan 

(Rp) 

Q = Jumlah Produksi (kg) 

p = Harga Produksi (Rp)  

 

4. Keuntungan atau Pendapatan 

Keuntungan adalah tujuan utama dalam pembukaan 

usaha yang direncanakan. Semakin besar keuntungan yang 

diterima, semakin layak pembukaan usaha yang 

dikembangkan. Didasarkan pada perkiraan dan perencanaan 

produksi dapat diketahui pada jumlah produksi yang dapat 

menghasilkan keuntungan maksimal ataupun kerugian. 

Keuntungan adalah selisih antara penerimaan total perusahaan 

dengan pengeluaran (Ibrahim, 2009). Azizah dkk (2013) 

menambahkan pendapatan adalah total penerimaan dikurangi 

dengan total biaya produksi. Pendapatan peternak unggas tidak 

hanya bergantung pada produksi ayam yang tinggi, namun 

juga tergantung pada nilai total biaya produksi. Profit 

merupakan selisih antara penerimaan dengan semua biaya 
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yang dikeluarkan selama proses produksi. Untuk memperoleh 

profit yang diharapkan maka jumlah penerimaan harus lebih 

besar dari biaya total yang dikeluarkan selama proses 

produksi. Peternak yang merugi disebabkan karena 

penggunaan biaya operasional yang tinggi dan tidak diimbangi 

oleh penerimaan yang tinggi (Parasdya dkk, 2013). Tuffour 

and Oppong (2013)  menjelaskan bahwa profit merupakan 

selisish antara penerimaan total perusahaan dengan 

pengeluaran. Untuk menganalisis profit diperlukan dua 

keterangan pokok, yaitu keadaan pengeluaran dan penerimaan 

dalam jangka waktu tertentu. 

Soekartawi (2002) menyatakan bahwa total 

pendapatan yaitu perbedaan antara nilai-nilai penerimaan 

dengan nilai pengeluaran. Nilai penerimaan adalah hasil yang 

dicapai suatu usaha bilamana produksinya dijual, sedangkan 

nilai pengeluaran merupakan biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan saat proses produksi. Berikut rumus dari 

keuntungan:  

Π = TR – TC 

Keterangan: Π = Keuntungan (Rp) 

TR = Total Revenue/Revenue (Total 

Penerimaan)(Rp) 

TC = Total Cost (Biaya Total)(Rp) 

 

5. BEP (Break Even Point)  

Break Even Point (BEP) atau nilai impas adalah suatu 

teknis analisis untuk hubungan antara biaya tetap, biaya 

variabel, keuntungan, volume penjualan. BEP merupakan 

pengukuran dimana kapasitas riil pengolahan bahan baku 

menjadi output, menghasilkan total penerimaan (Revenue) 

yang sama dengan pengeluaran (Soekartawi, 2006). BEP 
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(Break Even Point) atau titik impas yang merupakan teknik 

analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya total dan 

laba yang diharapkan dapat membantu mengetahui pada 

volume penjualan dan volume produksi berapakah suatu 

perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak pula 

mendapatkan keuntungan (Ismail, 2013). Istanto, Supardi dan 

Wahyuningsih (2010) menjelaskan bahwa Break Even Point 

(BEP) merupakan suatu keadaan dimana pada kondisi tersebut 

perusahaan tidak mendapat keuntungan dan juga tidak 

menderita kerugian. Artinya pada kondisi itu penghasilan yang 

diterima sama dengan biaya yang dikeluarkan. Analisis BEP 

digunakan asumsi-asumsi dasar yaitu : 

1. Biaya harus dipisahkan dalam dua jenis biaya, yaitu 

biaya tetap dan biaya variabel. 

2. Harga jual per unit tidak berubah selama periode 

analisis. 

3. Perusahaan Agribisnis memproduksi satu macam 

produk.  

Syamsuddin (2009) merumuskan BEP sebagai berikut:  

 

 
Ibrahim (2009) menjelaskan bahwa Break Even Point 

adalah suatu tingkat produksi dimana total revenue sama 

dengan total cost (TR=TC). Tingkat BEP ini dapat dilihat dari 

3 bagian, antara lain dari segi jumlah produksi, lamanya waktu 

pengembalian biaya, dan jumlah biaya yang dikeluarkan.  

a. Tingkat BEP yang dilihat dari jumlah produksi bertujuan 

untuk mengetahui jumlah produksi yang dapat 

menghasilkan profit. Dalam analisis ini juga perlu dihitung 
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jumlah produksi yang dapat menghasilkan maximum profit 

(MR=MC) sebagai indikator bagi pengusaha dalam 

menjalankan produksi nantinya. 

b. Tingkat BEP dilihat dari segi waktu, maksudnya untuk 

mengetahui berapa lama usaha yang direncanakan baru 

dapat menutupi segala biaya yang dikeluarkan. Ukuran ini 

sangat perlu untuk diketahui karena terlalu lama waktu 

mengembalikan total biaya belum tentu layak bagi semua 

pengusaha/investor meskipun usaha ini berpotensi untuk 

dikembangkan. 

c. Tingkat BEP dilihat dari segi jumlah biaya yang 

dikeluarkan, maksudnya berapa jumlah biaya yang 

dikeluarkan baru berada dalam keadaan BEP. 

 

6. Margin of Safety (MOS) 

Margin of Safety atau batas keamanan usaha dihitung 

berdasarkan selisih antara target penjualan yang ditargetkan 

dengan nilai penjualan pada titik impas. Perusahaan yang 

mempunyai Margin of Safety yang besar lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai margin of 

safety yang rendah, karena Margin of Safety menunjukkan 

indikasi berapakah penurunan penjualan yang dapat ditolerir 

sehingga perusahaan tidak menderita rugi tetapi juga belum 

memperoleh laba (Munawir, 2002). 

Margin of Safety (MOS) merupakan angka yang menunjukkan 

selisih antara volume penjualan yang direncanakan dengan 

volume penjualan pada saat BEP. Margin of Safety (MOS) 

dapat menggambarkan batas jarak dimana jika berkurangnya 

penjualan malampaui batas jarak tersebut maka usaha tersebut 

akan mengalami kerugian, sebaliknya apabila penjualan tidak 

melampaui batas jarak tersebut akan memproleh keuntungan. 
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Margin of Safety (MOS) yang besar dapat memberikan 

informasi pada pengusaha berapa besarnya penurunan volume 

penjualan yang dapat diterima agar perusahaan tersebut tidak 

mengalami kerugian (Arifin, 2013). Syamsuddin (2009) 

merumuskan MOS sebagai berikut:  

MOS (Rp) =  

MOS (%) =  

 

7. R/C Ratio  

R/C Ratio merupakan singkatan dari Return Cost 

Ratio, atau dikenal dengan perbandingan antara penerimaan 

dan biaya. Suatu usaha dapat dinyatakan layak atau masih 

dalam tingkat efisiensi apabila nilai R/C ratio lebih dari satu 

yang artinya nilai penerimaan sama lebih besar dari total 

biaya, maka semakin besar nilai R/C ratio maka semakin besar 

pula tingkat efisiensi suatu perusahaan (Chandra, 2012). R/C 

ratio bertujuan untuk mengukur efisiensi input dan output, 

dengan menghitung perbandingan antara penerimaan total 

dengan biaya produksi total (Gumus, 2008). 

Salam (2006) menyatakan bahwa suatu usaha 

dikatakan menguntungkan jika perbandingan antara R dan C 

(R/C) bernilai lebih besar dari satu. R/C ratio (Revenue Cost 

Ratio) yaitu perbandingan antara penerimaan dengan biaya. 

Rumus ini dapat ditulis sebagai berikut (Syamsuddin, 2009):  

RC Ratio = R/C    

Keterangan : R = Revenue (Rp./farm/periode) 

C = Biaya (Cost) (Rp./farm/periode) 

Jika nilai RC Ratio < 1 = usaha yang didirikan rugi 

Jika nilai RC Ratio = 1 = usaha yang didirikan impas (tidak 

untung dan tidak rugi)  
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Jika nilai RC Ratio > 1 = usaha yang didirikan 

menguntungkan. 

Kelayakan usaha dapat dilihat dari efisiensi usaha. 

Salah satunya adalah melalui Recepts per Dollar Expenses 

atau penerimaan (Revenue) yang dihasilkan dari setiap satu 

dollar biaya (Cost)( Soekartawi, 2002). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pengambilan data dilaksanakan pada 5 sampai 30 April 

2014 di peternakan ayam pedaging dengan sistem Close 

House dan Open House yang berpola kemitraan di Kabupaten 

Kediri khususnya Kecamatan Wates. Penentuan sampel  

dilakukan secara purposive sampling yaitu peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan dengan sistem Close House dan 

Open House di Kabupaten Kediri khususnya di Kecamatan 

Wates. Kecamatan Wates dipilih sebagai lokasi penelitian 

dikarenakan terdapat peternakan ayam pedaging sistem Close 

House dan Open House serta memiliki populasi ayam 

pedaging sebesar 156.157 ekor atau 5,95% dari seluruh 

populasi ayam pedaging di Kabupaten Kediri (Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kab.Kediri, 2013).  

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan 

secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu 

organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Arikunto, 2006). 

Kasus yang ada di Kecamatan Wates adalah adanya dua sistem 

pemeliharaan ayam pedaging yaitu dengan sistem Close House 

dan Open House yang berpola kemitraan. Penentuan sampel 

dilakukan dengan purposive sampling atau disengaja, yaitu 

berdasarkan saran dari Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Kediri. 
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3.3 Jenis Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.  

a. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di 

lapangan (observasi), wawancara langsung dengan 

responden dan jawaban kuisioner.  

b. Data sekunder merupakan data tertulis yang diperoleh 

dari penelusuran studi pustaka. Data sekunder dari 

penelitian ini berasal dari data populasi ternak dari dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri dan studi 

literatur dari buku, jurnal dan skripsi. 

3.4 Analisa Data 

Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif dengan 

mencantumkan rumus-rumus ekonomi. Analisis ekonomi 

digunakan untuk melakukan perhitungan sebagai berikut: 

a. Biaya adalah semua pengeluaran untuk proses produksi 

sebagai hasil penjumlahan dari biaya tetap dan biaya 
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tidak tetap (Riyanto,2001). Secara sistematis dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

TC = TFC + TVC  

Keterangan:  

TC = Total Cost (Biaya Total) peternakan ayam pedaging 

(Rp) 

TFC= Total Fixed Cost (Total Biaya tetap) peternakan 

ayam pedaging (Rp) 

TVC=Total Variabel Cost (Total Biaya Variabel) 

peternakan ayam pedaging (Rp) 

b. Penerimaan adalah perkalian dari jumlah unit yang dijual 

dengan harga per unit dari produk yang dijual tersebut 

(Soekartawi,2002). Secara sistematis dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

TR = p . Q  

Keterangan: 

TR = Total Revenue atau total penerimaan ayam 

pedaging (Rp)  

Q = Jumlah Produksi ayam pedaging (kg) 

p = Harga Produksi ayam pedaging (Rp)  

c. Keuntungan adalah selisih antara total penerimaan 

dengan total biaya yang telah dikeluarkan oleh peternak 

(Soekartawi,2002). Secara sistematis sebagai berikut: 

Π = TR – TC  

Keterangan: 

Π = Keuntungan peternakan ayam pedaging (Rp) 

TR=Total Revenue/Revenue peternakan ayam pedaging 

(Total Penerimaan)(Rp) 

TC = Total Cost (Biaya Total) peternakan ayam pedaging 

(Rp) 



32 

 

d. BEP merupakan suatu keadaan dimana sebuah 

perusahaan tidak mengalami kerugian atau memperoleh 

keuntungan (Syamsuddin, 2009). Secara sistematis dapat 

ditulis sebagai berikut:  

 
   

 

e. MOS merupakan angka yang menunjukkan selisih antara 

volume penjualan yang direncanakan dengan volume 

penjualan pada saat BEP. Margin of Safety (MOS) dapat 

menggambarkan batas jarak dimana jika berkurangnya 

penjualan malampaui batas jarak tersebut maka usaha 

tersebut akan mengalami kerugian, sebaliknya apabila 

penjualan tidak melampaui batas jarak tersebut akan 

memproleh keuntungan Syamsuddin (2009).  

MOS (Rp) =  

MOS (%) =  

f. R/C ratio (Revenue Cost Ratio) merupakan perbandingan 

antara penerimaan dengan biaya. Suatu usaha dikatakan 

menguntungkan jika perbandingan antara R dan C (R/C) 

bernilai lebih besar dari satu (Syamsuddin, 2009). Rumus 

ini dapat ditulis secara sistematis sebagai berikut: 

RC Ratio = R/C  

Keterangan : R = Revenue peternakan ayam 

pedaging (Rp) 

C = Biaya ayam peternakan ayam 

pedaging (Cost) (Rp) 
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Jika nilai RC Ratio < 1 = usaha yang didirikan rugi 

Jika nilai RC Ratio = 1 = usaha yang didirikan impas 

(tidak untung dan tidak rugi) 

Jika nilai RC Ratio > 1 = usaha yang didirikan 

menguntungkan 

3.5 Batasan Istilah 

a. Ayam Pedaging adalah ayam-ayam muda jantan atau 

betina yang dipelihara di peternakan ayam pedaging pola 

kemitraan dengan sistem close house dan open house di 

Kabupaten Kediri yang umumnya dipanen pada umur 5-6 

minggu atau saat bobot siap panen dengan tujuan sebagai 

penghasil daging. 

b. Kemitraan adalah hubungan sukarela dan bersifat kerja 

sama antara beberapa pihak, baik pemerintah maupun 

swasta, yang semua orang didalamnya setuju untuk 

bekerja sama dlam meraih tujuan bersama dan 

menunaikan kewajiban tertentu serta menanggung resiko, 

tanggung jawab, sumber daya, kemampuan dan 

keuntungan secara bersama sama. 

c. Sistem close house adalah kandang tertutup pada 

peternakan ayam pedaging pola kemitraan di Kabupaten 

Kediri yang menjamin keamanan secara biologi karena 

kontak dengan organisme lain semakin sedikit. Dengan 

pengaturan ventilasi yang baik maka akan lebih sedikit 

stres yang terjadi pada ternak. 

d. Sistem open house adalah kandang pada peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan di Kabupaten Kediri yang 

pengkondisian lingkungan dalam kandang dilakukan 

secara manual misalnya suhu dalam kandang, kecepatan 
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angin, dan kelembaban serta pemberian makan dan 

minum. 

e. Modal adalah nilai nominal dari faktor-faktor produksi 

yang digunakan untuk kelangsungan usaha peternakan 

ayam pedaging pola kemitraan dengan sistem close house 

dan open house di Kabupaten Kediri. 

f. Biaya Produksi (cost) adalah seluruh biaya yang 

digunakan untuk kelangsunga usaha peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan dengan sistem close house dan 

open house di Kabupaten Kediri. 

g. Biaya Tetap (fixed cost) adalah biaya yang digunakan 

untuk kelangsungan usaha peternakan ayam pedaging 

pola kemitraan dengan sistem close house dan open house 

di Kabupaten Kediri yang besarnya tidak dipengaruhi 

oleh jumlah output. Biaya tetap meliputi sewa tanah, 

penyusutan kandang, penyusutan peralatan, pajak dan 

bunga. 

h. Biaya Variabel adalah biaya yang digunakan untuk 

kelangsungan usaha peternakan ayam pedaging pola 

kemitraan dengan sistem close house dan open house di 

Kabupaten Kediri yang besarnya dipengaruhi oleh jumlah 

output. 

i. Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dengan 

semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi 

pada peternakan ayam pedaging pola kemitraan dengan 

sistem close house dan open house di Kabupaten Kediri.  

j. BEP adalah titik dimana total penerimaan sama dengan 

total biaya produksi pada peternakan ayam pedaging pola 

kemitraan dengan sistem close house dan open house di 

Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. 
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k. Margin of Safety (MOS) merupakan batas keamanan 

usaha dihitung berdasarkan selisih antara target penjualan 

yang ditargetkan dengan nilai penjualan pada titik impas. 

R/C ratio adalah perbandingan antara penerimaan usaha dan 

biaya produksi pada peternakan ayam pedaging pola kemitraan 

dengan sistem close house dan open house di Kabupaten 

Kediri.  



36 

 



37 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis 

Kabupaten Kediri merupakan bagian dari Provinsi Jawa 

Timur yang berposisi diantara 111
o 

47’ 05” sampai dengan 

112
o
 18’ 20” Bujur Timur dan 7

o
 36’ 12” sampai dengan 8

o
 0’ 

32” Lintang Selatan. Kabupaten Kediri terdiri dari 26 

kecamatan, kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Badas, 

Banyakan, Gampengrejo, Grogol, Gurah, Kandangan, Kandat, 

Kayen Kidul, Kepung, Kras, Kunjang, Mojo, Ngadiluwih, 

Ngancar, Ngasem, Pagu, Papar, Pare, Plemahan, Plosoklaten, 

Puncu, Purwoasri, Ringin Rejo, Semen, Tarokan dan Wates. 

Kecamatan Wates merupakan salah satu kecamatan dari 

26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri, adapun batas-

batas wilayah Kecamatan  sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gurah 

dan Kecamatan Plosoklaten 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ngancar 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Ngancar 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Kandat 

dan Kota Kediri 

Kecamatan Wates terletak di Tenggara ibukota 

kabupaten dengan luas wilayah 72,51 Km
2
. Terdiri dari 18 

desa dan semua desa terletak didataran rendah, meski 

demikian ada beberapa wilayah yang terletak di perbukitan 

kecil. Dari 18 desa tersebut terdapat 68 dusun, 161 RW dan 

684 RT.  
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4.1.2 Luas Wilayah 

Salah satu faktor yang dapat menunjang pembangunan dan 

kemajuan suatu daerah adalah adanya luas wilayah yang 

berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya alam dan 

sumber daya manusia. Luas wilayah yang dimiliki suatu 

daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam 

meningkatkan produksi dan produktivitas dari wilayah 

tersebut. Adanya lahan yang luas serta di dukung oleh kondisi 

tanah yang subur merupakan faktor pendukung dalam 

pengembangan serta peningkatan produksi disekitar 

pertanian/peternakan. Kecamatan Wates memiliki luas 

wilayah 72,51 Km
2
 yang terbagi atas 18 desa. Adapun luas 

wilayah masing-masing desa di Kecamatan Wates dapat 

dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa luas wilayah di Kecamatan 

Wates Kabupaten Kediri adalah 72,51 Km
2
. Desa yang 

memiliki luas wilayah terbesar adalah desa Duwet yaitu 11,35 

% atau 8,23 Km
2
, sedangkan desa yang memiliki luas wilayah 

paling kecil adalah desa Karanganyar yaitu 2,30 % atau 1,67 

km
2
.  

4.1.3 Keadaan Penduduk 

Penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan suatu daerah, penduduk dengan jumlah tinggi 

disuatu daerah padat, diimbangi dengan kualitas sumber daya 

manusia yang handal diberbagai bidang akan mempercepat 

kemajuan suatu daerah dan sebaliknya. Pembangunan dan 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat diperlukan 

untuk dapat meningkatkan pembangunan daerah. Keberadaan 

penduduk di suatu daerah juga diharapkan dapat menjadi 

inisiator yang dapat memajukan pembangunan di wilayahnya. 

Keadaan penduduk pada masing-masing desa di Kecamatan 

Wates dapat dilihat di tabel 2. 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan 

Wates tercatat dengan jumlah 85.522 jiwa dengan klasifikasi 

laki-laki berjumlah 42.783 dan perempuan 42.739 jiwa. Selisih 

antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan yang 

tidak terlalu banyak, hal ini menyebabkan tidak adanya 

dominasi jenis kelamin tertentu di daerah tersebut. Jumlah 

pemduduk yang cukup banyak ini dapat membantu 

membangun peternakan menjadi lebih maju.  

4.1.4 Pengunaan Lahan 

Kecamatan Wates merupakan daerah yang mempunyai luas 

wilayah yang cukup besar. Wilayah yang cukup besar 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas baik 

untuk pertanian maupun untuk bangunan. Penggunan lahan di 

daerah ini dilakukan dengan cukup baik. Penggunaan lahan 
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pada Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dapat dilihat pada 

tabel 3. 

Tabel 3. Luas Lahan dan penggunaan lahan di Kecamatan Wates 

Kabupaten Kediri 
Jenis Penggunaan lahan Jumlah Persentase 

(%) 

Sawah   2452,26 34 

Tegal/Lahan kering 2386,86 33 

Bangunan/Pekarangan 2351,8 32 

Lainnya 60 1 

Jumlah 7251 100 

Sumber: Kecamatan Wates dalam Angka, 2013 

Tabel 3 menunjukkan bahwa penggunaaan lahan 

terbesar yaitu untuk sawah yaitu seluas 2452,26 km
2
 atau 34 % 

diikuti tegal/lahan kering seluas 2386,86 km
2
 atau 33 %, 

bangunan/perkarangan seluas 2351,8 km
2
 atau 32 %. Lahan 

kering yang luas tersebut sangat mungkin digunakan untuk 

membangun kandang, sehingga sektor peternakan ayam 

pedaging di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri semakin 

berkembang. 

4.1.5 Sektor Peternakan 

Sektor peternakan merupakan salah satu sektor yang 

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu 

daerah. Peternakan menjadi sumber pendapatan kedua setelah 

pertanian sehingga sangat mempengaruhi kesejahteraan 

masyarakat. Jumlah dan jenis ternak yang dipelihara di 

Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel 4.   
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Tabel 4. Jumlah dan jenis ternak yang dipelihara di Kecamatan 

Wates Kabupaten Kediri 

Jenis Ternak                   Jumlah (ekor) 

Sapi/Sapi perah 12.798 

Kerbau 22 

Babi 1.908 

Kambing/domba 5.074 

Kuda 7 

Ayam kampung 56.076 

Ayam ras 751.500 

Itik/entok 5.281 

Sumber: Kecamatan Wates dalam Angka, 2013 

Tabel 4 menunjukkan bahwa sektor peternakan pada 

masing-masing komoditi memiliki jumlah yang cukup banyak. 

Komoditas ternak yang paling banyak di Kecamatan Wates 

Kabupaten Kediri adalah ayam ras yaitu 751.500 ekor. 

Banyaknya jumlah ayam ras pada daerah ini menunjukkan 

bahwa peternakan pada ayam ras merupakan sektor peternakan 

yang paling diminati masyarakat. 

4.2 Profil Kemitraan 

4.2.1 Gambaran Umum Kemitraan  

PT. Janu Putro Sejahtera Mojokerto dan PT. Malindo 

Feedmill merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pemeliharaan ayam pedaging dengan sistem kemitraan 

inti plasma dimana kedua perusahaan tersebut berperan 

sebagai inti dan peternak ayam sebagai plasma. Kemitraan 

yang dikembangkan di kedua perusahaan meliputi tiga 

aktivitas yaitu pemasokan sarana produksi berupa DOC, 

pakan, obat-obatan; dan pemasaran hasil produksi. 
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Perusahaan inti bertanggung jawab dalam pemasokan 

sarana produksi dan pemasaran hasil produksi berupa ayam 

hidup, sedangkan peternak plasma bertanggung jawab dalam 

proses produksi untuk menghasilkan ayam pedaging yang 

berkualitas, peralatan dan biaya operasional lainnya. 

 

4.2.2 Pelaksanaan Kontrak Kerjasama 

Pelaksanaan kontrak kerjasama harus didahului dengan 

pemenuhan kewajiban antara inti dan plasma, Kewajiban-

kewajiban tersebut didasarkan pada kontak yang telah ditanda 

tangani oleh peternak plasma dan perusahaan inti sebelum 

melakukan proses produksi. Adapun kewajiban-kewajiban 

yang harus dilaksanakan masing-masing peternak kerjasama 

sebagi berikut : 

1. Kewajiban Perusahaan Inti 

 Perusahaan inti wajib menyediakan peralatan kandang dan 

sarana produksi ternak yaitu DOC, pakan, obat-obatan dan 

penyediaan ini dikredit oleh peternak. Perusahaan inti wajib 

untuk membeli semua hasil produksi ternak dari peternak 

mitra. Perusahaan inti wajib memberikan bimbingan dan 

penyuluhan terhadap peternak mitra sesuai dengan standar 

perusahaan. 

2. Kewajiban Peternak Mitra (Plasma) 

 Peternak mitra wajib menyediakan kandang yang sesuai 

dengan ketentuan perusahaan. Peternak mitra wajib 

mengelola ayam pedaging sesuai sengan standar perusahaan 

baik dari segi pakan, obat-obatan dan perlakuan lainnya. 

Peternak mitra wajib menjual semua hasil produksi ternak 

kepada perusahaan inti. 
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4.3 Profil Peternakan Ayam Pedaging Sistem Close house  

dan Open house 

4.3.1 Peternakan Sistem Close house  

Peternakan sistem close house merupakan peternakan 

dengan kandang tertutup dimana tidak ada bagian kandang 

yang terbuka. Temperatur kandang dikontrol menggunakan 

blower sehingga udara di dalam kandang tetap dalam keadaan 

segar. kandang sistem close house adalah kandang tertutup 

yang menjamin keamanan secara biologi karena kontak 

dengan organisme lain semakin sedikit. Pengaturan ventilasi 

yang baik akan terjadi lebih sedikit stres pada ternak. Kandang 

dengan sistem tersebut diharapkan dapat menyediakan 

sebanyak-banyaknya oksigen dan mengeluarkan sesegera 

mungkin gas-gas berbahaya seperti karbondioksida dan 

amonia. 

Peternakan ayam pedaging sistem close house pada 

penelitian melakukan kemitraan dengan PT. Janu Putro 

Sejahtera. Bibit ayam yang dipakai adalah strain Cobb yang 

berasal dari produksi PT. Charoen Phokpand Indonesia dan 

pakan yang digunakan berasal dari PT. Janu Putra itu sendiri. 

Populasi ternak yang dipelihara rata-rata 23.500 ekor per 

periode. Seluruh peternakan berpola kemitraan sehingga 

peternak tidak khawatir terhadap pemasaran ayam yang siap 

jual. Seluruh ayam disetorkan kepada pabrik. Penyediaan 

pakan, obat dan vitamin ditanggung oleh pabrik. Ayam siap 

panen rata-rata berumur 35 hari dengan rata-rata bobot badan 

2 kg. selama satu tahun terdapat enam periode pemeliharaan. 

Pemberian pakan dilakukan dua kali sehari, sedangkan air 

minum diberikan secara ad libitum. Rata-rata pakan yang 

diberikan untuk 1000 ekor ayam selama satu periode adalah 60 

sak atau 3000 kg. 
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Pengaturan temperatur kandang dilakukan dengan 

sebuah alat berupa blower dan celldect yang mempunyai 

fungsi menyerupai AC sehingga udara didalam kandang tetap 

dalam keadaan segar meskipun seluruh dinding kandang 

tertutup. Sistem close house  sangat bergantung pada listrik 

sehingga peternakan sistem close house  harus memiliki jenset 

untuk menjaga aliran listrik tetap tersedia. Penggunaan alat-

alat yang canggih tersebut menyebabkan modal pembuatan 

pada peternakan sistem close house  lebih tinggi daripada 

peternakan sistem open house. Kandang sistem close house 

memiliki struktur bangunan yang kokoh sehingga memiliki 

umur ekonomi yang lebih lama dibandingkan kandang sistem 

open house.  

 

4.3.2 Peternakan Sistem Open house 

Peternakan sistem open house pada penelitian ini 

memiliki populasi rata-rata 5775 ekor per periode. Peternakan 

berpola kemitraan dengan PT Malindo Feedmill sehingga 

peternak tidak khawatir terhadap pemasaran ayam yang siap 

jual. Seluruh ayam disetorkan kepada pabrik. Penyediaan 

pakan, obat dan vitamin ditanggung oleh pabrik. Ayam siap 

panen rata-rata berumur 35 hari dengan rata-rata bobot badan 

2 kg. selama satu tahun terdapat enam periode pemeliharaan. 

Pemberian pakan dilakukan dua kali sehari, sedangkan air 

minum diberikan secara ad libitum. Rata-rata pakan yang 

diberikan untuk 1000 ekor ayam selama satu periode adalah 

antara 60 sampai 63 sak atau 3000 sampai 3150 kg. Pakan dan 

DOC stain Cobb berasal dari PT Malindo Feedmill.  

Kandang open house  merupakan kandang yang bagian 

dinding dapat dibuka atau ditutup, hal ini dilakukan untuk 

menjaga sirkulasi udara dalam kandang karena kandang open 
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house mengandalkan udara lingkungan untuk menjaga 

temperatur kandang. Shidiqi (2011) menyatakan bahwa 

kandang Open house adalah kandang yang dindingnya dibuat 

dengan sistem terbuka, yang terbuat dari kawat burung atau 

bambu sehingga menjamin hembusan angin bisa masuk dalam 

kandang dan bisa memanfaatkan pergantian sinar matahari. 

Dinding kandang ditutup dengan tirai yang berfungsi sebagai 

ventilasi. Kandang open house memberikan kontribusi yang 

kurang bagus bila bibandingkan dengan model kandang sistem 

close house. 

Temperatur dalam kandang sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan sehingga peternakan sistem open house tidak 

membutuhkan modal yang tinggi karena alat yang dibutuhkan 

dalam kandang merupakan alat sederhana. Peternakan sistem 

open house tidak bergantung pada listrik sehingga tidak 

memerlukan jenset. Alat-alat yang sederhana tersebut 

menyebabkan peternakan sistem open house lebih mudah 

dibangun dan dikembangkan oleh peternaka skala kecil. 

Struktur kandang menggunakan rangka kayu dan bambu 

sehingga menyebabkan umur ekonomi pada kandang cukup 

singkat. Pembersihan kotoran dilakukan setiap periode, hal ini 

dilakukan untuk memutus penyebaran penyakit yang ada 

diperiode sebelumnya sehingga tidak akan mengganggu 

produksi pada periode selanjutnya. Kotoran dijual untuk 

menambah pendapatan peternak. Peternakan sistem close 

house menggunakan tempat pakan dan minum yang sama 

dengan sistem open house.  
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4.3.3 Konversi Pakan dan Mortalitas pada Peternakan 

sistem close house dan open house 

 Konversi pakan dan mortalitas pada penelitian ini berada 

dalam ukuran normal dan tidak melebihi angka dua untuk 

konversi pakan dan 10% untuk mortalitas sehingga kedua 

sistem dianggap layak untuk dikembangkan karena dapat 

memberikan keuntungan yang cukup tinggi. Konversi dan 

mortalitas pada peternakan sistem close house  da open house 

dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Konversi pakan dan mortalitas pada pada sistem close 

house dan open house di Kecamatan Wates 

Keterangan Close house   Open house  

Konversi Pakan 1,61 1,65 

Mortalitas (%) 6,77 6,91 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

 Hasil penelitian pada tabel 5 menunjukkan bahwa rataan 

konversi pakan pada sistem close house lebih rendah daripada 

kandang open house. Konversi pakan pada close house 

sebesar 1,61 artinya untuk menghasilkan 1 kg daging dengan 

harga Rp 16.500 dibutuhkan pakan sebanyak 1,61 kg dengan 

harga Rp 11.680 sehingga didapatkan keuntungan sebesar Rp 

4.820 pada kandang sistem close house. Perbedaan ini 

dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah temperatur 

kandang. Konversi pakan adalah banyaknya pakan yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan satu kilogram daging. 

Konversi pakan sangat merupakan salah satu indikator 

keberhasilan usaha bagi peternak. 
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Gambar 1. Konversi pakan sistem close house dan open house 

 

Konversi pakan juga dipengaruhi oleh faktor kualitas 

pakan. Pakan yang berkualitas baik dapat menghasilkan 

pertambahan bobot badan yang tinggi dan penggunaan pakan 

akan semakin efisien apabila jumlah pakan yang dikonsumsi 

sedikit namun dapat menghasilkan bobot badan yang tinggi. 

Konversi pakan yang semakin menurun disebabkan oleh 

pertambahan bobot badan yang tinggi dan konsumsi pakan 

yang rendah. Menurunnya konversi pakan tersebut 

menandakan bahwa ayam efisien dalam menggunakan pakan 

untuk pertumbuhan.  

Mortalitas adalah angka yang menunjukkan jumlah 

ayam yang mati selama pemeliharaan. Tabel 5 menunjukkan 

angka mortalitas pada peternakan sistem close house   dan 

open house . Mortalitas paling tinggi terjadi pada peternakan 

sistem open house  yaitu 6,91 %, sedangkan kandang sistem 

open house  6,77 %. Hal ini sesuai dengan Wurlina dan Dewa 

(2012) yang menyatakan bahwa pemeliharaan ayam pedaging 

di kandang tertutup pada semua lantai dapat menekan angka 

kematian menjadi kurang dari 3%, hal ini disebabkan karena 
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sirkulasi udara yang masuk telah disaring oleh celldect, dan 

suhu didalam kandang tertutup stabil. 

Mortalitas pada kedua sistem masih dalam taraf nornal 

yaitu kurang dari 10%. Kematian biasanya terjadi pada periode 

starter sedangkan pada periode finisher jarang terjadi. 

perbedaan angka mortalitas pada sistem close house dan open 

house menunjukkan bahwa peternakan sistem open house  

menimbulkan respon yang kurang baik ketika terjadi 

perubahan kondisi cuaca yang drastis. Pemeliharaan dengan 

sistem close house merupakan salah satu inovasi untuk 

menghadapi perubahan cuaca yang drastis karena tidak terjadi 

kontak antara didalam kandang maupun diluar kandang. 

4.4 Karakteristik Responden 

4.4.1 Umur Responden 

 Umur sangat berkaitan dengan kemampuan fisik dan 

psikologis dalam diri peternak. Semakin tua umur seseorang 

maka kemampuan fisik dan berfikir akan semakin lemah. 

Umur responden peternak ayam pedaging di Kecamatan 

Wates Kabupaten Kediri dapat dilihat pada gambar 2. 

  
Gambar 2. Karakteristik responden berdasarkan umur  
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Gambar 2 menjelaskan tentang umur peternak pada 

peternakan sistem close house  dan open house  yang cukup 

bervariasi. Peternak dengan umur kurang dari 25 tahun pada 

peternakan sistem close house sebanyak 0% dan open house  

sebanyak 7%. Umur lebih dari 50 tahun pada sistem close 

house sebesar 0% dan open house  sebesar 14%. Umur 

responden peternak paling banyak pada peternakan sistem 

close house dan open house adalah umur 26-50 tahun, yaitu 

pada peternakan sistem close house   sebanyak 100%  dan 

pada sistem open house  sebanyak 79 %. Berdasarkan data 

tersebut maka dapat dikatakan bahwa umur peternak di 

Kecamatan Wates berada pada umur produktif yaitu 26-50 

tahun. Data diatas menunjukkan bahwa peternak sistem close 

house berumur cukup muda, hal ini disebabkan semakin 

meningkatnya kesadaran peternak akan keuntungan yang 

dapat diterima dari peternakan sistem close house sehingga 

para peternak muda sebagian beralih ke pemeliharaan sistem 

close house. Umur produktif sangat berdampak positif pada 

usaha peternakan yang dikelola. Hal ini sesuai dengan 

Tjiptoherijanto (2011) yang menyatakan bahwa umur 

berhubungan erat dengan produktifitas kerja, pekerja 

sebaiknya memiliki umur produktif yaitu kurang dari 60 tahun 

sehingga dapat bekerja dengan lebih efisien.  

4.4.2 Jenis Kelamin 

 Jenis kelamin suatu peternak sangat mempengaruhi 

kinerja di peternakan. Peternak laki-laki akan dapat bekerja 

lebih maksimal dibandingkan peternak perempuan. Hal ini 

disebabkan perbedaan kekuatan fisik dari peternak. 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada 



51 

 

peternakan sistem close house dan open house  di Kecamatan 

Wates dapat dilihat pada gambar 2. 

 
Gambar 3. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin  

Gambar 3 menunjukkan bahwa semua peternak sistem 

close house   adalah laki-laki yaitu sebanyak 100%, begitu 

pula pada sistem open house  yaitu sebanyak 93% berjenis 

kelamin laki-laki dan 7% berjenis kelamin perempuan. 

Banyaknya jumlah peternak dengan jenis kelamin laki-laki ini 

disebabkan seluruh pekerjaan di peternakan membutuhkan 

tenaga dan fisik yang kuat, sehingga seluruh pekerjaan di 

kandang sebagian besar dilakukan oleh laki-laki. 

4.4.3 Tingkat Pendidikan 

 Tingkat pendidikan ikut berperan pada kemampuan 

individu dalam menyerap pengetahuan. Tingkat pendidikan 

yang tinggi dapat meningkatkan produktifitas usaha seseorang 

melalui kemampuan berinovasi dan berkreasi. Tingkat 

pendidikan pada peternakan sistem close house   dan open 

house  dapat dilihat pada gambar 4. 
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Gambar 4. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan  

Gambar 4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

pada peternakan close house  masing-masing 50% untuk SMA 

dan S1. Tingkat pendidikan pada peternakan sistem open 

house cukup bervariasi yaitu SD sebanyak 50%, SMP 

sebanyak 29%, SMA sebanyak 11% dan perguruan tinggi 

sebanyak 11%. Mayoritas pendidikan peternak sistem open 

house adalah SD yaitu sebesar 50%. Berdasarkan data tersebut 

maka tingkat pendidikan yang dimiliki peternak tersebut akan 

berdampak pada pengelolaan usaha peternakan, khususnya 

dalam penerapan teknologi. Tingkat pendidikan yang semakin 

tinggi membuat kemampuan mengelola usaha peternakan 

semakin baik karena memiliki kemampuan berpikir yang lebih 

kritis. Peternak pada sistem close house memiliki tingkat 

pendidikan yang cukup tinggi yaitu S1 dan SMA, hal ini 

dipengaruhi tingkat pemikiran yang dimiliki S1 dan SMA 

lebih kritis sehingga dapat mengelola kandang sistem close 

house dengan lebih baik dan dapat menghasilkan keuntungan 

yang lebih tinggi dibandingkan sistem open house.  
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4.4.4 Lama Beternak 

 Pengalaman beternak merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam menjalankan 

suatu usaha peternakan. Pengalaman beternak yang cukup 

lama akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan 

dalam mengelola peternakan serta dapat membantu peternak 

dalam menyelesaikan segala masalah yang ada pada 

peternakan dengan cepat. Karakteristik responden 

berdasarkan lama beternak dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Karakteristik responden berdasarkan lama beternak 

Gambar 5 menunjukkan bahwa pengalaman beternak 

ayam pedaging sistem close house di Kecamatan Wates 

kurang dari 5 tahun sebanyak 100%. Lama beternak pada 

sistem open house  paling banyak adalah >11 tahun yaitu 

sebesar 43%, diikuti lama beternak 6-10 tahun sebesar 32% 

dan lama beternak <5 tahun sebesar 25%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa peternak ayam pedaging sistem open 

house  di Kecamatan Wates sudah cukup lama menggeluti 

usaha tersebut sehingga peternakan yang terdapat di daerah 

tersebut sudah cukup baik manajemen pemeliharaannya. 

Perbedaan lama beternak antara sistem close house  

dan open house  cukup jauh. Perbedaan lama beternak pada 

peternak sistem open house  membuat peternak semakin ahli 
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dalam mengkoreksi kekurangan ataupun menyelesaikan 

permasalahan dari setiap periode produksi sehingga akan 

berpengaruh pada meningkatnya hasil produksi usaha 

peternakan yang dikelolanya. Hal ini sesuai dengan Parasdya 

dkk (2013) yang menyatakan bahwa pengalaman beternak 

dalam memelihara ternak dapat mempengaruhi tingkat 

keberhasilan peternak dengan mengembangkan usahanya. 

Semakin lama beternak maka tingkat keterampilan dan 

pengetahuan peternak dalam menerapkan tekhnologi akan 

semakin mudah dan cepat. 

4.4.5 Jumlah Ternak yang Dipelihara 

 Jumlah ternak ayam pedaging yang dipelihara pada 

peternakan sangat mempengaruhi keuntungan peternakan 

tersebut. Peternakan yang memelihara ayam lebih banyak 

akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak, begitu pula 

sebaliknya. Jumlah ternak yang dipelihara pada masing-

masing sistem dapat dilihat pada gambar 6. 

 
Gambar 6. Karakteristik responden berdasarkan jumlah ternak yang 

dipelihara  

Gambar 6 menunjukkan bahwa jumlah ayam pedaging 

yang dipelihara pada sistem close house   di Kecamatan Wates 
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lebih dari 10000 ekor sebanyak 100%. Jumlah ayam pedaging 

yang dipelihara pada sistem open house  paling banyak adalah 

kurang dari 5000 ekor yaitu sebesar 61%, diikuti jumlah 

ternak 5000-10000 sebesar 35% dan jumlah ternak lebih dari 

10000 sebesar 14%. Banyaknya responden pada sistem open 

house dengan kepemilikan berkisar <5000 ekor disebabkan 

karena adanya keterbatasan modal. Usaha ternak ayam 

pedaging diperlukan modal yang tidak sedikit. Peternak 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh 

modal pengembangan usahanya. Semakin banyak populasi 

ayam yang dipelihara maka akan semakin tinggi pula 

keuntungan yang akan didapat oleh peternak. 

 Rekapitulasi karakteristik responden secara singkat mulai 

dari umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama beternak 

dan jumlah ternak yang dipelihara  dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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4.5 Modal pada Peternakan Sistem Close house  dan Open 

house 

 Modal pada penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu 

modal tetap dan modal tidak tetap. Modal pada sistem close 

house dan open house hampir sama yaitu Rp. 110.157,-/kg 

(close house) dan Rp. 98.148,- /kg (open house), perbedaan 

modal terdapat pada modal tetap. Modal tetap pada kandang 

sistem close house antara lain bangunan kandang, kendaraan, 

tempat pakan, tempat minum, gasolek, tandon, jenset dan 

blower sedangkan pada kandang open house tidak 

menggunakan jenset dan blower. Modal tidak tetap pada 

kandang sistem close house dan open house  sama, yaitu gaji 
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tenaga kerja, sewa tanah, bibit, biaya pakan, obat dan vitamin, 

listrik dan air, biaya transportasi, gas LPG dan biaya lain-lain. 

Susunan modal pada peternakan sistem close house   dan 

open house  dapat dilihat pada tabel 7. 

 
Tabel 7 menunjukkan bahwa total modal pada 

peternakan sistem close house   lebih besar daripada sistem 

open house. Total modal pada peternakan sistem close house 

adalah Rp. 110.157,-/kg/tahun sedangkan pada sistem open 

house sebesar Rp. 98.148,-/kg/tahun. Modal tetap pada sistem 

close house lebih tinggi dari sistem open house, yaitu 18,02% 

dari total modal atau Rp. 19.846,-/kg/tahun sedangkan pada 

sistem open house sebesar 6,95% atau Rp. 6.817,-/kg/tahun. 

Modal tidak tetap antara sistem close house dan open house 

tidak mengalami perbedaan yang jauh. Modal kerja pada 

sistem close house sebesar Rp. 90.311,-/kg/ekor atau 81,98% 

dari total modal sedangkan pada sistem open house  sebesar 

Rp. 89.558,-/kg/ekor atau 91,25% dari total modal. Perbedaan 

modal tidak tetap disebabkan banyak faktor, antara lain: harga 

DOC, harga pakan, jumlah konsumsi pakan dan penggunaan 

obat-obatan. Modal yang tinggi pada sistem close house 

disebabkan penggunaan alat alat yang canggih, penggunaan 

alat-alat canggih tersebut bertujuan untuk menjadikan kandang 

lebih nyaman sehingga produktifitas ayam dapat meningkat, 
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peningkatan produktifitas ini akan diikuti peningkatkan 

keuntungan pada peternakan sistem close house.   

 Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan Candra (2012) 

bahwa jenis modal yang digunakan berupa modal tetap dan 

modal tidak tetap. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat 

digunakan secara berulang-ulang, misalnya seperti mesin 

pemecah jagung, mesin pencampur pakan dan bangunan 

kandang. Modal tidak tetap adalah modal yang habis 

digunakan dalam satu kali proses produksi misalnya pakan dan 

obat-obatan. 

 

4.6 Analisis Rugi Laba pada Peternakan Sistem Close 

house  dan Open house 

 Analisis rugi laba pada penelitian ini terdiri dari 

penerimaan, biaya produksi dan keuntungan. Penerimaan 

terdiri dari penjualan ayam, penjualan kotoran dan bonus FCR. 

Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. 

Biaya tetap terdiri dari sewa tanah dan penyusutan. Biaya 

tidak tetap terdiri dari gaji tenaga kerja, DOC, pakan, obat dan 

vitamin, listrik dan air, biaya transportasi dan gas LPG. 

Keuntungan diperoleh dari pengurangan penerimaan dan biaya 

produksi. Laporan rugi laba pada peternakan sistem close 

house  dan open house dapat dilihat pada tabel 8. 
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Tabel 8 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

antara penerimaan, biaya produksi dan keuntungan pada 

peternakan sistem close house dan open house yang diteliti. 

Rincian biaya produksi, penerimaan dan keuntungan pada 
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sistem close house  dan open house di Kecamatan Wates 

adalah sebagai berikut:  

 

4.6.1 Biaya produksi 

 Biaya produksi pada penelitian ini terdiri dari biaya tetap 

dan biaya tidak tetap. Biaya tetap pada penelitian ini meliputi 

sewa tanah dan penyusutan, sedangkan biaya tidak tetap 

meliputi gaji tenaga kerja, pembelian DOC, pakan, obat dan 

vitamin, listrik dan air, LPG, biaya transportasi dan biaya lain-

lain. Biaya produksi pada peternakan sistem close house dan 

open house yang tercantum pada tabel 8 menunjukkan bahwa 

total biaya produksi tertinggi terletak pada peternakan sistem 

close house yaitu Rp. 90.726,-/kg/tahun, sedangkan pada 

peternakan sistem open house yaitu Rp. 90.343,-/kg/tahun. 

Total biaya produksi yang tinggi dipengaruhi oleh biaya tetap 

dan biaya tidak tetap/biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya 

yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi, 

sedangkan biaya tidak tetap adalah biaya yang jumlahnya 

dipengaruhi oleh jumlah produksi. Total biaya pada masing-

masing periode dapat dilihat pada gambar 6. Total biaya 

tertinggi pada sistem close house tertetak pada periode 5 yaitu 

sebesar Rp. 15.490,-/kg sedangkan total biaya terendah 

terletak pada periode 2 yaitu sebesar Rp. 14.918,-/kg. Total 

biaya tertinggi pada sistem open house tertetak pada periode 4 

yaitu sebesar Rp. 15.180,-/kg sedangkan total biaya terendah 

terletak pada periode 2 yaitu sebesar Rp. 14.829,-/kg. 
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Gambar 7. Grafik total biaya pada peternakan sistem close house dan 

open house/periode/kg 

Biaya tetap tertinggi pada penelitian ini terletak pada 

peternakan sistem close house yaitu Rp. 1.578,-/kg per 6 

periode sedangkan pada sistem open house yaitu sebesar Rp. 

1.253,-/kg per 6 periode. Perbedaan ini dipengaruhi oleh biaya 

penyusutan alat yang digunakan didalam kandang. Peternakan 

sistem close house  menggunakan blower untuk menjaga 

temperatur didalam kandang sehingga biaya penyusutan lebih 

tinggi dibanding pada sistem open house. Peternakan sistem 

open house  tidak menggunakan blower untuk mengatur 

temperatur didalam kandang namun pengaturan temperatur 

dilakukan secara manual dengan bantuan lingkungan sekitar, 

oleh karena itu biaya penyusutan pada sistem open house  

lebih kecil. Total biaya pada masing-masing periode dapat 

dilihat pada gambar 8. Total biaya tetap pada masing-masing 

periode pada sistem open house hampir sama begitu pula pada 

sistem close house namun, pada sistem close house biaya tetap 

tertinggi terjadi pada periode 1 yaitu sebesar Rp. 285,-/kg. 

tidak adanya fluktuasi biaya tetap dikarenakan jumlah biaya 

tetap tidak dipengaruhi oleh hasil produksi. 
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Gambar 8. Grafik biaya tetap pada peternakan sistem close house 

dan open house/periode/kg 

Tabel 8 menunjukkan bahwa biaya tidak tetap tertinggi 

pada penelitian ini terletak pada sistem close house  yaitu 

sebesar Rp. 89.148,-/kg/tahun sedangkan pada sistem open 

house sebesar Rp. 89.090,-/kg/tahun. Perbedaan tersebut 

dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: harga pembelian 

DOC, harga pakan dan pemakaian obat dan vitamin. Biaya 

tidak tetap tertinggi baik pada peternakan sistem close house   

maupun open house  terletak pada biaya pakan yaitu sebesar 

72,86% atau sebesar Rp. 66.105,-/kg/tahun pada sistem close 

house dan sebesar 73,42% atau Rp. 66.334,-/kg/tahun pada 

sistem open house, sedangkan untuk pembelian DOC 

menempati posisi kedua yaitu sebesar 20,25% atau Rp. 

18.369,-/kg/tahun pada sistem close house dan 21,09% atau 

Rp. 19.056,-/kg/tahun pada sistem open house.  Hal ini seseuai 

dengan penelitian Candra (2012) yang menyatakan bahwa 

biaya pakan merupakan yang terbesar yaitu 81,89 % dari total 

biaya. Biaya tidak tetap pada masing-masing periode dapat 

dilihat pada gambar 8. Biaya tidak tetap tertinggi pada sistem 

close house terjadi pada periode 5 yaitu sebesar Rp. 15.231,-

/kg sedangkan biaya tidak tetap terendah terjadi pada periode 2 
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yaitu sebesar Rp. 14.662,-/kg. biaya tidak tetap tertinggi pada 

sistem open hpuse terjadi pada periode 4 yaitu sebesar Rp. 

14.970,-/kg sedangkan biaya tidak tetap terendah terjadi pada 

periode 2 yaitu sebesar Rp. 14.621,-/kg. Perbedaan biaya pada 

masing-masing periode tersebut dipengaruhi jumlah produksi 

yang diperoleh pada masing-masing periode. 

 

 
Gambar 9. Grafik biaya tidak tetap pada peternakan sistem close 

house dan open house/periode/kg 

Biaya produksi yang tinggi mempengaruhi keuntungan 

pada usaha pemeliharaan ayam pedaging. Sistem close house 

memiliki biaya produksi yang lebih kecil dibandingkan sistem 

open house, hal ini disebabkan biaya pakan yang dikeluarkan 

pada sistem close house  lebih kecil dibandingkan sistem open 

house. Biaya pakan yang lebih kecil tersebut dikarenakan 

harga pakan pada sistem close house  lebih murah 

dibandingkan sistem open house, selain itu juga dikarenakan 

konversi pakan pada sistem close house  lebih kecil 

dibandingkan open house. Konversi pakan pada sistem close 

house  sebesar 1,61 sedangkan pada sistem open house sebesar 

1,65. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pakan yang 
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dibutuhkan pada sistem close house lebih sedikit dibandingkan 

sistem open house. Konsumsi pakan yang kecil tersebut 

dikarenakan keadaan dalam kandang close house  yang 

nyaman sehingga ayam tidak setres dan pakan yang 

dikonversikan dalam bentuk daging lebih banyak. Biaya 

penyusutan pada penelitian ini tidak terlalu mempengaruhi 

biaya produksi karena biaya penyusutan blower dan jenset 

pada pada sistem close hanya mempengaruhi 0,20% dan 

0,25% dari total biaya produksi.  

Hasil penelitian sesuai dengan Candra (2012), dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa biaya produksi adalah 

semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-

faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan 

barang-barang produksi oleh perusahaan tersebut.  Biaya 

produksi yang digunakan meliputi biaya tetap dan biaya tidak 

tetap. Fitriza dkk (2012) menyatakan bahwa biaya tetap adalah 

biaya yang tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat kegiatan 

maupun volume output. Biaya tetap terdiri dari listrik, sewa 

tanah, penyusutan kandang dan peralatan. Parasdya dkk (2013) 

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa biaya tetap yang 

dikeluarkan peternak meliputi, biaya tenaga kerja, biaya 

penyusutan, sewa kandang, lahan, dan bunga modal. 

Biaya tidak tetap adalah biaya yang sifatnya berubah-

ubah secara proporsional terhadap perubahan output. Biaya 

tidak tetap meliputi pemanas, sekam, upah tenaga kerja dan 

perawatan kandang. Biaya tidak tetap selalu berubah-ubah 

sehingga mengakibatkan biaya operasionalnya meningkat dan 

biaya tidak tetap terkecil adalah untuk perawatan kandang 

(Fitriza dkk, 2012). Suwianggadana dkk (2013) 

menambahkan, untuk biaya variabel dalam usaha ternak ayam 

pedaging ini meliputi biaya DOC, pakan, obat-obatan, dan 
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operasional. Candra (2012) menambahkan biaya tidak tetap 

pada suatu peternakan meliputi biaya sewa tanah, biaya 

penyusutan dan biaya bunga modal. 

4.6.2 Penerimaan 

Penerimaan pada penelitian terdiri dari penjualan ayam, 

penjualan kotoran dan bonus FCR. Tabel 8 menunjukkan 

bahwa penerimaan tertinggi terletak pada peternakan sistem 

close house yaitu sebesar Rp. 100.981,-/kg/tahun sedangkan 

pada sistem open house sebesar Rp. 100.028,-/kg/tahun. 

Penerimaan terbesar terletak pada penjualan ayam yaitu 

98,63% dari total penerimaan atau Rp. 99.600,-/kg/tahun pada 

sistem close house   dan 98,86% dari total penerimaan atau 

Rp. 98.890,-/kg/tahun pada sistem open house. Perbedaan nilai 

penjualan pada masing-masing sistem dipengaruhi perbedaan 

harga ayam oleh masing-masing perusahaan. Bonus FCR 

diberikan apabila nilai FCR saat pemelihaan lebih rendah 

daripada standart FCR yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

yaitu 1,75. Jumlah bonus yang diberikan Rp 140/kg. 

Penerimaan pada masing-masing periode dapat dilihat pada 

gambar 10. Penerimaan tertinggi pada sistem close house 

terjadi pada periode 1 yaitu sebesar Rp. 16.868,-/kg sedangkan 

penerimaan terendah terjadi pada periode 3 yaitu sebesar Rp. 

16.636,-/kg. Penerimaan tertinggi pada sistem open house 

terjadi pada periode 3 yaitu sebesar Rp. 16.705,-/kg sedangkan 

penerimaan terendah terjadi pada periode 1 yaitu sebesar Rp. 

16.344,-/kg. Perbedaan tersebut disebabkan jumlah hasil 

produksi yang berbeda pada masing-masing periode. 
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Gambar 10. Grafik penerimaan pada sistem close house dan open 

house/periode/kg 

Penerimaan mempengaruhi keuntungan pada usaha 

peternakan ayam pedaging. Penerimaan yang tinggi akan 

meningkatkan keuntungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

sistem close house  memiliki penerimaan yang lebih banyak 

dibandingkan sistem open house. Hal ini terjadi dikarenakan 

jumlah dan bobot badan ayam yang dijual mengalami 

perbedaan pada masing-masing periode namun memiliki rat-

rata bobot badan yang sama. Sistem close house dan open 

house memiliki bobot badan rata-rata 1,96 kg. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Astuti (2013) yang 

menyatakan bahwa penerimaan yang didapat dari para 

peternak diperoleh dari penjualan ayam, sekam, karung pakan 

dan juga bonus-bonus yang didapatkan dari perusahaan. 

Bonus-bonus yang didapat berupa bonus FCR, bonus 

mortalitas, dan bonus discount feed. bonus FCR merupakan 

bonus yang diberikan kepada peternak yang nilai FCRnya 

sesuai dengan standart FCR yang disepakati sebelumnya 

bersama perusahaan. Fitriza dkk (2012) menambahkan bahwa 

penerimaan peternak plasma ayam pedaging terdiri dari hasil 

penjualan ayam hidup, kotoran sebagai pupuk, karung pakan 
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dan kompensasi pemeliharaan apabila produk yang dihasilkan 

lebih baik seperti bonus FCR dan bonus mortalitas. Ismail 

(2013), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa usaha 

peternakan broiler close house  system lebih menguntungkan 

dari pada open house  system dengan populasi yang sama.  

4.6.3 Keuntungan atau Pendapatan 

Keuntuntungan pada peternakan sistem close house  dan 

open house yang disajikan pada tabel 8 yang menunjukkan 

bahwa keuntungan pada sistem close house   lebih tinggi 

daripada sistem open house. Keuntungan pada sistem close 

house  sebesar Rp. 10.255,-/kg/tahun sedangkan pada sistem 

open house sebesar Rp. 9.685,-/kg/tahun. Tabel 8 

menunjukkan bahwa keuntungan diperoleh dari selisih antara 

penerimaan dan total biaya produksi. Penerimaan sistem close 

house  sebesar Rp. 100.981,-/kg/tahun sedangkan sistem open 

house sebesar Rp. 100.028,-/kg/tahun. Total biaya produksi 

pada sistem close house sebesar Rp. 89.726,-/kg/tahun 

sedangkan sistem open house sebesar Rp.90.343,-/kg/tahun, 

berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sistem close 

house  lebih menguntungkan dari pada sistem open house. 

Keuntungan pada masing-masing periode dapat dilihat pada 

gambar 11. Keuntungan tertinggi pada sistem close house 

terjadi pada periode 2 yaitu sebesar Rp. 1.872,-/kg sedangkan 

keuntungan terendah terjadi pada periode 6 yaitu sebesar Rp. 

1.563,-/kg. Keuntungan tertinggi pada sistem open house 

terjadi pada periode 2 yaitu sebesar Rp. 1.870,-/kg sedangkan 

keuntungan terendah terjadi pada periode 4 yaitu sebesar Rp. 

1.418,-/kg. pebedaan tersebut disebabkan jumlah hasil 

produksi yang berbeda pada masing-masing periode. 
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Gambar 11. Grafik keuntungan pada sistem close house dan open 

house/periode/kg 

Keuntungan usaha peternakan sistem close house  dan 

open house pada penelitian ini sangat dipengaruhi jumlah 

penerimaan dan total biaya produksi. Keuntungan pada 

peternakan sistem close house  dipengaruhi oleh penerimaan 

yang lebih tinggi dibandingkan sistem open house, sedangkan 

biaya produksi dari keduanya hampir sama, sehingga 

didapatkan keuntungan yang berbeda. Keuntungan diperoleh 

jika penerimaan lebih tinggi dibandingkan total biaya 

produksi. Semakin besar keuntungan maka akan semakin 

layak usaha peternakan yang didirikan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan Parasdya dkk (2013) bahwa 

profit merupakan selisih antara penerimaan dengan semua 

biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Untuk 

memperoleh profit yang diharapkan maka jumlah penerimaan 

harus lebih besar dari biaya total yang dikeluarkan selama 

proses produksi. Peternak yang merugi disebabkan karena 

penggunaan biaya operasional yang tinggi dan tidak diimbangi 

oleh penerimaan yang tinggi. Azizah dkk (2013) 

menambahkan keuntungan adalah total penerimaan dikurangi 
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dengan total biaya produksi. Ismail (2013) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa usaha peternakan broiler 

closed house system lebih menguntungkan dari pada open 

house  system. Soekartawi (2002) menyatakan bahwa total 

pendapatan yaitu perbedaan antara nilai-nilai penerimaan 

dengan nilai pengeluaran. Nilai penerimaan adalah hasil yang 

dicapai suatu usaha bilamana produksinya dijual, sedangkan 

nilai pengeluaran merupakan biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan saat proses produksi. 

 

4.7 Break Even Point (BEP) pada Peternakan Sistem Close 

house  dan Open house 

Break Even Point (BEP) pada penelitian terdiri dari 

BEP penerimaan, BEP Harga per ekor, BEP harga per kg, BEP ekor, dan BEP 

produk(kg). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rata-rata 

ayam yang dipelihara pada peternakan sistem close house 

adalah 23.500 ekor/periode sedangkan pada sistem open 

sebesar 5775 ekor/periode. 

Tabel 9. Rata-rata BEP pada peternakan sistem close house dan open 

house per periode 

Keterangan Close house  Open house 

BEP Penerimaan 707.462.419,- 170.425.919,- 

BEP Harga per ekor 30.105,- 29.511,- 

BEP Harga per kg 15.415,- 15.266,- 

BEP ekor 21.746 5.270 

BEP Produk(kg) 42.618 10.329 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

 

Tabel 9 menunjukkan rata-rata nilai BEP penerimaan pada 

sistem close house  dan sistem open house sebesar 

Rp.707.462.419,-/periode dan Rp. 170.425.919,-/periode. 

Rata-rata BEP harga per ekor pada sistem close house dan open 
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house sebesar Rp. 30.105,- dan Rp. 29.511,-. Rata-rata BEP 

harga per kg pada sistem close house  dan sistem open house 

sebesar Rp. 15.415,- dan Rp. 15.266,-. Rata-rata BEP ekor pada 

sistem close house  dan sistem open house sebersar 21.746 

ekor dan 5.270 ekor. Rata-rata BEP produk(kg) pada sistem close 

house  dan open house sebesar 42.618kg dan 10.329 kg. Hasil 

penelitian BEP pada masing-masing periode dapat dilihat pada 

gambar 12, 13,14, dan 15. 

 

 
Gambar 12. Grafik BEP harga per ekor pada sistem close house dan open 

house per periode 

Nilai BEP harga per ekor tertinggi pada sistem close house 

terletak pada periode 5 yaitu sebesar Rp. 30.403,- sedangkan 

BEP terendah terletak pada periode 2 yaitu sebesar Rp. 

30.092,-. Nilai BEP harga per ekor tertinggi pada sistem open house 

terletak pada periode 4 yaitu sebesar Rp. 29.602,- sedangkan 

nilai terendah terdapat pada periode 1 yaitu sebesar 

Rp.29.650,-. 
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Gambar 13. Grafik BEP harga per kg pada sistem close house dan open 

house per periode 

Nilai BEP harga per kg tertinggi pada sistem close house 

terletak pada periode 6 yaitu sebesar Rp.15.806,- sedangkan 

BEP terendah terletak pada periode 2 yaitu sebesar 

Rp.15.090,-. Nilai BEP harga per kg tertinggi pada sistem open 

house terletak pada periode 4 yaitu sebesar Rp.15.498,- 

sedangkan nilai terendah terdapat pada periode 1 yaitu sebesar 

Rp.15.051,-. 

 
Gambar 14. Grafik BEP produk pada sistem close house dan open 

house per periode 
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Nilai BEPproduk tertinggi pada sistem close house 

terletak pada periode 5 yaitu sebesar 43.041,04 kg sedangkan 

BEPproduk terendah terletak pada periode 1 yaitu sebesar 

42.182,66 kg. Nilai BEPproduk tertinggi di sistem open house 

terletak pada periode 1 yaitu sebesar 10.377,46 kg sedangkan 

nilai terendah terdapat di periode 2 yaitu sebesar 10.224,75 kg. 

 
Gambar 15. Grafik BEP ekor pada sistem close house dan open house 

per periode 

Nilai BEPekor tertinggi pada sistem close house terletak 

pada periode 4 yaitu sebanyak 21.970 ekor sedangkan BEPekor 

terendah terletak pada periode 2 yaitu sebanyak 21.362 ekor. 

Nilai BEPekor tertinggi pada sistem open house terletak pada 

periode 4 yaitu sebanyak 5.313 ekor sedangkan nilai terendah 

terdapat pada periode 2 yaitu sebanyak 5.190 ekor. 

Gambar 12,13,14, dan 15 menunjukkan bahwa kedua 

sistem layak untuk dikembangkan karena nilai BEP masing-

masing sistem kurang dari nilai produksi pada pemeliharaan 

sesungguhnya. Kedua sistem tersebut dalam keadaan untung 

karena nilai penerimaan, harga per ekor, harga per kg, jumlah 

ayam yang dijual dan jumlah kg ayam yang dijual masih lebih 

tinggi dibandingkan nilai BEP.  
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Hasil penelitian pada penelitian sesuai dengan Ismail (2013) 

bahwa Break Even Point adalah titik dimana suatu usaha tidak 

mengalami kerugian maupun keuntungan. Break Even Point 

(BEP) atau titik impas yang merupakan teknik analisa untuk 

mempelajari hubungan antara biaya total dan laba yang 

diharapkan dapat membantu mengetahui pada volume 

penjualan dan volume produksi berapakah suatu perusahaan 

tidak mengalami kerugian dan tidak pula mendapatkan 

keuntungan. Istanto dkk (2010) menjelaskan bahwa Break 

Even Point (BEP) merupakan suatu keadaan dimana pada 

kondisi tersebut perusahaan tidak mendapat keuntungan dan 

juga tidak menderita kerugian. Artinya pada kondisi itu 

penghasilan yang diterima sama dengan biaya yang 

dikeluarkan. 

4.8 Margin of Safety pada Peternakan Sistem Close house  

dan Open house 

Margin of Safety (MOS) pada penelitian dipengaruhi 

oleh penerimaan yang direncananakan (penerimaan) dan BEP 

penerimaan. MOS pada sistem open house lebih tinggi 

dibanding sistem close house, hal tersebut menunjukkan 

bahwa sistem open house lebih baik daripada sistem close 

house. Nilai MOS pada sistem close house  dan open house 

dapat dilihat pada tabel 9.  

Tabel 10. Rata-rata Margin of Safety pada peternakan sistem close 

house  dan open house per periode 

Keterangan Close house   Open house 

Penerimaan yang direncanakan 728.386.383,- 175.973.973,- 

Penerimaan BEP 707.462.419,- 170.425.919,- 

MOS (Rp) 20.923.965,- 5.548.054,- 

MOS (%) 2,87 3,15 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 
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 Tabel 10 menunjukkan bahwa penerimaan yang harus 

dicapai pada sistem close house  tidak boleh turun lebih dari 

2,87% atau  Rp. 20.923.965,- sedangkan pada sistem open 

house tidak boleh turun lebih dari 3,15% atau Rp. 5.548.054,-. 

Hal ini dimaksudkan agar masing-masing sistem tidak 

menderita kerugian dan tidak memperoleh keuntungan. Nilai 

MOS pada sistem open house lebih tinggi dibandingkan sistem 

close house sehingga sistem open house dianggap lebih baik. 

Hal ini dikarenakan MOS memberikan gambaran kepada 

manajemen berapakah penurunan penerimaan yang dapat 

ditolerir sehingga usaha peternakan tidak menderita rugi tetapi 

juga belum memperoleh laba. Nilai MOS pada masing-masing 

periode dapat dilihat pada gambar 16. Nilai MOS tertinggi 

pada sistem close house terletak pada periode 1 yaitu sebesar 

3,80% sedangkan nilai terendah terletak pada periode 2 yaitu 

sebesar 2,37%. Nilai MOS tertinggi pada sistem open house 

terletak pada periode 2 yaitu sebesar 4,11% sedangkan nilai 

terendah terdapat pada periode 5 yaitu sebesar 2,20%. 

 

 
Gambar 16. Grafik MOS pada pada sistem close house dan open 

house per periode 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan Munawir (2002) 

yang menyatakan bahwa Margin of Safety atau batas 

keamanan usaha dihitung berdasarkan selisih antara target 

penjualan yang ditargetkan dengan nilai penjualan pada titik 

impas. Perusahaan yang mempunyai Margin of Safety yang 

besar lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang 

mempunyai margin of safety yang rendah, karena Margin of 

Safety menunjukkan indikasi berapakah penurunan penjualan 

yang dapat ditolerir sehingga perusahaan tidak menderita rugi 

tetapi juga belum memperoleh laba. Arifin (2013) menyatakan 

bahwa Margin of Safety (MOS) dapat menggambarkan batas 

jarak dimana jika berkurangnya penjualan malampaui batas 

jarak tersebut maka usaha tersebut akan mengalami kerugian, 

sebaliknya apabila penjualan tidak melampaui batas jarak 

tersebut akan memproleh keuntungan. 

4.9 R/C ratio pada Peternakan Sistem Close house  dan 

Open house 

 Nilai R/C ratio pada penelitian ini dipengaruhi oleh 

penerimaan dan total biaya produksi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai R/C ratio pada kedua sistem adalah 

lebih dari satu. Nilai R/C ratio pada peternakan sistem close 

house adalah 1,04 sedangkan pada sistem open house sebesar 

1,03. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sistem layak untuk 

dikembangkan, namun sistem peternakan open house lebih 

layak karena memiliki nilai R/C ratio lebih tinggi 

dibandingkan sistem close house . Nilai R/C ratio pada sistem 

close house  dan open house dapat dilihat pada tabel 10. 
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Tabel 11. Rata-rata Nilai R/C ratio pada peternakan sistem close 

house  dan open house  

Keterangan Close house  Open house 

Penerimaan 727.859.800,- 175.973.973,- 

Total Biaya Produksi 700.232.232,- 170.425.920,- 

R/C Ratio 1,04 1,03 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

Tabel 11 menunjukkan bahwa sistem close house dan 

open house sama-sama layak untuk dikembangkan, hal ini 

disebabkan rata-rata nilai R/C ratio pada peternakan sistem 

close house  dan open house  memiliki nilai yaitu 1,04 dan 

1,03 dimana nilai tersebut dapat diartikan bahwa setiap 

penggunaan biaya produksi sebesar Rp. 1.000.000,- akan 

memperoleh penerimaan sebesar Rp. 1.040.000,- dan Rp. 

1.030.000,-. Nilai R/C ratio lebih dari satu menandakan bahwa 

usaha tersebut layak dan menguntungkan. Keuntungan yang 

besar tidak selalu menjamin efisiensi suatu usaha peternakan, 

hal ini dapat dilihat dari keuntungan pada sistem close house  

yang lebih tinggi daripada sistem open house namun nilai R/C 

ratio pada sistem close house  lebih rendah dibanding sistem 

open house. Nilai R/C Ratio pada masing-masing periode 

dapat dilihat pada gambar 17. 
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Gambar 17. Grafik R/C ratio pada pada sistem close house dan open 

house per periode 

Gambar 17 menunjukkan bahwa nilai R/C ratio tertinggi 

pada sistem close house terjadi pada periode 1 yaitu sebesar 

1,04, sedangkan nilai terendah terjadi pada periode 3 yaitu 

1,01. Nilai R/C ratio tertinggi pada sistem open house terjadi 

pada periode 2 yaitu sebesar 1,04, sedangkan R/C ratio 

terendah terjadi pada periode 5 yaitu sebesar 1,02. Perbedaan 

nilai R/C ratio pada masing-masing periode dipengaruhi oleh 

penerimaan dan biaya yang berbeda-beda. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Salam (2006) yang 

menyatakan bahwa suatu usaha dikatakan menguntungkan jika 

perbandingan antara R dan C (R/C) bernilai lebih besar dari 

satu. R/C ratio (Revenue Cost Ratio) yaitu perbandingan antara 

penerimaan dengan biaya. Candra (2012) menyatakan bahwa 

R/C ratio adalah perbandingan antara penerimaan dan biaya. 

Suatu usaha dapat dinyatakan layak atau masih dalam tingkat 

efisiensi apabila nilai R/C ratio lebih dari satu yang artinya 

nilai penerimaan sama lebih besar dari total biaya, maka 

semakin besar nilai R/C ratio maka semakin besar pula tingkat 

efisiensi suatu perusahaan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada peternakan sistem 

close house  lebih menguntungkan dibandingkan open house 

di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri berdasarkan indikator 

ekonomi sebagai berikut: 

1. Peternakan sistem close house lebih menguntungkan bila 

dilihat dari modal, biaya produksi, penerimaan dan 

keuntungan sebagai berikut: 

a. Modal awal yang dikeluarkan sebesar Rp. 110.157,-

/kg (close house) dan Rp. 98.148,-/kg (open house) . 

b. Biaya produksi yang dikeluarkan selama 6 periode 

adalah Rp. 89.726,-/kg (close house) dan Rp. 90.343,-

/kg (open house) atau Rp. 15.121,-/kg per periode  

(close house) dan Rp. 15.057,-/kg per periode (open 

house). 

c. Penerimaan yang diperoleh selama 6 periode sebesar 

Rp. 100.981,-/kg (close house) dan Rp. 100.028,-/kg 

(open house) atau Rp. 16.830,-/kg per periode (close 

house) dan Rp. 16.671,-/kg per periode (open house). 

d. Keuntungan yang diperoleh selama 6 periode sebesar 

Rp. 10.255,-/kg (close house) dan Rp. 9.685,-/kg 

(open house) atau Rp.1.709,-/kg per periode (close 

house) dan Rp.1.614,-/kg per periode (open house). 

2. Peternakan sistem close house lebih efisien daripada open 

house dengan indikator BEP, MOS dan R/C ratio sebagai 

berikit:  

a. BEPpenerimaan Rp.707.462.419,-/periode (close house) 

dan Rp. 170.425.919,-/periode (open house), BEPharga 
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per ekor sebesar Rp. 30.105,- (close house) dan Rp. 

29.511,- (open house), BEPharga per kg Rp. 15.415,- 

(close house) dan Rp. 15.266,- (open house), BEPekor  

sebesar 21.745,53 ekor/periode (close house) dan 

5.270,00 ekor/periode (open house). BEPproduk sebesar 

42.618,22 kg/periode (close house) dan 10.328,84 

kg/periode (open house). 

b. MOS sebesar 2,87% atau Rp. 20.923.965,- (close 

house) dan 3,15% atau Rp. 5.548.054,- (open house). 

c. Nilai R/C ratio sebesar 1,04 pada sistem close house  

dan 1,03 pada open house, artinya bahwa kedua sistem 

peternakan tersebut layak untuk dikembangkan. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Peternak yang ingin mendirikan kandang dengan jangka 

panjang untuk pemeliharaan ayam pedaging disarankan 

menggunakan kandang sistem close house namun, jika 

ingin mendirikan kandang dengan jangka pendek 

menggunakan kandang sistem open house. 

b. Adanya penelitian lebih lanjut mengenai kinerja finansial 

peternakan dengan membandingkan peternakan sistem 

close house dan sistem open house. 
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Lampiran 1. Kuisioner 

KUISIONER 
Identitas Responden 

1. Nama =  

2. Alamat =  

3. Pengalaman beternak =           tahun 

4. Jenis Kelamin = 1.  Pria               

2.  Perempuan* 

5. Umur =           tahun 

6. Pendidikan Terakhir  

 

 

7. Nomor HP 

= 

 

 

= 

1. SD        3. SMA 

2. SMP     4. Sarjana* 

 

  
Profil Usaha Peternakan 

1. Nama Usaha Peternakan =  

2. Alamat Peternakan =  

3. Tahun berdiri  =       

4. Mulai ikut program kemitraan =           

5. Jumlah DOC yang masuk =  

6. Mortalitas =  

7. FCR =  

8. Bobot panen =  

9. Umur panen =  

10. Modal usaha = Rp. 

11. Sumber modal =    a. Modal sendiri 

b. Modal Luar                    

Bunga:    % 

12. Jumlah tenaga kerja =  

13. Struktur Produksi saat penelitian  = a. Grower = 

b. Finisher= 

14. Pemasaran =  

15. Suplier Pakan  =  

16. Suplier Obat =  

*Lingkari pada bagian yang sesuai  
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Aset yang dimiliki responden 
Item Satuan Jumlah/

Luas 

Harga 

Satuan 

Biaya 

1. Motor unit    

2. Mobil unit    

3. Truk unit    

4. Pick Up unit    

5. Traktor unit    

6. Sepeda unit    

7. Mesin Cuci unit    

8. Kulkas unit    

9. Dispenser unit    

10. TV unit    

11. Radio unit    

12. Lahan m
2
    

13. Bangunan m
2
    

14. Kandang m
2
    

15. Sawah m
2
    

16. Kebun m
2
    

17. …………     

18. …………     

19. ……………     

20. ……………     

21. ……………     

22. ……………     

23. ……………     

24. ……………     

25. ……………     
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Modal usaha peternakan 
Item Harga 

awal 

(Rp) 

Harga 

akhir 

(Rp) 

Umur 

ekonomi

s (tahun) 

Biaya 

1. Kandang     

2. Tanah     

3. Tempat pakan      

4. Tempat minum     

5. Terpal     

6. Lampu     

7. gasolek     

8. Kipas/blower 

(Close house) 

    

9. Tandon air      

10. Jenset     

11. chick guard 

(pembatas)  

    

12. ……………     

13. ……………     

14. ……………     

15. . …………..     

 

Tenaga Kerja 
Item P I P II P III P IV P V P VI 

1. Manager       

a. Jumlah (orang)       

b. Gaji       

2. T. Kerja Tetap       

a. Jumlah (orang)       

b. Gaji       

3. T. Kerja Harian       

c. Jumlah (orang)       

d. Upah       
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Pakan, Vitamin dan Obat 
Item P I P II P III P IV P V P VI 

1. Pakan       

a. Jenis       

b. Harga       

2. Vitamin       

a. Jenis       

b. Harga       

3. Obat       

a. Jenis       

b. Harga       

       

       

       

       

       

 

DOC dan ayam siap panen 
Item P I P II P 

III 

P 

IV 

P V VI 

1. DOC       

a. Jenis       

b. Jumlah       

c. Harga       

2. Ayam siap panen       

a. Umur Panen       

b. Bobot Panen       

c. Harga       
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Biaya produksi 

Biaya Tetap per periode 
Item Satuan Jumlah/ 

luas 

Harga 

Satuan 

Total 

Biaya 

1. Sewa tanah m
2
    

2. Pajak rupiah    

3. Bunga Modal rupiah    

4. Gaji tenaga kerja rupiah    

5. ……………     

6. ……………     

7. ……………     

Biaya Variabel per periode 
Item Satuan Jumlah/

Luas 

Harga 

Satuan 

Total 

Biaya 

1. Bibit ekor    

2. Pakan kg    

3. Vaksin dan obat ml    

4. Sekam karung    

5. Listrik Kg    

6. Air m
3
    

7. Gas LPG kwh    

8. ………………     

9. ………………     

10. …....…………     

 

Penerimaan per periode 
Item Satuan  Jumlah Harga 

Satuan 

Total 

Peneri

maan 

1. 1.  Penjualan ayam kg    

2.  Litter/kotoran kg    

3. Bonus dari inti unit    

4. ………………     
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Lampiran 2. Identitas peternak 

 

No Nama Alamat 

Jenis Umur Pendidikan Lama 
Popula

si 
Sistem 

Kelamin (thn) Terakhir 
Beternak 

(thn) 

1 Siti umayah Wonorejo P 36 Sarjana 3 24000 CH 

2 Sunaryo Wonorejo L 40 SMA 5 23000 CH 

3 Maslita Wonorejo L 40 SMA 8 4000 OH 

4 Eko Wahono Wonorejo L 35 SMA 12 4000 
OH 

5 Seno Wonorejo L 47 SD 10 5200 
OH 

6 Agus Wonorejo L 51 SD 15 8000 
OH 

7 Dedy Haryadi Wonorejo L 29 SMA 18 6000 
OH 

8 Bu Nafsi'ah Tunge P 34 SD 14 4000 
OH 

9 Zainuri Tunge L 42 SD 4 4000 
OH 

10 Juaini Tunge L 26 SD 11 2500 
OH 

11 kolik Tunge L 30 SD 5 2500 
OH 

12 Arifin Tunge L 27 SD 4 2500 
OH 

13 Suyono Silir L 37 SMP 12 4000 
OH 

14 Imam Muzaki Silir L 48 sarjana 9 15000 
OH 

15 Imam Mursyid Silir L 52 SD 11 5000 
OH 

16 Saidah  Pojok P 34 SD 8 6000 
OH 

17 ihrom Pojok L 30 SMP 16 8000 
OH 

18 Joko Kartiko Plaosan L 48 SD 13 4000 
OH 

19 Mat Alim Plaosan L 29 SMP 11 4000 
OH 

20 Ariadi Plaosan L 29 SMP 9 4000 
OH 

21 Sudarmaji Plaosan L 30 SD 9 2000 
OH 

22 Mat Yani Pagu L 34 SD 6 3000 
OH 

23 Furkon Pagu L 31 SD 4 3000 
OH 

24 Zainuri Joho L 25 SMP 6 2000 
OH 

25 Seger Jajar L 24 SMP 2 1000 
OH 

26 Kusdamanhuri Jajar L 57 SMP 5 20000 
OH 

27 Simon Jajar L 57 SD 13 6000 
OH 

28 Wuryatin Jajar L 48 Sarjana 7 20000 
OH 

29 Tukri Duwet L 32 SMP 3 2000 
OH 

30 Samsu Gadungan L 49 sarjana 5 10000 
OH 
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Lampiran 3. Modal tetap dan modal kerja pada peternakan sistem 

close house dan open house 
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