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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pada plasma PT. Pesona 

Ternak Gemilang dan PT. Ternak Sejati Tabassam dengan 

sistem kandang terbuka dan tertutup dapat disimpulkan bahwa: 

5.1.1. Total modal tertinggi plasma PT. Pesona Ternak 

Gemilang skala III kandang terbuka (13.000 ekor) lebih 

kecil dari kandang tertutup (22.000 ekor) yaitu Rp. 

40.611,08/ekor dan Rp. 54.428,38/ekor. Plasma PT. 

Ternak Sejati Tabassam   tertinggi pada skala III 

kandang terbuka (6.375 ekor) sebesar Rp. 

36.134,12/ekor dan kandang tertutup (14.000 ekor) Rp. 

54.639,71/ekor. 

5.1.2. Keuntungan kandang terbuka lebih rendah dari kandang 

tertutup, keuntungan tertinggi pada skala III (13.000 

ekor) Rp. 1.917,95/kg lebih rendah dari kandang 

tertutup skala II (19.000 ekor) Rp. 2.453,56/kg, 

sedangkan keuntungan plasma PT. Ternak Sejati 

Tabassam kandang tertutup lebih besar dari kandang 

terbuka pada skala I (2.833 ekor) Rp. 476,61/kg, 

kandang tertutup (10.000 ekor) Rp. 1.975,54/kg. 

5.1.3. R/C ratio tertinggi plasma PT. Pesona Ternak Gemilang 

sistem kandang terbuka pada periode I skala III yaitu 
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1,25, lebih rendah kandang tertutup  juga pada periode 1 

skala II mencapai 1,28, sedangkan R/C ratio tertinggi 

plasma PT. Ternak Sejati Tabassam kandang terbuka 

pada periode 4 skala I yaitu 1,11, lebih rendah kandang 

tertutup pada periode 5 skala II yaitu 1,25.  

5.1.4. BEP harga plasma PT. Pesona Ternak Gemilang 

tertinggi pada periode 1 skala I mencapai Rp. 

32.011,45/kg dan BEP produk tertinggi pada periode 4 

skala III mencapai 23.907,09 kg, sedangkan pada 

kandang tertutup BEP harga tertinggi pada periode 6 

skala III mencapai Rp. 22.078,46/kg, dan BEP produk 

pada periode 1 skala III mencapai 37.595,35 kg. BEP 

harga plasma PT. Ternak Sejati Tabassam sistem 

kandang terbuka tertinggi pada periode 6 skala II yaitu 

Rp. 19.624,90/kg, dengan BEP produk tertinggi pada 

periode 4 skala III mencapai 11.321,31 kg, dan BEP 

harga tertinggi pada kandang tertutup yaitu Rp. 

17.375,54/kg pada periode 2 skala II, dan BEP produk 

tertinggi pada periode 3 skala II mencapai 26.202,76 kg.  

 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian pada usaha peternakan 

broiler plasma PT. Pesona Ternak Gemilang dan PT. Ternak 

Sejati Tabassam sistem kandang terbuka maupun tertutup, 
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maka saran yang diberikan dalam penelitian yaitu kepada 

plasma dengan sistem kandang terbuka dan tertutup disarankan 

agar lebih meminimalisir jumlah mortalitas ayam dengan 

meningkatkan kinerja dalam pemeliharaan broiler, serta  

hendaknya sebelum membangun sistem kandang tertutup harus 

benar-benar menghitung antara modal awal hingga keuntungan 

yang didapatkan.  

 

 

 

 

 


