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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Keadaan Umum Peternakan 
4.1.1 Profil CV. Indahnya Maju Bersama (IMB) 

Penelitian dilaksanakan di Kemitraan dengan 
nama CV. Indahnya Maju Bersama  milik bapak Munif 
yang terletak di Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, 
Kabupaten Pasuruan. Peternakan Kemitraan  ini berdiri 
pada tanggal 15 September 2012 dengan jumlah peternak 
sebanyak 21 orang yang terbagi dalam 6 desa di 
Purwosari Pasuruan. Lokasi penelitian yang digunakan 
untuk penelitian terletak 1,5 km dari jalan raya sehingga 
lokasinya sangat tenang dan cocok untuk memelihara 
ayam pedaging karena jauh dari keramaian dan ayam 
pedaging yang dipelihara terhindar dari stress, .kantor 
tempat bekerja letaknya berdampingan dengan rumah 
pemilik, awal berdirinya perusahaan ternak ini memiliki 
ayam pedaging sebanyak 10.000 ekor dan sampai 
sekarang telah memiliki populasi ayam sebanyak 180.000 
ekor yang dikelola atau dipelihara oleh peternak yang 
tergabung di dalam kemitraan. Anggota plasma yang 
tergabung di dalam perusahaan ternak ini berjumlah 21 
orang peternak yang tersebar diseluruh Desa Tejowangi 
Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dan 
sekitarnya. Jumlah populasi setiap plasmanya berkisar 
antara 1500 ekor sampai 7000 ekor ayam potong. Strain 
ayam yang dipelihara dalam kemitraan ini adalah ayam 
pedaging jenis COP / AS. Kemitraan ini terdiri dari dua 
bagian yaitu pada unit sapronak memiliki 1 pengurus 
pengadaan sapronak yaitu kepala perusahaan ternak 
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sendiri Bapak M. Munif dengan dua bagian yaitu bagian 
teknis dan administrasi, Di bagian teknis dibagi menjadi 
beberapa divisi diantaranya divisi pembibitan, divisi 
pemeliharaan, divisi sapronak dan divisi pemasaran. 
Penimbangan hasil panen biasanya dilakukan oleh 
penimbang, peternak dan disaksikan oleh pembeli. Setiap 
hasil penimbangan ternak data bobot hidup juga saksikan 
oleh pihak dari kemitraan yaitu pengawas lapang sebagai 
arsip atau data perusahaan.  Struktur organisasi CV. 
Indahnya maju Bersama dapat dilihat pada gambar 2. 
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Himawati (2006) menyatakan bahwa struktur 
organisasi membagi tugas, wewenang dan tanggung 
jawab karyawan dalam perusahaan termasuk pimpinan 
agar mencapai tujuan yang diharapkan. Susunan dan pola 
organisasi CV sudah harus dibentuk meskipun masih 
sederhana. Penentuan struktur organisasi sangat berperan 
penting dalam memperlancar jalannya perusahaan.  

Liptan (2000) menyatakan bahwa kemitraan 
usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling 
menguntungkan  antara  pengusaha kecil dengan 
pengusaha menengah/besar (perusahaan mitra) disertai 
dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha 
besar, sehingga saling memerlukan dan menguntungkan. 
Keberhasilan kemitraan usaha sangat ditentukan oleh 
adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam 
menjalankan etika bisnisnya. Pelaku-pelaku yang terlibat 
langsung  dalam kemitraan harus memiliki dasar-dasar 
etika  bisnis yang dipahami dan dianut bersama sebagai 
titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Etika adalah 
sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan 
norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap 
dan pola perilaku hidup manusia, baik sebagai pribadi 
maupun sebagai kelompok. Keberhasilan kemitraan usaha 
tergantung pada adanya kesamaan nilai, norma, sikap, dan 
perilaku dari para pelaku yang menjalankan kemitraan 
tersebut. Kegagalan kemitraan pada umumnya disebabkan 
oleh fondasi dari kemitraan yang kurang kuat dan hanya 
didasari oleh belas kasihan semata atau atas dasar paksaan 
pihak lain, bukan atas kebutuhan untuk maju dan 
berkembang bersama dari pihak-pihak yang bermitra. 
Kemitraan tidak didasari oleh etika bisnis (nilai, moral, 
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sikap, dan perilaku) yang baik, maka dapat menyebabkan 
kemitraan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. 

Kemitraan dalam SK Mentan 
No.472/Kpts/t.N.330/6/1996 didefinisikan sebagai suatu 
bentuk kerjasama dibidang usaha budidaya ayam potong 
antara peternak rakyat dengan perusahaan peternakan 
dengan prinsip masing-masing saling tergantung dan 
menguntungkan kedua belah pihak (suharti, 2003), dalam 
operasionalnya inti bekerjasama dengan plasma selaku 
anggotanya dengan pola kemitraan dalam usaha ayam 
potong. Inti bekerjasama dengan pihak luar dalam 
penyuplaian sapronak ke plasma. Pengadaan sapronak 
dari inti ke plasma inilah yang membuat suatu kemitraan 
dapat memperoleh keuntungan. 

Pedagang besar atau pengepul yang hendak 
membeli ayam, harus melalui prosedur dengan inti 
terlebih dahulu yaitu melakukan pembayaran baik secara 
tunai maupun kredit sebesar jumlah bobot total ayam 
yang akan dibeli. Proses transfer yang telah selesai 
dilakukan oleh pihak pedagang besar kepada inti, lalu 
pedagang besar menuju plasma yang telah ditunjuk untuk 
mengambil sejumlah ayam yang akan dibeli dan pedang 
besar langsung memasarkan ke pedagang kecil yang 
menjadi pembelinya. Proses transaksi yang telah selesai 
dilakukan oleh pihak pedagang besar kepada pihak inti 
maka intik memberikan bukti pembayaran, guna 
mengambil ayam yang sudah dibeli pada plasma yang 
ditunjuk. Sesuai dengan perjanjian pola kemitraan, bahwa 
plasma harus panen dan pedagang besar harus melakukan 
transaksi hanya kepada inti.  
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Masing-masing pihak mempunyai hak dan 
kewajiban dalm melakukan kerjasama dan keseluruhan ini 
harus dijalankan dengan baik agar hubungan kerja kedua 
belah pihak dapat saling menguntungkan. Inti dan plasma 
harus saling melengkapi sehingga terciptanya kerjasama 
yang baik. Hak dan kewajiban dari inti dan plasma adalah 
sebagau berikut : 

 
• Kewajiban  

• Inti 
1) Menjamin pasokan sapronak dan 

pemasaran hasil produksi. 
2) Membayar keuntungan usaha kepada 

plasma. 
3)  Memberikan bimbingan teknis kepada 

plasma. 
 

• Plasma 
1) Mentaati peraturan dan kontrak dari 

inti. 
2) Melakukan pemeliharaan dengan baik. 
3) Menjual hasil produksi ke pihak inti 

 
• Hak 

• Inti 
1) Memutuskan kerjasama apabila 

terdapat pelanggaran peraturan. 
2) Memberikan sanksi kepada plasma, 

jika plasma melanggar perjanjian 
• Plasma 
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1) Meminta bimbingan teknis. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

Lampiran 2 hal 65. 
 

4.1.2 Profil Anggota Kemitraan (Peternak Plasma) 
Peternak plasma atau anggota yang tergabung di 

CV. Indahnya Maju Bersama kebanyakan adalah warga 
sekitar yang ada di di Desa Tejowangi, Kecamatan 
Purwosari, Kabupaten Pasuruan dan anggota yang 
tergabung dalam kemitraan untuk saat ini berjumlah 21 
orang peternak dimana terdapat 3 orang peternak wanita 
dan 18 peternak laki-laki. Liptan (2000) menyatakan 
bahwa plasma dalam proses pemasaran system kemitraan 
berperan sebagai peternak ayam pedaging karena proses 
pemeliharaan dijalankan di plasma. Inti berperan sebagai 
penyuplai sapronak diantaranya DOC, pakan, obat-obatan 
dan vaksin sehingga seluruh proses pemeliharaan hingga 
pemanenan dilakukan oleh plasma. Plasma memperoleh 
pemasukan utama dari penjualan ayam pedaging afkir dan 
pemasukan tambahan berupa penjualan karton karung 
pakan dan juga pupuk kompos atau pupuk kandang yang 
berasal dari kotoran ayam dan sekam bekas litter / alas 
kandang. Persentase Tingkat Pendidikan Peternak dapat 
dilihat pada Gambar 3. 
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peternak memiliki pendidikan akhir SMA atau sekitar 1 
orang peternak, sedangkan untuk peternak dengan 
pendidikan akhir SD dalam strata 3 tidak ada. 

Rendahnya tingkat pendidikan  pada peternak 
akan berpengaruh terhadap produktifitas kerja. Kountur 
(2003) menyatakan bahwa peningkatan kualitas pekerja 
yang akan dicerminkan oleh tingkat pendidikan rata-rata 
semakin baik, yang akan memberikan dampak positif 
terhadap produktifitas tenaga kerja. Hal ini juga sejalan 
dengan pendapat Setiawan, Santosa dan Mukson (2005) 
tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi 
terhadap perkembangan usaha, maka dari itu perlu ada 
tambahan pendidikan seperti penyuluhan maupun 
bimbingan yang bersifat teknis untuk mendukung 
pengembangan usaha. Tingkat pendidikan peternak ayam 
potong yang tergabung di CV. Indahnya Maju Bersama 
tergolong tinggi karena jika dilihat dari total keseluruhan 
peternak 48 % atau 10 orang peternak memiliki 
pendidikan akhir SMA, 28% atau 6 orang peternak 
memiliki pendidikan akhir SMP dan hanya 24 % atau 5 
orang peternak memiliki pendidikan akhir SD.  

Jumlah tenaga kerja dari partisipasi keluarga juga 
berpengaruh terhadap efisiensi usaha. Novian (2006) 
menyatakan bahwa dalam suatu usaha peternakan, 
anggota keluarga memiliki peran dalam membantu 
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang 
dimiliki. Alokasi waktu kerja adalah besaran jumlah jam 
kerja perhari yang dicurahkan anggota rumah tangga 
dalam usaha ternak. Hubungan curahan waktu kerja 
dengan pendapatan uaha ternak adalah negatif, artinya 
hubungan curahan waktu kerja dengan pendapaten usaha 
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anggota keluarga yang memiliki jumlah keluarga 2 – 3 
anggota sebanyak 43%, 4 – 5 anggota sebanyak 29% dan 
yang anggota keluarganya > 6 anggota sebanyak 29%.  
Pada strata 2 jumlah anggota keluarga 2 – 3 anggota 
sebanyak 27%, 4 – 5 anggota sebanyak 45% dan yang 
anggota keluarganya > 6 anggota sebanyak 27%. Pada 
strata 3 anggota keluarga 2 – 3 anggota sebanyak 33%, 4 
– 5 anggota sebanyak 0% dan yang anggota keluarganya 
> 6 anggota sebanyak 67%. Yulianti (2012) menyatakan 
bahwa jumlah anggota keluarga merupakan salah satu 
motivasi bagi kepala keluarga peternak dalam memenuhi 
kebutuhan hidup keluarganya. Jumlah anggota keluarga 
dapat pula dijadikan pertimbangan dalam mengambil 
keputusan mengenai kemajuan usaha peternakan yang 
dijalankan dan membantu menangani baik dalam 
pemeliharaan ataupun hal lain dalam usaha 
peternakannya. 

 

4.2 Stratifikasi 
 Kemitraan yang tergabung pada CV. Indahnya 
Maju Bersama (IMB) yang terletak di Desa Tejowangi, 
Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dibagi atas 
beberapa strata yaitu peternak dengan populasi ayam 
pedaging (DOC) rata-rata 1.500 – 3.333 ekor dimasukkan 
kedalam strata 1 dan peternak yang tergabung di dapat 
strata 1 adalah Agus .P, Tohasem, Subagiyo, Arifin, 
Kasiono .H, Hariyanto, Wariono .A, Majid Dan Supi`i. 
peternak dengan populasi ayam pedaging (DOC) rata-rata 
3.333 – 5.166 ekor dimasukkan kedalam strata 2 
diantaranya yaitu Shodikan, Wariono .B, Pak Takim, 
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Anang Makruf, Ibu Mahinin, Kasiono .B, Duladi, Ibu 
Kamalia Dan Gos Romy. Peternak dengan populasi ayam 
pedaging (DOC) rata - rata 5.166 – 7.000 ekor 
dimasukkan kedalam strata 3 diantaranya yaitu Nurhayati 
dan H. Jakfar.  
 

4.3 Analisis Kelayakan usaha 
4.3.1 Analisis Struktur Modal 

Sumber modal usaha yang digunakan peternak 
yang tergabung pada CV. IMB yang terletak di Desa 
Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan 
pada umumnya menggunakan modal sendiri tanpa 
meminjam modal dari bank. Modal yang digunakan 
adalah modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap 
adalah modal yang tidak habis dipakai dalam satu kali 
proses produksi dan yang termasuk dalam modal tetap 
yaitu ternak, kandang, tanah, peralatan dan kendaraan. 
Modal kerja adalah modal yang habis atau dianggap habis 
dalam satu proses produksi dan yang termasuk modal 
kerja diantaranya pakan, jerami padi / sekam, listrik dan 
air. Susunan modal setiap strata pada CV. Indahnya Maju 
Bersama pada tahun 2012-2013 (Rp/ Farm/ Periode/ 
1.000 ekor) dapat dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Susunan Modal setiap strata pada CV. IMB pada tahun 2012-2013 (Rp/ Farm/ Periode/ 
1000 ekor)  

Keterangan 
Strata 1  Strata 2  Strata 3 

Rp/ Farm/ 
Periode 

Rp/ 
ekor 

Persen‐ 
tase 

Rp/ Farm/ 
Periode 

Rp/ 
ekor 

Persen‐
ta se 

Rp/ Farm/ 
Periode 

Rp/ 
ekor 

Persen‐
tase 

I. Modal tetap                         

1. Ternak  10.104.896  3.912  20,33  13.890.672  3.926  18,12  22.134.283  3.855  21,43 

2. Kandang  147.778  57  0,30  230.000  65  0,30  350.000  61  0,34 

3. Tanah  1.974.519  764  3,97  2.887.733  816  3,77  4.442.667  774  4,30 

4. Peralatan  104.026  40  0,21  128.682  36  0,17  165.664  29  0,16 

5. Kendaraan  7.500.000  2.903  15,10  7.500.000  2.120  9,78  7.500.000  1.306  7,26 
Total Modal 
Tetap  19.831.219  7.676  39,89  24.637.087  6.964  32,13  34.592.614  6.025  33,49 

II. Modal Kerja                            
A. Total Biaya 
Tetap  7.803.199  35.150  15,70  5.635.000  1.593  7,35  7.400.000  1.289  7,16 
B. Total Biaya 
Variabel  22.078.148  99.451  44,41  46.408.365  13.117  60,52  61.296.688  10.675  59,35 
Total Modal 
Kerja  29.881.347  134.601  60,11  52.043.365  14.710  67,87  68.696.688  11.964  66,51 
III. Total Modal 
(I + II)  49.712.566  142.278  100  76.680.452  21.673  100  103.289.302  17.988  100 
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Tabel 1. Menunjukkan bahwa susunan modal 
yang dibutuhkan untuk memelihara minimal 1.000 ekor 
ayam pedaging dalam jangka waktu satu tahun, pada 
masing-masing strata, total modal dengan persentase 
tertinggi ada pada strata 3 yaitu Rp 103.289.302,- 
dibandingkan pada skala 1 dan 2 yaitu Rp 49.712.566,- 
dan Rp 76.680.452,- hal ini disebabkan karena pada skala 
3 jumlah ternak yang dimiliki lebih banyak dibandingkan 
pada skala 1 dan 2 sehingga dibutuhkan modal yang lebih 
besar pula. Pembelian DOC tergantung kepada kapasitas 
kandang atau keinginan dari peternak, dan pembelian 
pakan juga tergantung pada jumlah ternak ayam potong 
yang di pelihara. Susilorini (2008) menyatakan bahwa, 
pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha peternakan 
sekitar 70% sampai 80%, untuk itu agar mendapatkan 
keuntungan yang maksimal maka harus mengefisiensikan 
penggunakan pakan untuk kebutuhan ternak. 
 Boediono (2000) menyatakan bahwa modal pada 
usaha tani antara lain tanah, bangunan-bangunan, alat-alat 
pertanian, ternak, bahan-bahan pertanian, uang tunai dan 
lain-lain. Modal tersebut berdasarkan sifatnya dibedakan 
menjadi dua macam yaitu modal tetap dan modal tidak 
tetap. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai 
dalam satu periode produksi, modal ini butuh 
pemeliharaan agar tetap berdaya guna dalam jangka 
waktu lama dan akan mengalami penyusutan berdasarkan 
jenis dan waktu, misalnya saja bangunan. 

Modal tidak tetap adalah modal yang habis 
dipakai dalam satu periode produksi, misalnya saja uang 
tunai dan ternak. Riyanto (2001) menyatakan bahwa suatu 
modal dapat dikatakan menjadi modal tetap dan modal 
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tidak tetap berdasarkan fungsi modal tersebut dalam 
perusahaan yang bersangkutan. Modal dapat dibagi 
menjadi 2 (dua) jenis, yaitu modal tetap (fixed capital)  
dan modal tidak tetap (variable capital). Modal tetap 
dapat dipakai berkali-kali  dalam produksi. Modal tetap 
dalam usaha peternakan ayam petelur adalah tanah, 
bangunan, ternak, mesin giling pakan, mesin pencampur 
pakan dan lain-lain, yang termasuk dalam modal tidak 
tetap adalah pakan, obat-obatan, biaya transportasi dan 
komunikasi. Modal tetap yang digunakan dalam usaha 
peternakan ayam petelur diantaranya adalah bangunan 
berupa kandang dan gudang, tanah, ternak, dll, sedangkan 
yang tergolong dalam modal tidak tetap diantaranya 
semua biaya produksi baik tetap maupun variabel, 
contohnya pakan, pajak PBB, kesehatan, transportasi dan 
komunikasi. 
 Modal awal yang dibutuhkan dalam melakukan 
usaha peternakan ayam yang dilakukan oleh beberapa 
peternak yang tergabung di dalam peternak ayam pola 
kemitraan yang ada di Kecamatan Purwosari Kabupaten 
Pasuruan dapat di lihat dalam lampiran 4. modal tertinggi 
yang dibutuhkan dalam awal pendirian peternakan adalah 
pertama dari segi pakan, pembelian DOC / bibit ayam dan 
yang ketiga pembelian tanah. Modal diartikan sebagai 
barang-barang bernilai ekonomi yang digunakan  untuk 
menghasilkan tambahan kekayaan atau untuk 
meningkatkan produksi  (Usry dan Adolph, 2003). Modal 
digunakan untuk menghasilkan barang-barang konsumsi 
atau jasa, atau untuk menghasilkan modal baru yang dapat 
digunakan  dalam proses produksi berikutnya. Mubyarto 
(2009) menyatakan bahwa modal dalam  pengertian 
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ekonomi adalah barang atau uang yang bersama–sama 
faktor produksi  tanah dan tenaga kerja menghasilkan 
barang-barang baru, yaitu dalam hal ini hasil  pertanian.  
Modal dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu modal 
tetap (fixed capital) dan modal tidak tetap (variable 
capital). Modal tetap dapat dipakai berkali-kali dalam 
produksi, misalnya tanah, bangunan, dan alat pertanian. 
Modal tidak tetap  terpakai habis dalam satu kali proses 
produksi, seperti bibit, pupuk, obat-obatan,  bahan 
mentah, dan minyak (Usry dan Adolph, 2003). Modal 
tidak tetap adalah modal yang habis dipakai dalam satu 
periode produksi, misalnya saja uang tunai dan ternak. 
Riyanto (2002) menyatakan bahwa suatu modal dapat 
dikatakan menjadi modal tetap dan modal tidak tetap 
berdasarkan fungsi modal tersebut dalam perusahaan yang 
bersangkutan. 
 

4.3.2 Laporan Rugi Laba 
Dalam analisis rugi laba faktor yang mempengaruhi 

adalah penerimaan dan biaya produksi yang terdiri dari 
biaya tetap dan biaya tidak tetap. Penerimaan merupakan 
hasil kali antara harga dengan total produksi, hal ini 
sesuai dengan yang dikatakan oleh Herlambang (2002) 
menyatakan bahwa penerimaan setiap responden 
bervariasi tergantung pada jumlah populasi ternak sapi 
potong yang dimiliki oleh setiap peternak dengan 
menggunakan hubungan antara penerimaan dan biaya 
maka dapat diketahui cabang-cabang usaha tani yang 
menguntungkan untuk di usahakan. Biaya produksi yang 
terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap, Daniel 
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(2002) menyatakan bahwa biaya produksi adalah sebagai 
kompensasi yang diterima oleh para pemilik faktor-faktor 
produksi atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani 
atau peternak dalam proses produksi baik secara tunai 
maupun tidak tunai. Herlambang (2002) menyatakan 
bahwa kegiatan produksi menunjukkan kepada upaya 
pengubahan input atau sumber daya menjadi output 
berupa barang atau jasa. Dalam setiap usaha apapun 
dibutuhkan biaya untuk melakukan operasi dari usaha 
tersebut baik itu usaha perorangan dalam skala kecil 
sampai usaha perusahaan dalam skala besar. 

Analisa usaha peternakan ayam potong pola 
kemitraan yang tergabung dalam CV. Indahnya Maju 
Bersama di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan 
dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Laporan rugi laba setiap strata pada CV. IMB pada tahun 2012-2013 (Rp/ Farm/ Periode/ 
1000 ekor)  
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Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil persentase 
perhitungan biaya dalam tabel laporan rugi laba setiap 
strata yang ada di peternak ayam pola kemitraan yang 
tergabung dalam CV. Indahnya Maju Bersama di 
Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan tertinggi ada 
pada strata 3 yaitu sebesar Rp 2.806.346,- dibandingkan 
pada strata 1 dan 2 yaitu sebesar Rp 1.884.005,- dan Rp 
2.369.822,-. Biaya variabel dengan persentase tertinggi 
ada pada biaya pakan dan nilai tertinggi pada strata 3 
yaitu Rp 1.580.396,- atau 56,32% dibandingkan dengan 
strata 1 dan 2 yaitu Rp 911.479,- atau 48,38% dan Rp 
1.160.465,- atau 48,97% hah ini sesuai menurut 
Prihatman (2000) yang  menyatakan bahwa pakan 
merupakan biaya terbesar dalam usaha peternakan sekitar 
70% sampai 80%, untuk itu agar mendapatkan 
keuntungan yang maksimal maka harus mengefisiensikan 
penggunakan pakan untuk kebutuhan ternak. Mariyah 
(2010) menyatakan bahwa biaya usaha tani biasanya di 
klasifikasikan menjadi dua, yaitu : a) biaya tetap (Fixed 
cost) b) biaya tidak tetap (Variabel cost). Biaya tetap itu 
merupakan biaya yang relatif tetap jumlahnya dan akan 
terus dikeluarkan meskipun produksi yang diperoleh 
banyak atau sedikit. Sedangkan biaya variabel itu 
dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi. Rahman (2011) 
menyatakan bahwa biaya produksi dalam usaha 
peternakan di bagi atas dua bagian utama yaitu biaya tetap 
dan biaya variabel, biaya tetap merupakan biaya yang 
harus dikeluarkan misalnya gaji pegawai bulanan, 
penyusutan, bunga atas modal, pajak bumi dan bangunan 
dan lain-lain dengan biaya tetap adalah jenis biaya yang 
besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya 
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produksi. Tabel  2. Menunjukkan  bahwa rata-rata biaya 
variabel setiap strata yang ada di peternak ayam pola 
kemitraan yang tergabung dalam CV. Indahnya Maju 
Bersama ada di Kecamatan Purwosari Kabupaten 
Pasuruan mengalami peningkatan atau bisa dikatakan 
semakin tinggi strata maka biaya tetap yang yang 
dibutuhkan  setiap strata yang ada di peternak ayam pola 
kemitraan yang tergabung dalam CV. Indahnya Maju 
Bersama di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan 
semakin tinggi. Hal ini bisa saja disebabkan karena 
semakin tinggi strata produksi ayam potong semakin 
tinggi juga di ikuti dengan biaya variabel yang juga ikut 
tinggi. Biaya variabel seperti DOC, pakan, OVK (obat 
dan vitamin), LPG, sekam, PDAM dan listrik bergantung 
kepada jumlah produktivitas ayam potong yang 
dipelihara. Grafik biaya produksi (Rp/ Kg/ 1.000 ekor) 
pada setiap strata  tahun 2012 - 2013 pada CV. Indahnya 
Maju Bersama dapat dilihat pada Gambar 6 
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Gambar 6. Grafik biaya produksi (Rp/ Kg/ 1.000 ekor) 

tahun 2012 - 2013 pada CV. IMB 
 

Gambar 6. Menunjukkan bahwa  biaya produksi 
yang digunakan dalam setiap strata (Rp/ Kg/ 1.000 ekor) 
tertinggi ada pada skala 3 yaitu sebesar Rp 2.806.346,- 
dibandingkan skala 1 dan 2 yaitu sebesar Rp 1.884.005,- 
dan Rp 2.369.822,-. Hal ini dikarenakan pada setiap 
periode produksi biaya penyusutan bangunan, peralatan 
maupun penyusutan kendaraan sudah mulai ada atau bisa 
dikatakan bahwa setelah 1 tahun produksi biaya 
perawatan (bangunan, peralatan maupun kendaraan) perlu 
biaya perawatan. Herlambang (2002) menyatakan bahwa 
kegiatan produksi menunjukkan kepada upaya 
pengubahan input atau sumber daya menjadi output 
berupa barang atau jasa. Setiap usaha apapun dibutuhkan 
biaya untuk melakukan operasi dari usaha tersebut baik 
itu usaha perorangan dalam skala kecil sampai usaha 
perusahaan dalam skala besar. Daniel (2002) menyatakan 
bahwa biaya produksi adalah sebagai kompensasi yang 
diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi atau 
biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani atau peternak 
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dalam proses produksi baik secara tunai maupun tidak 
tunai. Grafik biaya produksi (Rp/ ekor/ hari)  pada setiap 
strata  tahun 2012 - 2013 pada CV. Indahnya Maju 
Bersama dapat dilihat pada Gambar 7  

 

 
Gambar 7. Grafik biaya produksi (Rp/ Ekor/ Hari) tahun 

2012 - 2013 CV. IMB 
 

Gambar 7. Menunjukkan bahwa biaya produksi 
per ekor ayam pedaging  dari perhitungan tabel  2 yaitu 
paling tinggi terdapat dalam skala 3 sebesar Rp 1.559,- / 
hari/ ekornya dibandingkan dengan skala 1 dan 2 yaitu 
sebesar Rp 1.047,- dan Rp 1.317,- / hari/ ekornya. 
 

4.3.3 Penerimaan 
Penerimaa di dapatkan dari penjualan ayam afkir , 

harga ayam afkir per kg yang berlaku di CV. IMB yaitu 
sebesar Rp 13.800,- Tabel 3. Menunjukkan  bahwa 
sumber penerimaan pada usaha peternakan ayam 
pedaging pada setiap strata yang ada di peternak ayam 
pola kemitraan yang tergabung dalam CV. Indahnya Maju 
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Bersama di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan 
adalah pada penjualan bobot ayam hidup (Final Stock) 
pada setiap strata 1, 2 maupun 3 tertinggi yaitu terdapat 
pada penjualan ayam  hifup (Final Stock) hal ini 
disebabkan karena penjualan ayam merupakan 
penerimaan utama dan persentase penerimaan dari penjua 
lan ayam hidup pada strata 1 sebesar 89,27 % atau Rp. 
53.779.814,- ; strata 2 sebesar 89,78 % atau Rp. 
90.769.161,- dan strata 3 sebesar 85,87 % atau Rp. 
100.379.575,-.  penerimaan tertinggi ke dua baik dari 
strata 1, 2 maupun 3 yaitu dari penerimaan berupa bonus 
secara berurutan yaitu 8,93 % atau Rp. 5.377.981,-; 8,98 
% atau Rp. 9.076.916,- dan 11,75 % atau Rp. 
13.737.957,-. Faktor lain yang berpengaruh terhadap 
penerimaan pada strata 3 lebih tinggi dari strata 1 dan 2 
adalah  manajemen pemeliharaannya, pada strata 3 semua 
peternak sudah menggunakan genting sebagai atap, seperi 
yang kita ketahui jenis atap dapat berpengaruh terhadap 
pertumbuhan bobot ayam  pada ayam potong, atap yang 
paling baik adalah atap dari bahan genting (Prihatman, 
2000).  

Pola kemitraan pada CV. Indahnya Maju Bersama 
juga memberikan bonus yang didasarkan pada nilai Rasio 
Konversi Pakan atau FCR (Feed Convertion Ratio) dan 
angka kematian (mortalitas) kepada peternak apabila 
sesuai dengan ketentuan yang ada. FCR menggambarkan 
tingkat efisiensi konsumsi pakan dalam pemeliharaan 
ayam dimana FCR yang dihitung sekarang lebih rendah 
dari FCR yang telah ditentukan oleh inti dari kemitraan 
berarti penggunaan pakan lebih efisien, sehingga peternak 
akan mendapatkan insentif. Pemberian bonus FCR 
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berkisar antara Rp. 100,- sampai dengan Rp. 200,- per 
Kilogram. Bonus mortalitas akan diberikan kepada 
peternak sebesar Rp. 50,- sampai Rp. 60,- per Kilogram 
apabila tingkat mortalitas usahanya kurang dari 5%. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Rahman (2011) bahwa pihak 
perusahaan juga memberikan penghargaan jika peternak 
mencapai prestasi yaitu insentif FCR antara Rp. 100,- 
sampai Rp. 200,-. Lebih lanjut dikatakan bahwa, peternak 
mendapatkan insentif Rp. 50,-/Kg jika mortalitas kurang 
dari 5%. Hal ini sesuai dengan pendapat Novian (2006) 
bahwa besarnya jumlah produksi juga memberikan 
keuntungan tersendiri bagi peternak dalam hal 
penghitungan insentif dan biasanya dengan semakin besar 
skala usaha pemeliharaan, maka akan semakin besar pula 
bonus yang diterima petenak. Hasil penelitian pada strata 
1 dan 3 sebagian menggunakan asbes dan sebagian 
menggunakan genting, sedangkan pada strata 2 100% 
menggunakan atap dari genting. Gunawan dan Sihombing 
(2004) menyatakan bahwa Bahan atap dapat berpengaruh 
pada suhu di dalam kandang, atap menggunakan asbes 
menghasilkan panas yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan atap dari genting, sehingga suhu di dalam kandang 
lebih tinggi dan berpengaruh terhadap metabolisme ayam 
potong, sehingga produksi lebih rendah. Suhu lingkungan 
tinggi dapat memberikan dampak negaif terhadap kondisi 
fisiologis ternak ayam, dan produktivitas ternak. Grafik 
penerimaan pada setiap strata  tahun 2012 - 2013 pada 
CV. Indahnya Maju Bersama dapat dilihat pada Gambar 
8. 
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Gambar 8. Grafik penerimaan (Rp/ Farm/ 1000 ekor) 
tahun 2012 - 2013 CV. IMB 

Gambar 8. Menunjukkan bahwa grafik 
penerimaan (Rp/ Farm/ 1.000 ekor) tertinggi ada pada 
skala 3 yaitu sebesar Rp 116.897.949,- lebih besar bila 
dibandingkan dengan penerimaan pada strata 1 dan 2 
yaitu sebesar Rp 60.244.554,- dan Rp 101.101.244,- hal 
ini dikarenakan pada strata 3 produksi ayam potong yang 
dijual jumlah populasinya lebih banyak dibandingkan 
jumlah populasi pada strata 1 maupun strata 2. 
Pudjosumarto (2004) menyatakan bahwa penerimaan 
usaha tani adalah penerimaan dari  semua usaha tani 
meliputi jumlah penambahan inventaris, nilai penjualan 
hasil, dan nilai yang dikonsumsi dan dapat juga diartikan 
penerimaan usaha tani merupakan total penerimaan dari 
kegiatan usaha tani yang diterima pada akhir proses 
produksi yang diperoleh dari perkalian antara produksi 
dengan harga jual. Penerimaan pada setiap strata yang 
tergabung dalam CV. Indahnya Maju Bersama pola 
kemitraan adalah berupa penerimaan pokok dari hasil 
penjualan ayam afkir, karung pakan dan penjualan pupuk 
kompos atau kotoran ternak pada akhir produksi. Grafik 
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penerimaan (Rp / 1000 ekor) tahun 2012 - 2013 CV. 
Indahnya Maju Bersama dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

   

Gambar 9. Grafik penerimaan (Rp / 1000 ekor) tahun 
2012 - 2013 CV. IMB 

 

Gambar 9. Menunjukkan bahwa grafik 
penerimaan (Rp/ Farm/ 1.000 ekor) tertinggi ada pada 
skala 3 yaitu sebesar Rp 55.766,- lebih besar bila 
dibandingkan dengan penerimaan pada strata 1 dan 2 
yaitu sebesar Rp 29.878,- dan Rp 50.427,- hal ini 
dikarenakan pada strata 3 produksi ayam potong yang 
dijual jumlah populasinya lebih banyak dibandingkan 
jumlah populasi pada strata 1 maupun strata 2. 
Herlambang (2002) menyatakan bahwa penerimaan setiap 
responden bervariasi tergantung pada jumlah populasi 
ternak sapi potong yang dimiliki oleh setiap peternak 
dengan menggunakan hubungan antara penerimaan dan 
biaya maka dapat diketahui cabang-cabang usaha tani 
yang menguntungkan untuk di usahakan. Rata-rata 
penerimaan ayam potong afkir (Tahun / Kg) pada tahun 
2012 sampai 2013 Pola kemitraan pada  CV. Indahnya 
Maju Bersama dapat dilihat pada Tabel 3 
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Tabel  3.  Jumlah penerimaan ayam  potong afkir (Kg / 
Tahun) pada tahun 2012 – 2013 pada  CV. 
Indahnya Maju Bersama (IMB) 

 
Tabel 3. Menunjukkan bahwa  jumlah penerimaan 

ayam potong afkir (Tahun / Kg) pada tahun 2012 sebesar 
806.523,6 kg dengan rata – rata penerimaan selama tahun 
2012 sebesar 134.420,6 kg, sedangkan penerimaan 
tertinggi selama tahun 2012 terdapat dalam periode 2 
dengan jumlah penerimaan ayam potong afkir sebesar 
198.172,5 kg. Jumlah penerimaan ayam potong afkir 
(Tahun/ Kg) pada tahun 2013 sebesar 642.580 kg dengan 
rata – rata penerimaan selama tahun 2013 sebesar 
107.096,7 kg, sedangkan penerimaan tertinggi selama 
tahun 2013 terdapat dalam periode 1 dengan jumlah 
penerimaan ayam potong afkir sebesar 119.192,5 kg. 
Persentase penerimaan ayam potong / Final Stock (%/ 
Periode/ Kg) pada setiap strata tahun 2012 – 2013 CV. 
Indahnya Maju Bersama dapat dilihat pada Gambar 10. 

Periode 
Tahun 

2012 2013 
1 131.516,5 119.192,5 
2 198.172,5 110.981,5 
3 118.385,1 113.435,5 
4 117.486 99.314 
5 123.558,5 102.349.5 
6 117.405 97.307 

Jumlah 806.523,6 642.580 
Rata-Rata 134.420,6 107.096,7 
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Gambar 10. Persentase penerimaan ayam potong afkir (% 

/ Periode/ kg) pada setiap strata tahun 2012 
- 2013 CV. IMB 

 
Gambar 10. Menunjukkan bahwa persentase 

penerimaan ayam potong / Final stock (% / periode/ kg) 
tertinggi pada skala 1 yaitu ada pada periode 9 dengan 
jumlah persentase sebesar 9,41% dan terendah ada pada 
periode 2 dengan jumlah persentase sebesar 5,30%. Pada 
skala 2 pesentase penerimaan ayam potong / Final stock 
(%/ periode/ kg) teringgi ada pada periode 9,71%  dan 
terendah ada pada periode 12 dengan jumlah persentase 
sebesar 6,24%. Pada skala 3 pesentase penerimaan ayam 
potong / Final stock (%/ periode/ kg) teringgi ada pada 
periode 1 dengan jumlah persentase sebesar 11,8% dan 
terendah ada pada periode 8 dengan jumlah persentase 
sebesar 5,76%.  
 
4.3.4 Keuntungan 

Keuntungan merupakan selisih antara total 
penerimaan dengan total biaya produksi. Hasil 
perhitungan keuntungan rata-rata peternak ayam pola 
kemitraan yang tergabung dalam CV. Indahnya Maju 
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Bersama ada di Kecamatan Purwosari Kabupaten 
Pasuruan pada Tabel 2 untuk jumlah populasi per 
produksi pada strata 1 adalah Rp. 58.360.549,-; strata 2 
sebesar Rp. 98.731.422,- dan strata 3 Rp. 114.091.603,-. 
Grafik keuntungan ayam potong / Final Stock (Rp/ Farm/ 
Periode/ 1.000 ekor) pada setiap strata tahun 2012 – 2013 
CV. Indahnya Maju Bersama dapat dilihat pada Gambar 
11. 
 

 
Gambar 11. Keuntungan per strata (Rp/ Farm/ Periode/ 

1.000 ekor) pada tahun 2012 - 2013 CV. 
IMB  

 

Hasil perhitungan pada Tabel 2 dapat diketahui 
bahwa jumlah keuntungan pada setiap strata untuk 
peternak ayam pola kemitraan yang tergabung dalam CV. 
Indahnya Maju Bersama ada di Kecamatan Purwosari 
Kabupaten Pasuruan adalah berbeda nilai keuntungan 
yang didapatkan oleh peternak ayam potong pola 
kemitraan terendah ada pada strata 1 sedangkan nilai 
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keuntungan tetinggi ada pada strata 2 dan strata 3 hal ini 
tergantung dari jumlah produksi ayam potong yang dapat 
terjual di pasar dan jumlah kematian ayam potong yang 
rendah selama periode produksi. Hubungan antara modal, 
biaya, penerimaan dan keuntungan pada masing-masing 
strata pada peternak ayam pola kemitraan yang tergabung 
dalam CV. Indahnya Maju Bersama ada di Kecamatan 
Purwosari Kabupaten Pasuruan adalah semakin tinggi 
strata dan jumlah atau populasi ternak yang dipelihara 
maka modal usaha yang dibutuhkan semakin tinggi pula. 
Jumlah keuntungan yang diperoleh dari pemeliharaan 
ayam pedaging, semakin tinggi strata jumlah keuntungan 
semakin banyak. Dapat disimpulkan dari hubungan ketiga 
variabel diatas adalah untuk mendapatkan keuntungan 
yang lebih besar maka harus berani dalam pengembangan 
usaha, penambahan jumlah atau skala usaha, namun juga 
harus diikuti oleh perbaikan sistem manajemen. Sedikit 
kenaikan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan 
keuntungan yang lebih besar, tentunya dengan 
pelaksanaan manajemen peternakan yang baik. 
Pudjosumarto (2004) menyatakan bahwa pendapatan 
bersih atau keuntungan bersih usahatani adalah selisih 
antara pendapatan kotor usahatani dengan pengeluaran 
total usahatani. Pendapatan usahatani dipengaruhi oleh 
penerimaan usahatani dan biaya produksi. Pendapatan 
usahatani ditentukan oleh harga jual produk yang diterima 
ditingkat petani maupun harga-harga faktor produksi yang 
dikeluarkan petani sebagai biaya produksi. Jika harga 
produk atau harga faktor produksi berubah, maka 
pendapatan usahatani juga akan mengalami perubahan. 
Grafik keuntungan ayam potong / Final Stock (Rp / 1.000 
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ekor) pada setiap strata tahun 2012 – 2013 CV. Indahnya 
Maju Bersama dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

 
Gambar 12. Keuntungan per strata (Rp/1000 ekor) pada 

tahun 2012 - 2013 CV IMB 
 

Riyanto (2001) menyatakan bahwa Keuntungan 
merupakan hasil dari pengurangan penerimaan dengan 
biaya produksi (biaya untuk menghasilkan keuntungan). 
Pendapatan pengelola adalah pendapatan yang diterima 
oleh pengelola yaitu hasil pengurangan dari total 
penerimaan (total revenue) dengan total biaya (total cost). 
Usaha dikatakan menguntungkan apabila total penerimaan 
lebih besar daripada total biaya dan dikatakan rugi bila 
sebaliknya. Ditambahkan Kusumawardani (2010)  bahwa 
apabila besar penerimaan dan biaya produksi telah 
diketahui maka dapatlah dihitung besarnya keuntungan 
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ayam pola kemitraan yang tergabung dalam CV. Indahnya 
Maju Bersama di Kecamatan Purwosari Kabupaten 
Pasuruan 3 adalah 12,10 % dibandingkan strata 1 dan 2 
yaitu 11,78 % dan  10,97 %. Nilai rata-rata GPM dari 3 
strata adalah sebesar 11,62 % berada di bawah strandar 
industri yaitu 24,90% ini menunjukkan bahwa 
peningkatan biaya produksi yang tidak diikuti dengan 
peningkatan penjualan yang maksimal sehingga laba 
kotor yang dihasilkan rendah, meskipun nilai GPM 
rendah bukan berarti usaha tersebut tidak layak untuk 
dikembangkan tetapi perlu adanya evaluaasi didalam 
manajemen usaha tersebut. Sugiono (2009) menjelaskan 
bahwa rasio GPM menunjukkan besarnya keuntungan 
kotor yang diperoleh dari penjualan produk. Semakin 
besar nilai GPM maka semakin baik operasi perusahaan, 
sebaliknya semakin rendah nilai GPM maka semakin 
kurang baik operasi perusahaan. Munawir (2004) juga 
menambahkan bahwa Gross Profit Margin merupakan 
perimbangan antara keuntungan (gross profit) yang 
diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang 
dicapai pada periode yang sama. Gross profit margin 
yang dikurangi dengan angka 100% menunjukkan jumlah 
yang tersisa untuk menutup biaya operasi dan keuntungan 
setelah pajak. Grafik persentasi GPM berdasarkan  
periode pada CV.IMB pada tahun 2012-2014 dapat dilihat 
pada gambar 14. 
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Gambar 14. Grafik persentasi GPM berdasarkan  periode 

pada CV.IMB pada tahun 2012-2014 
 

Gambar 14. Menunjukkan bahwa nilai GPM yang 
ada pada setiap periode memiliki selisih yang terpaut 
tidak terlalu jauh dan nilai GPM tertinggi pada strata 1 
terdapat dalam periode 1 sampai dengan periode 9 dengan 
nilai 1,1 %; pada strata 2 tertinggi ada pada periode 1 
sampai dengan periode 7 dengan nilai 1,1% dan pada 
strata 3 pada periode 1 sampai periode 12 memiliki nilai 
yang hamper sama yaitu 1,1%. Hal ini bisa saja terjadi 
karena persentase tingkat laba kotor disetiap strata dengan 
tingkat penjualan ayam potong disetiap strata yang 
imbang. Syamsuddin (2001) menyatakan bahwa Gross 
profit margin merupakan persentase laba kotor 
dibandingkan dengan sales. Semakin besar gross profit 
margin semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena 
hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif 
lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikian pula 
sebaliknya, semakin rendah gross profit margin semakin 
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indutri yaitu 3,92%. Nilai NPM tersebut menunjukkan 
bahwa perbandingan jumlah keuntungan bersih dan 
volume penjulan sehingga dapat dikatakan bahwa setiap 
penjualan Rp. 13.800 akan menghasilkan keuntungan 
sebesar Rp. 1.267 pada strata 1, strata 2 sebesar Rp. 1.099 
dan pada strata 3 sebesar Rp. 1.166. Rangkuti (2011) 
menyatakan bahwa nilai NPM merupakan rasio antara 
profit bersih yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan 
seluruh biaya termasuk pajak pendapatan dibagi dengan 
total penjualan. Sugiono (2009) menambahkan rasio ini 
menunjukkan besarnya keuntungan bersih yang diperoleh 
perusahaan. Tingkat NPM yang dicapai oleh peternak 
ayam potong pola kemitraan yang tergabung dalam CV. 
Indahnya Maju Bersama ada di Kecamatan Purwosari 
Kabupaten Pasuruan dalam setiap strata mulai dari strata 
1, 2 dan 3 mengalami kenaikan.  Kenaikan  NPM tersebut 
disebabkan oleh tingginya keuntungan bersih yang diikuti 
dengan meningkatkan volume penjualan. Meningkatnya 
nilai NPM menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam 
menghasilkan keuntungan cukup baik. Walaupun dari 
setiap strata yang ada nilai NPM berbeda pada usaha 
peternakan ayam pedaging pola kemitraan yang tergabung 
dalam CV. Indahnya Maju Bersama ada di Kecamatan 
Purwosari Kabupaten Pasuruan yang berada di atas rata-
rata strandar industri yaitu 3,92% sehingga hal ini 
menunjukkan bahwa usaha tersebut relative 
menguntungkan dan keuntungan atas penjualan perlu 
ditingkatkan dengan cara meningkatkan jumlah penjualan. 
Grafik Net Profit Margin (NPM) pada setiap periode 
tahun 2012 - 2013 CV. Indahnya Maju Bersama dapat 
dilihat pada Gambar 16. 
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dan nilai TAT tersebut berada diatas standar indutri yaitu 
1,10 kali. Nilai TAT cenderung mengalami penurunan 
yang bertahap dari strata 1, 2 maupun 3. penurunan 
tersebut karena persentase kenaikan penjualan yang lebih 
kecil dibandingkan prosentase kenaikan modal. Dari 
penurunan nilai TAT yang terjadi di setiap strata yang ada 
di peternak ayam polapotong kemitraan yang tergabung 
dalam CV. Indahnya Maju Bersama ada di Kecamatan 
Purwosari Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa 
dalam penggunaan modal yang dimiliki untuk 
menghasilkan volume penjualan kurang efisien. Meskipun 
nilai TAT diatas nilai TAT standar industri perlu 
ditingkatkan dengan cara meningkatkan volume penjualan 
sehingga keuntungan yang diperoleh juga akan 
meningkat. Munawir (2004) menyatakan bahwa Total 
assets turnover merupakan ratio antara jumlah modal 
(operating assets) yang digunakan dalam operasi dengan 
penjualan yang diperoleh selama periode tersebut. Rasio 
ini dapat menjadi ukuran sampai seberapa jauh modal ini 
telah digunakan dalam kegiatan perusahaan atau 
menunjukkan telah berapa kali operating assets berputar 
dalam suatu periode tertentu. Trend angka ratio yang 
semakin naik menunjukkan bahwa perusahaan semakin 
efisien dalam menggunakan modalnya. Grafik Total 
Assets Turnover (TAT) pada setiap periode tahun 2012 - 
2013 CV. Indahnya Maju Bersama dapat dilihat pada 
Gambar 18. 
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(2007) menyatakan bahwa ROE merupakan perbandingan 
antara laba bersih atau keuntungan setelah pajak dengan 
modal sendiri, dimana ROE merupakan indikator yang 
penting untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 
memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan 
pembayaran dividen. Nilai ROE pada setiap strata yang 
ada di peternak ayam pola kemitraan yang tergabung 
dalam CV. Indahnya Maju Bersama di Kecamatan 
Purwosari Kabupaten Pasuruan cenderung meningkat dari 
strata 1, 2 dan 3. Meningkatnya nilai ROE karena 
besarnya keuntungan bersih yang meningkat setiap 
periodenya tidak diikuti dengan meningkatnya modal 
sendiri. Peningkatan nilai ROE tersebut menunjukkan 
bahwa penggunaan modal sendiri yang diinvestasikan 
dalam menghasilkan keuntungan sudah cukup efisien. 
Grafik Return on Equity (ROE) pada setiap periode tahun 
2012 - 2013 CV. Indahnya Maju Bersama dapat dilihat 
pada Gambar 20. 
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yang tergabung dalam CV. Indahnya Maju Bersama 
secara berturut-turut dari strata 1, 2 dan 3 adalah 25,53 %; 
13,22 % dan 16,13%, jika dirata per strata didapatkan 
nilai ROI sebesar 18,29 % dan nilai ROI tersebut berada 
diatas standar indutri yaitu 5,08%. nilai ROI tersebut 
menunjukkan bahwa setiap Rp. 13.800 modal yang 
diinvestasikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 
2.675 pada strata 1, Rp. 2.124 pada strata 2, dan Rp. 2.184 
pada strata 3. Rangkuti (2011) menyatakan bahwa ROI 
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 
kemampuan modal yang diinvestasikan dalam 
keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. 
Semakin tinggi nilai ROI, maka semakin baik kinerja 
perusahaan dalam memanfaatkan aktiva. Nilai ROI pada 
strata 1 sampai strata 3 mengalami penurunan. Penurunan 
tersebut di sebabkan peningkatan dari jumlah keseluruhan 
modal usaha di setiap stratanya tidak diikuti oleh 
terciptanya peningkatan keuntungan bersih yang 
diperoleh. Penurunan nilai ROI menunjukkan bahwa 
strata di setiap peternak ayam pola kemitraan yang 
tergabung dalam CV. Indahnya Maju Bersama dalam 
mengelola modal yang tersedia secara maksimal untuk 
menghasilkan keuntungan masih kurang efisien. Nilai 
ROI dapat ditingkatkan dengan cara menekan biaya 
produksi sehingga laba yang diperoleh bisa lebih tinggi. 
Grafik Return on Investment (ROI) pada setiap periode 
tahun 2012 - 2013 CV. Indahnya Maju Bersama dapat 
dilihat pada Gambar 20.  
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maupun sewa tanah / beli tanah yang tinggi. Munawir 
(2004) menyatakan bahwa Return on investment 
merupakan analisa yang digunakan untuk mengukur 
kemampuan perusahaan dengan dana keseluruhan yang 
ditanamkan dalam modal yang digunakan untuk operasi 
perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Usaha untuk 
memperbesar ROI dengan memperbesar profit margin 
adalah bersangkutan dengan usaha untuk memperbesar 
efisiensi pada sektor produksi, penjualan dan administrasi. 
Syafri (2008) menambahkan bahwa semakin tinggi rasio 
ini semakin baik keadaan suatu perusahaan. Return on 
investment merupakan rasio yang menunjukkan berapa 
besar laba bersih diperoleh perusahaan bila di ukur dari 
nilai aktiva. Perhitungan nilai Return On Investement 
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6. Hal. 82 


