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PROFITABILITY ANALYSIS OF BROILER
FARMING PARTNERSHIP IN CV. INDAHNYA

MAJU BERSAMA (IMB) TEJOWANGI VILLAGE
DISTRICT PURWOSARI , REGENCY OF

PASURUAN

Rina Kusnia1), Bambang Ali Nugroho2), Budi Hartono2)

ABSTRACT

The development of the livestock industry is
currently facing many problems among others, the
structure of the livestock industry are still discontinuous
and have not show a strong link between one and the
other sub systems agribusiness. One way to overcome
these problems by adopted a partnership attention to the
principle of mutual need, mutually reinforcing and
mutually beneficial. The purpose ofthis study was
todeterminethe profitability ofbroilerbreeding
businesspartnership in the village
ofTejowangidistrict.Purwosari, Pasuruan. totalsample
usedis 21breedersa partnership. The research was done
from November 5th until December 3th 2014 at partnership
farming in Tejowangi Village Purwosari District Regency
of Pasuruan. The method used is a survey method and
dataobtained in the formof primary dataandsecondary
data, then the datais processed usingprofitability analysis.
The results Gross Profit Margin value in stratum 1, 2 and
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3 was 11,78; 10,97and 12,10 %. Net Profit Margin values
in stratum 1 is 10,63; stratum 2 is 9,85 and stratum 3 is
11,60 %. Total Assets Turnover values in stratum 1 is
29,96; stratum 2 is 14,87and stratum  3 is 16,69 %. Return
On Equity values in stratum1 is 11,56; stratum 2 is
15,84and stratum 3 is 19,05 %. Return On Investment in
stratum 1 is 25,53; stratum 2 is 13,22and stratum 3 is
16,13 %. Based on the overall profitability analysis  in all
stratum in farm shows indicates that the value of GPM
under standard of industry with the result that to need a
trade evaluation. Meanwhile the value of NPM, TAT,
ROE and ROI on standard of industry and good to be
developed.

Keywords: Profit, GPM, NPM, TAT, ROE, ROI .

1. Student at Animal Husbandry Faculty, University
of Brawijaya

2. Lecturer at Animal Husbandry Faculty, University
of Brawijaya
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ANALISIS PROFITABILITAS
USAHAPETERNAKAN AYAM POTONG

POLA KEMITRAAN DI CV. INDAHNYA MAJU
BERSAMA (IMB) DESA TEJOWANGI

KECAMATAN PURWOSARI,
KABUPATEN PASURUAN

Rina Kusnia1), Bambang Ali Nugroho2), Budi Hartono2)

RINGKASAN

Agribisnis berbasis peternakan merupakan salah
satu fenomena yang tumbuh pesat ketika bisnis lahan
menjadi terbatas tuntutan sistem usaha tani terpadupun
menjadi semakin rasional seiring dengan tuntutan
efesiensi dan efektivitas penggunaan lahan, tenaga kerja,
modal, dan faktor produksi lain yang amat terbatas
tersebut. Pengembangan industri peternakan saat ini
menghadapi berbagai permasalahan, antara lain struktur industri
peternakan yang masih tersekat-sekat dan belum menunjukkan
keterkaitan yang kuat antara satu dan lain subsistem agribisnis
peternakan. Salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan
tersebut dengan menerapkan pola kemitraan yamg
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat
dan saling menguntungkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
profitabilitas usaha peternakan ayam potong pola
kemitraan di Desa Tejowangi Kec. Purwosari, Kabupaten
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Pasuruan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai
bahan informasi dan alternatif bagi pembaca maupun
mahasiswa khususnya tentang profitabilitas usaha
peternakan ayam potong pola kemitraan di CV. Indahnya
Maju Bersama (IMB) Desa Tejowangi Kec.Purwosari,
Kabupaten Pasuruan sehingga dapat digunakan sebagai
bahan untuk menganalisis tingkat keuntungan dalam
manajemen peternakan.

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 05
November sampai 03 Desember 2014 di peternakan pola
kemitraan rakyat di Desa Tejowangi Kecamatan
Purwosari Kabupaten Pasuruan. Metode yang digunakan
adalah metode survei dan total sampel yang digunakan
adalah 21 peternak pola kemitraan. Dari hasil data
penelitian dilakukan stratafikasi berdasarkan jumlah
populasi ayam potong, untuk mempermudah dalam proses
menganalisis dan pembahasan data. Didapatkan jumlah
peternak dari masing - masing strata adalah strata 1
sebanyak 9 peternak, strata 2 sebanyak 10 peternak dan
strata 3 sebanyak 2 peternak.

Hasil penelitian pada peternakan ayam potong
pola kemitraan menjelaskan bahwa dari modal awal atau
biayatertinggi ada pada pembelian pakan dan bibit ayam.
Penerimaan utama  ayam potong pada strata 1 sebesar
89,27 % dengan nilai Rp. 53.779.814,-; strata 2 sebesar
89,78% dengan nilai Rp.90.769.161,-; strata 3 sebesar
85,87 % dengan nilai Rp. 100.379.575,-. Hasil
perhitungan GPM pada strata 1 sebesar 11,78 %; strata 2
sebesar 10,97 % dan strata 3 adalah 12,10 %. Hasil
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perhitungan NPM pada strata 1 sebesar 10,63 %; strata 2
sebesar 9,85 % dan strata 3 adalah 11,60 %. Hasil
perhitungan TAT pada strata 1 sebesar 29,96 %; strata 2
sebesar 14,87 % dan strata 3 adalah 16,69 %. Hasil
perhitungan ROE pada strata 1 sebesar 11,56 %; strata 2
sebesar 15,84 % dan strata 3 adalah 19,05 %.Hasil
perhitungan ROI pada strata 1 sebesar 25,53 %; strata 2
sebesar 13,22 % dan strata 3 adalah 16,13 %.

Berdasarkan analisis profitabilitas secara
keseluruhan pada semua strata menunjukkan bahwa skala
kepemilikan usaha yang paling efisien dan
menguntungkan adalah skala 3 dibandingkan skala 1 dan
2. Hal ini dapat dilihat dari total modal usaha (Rp/ Farm/
Periode/ 1.000 ekor) yaitu Rp. 17.988,-. Biaya produksi
yang dikeluarkan terendah (Rp/ Farm/ Periode/ 1.000
ekor) yaitu Rp. 46.772,- dan penerimaan yang diterima
tertinggi (Rp/ Farm/ Periode/ 1.000 ekor) yaitu Rp.
114.091.603,-. Segi nilai GPM yang dibawah nilai standar
industri perlu adanya evaluasi usaha, sedangkan dari segi
nilai NPM, TAT, ROE dan ROI yang berada diatas
standar industry menunjukkan usaha tersebut layak untuk
dikembangkan.

1. Mahasiswi Fakultas Peternakan Universitas
Brawijaya

2. Dosen Fakultas peternakan, Universitas
Brawijaya
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Agribisnis berbasis peternakan merupakan salah

satu fenomena yang tumbuh pesat ketika bisnis lahan
menjadi terbatas tuntutan sistem usaha tani terpadupun
menjadi semakin rasional seiring dengan tuntutan
efesiensi dan efektivitas penggunaan lahan, tenaga kerja,
modal, dan faktor produksi lain yang amat terbatas
tersebut. Laju permintaan daging ayam sangat tinggi
mencapai 8,83% per tahun selama 3 dasawarsa terakhir.
Laju permintaan tersebut pernah anjlok minus 5,25% per
tahun pada masa puncak krisis ekonomi, tetapi pulih
kembali pasca krisis dan mencapai laju permintaan 9,75%
per tahun pada tingkat konsumsi sekitar 820.000 ton per
tahun. Sutawi (2007) menyatakan bahwa keterkaitan ke
depan (forward linkages) industri perunggasan dengan
kebutuhan masyarakat, industri hotel dan restoran, serta
sektor pariwisata lainnya juga demikian vital, maka angka
kesempatan kerja dan devisa yang dihasilkan amat besar.
Agribisnis peternakan merupakan segala aktivitas bisnis
yang terkait dengan kegiatan budidaya ternak, industri
hulu, industri hilir, dan lembaga-lembaga
pendukung.Agribisnis tersebut merupakan salah satu
bidang yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat
dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama
ekonomi nasional.Usaha peternakan bahkan mampu
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meningkatkan ekonomi pedesaan dan sekaligus
meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Sektor peternakan yang dapat menghasilkan laba
tinggi dengan meningkatnya konsumsi dalam masyarakat
adalah unggas. Unggas merupakan salah satu sumber
protein hewani yang dibutuhkan masyarakat Indonesia,
karena harganya relatif terjangkau dan pertumbuhan
unggas relatif lebih cepat dengan siklus hidup yang lebih
singkat dibanding dengan ternak penghasil daging lain.
Daging unggas merupakan salah satu hewan ternak yang
dapat dimanfaatkan  sebagai sumber protein hewani,
karena ternak tersebut mampu menghasilkan  pangan
dalam waktu yang singkat dan harganya  relatif murah.
Unggas yang popular di konsumsi oleh kebanyakan
masyarakat Indonesia yaitu ayam pedaging, dimana
Broiler atau ayam pedaging merupakan ternak yang
efisien dalam menghasilkan daging, namun disisi lain
biaya dari faktor-faktor produksi usaha ayam pedaging ini
relatif tinggi yakni hampir 80% untuk biaya produksinya
dari total penerimaan peternak sehingga penggunaan
faktor-faktor produksi harus seefisien mungkin (Taslim,
2010)

Pengembangan industri peternakan saat ini
menghadapi berbagai permasalahan, antara lain struktur
industri peternakan yang masih tersekat-sekat dan belum
menunjukkan keterkaitan yang kuat antara satu dan lain
subsistem agribisnis peternakan. Agribisnis ayam
pedaging juga merupakan bisnis yang penuh gejolak dan
berisiko, hampir setiap tahun dijumpai gejolak harga
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dengan intensitas yang berbeda dan selalu menempatkan
peternak dalam posisi rawan.Siklus gejolak biasanya
diawali dengan naiknya harga sarana produksi peternakan
(sapronak) dan sering diikuti dengan turunnya harga jual
produk.Naiknya sarana produksi menyebabkan
peningkatan biaya produksi, tetapi menurunkan
pendapatan peternak sampai di bawah ambang batas titik
impas.Pendapatan peternak yang berkepanjangan
menyebabkan peternak menghentikan usahanya. Hal ini
mengakibatkan permintaan DOC (day old chicken)
berkurang dan menyebabkan supply produk daging ayam
menurun, sehingga penawaran lebih rendah dari
permintaan. Gejolak terbesar sepanjang sejarah agribisnis
ayam pedaging terjadi sejak Juli 1997 berupa krisis
moneter yang diikuti krisis ekonomi, ketidakstabilan
agribisnis ayam pedaging menyebabkan terpuruknya
usaha peternakan ayam, khususnya peternakan rakyat.
Salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan
tersebut dengan menerapkan pola kemitraan yamg
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling
memperkuat dan saling menguntungkan (Blessing, 2007).

Zuraida (2006) menyatakan bahwa 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, ketika
ayam siap panen maka penjualan atau pemasaran akan
dilakukan oleh perusahaan dengan harga pasar yang telah
ditentukan. Pemilihan waktu pemeliharaan diperhitungkan
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oleh perusahaan agar ayam dapat dipanen dan dijual saat
harga ayam mahal yaitu pada bulan tertentu seperti hari
raya keagamaan.Suharti (2003) menyatakan bahwa model
kemitraan yang dilakukan oleh inti adalah melalui
penyediaan sarana produksi peternakan, bimbingan teknis
dan manajemen, menampung serta memasar-kan hasil
produksi.Peternak plasma menyediakan kandang,
melakukan kegiatan budidaya dan hasil dari penjualan
ayam diserahkan kepada pihak inti dengan harga yang
telah disesuaikan pada isi kontrak perjanjian kerjasama.

Agribisnis ayam pedaging, pola kemitraan telah
terbukti merupakan jalan keluar dari prahara krisis
ekonomi yang tak kunjung reda sejak pertengahan tahun
1997. Jika pada tahun 1997 struktur pelaku agribisnis
perunggasan 30% kemitraan dan 70% usaha mandiri,
maka tahun 1999 struktur ini berubah menjadi 80%
kemitraan dan 20% usaha mandiri (Sutawi, 2007).
Indahnya Maju Bersama yang ada di Desa Tejowangi
Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan perusahaan
adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemeliharaan
broiler atau ayam potong dengan pola kemitraan inti
plasma dimana Indahnya Maju Bersama yang ada di Desa
Tejowangi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan
sebagai inti sedangkan peternak ayam potong (Broiler)
sebagai plasma.

Petani ternak sub sektor perunggasan terutama
ayam pedaging mempunyai tingkat keuntungan
(profitabilitas) yang baik sebagai mata pencaharian bagi
masyarakat. Riyanto (2002) menyatakan bahwa analisis
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finansial diperlukan untuk mengetahui efisiensi usaha
budidaya ayam pedaging pola kemitraan. Analisis
finansial usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan
berupa perhitungan modal, biaya produksi, penerimaan,
keuntungan, Break Even Point (BEP), R/C Ratio dan
Ratio Profitabilitas serta Indeks Performance ini
sekiranya dapat memberikan informasi kepada peternak
sejauh mana keberhasilan usaha yang didirikan dan bahan
evaluasi dalam pengambilan keputusan dalam jangka
waktu kedepan. Profitabilitas adalah kemampuan suatu
perusahaan untuk menghasilkan laba dibandingkan
dengan aktiva atau modal perusahaan yang digunakan
selama periode tertentu dan dinyatakan dengan
persentase.Profitabilitas dalam ayam pedaging
merupakan kemampuan peternak dalam memperoleh
keuntungan dari tingkat penjualan yang digunakan selama
periode tertentu.

Berdasarkan uraian yang ada di atas maka penulis
melakukan penelitian berjudul  “ Analisis Profitabilitas
Usaha Peternakan Ayam Potong Pola Kemitraan di Desa
Tejowangi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan”.

1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian yaitu untuk

mengevaluasi kelayakan usaha peternakan ayam potong
dan dapat dikelola menjadi usaha yang layak maka perlu
dilakukan analisis profitabilitas usaha peternakan ayam
potong pola kemitraan di Desa Tejowangi Kec.
Purwosari, Kabupaten Pasuruan menurut skala usahanya



6

sehingga dapat diketahui profitabilitas menurut skala
usahanya yang diangkat meliputi :

1) Gross Profit Margin
2) Net Profit Margin
3) Total Assets Turnover
4) Return on Investment
5) Return on Equity

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari rumusan masalah tersebut  dapat

diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui beberapa aspek finansial yang
meliputi biaya produksi, penerimaan, modal dan
keuntunganuntuk mengetahui kinerja menejeman
usaha peternakan ayam potong pola kemitraan
menurut skala usahanya.

2. Mengetahui  profitabilitas menurut skala
usahanya yang meliputi :
a. Gross profit margin (GPM)
b. Net profit margin (NPM)
c. Total asset turnover (TAT)
d. Return on Investment (ROI), dan
e. Return on Equity (ROE)
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1.4 Kegunaan
Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah

selain untuk menambah pengetahuan bagi peneliti,
diharapkan juga berguna sebagai :

a) Bahan informasi dan alternatif bagi pembaca
maupun mahasiswa khususnya tentang
profitabilitas usaha peternakan ayam potong
pola kemitraan di Desa Tejowangi Kec.
Purwosari, Kabupaten Pasuruan menurut
skala usahanya.

b) Bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang
akan melakukan penelitian dengan masalah
yang sama.

1.5 Kerangka Pikir
Usaha peternakan terutama ternak ayam broiler

atau ayam pedaging merupakan ternak yang efisien dalam
menghasilkan daging, namun disisi lain biaya dari faktor-
faktor produksi usaha ayam pedaging ini relatif tinggi
yakni hampir 80% untuk biaya produksinya dari total
penerimaan peternak sehingga penggunaan faktor-faktor
produksi harus seefisien mungkin atau bisa dikatakan
bahwa penerimaan usaha peternakan di dapatkan dari
keuntungan dan penjualan produk yang dikurangi dengan
semua biaya produksi. Sektor peternakan yang dapat
menghasilkan laba tinggi dengan meningkatnya konsumsi
dalam masyarakat adalah unggas. Unggas merupakan
salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan
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masyarakat Indonesia, karena harganya relatif terjangkau
dan pertumbuhan unggas relatif lebih cepat dengan siklus
hidup yang lebih singkat dibanding dengan ternak
penghasil daging lain (Taslim, 2010)

Rasio Profitabilitas merupakan indikator untuk
mengukur efektivitas manajemen perusahaan berdasarkan
hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan
investasi. Rasio Profitabilitas yang digunakan adalah
Return on Equity (ROE) yaitu perbandingan antara laba
setelah pajak (laba bersih) dengan modal sendiri
(Pribawanti, 2007). Hasil analisis profitabilitas akan
memberikan gambaran bagaimana suatu usaha dalam
mendapatkan keuntungan dan keuntungan setelah pajak
dari hasil penjualan produknya, nilai penjualan dan
keuntungan setelah pajak dari total modal yang
diinvestasikan, modal tetap yang digunakan, dan modal
tidak tetap yang digunakan selama produksi serta biaya
variabel yang diperlukan selama periode produksi.
Perhitungan didasarkan atas analisa profitabilitas selama 2
tahun yaitu pada tahun 2012 sampai tahun
2013.Perhitungan untuk mengetahui tingkat profitabilitas
usaha peternakan ayam potong yang diperoleh dari pola
kemitraan di Desa Tejowangi Kec. Purwosari, Kabupaten
Pasuruan yaitu analisis data menggunakan rumus rasio
profitanbilitas yang meliputi Gross Profit Margin (GPM),
Net Profit Margin (NPM), Total Assets Turnover (TAT),
Return On Investment (ROI), dan Return On Equity
(ROE). Secara ringkas alur kerangka pikir dalam
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penelitian akan dijelaskan di dalam gambar skema seperti
pada Gambar 1.

Gambar 1. Bagan Kerangka Konsep Pemikiran
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu
Biaya produksi merupakan biaya dari semua

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk
mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku yang
akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Biaya
produksi dibedakan menjadi biaya tetap yaitu biaya
penyusutan kandang, penyusutan peralatan kandang,
penyusutan bangunan, penyusutan gudang, gaji manager,
gaji anak kandang dan sewa tanah. Untuk biaya tetap
diantaranya konsentrat, jerami, pembelian bibit DOC,
transportasi, listrik, jerami dan konsentrat.Sarwanto
(2004) menyatakan bahwa biaya produksi ayam pedaging
merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh peternak
dalam proses baik secara tunai maupun tidak tunai. Biaya
produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya varibel, biaya
tetap adalah jenis biaya yang besar kecilnya tidak
tergantung dari besar kecilnya produksi.Biaya varibel
adalah biaya yang besar kecilnyaberhubungan langsung
dengan   besarnya produksi. Ditambahkan pula oleh
Himawati (2006) menambahkan,biaya tetap merupakan
biaya yang dikeluarkan untuk sarana produksi dan
berkali-kali dapat digunakan. Biaya tetap ini antara lain
berupa lahan usaha, kandang, peralatan yang digunakan
dan sarana tranportasi. Sedangkan biaya variabel
merupakan biaya yang dikeluarkan secara berulang -
ulang antara lain berupa biaya penerangan listrik, upah
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tenaga kerja, obat – obatan dan biaya - biaya lain berupa
biaya penerangan listrik, sumbangan pajak usaha dan
iuran.

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan
dan biaya pengeluaran. Pendapatan dipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain skala usaha, pemilikan cabang
usaha, efisiensi penggunaan tenaga kerja, tingkat produksi
yang dihasilkan, modal pemasaran hasil dan tingkat
pengetahuan  peternak  dalam  menangani  usaha
peternakan yang dikelolanya (Kariyasa, 2005).

Pola kemitraan usaha peternakan Broiler yang
dilaksanakan dengan pola inti plasma, yaitu kemitraan
antara peternak mitra dengan perusahaan mitra, dimana
kelompok mitra bertindak sebagai plasma, sedangkan
perusahaan mitra sebagai inti. Pada pola inti plasma
kemitraan ayam ras yang berjalan selama ini, perusahaan
mitra menyediakan sarana produksi peternakan (sapronak)
berupa : DOC, pakan. obat-obatan/ vitamin, bimbingan
teknis dan memasarkan hasil, sedangkan plasma
menyediakan kandang dan tenaga kerja. Faktor pendorong
peternak ikut pola kemitraan adalah: (1) Tersedianya
sarana produksi peternakan; (2) Tersedia tenaga ahli; (3)
Modal kerja dari inti; dan (4) Pemasaran terjamin. Namun
ada beberapa hal yang juga menjadi kendala bagi peternak
pola kemitraan yaitu: (1) Rendahnya posisi tawar pihak
plasma terhadap pihak inti; (2) Terkadang masih kurang
transparan dalam penentuan harga input maupun output
(ditentukan secara sepihak oleh inti). Ketidakberdayaan
plasma dalam mengontrol kualitas sapronak yang
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dibelinya menyebabkan kerugian bagi plasma. Tingkat
pelaksanaan kemitraan pola inti plasma berhubungan
positif dengan tingkat pendapatan peternak, namun hasil
penelitian Yulianti (2012) menemukan bahwa rendahnya
pendapatan peternak program kemitraan cenderung
sebagai akibat kurang transparan dalam penentuan harga
kontrak baik harga masuk (harga bibit ayam (DOC), harga
pakan, harga sapronak lainnya) maupun harga keluar
(ayam ras pedaging). Pada kemitraan Broiler
ketidakadilan biasanya terjadi karena adanya perbedaan
kekuatan posisi tawar (bargaining position) antara
kelompok mitra (peternak) sebagai plasma dengan
perusahaan mitra sebagai inti.Kemitraan yang seharusnya
bersifat win-win solution (saling menguntungkan) belum
tercapai, sehingga dalam upaya mengembangkan
kemitraan yang tangguh dan modern diperlukan strategi
untuk memperbaiki pondasi perkembangan kemitraan
yang lebih mendasar.Budiharjo (2012) menyatakan bahwa
rata-rata peternak itik di Kecamatan Pagerbarang
memelihara ternak ayam pedaging sebanyak 231
ekor.Pendapatan rata-rata perbulan yang diperoleh sebesar
Rp 1.744,384,78.Setiap ekor itik yang dipelihara mampu
menghasilkan laba sebesar Rp 7.551,45 / bulan. Usaha ini
profitable, ditunjukkan oleh nilai Gross Profit Margin
sebesar 49,6%, Return on Investment sebesar 226,3% dan
nilai rasio laba-biaya sebesar 100,8%.

Putra (2012) menyatakan bahwa rasio
profitabilitas dari nilai Operating Profit Margin (OPM)
dan Net Profit Margin (NPM) pada tahun 2008 sampai
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dengan tahun 2011 mengalami kecenderungan fluktuatif,
dimana penurunan pada tahun 2011 yaitu OPM 3,72% -
3,33% dan NPM 2,79% - 2,50%. Sedangkan
kecenderungan meningkat pada tahun 2008 sampai 2010
dengan nilai OPM 2,53% - 3,72% dan nilai NPM 1,89% -
2,79%. Sedangkan rasio profitabilitas dari nilai Total
Assets Turnover (TATo), Return on Investment (RoI), dan
Return on Equity (RoE) pada tahun 2008 sampai dengan
2011 cenderung mengalami peningkatan TATo (2,85% -
4,31%), RoI (5,40% - 10,76%), dan RoE (6,19% -
13,23%). Dengan hasil analisis tersebut dapat
disimpulkan bahwa profitabilitas usaha unit
penampungan susu di Desa Wonokerto Kecamatan Bantur
Kabupaten Malang sudah mampu menghasilkan
keuntungan.

Cholila (2014) menyatakan bahwa besarnya
profitabilitas usaha ayam petelur UD. Putra Tamago
ditunjukkan oleh Return On Assets sebesar 38,9%.
Kemampuan profitabilitas dalam mengembalikan aset
usaha ayam petelur UD. Putra Tamago ditunjukkan oleh
Gross Profit margin sebesar 43%, Net profit margin
sebesar 9,2% dan Return on invesment sebesar 9,17%.

2.2 Landasan Teori
2.2.1 Ayam Pedaging

Ayam merupakan unggas penghasil daging
yang sangat populer dimasyarakat Indonesia saat
ini.Hal ini karena usaha peternakan ayam masih
merupakan sektor kegiatan yang paling cepat dan
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paling efisien untuk memenuhi kebutuhan daging
bagi masyarakat. Faktor penyebabnya antara lain
modal yang relatif kecil, perputaran modal relatif
lebih cepat, penggunaan lahan yang tidak terlalu
luas, dan laju pertumbuhan yang lebih cepat
dibandingkan dengan ternak lain Taksonomi broiler
adalah sebagai berikut, Kingdom :Animalia, Filum :
Chordata, Kelas : Aves, Subkelas : Neornithes, Ordo
: Galliformis, Genus : Gallus, Spesies : Gallus
domesticus (Mariyah, 2010)

Ayam ras pedaging disebut juga broiler, yang
merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari
bangsa-bangsa ayam yang memliki daya
produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi
daging ayam. Ayam broiler ini baru populer di
Indonesia sejak tahun 1980-an, walaupun galur
murninya sudah diketahui pada tahun 1960-an
ketika peternak mulai memeliharanya sebelumya
ayam yang dipotong adalah ayam petelur seperti
ayam white leghorn jengger tunggal, tidak heran bila
banyak orang yang antipati terhadap daging ayam
ras sebab ada perbedaan yang sangat mencolok
antara daging ayam ras broiler dan ayam ras
petelur, terutama pada struktur pelemakan didalam
serat-serat dagingnya. Antipati masyarakat sudah
terbiasa dengan ayam kampung terus berkembang
hingga pemasaran ayam broiler semakin sulit. Pada
akhir periode 1980-an pemegang kekuasaan
mencanangkan penggalakan konsumsi daging ayam
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untuk menggantikan konsumsi daging ruminansia
semakin sulit keberadaannya. Kondisi pun membalik
kini banyak peternakan ayam broiler bangkit. Ayam
broiler komersial atau ayam broiler final stock mulai
dikenal dan secara perlahan mulai diterima orang
(Syahruddin, 2002)

Fenita (2002) menyatakan bahwa ayam ras
pedaging merupakan hasil perkawinan silang dan
sistem yang berkelanjutan sehingga mutu
genetiknya bisa dikatakan baik. Mutu genetik yang
baik akan muncul secara maksimal sebagai
penampilan produksi jika ternak tersebut diberi
faktor lingkungan yang mendukung, misalnya pakan
yang berkualitas tinggi, sistem perkandangan yang
baik, serta perawatan kesehatan dan pencegahan
penyakit.

Suharti (2003) menyatakan bahawa broiler
merupakan ternak yang paling ekonomis bila
dibandingkan dengan ternak lain, kelebihan yang
dimiliki adalah kecepatan pertambahan atau
produksi daging dalam waktu yang relatif cepat dan
singkat atau sekitar 4 sampai 5 minggu produksi
daging sudah dapat dipasarkan atau dikonsumsi.
Keunggulan ayam ras pedaging antara lain
pertumbuhannya yang sangat cepat dengan bobot
badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek,
konversi pakan kecil, siap dipotong pada usia muda
serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak.
Perkembangan yang pesat dari ayam ras pedaging
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ini juga merupakan upaya penanganan untuk
mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap
daging ayam.Perkembangan tersebut didukung oleh
semakin kuatnya industri hilir seperti perusahaan
pembibitan (Breeding Farm), perusahaan pakan
ternak (Feed Mill), perusahaan obat hewan dan
peralatan peternakan.

Ayam pedaging atau yang lebih dikenal dengan
ayam potong menempati posisi teratas sebagai ayam yang
ketersediaannya cukup banyak, disusul ayam kampung
dan petelur afkir.Namun karena permintaan daging ayam
yang cukup tinggi, terutama pada saat tertentu yaitu
menjelang puasa, menjelang lebaran, serta tahun baru,
menyebabkan pasokan daging dari ketiga jenis ayam
penghasil daging tersebut tidak dipenuhi. Pemeliharaan
ayam pedaging dibagi menjadi dua yakni  tahap starter (0
– 28 hari) dan finisher (29 hari – panen). Pemeliharaan
fase starter merupakan tahap awal pemeliharaan ayam ras
pedaging, bibit ayam (DOC) dapat diperoleh dari pabrik
pembibitan secara langsung maupun agen resmi yang
telah ditunjuk.Fase finisher secara teknis pemeliharaannya
tidak berbeda pada fase starter tetapi pada tahap ini
penanganannya harus dilakukan dengan hati-hati.
Pemeliharaan fase ini merupakan fase kunci dari
pemeliharaan ayam pedaging, walaupun penanganan fase
starter berjalan dengan baik, pertumbuhan ayam dapat
terhambat bila penanganan masa finisher kurang hati-hati
(Syahruddin, 2002)
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2.2.2 Strain Ayam
Strain merupakan sekelompok ayam yang

dihasilkan oleh perusahaan pembibitan melalui proses
pemulia biakan untuk tujuan ekonomis tertentu. Contoh
strain ayam pedaging antara lain CP 707, Starbro, Hybro
(Suprijatna, 2005). Selanjutnya dijelaskan oleh Prihatman
(2000)yang menyatakan bahwa jenis strain ayam ras
pedaging yang banyak beredar di pasaran adalah Starbio,
Arbor Acres, Avian, Bromo, Cobb, Hubbard,
Hybro,Indian River, Isa Vedentte, Kimber, Kim Cross,
Tatum, Meat Nick, Lohmamm, Peterson, Pilch, Ress
Shaver, Starbro, Tegel, Cobb, Prima 999.

Gusasi and Saade (2006) menyatakan bahwa
kelebihan strain Isa Brown adalah produktivitas tinggi
(selain produksi telur juga produksi daging), konversi
ransum rendah, kekebalan dan daya hidup tinggi, dan
pertumbuhan yang baik. Ayam betina strain Lohman
memiliki umur awal produksi pada 19--20 minggu dan
pada umur 22 minggu produksi telur mencapai 50 %.
Selain itu juga, berat tubuh strainLohman pada umur 20
minggu sekitar 1,6-- 1,7 kg dan akhir produksi 1,9--2,1
kg. Puncak produksi strain Lohman mencapai 92--93 %,
dengan FCR sebesar 2,3--2,4 serta tingkat kematiannya
sampai dengan 2 - 6 %.

Prihatman (2000) menyatakan bahwa berbagai
macam strain ayam ras pedaging yang telah beredar
dipasaran, peternak tidak perlu risau dalam menentukan
pilihannya. Karena  semua jenis strain yang telah beredar
memiliki daya produktifitas relatif sama. Seandainya
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terdapat perbedaan, perbedaannya sedikit, untuk
menentukan pilihan strain apa yang akan dipelihara,
peternak dapat meminta daftar produktifitas atau prestasi
bibit yang dijual di Poultry Shoup. Jenis strain ayam ras
pedaging yang banyak beredar di pasaran adalah Starbio,
Arbor Acres, Avian, Bromo, Cobb, Hubbard,
Hybro,Indian River, Isa Vedentte, Kimber, Kim Cross,
Tatum, Meat Nick, Lohmamm, Peterson, Pilch, Ress
Shaver, Starbro, Tegel, Cobb, Prima 999.

2.2.3 Pakan
Ransum yang baik adalah ransum yang

mengandung semua zat makanan yang diperlukan oleh
hewan dalam perbandingan yang sesuai dengan
kebutuhan. Ransum yang sudah lengkap kandungan zat
makanannya belum dapat menjamin penampilan broiler
akan lebih baik. Efisiensi suatu bahan makanan
ditentukan oleh kemampuan ternak dalam mencerna
bahan makanan karena tidak semua zat makanan dapat
dicerna dan diserap oleh alat pencernaan, guna
meningkatkan kecernaan ransum dan penyerapan zat
makanan biasanya dalam ransum diberikan feed additive.
Penggunaan feed additive juga dapat dilakukan melalui air
minum, Selain melalui ransum (Amrullah, 2004).

Jumlah makanan yang dikonsumsi oleh ternak
akan digunakan untuk mencukupi hidup pokok dan untuk
produksi hewan tersebut. Faktor yang mempengaruhi
konsumsi ransum antara lain besar tubuh ayam, aktifitas
sehari-hari, suhu lingkungan, kualitas dan kuantitas
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ransum, juga menambahkan faktor bentuk ransum,
kandungan energy ransum, kesehatan lingkungan, zat-zat
nutrisi, kecepatan pertumbuhan dan stress sebagai faktor
yang juga mempengaruhi konsumsi ransum (Lesson dan
Summers, 2000)

Rao (2002) menyatakan bahwa konsumsi pakan
menurun 1,72 % pada setiap kenaikan 10 oC dari suhu
ambang antara 180 oC sampai 320 oC. Penurunan menjadi
lebih cepat (5 % untuk setiap 10oC) apabila suhu
meningkat ke 32-380 oC, selain itu konsumsi pakan yang
rendah merupakan penyebab utama penampilan yang
rendah selama suhu tinggi. Praktek-praktek berikut dapat
membantu meningkatkan konsumsi pakan : (1) Makan
pakan dalam bentuk basah, (2) Bentuk pakan crumble
atau pellet, (3) Pakan rendah kalsium dengan pilihan
bebas sumbersumber kalsium, (4) Pemberian pakan
sering, (5) Penambahan lemak atau molasses untuk
meningkatkan palatabilitas. Wahyu (1997) menyatakan
bahwa konsumsi ransum ayam broiler selama lima
minggu pemeliharaan sebesar 1860 gram untuk jantan dan
1460 gram untuk betina. Konsumsi ayam broiler strain
CP 707 komulatif sampai minggu kelima yaitu 3145,2
gram.

2.2.4 Modal
Riyanto (2002) menyatakan bahwa suatu modal

dapat dikatakan menjadi modal tetap dan modal tidak
tetap berdasarkan fungsi modal tersebut dalam perusahaan
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yang bersangkutan. Perbedaan fungsional antara modal
tetap dan modal tidak tetap adalah sebagai berikut :

1) Jumlah modal tidak tetap lebih mudah diperbesar
atau diperkecil sesuai dengan kebutuhannya
sedangkan modal tetap sekali dibeli tidak mudah
dikurangi atau diperkecil.

2) Susunan modal tidak tetap relative variable.
Elemen-elemen modal kerja akan berubah sesuai
dengan kebutuhan sedangkan modal tetap
susunannya relative tetap tidak segera mengalami
perubahan.

Munawir (2010) menyatakan bahwa modal kerja
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantanya adalah:

1. Sifat atau tipe perusahaan
Modal kerja suatu perusahaan dagang relative
lebih rendah bila dibandingkan dengan modal kerja
perusahaan industri, karena tidak memerlukan
investasi yang besar dalam kas, piutang maupun
persediaan kebutuhan uang tunai pada perusahaan
dagang.Untuk membelanjai operasi dapat dipenuhi
dari penghasilan atau penerimaan saat itu juga.

2. Usaha yang dubutuhkan untuk memproduksi atau
memperoleh barang yang akan dijual serta harga
per satuan barang tersebut. Kebutuhan modal kerja
suatu perusahaan berhubungan langsung dengan
waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang
yang akan dijual maupun bahan baku yang akan
diproduksi sampai barang itu dijual. Semakin
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panjang waktu yang dibutuhkan untuk
memproduksi atau memperoleh barang tersebut
semakin besar pula modal kerja yang dibutuhkan.
Disamping itu pula harga pokok per satuan barang
itu juga mempengaruhi besar kecilnya modal kerja
yang dibutuhkan. Semakin besar harga pokok per
satuan barang yang akan dijual semakin besar pula
kebutuhan modal kerja.
Brigham (2010) menyatakan bahwa sumber modal

dapat dibagi menjadi tiga yaitu modal sendiri (equity
capital), modal pinjaman (kredit), modal yang merupakan
pemberian atau warisan yang kedudukannya diantara
modal sendiri dan modal pinjaman karena ditambahkan
dari luar dan tidak menimbulkan kewajiban tertentu bagi
pemiliknya.

2.2.5 Biaya Produksi
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
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



22

skala kecil sampai usaha perusahaan dalam skala
besar.

Kusumawardani (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. Biaya variabel itu dipengaruhi
oleh besar kecilnya produksi. 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
produksi.

2.2.6 Penerimaan
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. Himawati (2006) menyatakan bahwa
penerimaan merupakan hasil kali antara harga dengan
total produksi dan dituliskan sebagai berikut:
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TR = (Pq x Q)
Keterangan :
TR = Total Revenue
Pq = Harga per satuan unit
Q = Total Produksi

2.2.7 Keuntungan
Daniel (2002) menyatakan bahwa setiap akhir

panen petani akan menghitung hasil bruto yang
diperolehnya. Hasil itu harus dikurangi dengan biaya-
biaya yang dikeluarkannya. Setelah semua biaya tersebut
dikurangkan barulah petani memperoleh apa yang disebut
dengan hasil bersih atau keuntungan. Himawati (2006)
menyatakan bahwa keuntungan merupakan selisih antara
total penerimaan dengan total biaya produksi dan secara
matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

Π = TR – TC
Keterangan :
Π = Keuntungan
TR = Total Revenue
TC = Total Cost

2.3 Pengertian Profitabilitas
Husaini (2012) menyatakan bahwa untuk

mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan harus
menggunakan analisis rasio keuangan. Para analisis
keuangan dapat rnelakukan dengan dua cara :
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1. Cross-section Techniques yaitu cara analisis dengan
jalan membandingkan rasio-rasio antara perusahaan
yang satu dengan yang Iainnya yang sejenis pada saat
tertentu.

2. Time-series Techniques, yaitu cara analisis dengan cara
membandingkan rasio-rasio keuangan suatu
perusahaan dan suatu periode ke periode Iainnya.
Petronila, Anastasia dan Mukhlasin (2003)

menyatakan bahwa jenis-jenis rasio keuangan
dikelompokkan menjadi enam kelompok :
1. Rasio Likuiditas adalah rasio-rasio yang digunakan

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
membayar hutanghutang jangka pendek.

2. Rasio Leverage adalah rasio-rasio yang digunakan
untuk mengukur sampai seberapa jauh perusahaan
dibiayai dengan hutang.

3. Rasio Aktivitas adalah rasio-rasio untuk mengukur
efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber
dananya.

4. Rasio Keuntungan/Profitabilitas adalah rasio yang
digunakan untuk mengukur efektivtas perusahaan
dalam mendapatkan keuntungan.

5. Rasio pertumbuhan (Growth Rasio), yaitu rasio yang
mengukur kernampuan perusahaan dalam
mempertemukan posisi ekonominya dalam
pertumbuhan ekonominya dan industri.

6. Rasio Penilaian (Valuation Rasio), yaitu rasio yang
mengukur kemampuan manajemen dalam
menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran
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biaya investasi. Rasio ini merupakan paling Iengkap
tentang prestasi perusahaan, karena mencerminkan
rasio resiko pengembalian.Rasio ini penting karena
berkaitan langsung dengan tujuan dari kekayaan para
pemegang saham.

Jusuf (2008) menyatakan bahwa biasanya jenis
rasio laporan keuangan dikelompokkan ke dalam empat
kelompok rasio yaitu: (1) Liquidity ratio (current ratio
dan quick ratio), (2) leverage ratio (debt to equity ratio
dan long term leverage), (3) profitability ratio (profit
margin (PM), return on invest (ROI) dan return on equity
(ROE)), (4) activity ratio (receivable turn over, periode
pengumpulan piutang, inventory turnover dan total assets
turnover). Selain itu dihitung rasio pertumbuhan meliputi
pertumbuhan laba dan tingkat pertumbuhan penjualan.

Taslim (2010) menyatakan bahwa profitabilitas
merupakan ukuran kemampuan suatu perusahaan dalam
memperoleh keuntungan atau laba, profitabilitas ini dapat
mengukur kemampuan manajemen dari perusahaan
tersebut.Profitabilitas suatu perusahaan diukur dari
kemampuan perusahaan menggunakan aktivanya secara
produktif, dengan membandingkan antara laba yang
diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva
perusahaan tersebut.

Analisis dan interprestasi berbagai rasio keuangan
perusahaan dapat memberikan informasi yang baik
mengenai kondisi perusahaan tersebut, baik dari segi
keuangan maupun manajemen secara
keseluruhan.Informasi tersebut sangat berguna bagi
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pengguna informasi seperti investor, kreditor, auditor,
dan pihak-pihak yang membutuhkan. Salah satu rasio
yang biasa digunakan dalam mengukur tingkat kesehatan
perusahaan adalah rasio profitabilitas yang dapat diukur
dengan Return on Equity (ROE). Tingkat kesehatan
perusahaan juga dapat diukur dari struktur aktiva di
perusahaan tersebut. Struktur aktiva adalah kekayaan atau
sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan
yang diharapkan akan memberikan manfaat dimasa yang
akan datang yang terdiri dari aktiva tetap, aktiva tidak
berwujud, aktiva lancar, dan aktiva tidak lancar (Kesuma,
2009)

Pribawanti (2007) menyatakan bahwa rasio
profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur
efektivitas manajemen perusahaan berdasarkan hasil
pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan
investasi. Rasio Profitabilitas yang digunakan adalah
Return on Equity (ROE) yaitu perbandingan antara laba
setelah pajak (laba bersih) dengan modal sendiri. Siamat
(2005) profitabilitas digunakan untuk mengukur
efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian
yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Faktor-faktor
yang mempengaruhi profitabilitas bank dapat bersumber
dari berbagai kinerja profitabilitas yang ditunjukkan
beberapa indikator.

Marfuatun dan Indarti (2012) menyatakan bahwa
rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi lima jenis
berdasarkan ruang lingkup atau tujuan yang ingin dicapai,
yaitu: Rasio Likuiditas (Liquidity Ratios), Rasio Aktivitas
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(Activity Ratios), Rasio Rentabilitas/Profitabilitas
(Profitability Ratios), Rasio Solvabilitas (Solvency
Ratios), Rasio Pasar (Market Ratios). Dari 6 rasio-rasio
tersebut, yang berkaitan langsung dengan kepentingan
analisis kinerja perusahaan dalam penelitian ini meliputi:
Current Rasio, Debt to Equity Ratio, Inventory
Turnover,Return On Equity.

2.3.1 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas
2.3.1.1 Gross Profit Margin

Kuadi (2006) menyatakan bahwa gross profit
margin merupakan persentase laba kotor dibandingkan
dengan penjualan.Semakin besar gross profit margin
semakin baik keadaan perusahaan.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.

Hustami (2012) menyatakan bahwa standar rata-
rata GPM untuk industri adalah sebesar 23,8 %. Nilai
GPM yang masih rendah tersebut dipengaruhi oleh jumlah
biaya produksi yang dikeluarkan masih tergolong tinggi.
NPM perusahaan adalah sebesar 5,7%, Nilai NPM yang
tinggi dapat dimanfaatkan pihak perusahaan dalam hal
mengembangkan usaha lebih besar. Nilai NPM yang
rendah tersebut disebabkan oleh jumlah keuntungan
bersih yang didapatkan sangat kecil proporsinya
dibanding dengan penerimaan.Tingginya nilai NPM pada
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suatu perusahaan harus tetap dipertahankan agar dapat
memberikan tingkatan pendapatan guna pengembangan
usaha perusahaan tersebut.Nilai NPM yang rendah pada
suatu perusahaan perlu diantisipasi agar tidak
memberikan dampak buruk bagi jalannya kegiatan
operasional perusahaan.

Dessie (2012) menyatakan bahwa gross profit
margin merupakan presentase laba kotor dibandingkan
dengan penjualan, maka semakin besar gross profit
margin semakin baik keadaan perusahaan.Mathius (2010)
menambahkan bahwa Gross profit margin adalah
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan
dibandingkan dengan penjualan yang dicapai.Gross profit
margin (GPM) dapat dihitung dengan formula sebagai
berikut:

Gross Profit Margin = 100 %
2.3.1.2 Net Profit Margin

Kuadi (2006) menyatakan bahwa net profit
margin atau margin laba bersih adalah merupakan
keuntungan penjualan setelah menghitung biaya dan pajak
penghasilan.Marjin ini menunjukkan perbandingan laba
bersih dengan penjualan.Semakin tinggi net profit margin,
semakin baik operasi suatu perusahaan.

Dessie (2012) menyatakan bahwa net profit
margin atau margin laba bersih merupakan
keuntungan penjualan setelah menghitung biaya
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dan pajak penghasilan. Marjin ini ,menunjukkan
perbandingan laba bersih dengan penjualan.
Semakin tinggi net profit margin,semakin baik
operasi suatu perusahaan. Mathius (2010)
menambahkan bahwa perbandingan jumlah hasil
penjualan hasil penjualan yang diperoleh selama
masa tertentu dengan laba sesudah pajak.Rasio net
profit margin dipergunakan untuk menilai
profitabilitas, sekaligus kemampuan manajemen
perusahaan menekan biaya operasional.Net profit
margin dapat dihitung dengan formula sebagai
berikut:

Net Profit Margin = 100 %
2.3.1.3 Total Assets Turnover

Munawir (2004) menyatakan bahwa total assets
turnover merupakan rasio 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 rasio yang semakin naik
menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam
menggunakan modalnya. Format dari
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Halim (2007) menyatakan bahwa Total Assets
Turnover sendiri merupakan rasio antara penjualan
dengan total aktiva yang mengukur efisiensi penggunaan
aktiva secara keseluruhan. Apabila rasio rendah itu
merupakan indikasi bahwa perusahaan tidak beroperasi
pada volume yang memadai bagi kapasitas investasinya.

Total Assets Turnover (TAT) adalah sebagai
berikut :

Total Assets Turnover = 100 %
2.3.1.4 Return of Investement

Kuadi (2006) menyatakan bahwa Return of
Investment merupakan pengukuran kemampuan
perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan
keuntungan dengan jumlah aktiva yang tersedia di dalam
perusahaan. Semakin tinggi rasio mi semakin baik
keadaan perusahaan, semakin tinggi return atau
penghasilan yang diperoleh semakin baik keadaan
perusahaan. 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.

Dessie (2012) menyatakan bahwa Return on
Investment merupakan pengukuran kemampuan
perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan
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keuntungan dengan jumlah aktiva yang tersedia di dalam
perusahaan. Semakin tinggi rasio semakin baik keadaan
perusahaan.Mathius (2010) menambahkan bahwa Return
on investment adalah kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk
menutupi investasi yang dikeluarkan. Return On
Investment dapat dihitung dengan formula sebagai
berikut:

Return on Investment = 100 %
2.3.1.5 Return on Equity

Kuadi (2006) menyatakan bahwa Return on
equity merupakan suatu pengukuran dan penghasilan yang
tersedia bagi para pemihak maupun perusahaan (baik
pemegang saham biasa maupun pemegang saham
preferen) atas modal yang di investasikan dalam
perusahaan. Sernakin tinggi return atau penghasilan yang
diperoleh semakin baik keadaan perusahaan

Margaretha (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.

Mathius (2010) menyatakan bahwa Return on
equity atau sering disebut Rentabilitas Modal Sendiri
dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan
menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Rasio ini
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merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang
pemegang saham. Dessie (2012) menambahkan bahwa
return on equity merupakan suatu pengukuran dan
penghasilan yang tersedia bagi para pemihak maupun
perusahaan ( baik pemegang saham biasa maupun
pemegang saham preferen ) atas modal yang di
investasikan dalam perusahaan. Semakin tinggi return
atau penghasilan yang diperoleh semakin baik keadaan
perusahaan. Return on Equity dapat dihitung dengan
formula sebagai berikut:

Return on Equity (ROE) = 100 %
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Desa Tejowangi

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.Waktu
pelaksanaan penelitian dimulai tanggal 05 November
sampai dengan 03 Desember 2014.

3.2 Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode survei,

yaitu dengan cara mendatangi langsung lokasi, melakukan
pengamatan, wawancara dan menganalisis kodisi tempat
penelitian. Total sampel yang digunakan sebanyak 21
peternak ayam potong pola kemitraan. Data diperoleh
dengan cara pengamatan langsung serta wawancara
langsung kepada pemilik usaha peternakan. Data yang
diperoleh berupa data primer dan data sekunder,
selanjutnya data diolah menggunakan analisis
profitabilitas yang kemudian dibandingkan dengan
litelatur dan penelitian terdahulu. Metode survei antara
lain :

1. Partisipasi merupakan metode pengembangan
data dengan mendatangi langsung lokasi
penelitian dan melakukan pengamatan langsung
dalam semua kegiatan yang berhubungan
langsung atau tidak langsung dengan semua aspek
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yang berkaitan dengan analisis Profitabilitas
usaha peternakan ayam potong pola kemitraan.

2. Wawancara (interview) yakni pengumpulan data
primer dengan cara melakukan tanya jawab
langsung kepada usaha peternakan ayam potong
pola kemitraan. Contoh daftar pertanyaan
(kuisioner) yang diberikan kepada peternak ayam
potong pola kemitraan dapat dilihat pada
Lampiran 1.

3. Observasi yaitu untuk mengumpulkan data, fakta
dan informasi yang diperlukan sehingga diperoleh
data yang sesuai dengan kondisi dilapang.
Total sampel 21 orang peternak di Kecamatan

Purwosari Kabupaten Pasuruan. Kemudian dilakukan
stratifikasi atau pengelompokan menjadi tiga berdasarkan
skala usahanya. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk
memudahkan dalam perhitungan analisis finansial.
Diperoleh 9 orang peternak pada skala I, 10 peternak
skala II dan 2 orang peternak pada skala III.
Contoh perhitungan pengelompokkan menjadi 3 strata:

Strata=
Keterangan:

X= populasi ternak terbanyak
Y= populasi ternak paling sedikit

= . .
= 1833

Strata I = Populasi  ternak 1.500 – 3.333 ekor
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Strata II   = Populasi ternak 3.333 – 5.166 ekor
Strata III  = Populasi ternak 5.166 – 7.000 ekor

3.3 Responden
Responden dalam penelitian adalah peternak

ayam potong pola kemitraan yang tergabung pada CV.
Indahnya Maju Bersama (IMB) di Kecamatan Purwosari
Kabupaten Pasuruan. Jumlah responden yang diambil
adalah total peternak ayam pedaging sebanyak 21 orang,
yaitu 2 peternak perempuan dan 19 peternak laki-laki.

3.4 Analisa Data
Data yang dikumpulkan meliputi biaya,

penerimaan dan umur usaha mulai tahun 2012 sampai
2013, dianalisis secara deskriptif, guna untuk memberikan
gambaran umum usaha peternakan ayam potong,
dilanjutkan dengan analisis profitabilitas dengan tujuan
untuk melakukan penelitian terhadap kondisi peternak
sesuai dengan sasaran penelitian yang ingin dicapai.

Data yang diperoleh dianalisis dengan
menggunakan analisa deskriptif, meliputi beberapa rumus
rasio profitabilitas dari angka yang tersedia, kemudian
dilakukan uraian dan perhitungan dengan menggunakan
rumus ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian sehingga
memberikan gambaran realita yang ditemukan dari hasil
penelitian (Kountur, 2003). Rumus - rumus yang
digunakan meliputi :
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1. Biaya Total
Budiono (2000) menyatakan bahwa perhitungan
biaya total menggunakan rumus :

TC = TFC + TVC

Keterangan :
TC = Total Cost (Rp/Th)
TFC = Total Fixed Cost (Rp/Th)
TVC = Total Variable Cost (Rp/Th)

2. Penerimaan
Budiono (2000) menyatakan bahwa perhitungan
penerimaan menggunakan rumus :

TR = (Q x Pq) + K + L
Keterangan :
TR = Total Revenue (Rp.Th)
Q = Quantity (Liter/Th)
Pq = Price of Quantity (Rp/Liter)
K = bonus
L = insentif

3. Pendapatan
Budiono (2000) menyatakan bahwa perhitungan
pendapatan menggunakan rumus :

I = TR – TC
Keterangan :
I = Income (Rp/Th)
TR = Total Revenue (Rp/Th)



37

TC = Total Cost (Rp/Th)

4. Profitabilitas
Syamsudin (2001) menyatakan bahwa
perhitungan profitabilitas menggunakan rumus :

Gross Profit Margin = 100 %
Net Profit Margin = 100 %
Total Assets Turnover = 100 %
Return on Investment  = 100 %
Return on Equity = 100 %
3.5 BatasanIstilah

1. Modal adalah uang atau barang yang bersama
dengan faktor produksi, tanah, dan tenaga kerja untuk
menampung dan mendistribusikan produksi yang
pengukurannya dalam satuan rupiah.

2. Biaya Operasi adalah biaya tetap dan biaya variable
yaitu biaya yang dikeluarkan sepanjang waktu
pendistribusian dan selalu berubah tergantung
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besarnya biaya tetap dan biaya variabel yang
pengukurannya dalam satuan rupiah.

3. Profitabilitas adalah hubungan antara laba yang
didapat dengan hasil penjualan produk dari kegiatan
dengan pengukuran dalam satuan persen.

4. Gross Profit Margin adalah perbandingan laba
kotor dengan penjualan yang pengukurannya dalam
satuan persen.

5. Net Profit Margin adalah perbandingan laba
bersih setelah pajak dengan penjualan yang
pengukurannya dalam satuan persen.

6. Total Assets Turnover adalah perbandingan
penjualan dengan total aktiva yang pengukurannya
dalam satuan kali.

7. Return on Investment adalah perbandingan laba
bersih setelah pajak dengan total aktiva yang
pengukurannya dalam satuan persen.

8. Return on Equity adalah perbandingan laba bersih
setelah pajak dengan modal sendiri yang
pengukurannya dalam satuan persen.
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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
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bagian yaitu pada unit sapronak memiliki 1 pengurus
pengadaan sapronak yaitu kepala perusahaan ternak
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.

Gambar. 2 Struktur organisasi CV. IMB
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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
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berkembang bersama dari pihak-pihak yang bermitra.
Kemitraan tidak didasari oleh etika bisnis (nilai, moral,
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
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ditunjuk. Sesuai dengan perjanjian pola kemitraan, bahwa
plasma harus panen dan pedagang besar harus melakukan
transaksi hanya kepada inti.

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
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1) Memutuskan kerjasama apabila
terdapat pelanggaran peraturan.

2) Memberikan sanksi kepada plasma,
jika plasma melanggar perjanjian

 Plasma
1) Meminta bimbingan teknis.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam
Lampiran 2 hal 104.

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
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kandang.Persentase Tingkat Pendidikan Peternak dapat
dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Persentase tingkat pendidikan peternak
plasma atau anggota per strata yang
tergabung di CV. IMB
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sekitar 6 orang peternak. Strata 2 terdapat 40 % peternak
memiliki pendidikan akhir SD atau sekitar 4 orang
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atau sekitar 3 orang peternak dan 30 % peternak memiliki
pendidikan akhir SMA atau sekitar 3 orang peternak.
Strata 3 terdapat 50 % peternak memiliki pendidikan
akhir SMP atau sekitar 1 orang peternak dan 50 %
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)
tingkatpendidikan 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
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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
ternak tidak searah dan memberikan pengaruh yang tidak
nyata. Banyaknya jumlah anggota keluarga
mempengaruhi jumlah pengeluaran, sehingga
mengakibatkan cukup tidaknya pendapatan dari usaha
beternak.Persentase pemilik usaha ayam potong
berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Persentase peternak plasma atau anggota per
strata yang tergabung di CV. IMB
berdasarkan jenis kelamin
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Gambar 4. Menunjukkan Persentase peternak
plasma atau anggota per strata yang tergabung di CV.
Indahnya Maju Bersama berdasarkan jenis kelamin adalah
strata 1 peternak  laki-laki  9 orang dan peternak
perempuan tidak ada atau 100 % peternak berjenis
kelamin laki-laki. Strata 2 terdapat 8 orang peternak laki-
laki atau 80 % dan 2 peternak perempuan atau 20 %.
Strata 3 terdapat 1 orang peternak laki-laki dengan
persentase 50 % dan 1  orang peternak perempuan dengan
persentase 50 %. Total keseluruhan pada peternak ayam
potong yang tergabung di CV. Indahnya Maju Bersama
adalah 3 perempuan dan 18 orang peternak laki-laki. Jika
dilihat dari jenis kelamin, menunjukkan bahwa usaha
peternakan terutama ternak ayam potong memerlukan
manajemen pemeliharaan yang cukup sulit sehingga
dibutuhkan laki-laki untuk menanganinya yang
mengakibatkan perempuan kurang berminat.Persentase
peternak berdasarkan jumlah anggota dalam keluarga
dapat dilihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Persentase peternak plasma atau anggota per
strata yang tergabung di CV. IMB
berdasarkanjumlah anggota dalam keluarga
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Pada strata 2 jumlah anggota keluarga 2 – 3 anggota
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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,
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
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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
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tunai dan ternak.Riyanto (2001) menyatakan bahwa suatu
modal dapat dikatakan menjadi modal tetap dan modal
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  (Usrydan Adolph, 2003). Modal
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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
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).Modaltetap 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



56

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
(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 Pasuruantertinggi 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
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dan lain-lain dengan biaya tetap adalah jenis biaya yang
besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya
produksi. Tabel 2. Menunjukkan bahwarata-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
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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. 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
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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
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



63

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
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
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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.

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
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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
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
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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

Tabel  3.  Jumlah penerimaan ayam  potong afkir (Kg /
Tahun) pada tahun 2012 – 2013 pada  CV.
Indahnya Maju Bersama (IMB)

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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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.

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)
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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
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.
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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
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
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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 kotorusahatani denganpengeluarantotal
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 ekor) pada setiap strata tahun 2012 – 2013
CV. Indahnya Maju Bersama dapat dilihat pada Gambar
12.
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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 yang diperoleh dalam peternakan ayam
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potong.Besarnya keuntungan yang diperoleh selalu
berubah-ubah dari tahun ke tahun sejalan dengan
terjadinya perubahan harga sarana produksi maupun harga
penjualan bobot hidup ayam potong yang ada di pasaran.

4.4 Analisis Profitabilitas
4.4.1 Gross Profit Margin (GPM)

Grafik persentasi GPM berdasarkan strata
CV.IMB pada tahun 2012-2014 dapat dilihat pada
Gambar 13.

Gambar. 13 Grafik persentasi GPM berdasarkan strata
CV.IMB pada tahun 2012-2013
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Gambar 13. Menunjukkan bahwa nilai GPM
tertinggi pada setiap strata per tahun yang ada di peternak
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. Grafikpersentasi 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 2012-2013

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
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lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikian pula
sebaliknya, semakin rendah gross profit margin semakin
kurang baik operasi perusahaan. Perhitungan nilai Gross
profit margin selengkapnya dapat dilihat pada lampiran
6.Hal. 123.

4.4.2 Net Profit Margin (NPM)
Grafik persentaseNPMberdasarkan strata tahun

2012 - 2013 CV. Indahnya Maju Bersama dapat dilihat
dalam gambar 15.

Gambar 15. Grafik NPM berdasarkan strata pada CV.IMB
tahun 2012-2013

Gambar. 15 menunjukkan bahwa nilai NPM pada
setiap strata yang ada di peternak ayam pola kemitraan
yang tergabung dalam CV. Indahnya Maju Bersama ada
di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan secara
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berturut-turut dari strata 1, 2 dan 3 adalah 10,63 %; 9,85
% dan 11,60 %, sedangkan nilai tertinggi ada pada strata
3 yaitu 11,60%. Nilai rata-rata NPM per strata adalah
10,69 % dan nilai NPM tersebut berada diatas standar
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
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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.

Gambar 16 Grafik NPM berdasarkan periode pada
CV.IMB tahun 2012-2014

Gambar 16. Menunjukkan bahwa nilai NPM di
setiap periodenya mempunyai selisih nilai yang terpaut
tidak terlalu jauh, pada strata 1 tertinggi ada pada periode
1,4 sampai 9 dengan nilai 0,91%; pada strata 2 tertinggi
ada pada periode 1 dan 5 dengan nilai 0,91%; pada strata
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3 tertinggi ada pada periode 1 0,98%. Hal ini
menunjukkan bahwa Mathius (2010) menyatakan bahwa
perbandingan jumlah hasil penjualan hasil penjualan yang
diperoleh selama masa tertentu dengan laba sesudah
pajak. Rasio net profit margin dipergunakan untuk
menilai profitabilitas, sekaligus kemampuan manajemen
perusahaan menekan biaya operasional.Dessie (2012)
menambahkan bahwa net profit margin atau margin laba
bersih merupakan keuntungan penjualan setelah
menghitung biaya dan pajak penghasilan.Marginini
,menunjukkan perbandingan laba bersih dengan
penjualan. Semakin tinggi net profit margin,semakin baik
operasi suatu perusahaan. Perhitungan nilai Net profit
margin selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6.Hal.
82.

4.4.3 Total Assets Turnover (TAT)
Grafik Total Assets Turnover (TAT)pada setiap

strata tahun 2012 - 2013 Di CV. Indahnya Maju Bersama
dapat dilihat dalam gambag 17.
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Gambar.17 Grafik TAT berdasarkan strata pada CV.IMB
tahun 2012-2013

Gambar 17 menunjukkan bahwa nilai TAT pada
setiap strata yang ada di peternak ayam pola kemitraan
yang tergabung dalam CV. Indahnya Maju Bersama ada
di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan secara
berturut-turut dari strata 1, 2 dan 3 adalah 39,96 %; 14,87
% dan 16,69 %. Nilai rata-rata TAT yang ada di peternak
ayam potong per strata didapatkan nilai sebesar 20,51 %
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
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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

.

Gambar 18. Grafik TAT berdasarkan periode pada
CV.IMB tahun 2012-2013

Gambar 18. Menunjukkan bahwa strata dengan
nilai TAT tertinggi ada pada strata 1 yaitu pada periode 2
dan periode 9 dengan nilai 3,01%;  strata 2 tertinggi ada
pada periode 7 dengan nilai 1,7% sedangkan pada strata 3
nilai tertinggi ada pada periode 9 dengan nilai 2,3%. Dari
keseluruhan periode tertinggi ada pada periode 9 hal ini
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dikarenakan pada periode 9 nilai total penjualan lebih
tinggi dari pada nilai total modal sendiri yang
dikeluarkan. Halim (2007) menyatakan bahwa Total
Assets Turnover sendiri merupakan rasio antara penjualan
dengan total aktiva yang mengukur efisiensi penggunaan
aktiva secara keseluruhan. Apabila rasio rendah itu
merupakan indikasi bahwa perusahaan tidak beroperasi
pada volume yang memadai bagi kapasitas
investasinya.Perhitungan nilai Total Assets Turnover
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6.Hal. 123.

4.4.4 Return On Equity (ROE)
Grafik Return on Equity (ROE)pada setiap strata

tahun  2012 - 2013 pada  CV. Indahnya Maju Bersama
dapat dilihat dalam gambar 19.

Gambar 19. Grafik ROE berdasarkan strata pada CV.IMB
tahun 2012-2013

11.56%

15.84%
19.05%

8.32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

strata 1 strata 2 strata 3 standar
industri

Pe
rs

en
ta

se

ROE

81

dikarenakan pada periode 9 nilai total penjualan lebih
tinggi dari pada nilai total modal sendiri yang
dikeluarkan. Halim (2007) menyatakan bahwa Total
Assets Turnover sendiri merupakan rasio antara penjualan
dengan total aktiva yang mengukur efisiensi penggunaan
aktiva secara keseluruhan. Apabila rasio rendah itu
merupakan indikasi bahwa perusahaan tidak beroperasi
pada volume yang memadai bagi kapasitas
investasinya.Perhitungan nilai Total Assets Turnover
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6.Hal. 123.

4.4.4 Return On Equity (ROE)
Grafik Return on Equity (ROE)pada setiap strata

tahun  2012 - 2013 pada  CV. Indahnya Maju Bersama
dapat dilihat dalam gambar 19.

Gambar 19. Grafik ROE berdasarkan strata pada CV.IMB
tahun 2012-2013

8.32%

standar
industri



82

Gambar 17. Menunjukkan bahwa nilai ROE pada
setiap strata yang ada di peternak ayam pola kemitraan
yang tergabung dalam CV. Indahnya Maju Bersama
secara berturut-turut dari strata 1, 2 dan 3 adalah 11,56 %;
15,84 % dan 19,05 % dengan rata-rata nilai ROE sebesar
15,48 %.  Nilai ROE tersebut berada diatas standar indutri
yaitu 8,32%. nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat
penghasilan yang diperoleh suatu usaha atas modal sendiri
yang diinvestasikan rata-rata sebesar 15,48 % atau dalam
setiap Rp. 13.800 modal sendiri yang diinvestasikan akan
menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 9.917. Margaretha
(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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Gambar 20. Grafik ROE berdasarkan periode pada
CV.IMB tahun 2012-2013

Gambar 20.Menunjukkan bahwa strata dengan
nilai ROE tertinggi ada pada strata 3 dan terendah
terdapat pada strata 1 atau bisa dikatakan bahwa semakin
tinggi strata maka semakin tinggi juga nilai ROE nya.
Strata 1 nilai ROE tertinggi ada pada periode 9 dengan
nilai 1,1%; strata 2 tertinggi ada pada periode 1 dengan
nilai 1,6% dan strata 3 tertinggi ada pada periode 1dengan
nilai 2,2%. Return on equity merupakan perbandingan
antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas.
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Return on equity merupakan suatu pengukuran dari
penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik
perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun
pemegang saham preferen) atas modal yang mereka
investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 2008). Sawir
(2009) menambahkan bahwa Return on equityadalah
rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan

mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif,
mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah
dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham
perusahaan, ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri
atau yang sering disebut rentabilitas usaha. Perhitungan
nilai Return on Equity selengkapnya dapat dilihat pada
lampiran 6. Hal. 123.

4.4.5 Return On Investment (ROI)
Grafik Return on Investment (ROI) pada setiap

strata tahun 2012 – 2013 CV. Indahnya Maju Bersama
dapat dilihat pada Gambar. 21.

Gambar 21. Grafik ROI berdasarkan strata pada CV.IMB
tahun 2012-2013
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Gambar 21. Menun jukkan bahwa nilai ROI pada
setiap strata yang ada di peternak ayam pola kemitraan
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
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2012 - 2013 CV. Indahnya Maju Bersama dapat dilihat
pada Gambar 20.

Gambar 20. Grafik ROI berdasarkan periode pada
CV.IMB tahun 2012-2013

Gambar 20. Menunjukkan bahwa pada periode 1
dalam strata 1, 2 dan 3 nilai Return On Investement (ROI)
terendah di bandingkan dengan periode lainnya baik
dalam strata 1, 2 maupun 3, sedangkan nilai strata 1
pertinggi nilai ROI ada pada periode 2 dengan nilai 2,7%;,
strata 2 tertinggi ada pada periode 9 dengan nilai 1,7%
dan strata 3 tertinggi ada pada periode 9 dengan nilai
2,2%. Hal ini bisa saja disebabkan karena pada periode 1
baik dalam strata 1, 2 maupun 3 penggunaan modal
sendiri lebih besar dibandingkan dengan periode
selanjutnya dimana dalam periode 1 biaya pembuatan
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strata 2 tertinggi ada pada periode 9 dengan nilai 1,7%
dan strata 3 tertinggi ada pada periode 9 dengan nilai
2,2%. Hal ini bisa saja disebabkan karena pada periode 1
baik dalam strata 1, 2 maupun 3 penggunaan modal
sendiri lebih besar dibandingkan dengan periode
selanjutnya dimana dalam periode 1 biaya pembuatan
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kandang, kendaraan, gudang maupun sewa / beli tanah
yang tergabung dalam kepemilikan cukup tinggi. Hal ini
dikarenakan bahwa pada periode 1 peternak masih
memulai pemeliharaan ayam potong dan perlu adanya
pembangunan kandang, gudang, pembelian kendaraan
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. 123



88

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di peternak ayam

potong pola kemitraan yang tergabung dalam CV.
Indahnya Maju Bersama  di Kecamatan Purwosari
Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan bahwa :

1. Skala kepemilikan usaha yang paling efisien
dan menguntungkan adalah skala 3
dibandingkan skala 1 dan 2. Hal ini dapat
dilihat dari total modal usaha (Rp/ Farm/
Periode/ 1.000 ekor) yaitu Rp. 17.988,-.
Biaya produksi yang dikeluarkan terendah
(Rp/ Farm/ Periode/ 1.000 ekor) yaitu Rp.
46.772,- dan penerimaan yang diterima
tertinggi (Rp/ Farm/ Periode/ 1.000 ekor)
yaitu Rp. 114.091.603,-.

2. Profitabilitas berdasarkan hasil 3 strata yaitu
strata 1, 2 dan 3 didapatkan hasil secara
berturut - turut yaitu Gross Profit Margin
sebesar 11,78; 10,97 dan 12,10%. Net Profit
Margin sebesar 10,63; 9,85 dan 11,60 %.
Total Assets Turnover sebesar 29,96; 14,87
dan 16,69%. Return on Equity sebesar 11,56;
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15,84 dan 19,05%. Return on
Investmentsebesar 25,53; 13,22 dan 16,13%.
Nilai GPM yang dibawah nilai standar
industri perlu adanya evaluasi usaha,
sedangkan dari segi nilai NPM, TAT, ROE
dan ROI yang berada diatas standar industri
menunjukkan usaha tersebut layak untuk
dikembangkan.

5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian

ini adalah agar peternak ayam potong yang tergabung di
dalam pola kemitraan disediakan lembaga / asosiasi yang
menaungi beberapa kelompok peternak yang tergabung di
dalam pola kemitraan untuk meningkat kesejahteraan
kelompok peternak pola kemitraan.
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Lampiran 1.Daftar kuisioner yang diberikan kepada
peternak yang tergabung di dalam kemitraan
CV. Indahnya Maju Bersama (IMB)

DaftarKuisioner
1. Identitasresponden

1. Nama = ………………………
2. Dusun =………. Desa………...
3. PengalamanBeternak = ………. Tahun ……..
4. JenisKelamin = 1) Pria 2) Wanita
5. Umur = ……… Tahun
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6. Pekerjaan = ……………………….
7. PendidikanTerakhir = 1) SD 2) SMP

3) SMA
4) Diploma/Sarjana

8. No Telp = ……………………….

2. KepemilikanAset
Item Satuan Jumlah HargaSatuan

(Rp)
Nilai
(Rp)

a. Aset Non Tanah unit
1. Motor unit
2. mobil unit
3. pick Up unit
4. truck unit
5. mesinCuci unit
6. Kulkas unit
7. Dispenser unit
8. TV unit
9. Radio unit
10. …………
11. …………
12. …………
13. …………

b. Aset Tanah
1. Rumah m²/ha
2. Sawah m²/ha
3. Kebun m²/ha
4. ………..
5. ………..
6. ………..
7. ………..

3. Modal usaha
Item Satuan Jumla

h
HargaSat
uan (Rp)

Nilai
(Rp)

a. Modal Tetap
1. Sewa Tanah m²/ha
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2. Kandang m²/ha
3. Gudang unit
4. Kendaraan unit
5. TempatPakan unit
6. TempatMinum unit
7. GajiTenagaKerja Rupia

h
8. Timbangan unit

Total Modal Tetap (I) unit
b. Modal TidakTetap

1. DOC Ekor
2. Pakan Kg
3. VaksindanObat ml
4. Densifektan ml
5. Sekam Kg
6. PDAM m³
7. Lisrtik kwh
8. Lain-lain
9. ………..
10. ………..

Total Modal TidakTetap (II)
Tatal Modal (I + II)

4. BiayaProduksi
Tabel 1. BiayaTetapPerbulan

Item Satuan Jumlah
HargaS
atuan
(Rp)

Nilai
(Rp)

1. Sewa Tanah m²/ha
2. Kandang m²/ha
3. Gudang m²/ha
4. Kendaraan unit
5. TempatPakan unit
6. TempatMinum unit
7. GajiTenagaKerja Rupiah
8. Timbangan unit
9. PajakPendapatan Rupiah
10. Kendaraan Unit
11. PerawatanKendaraan Rupiah
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12. ……….
13. ……….

Tabel 2. BiayaTidakTetap Per Bulan

Item Satuan Jumlah
HargaS
atuan
(Rp)

Nilai (Rp)

1. DOC Ekor
2. Pakan Kg
3. VaksindanObat ml
4. Desinfektan ml
5. Sekam Kg
6. PDAM m³
7. Listrik kwh
8. BBM Liter
9. ……………..

5. Penerimaan

Item Satuan Jumlah HargaSatuan
(Rp)

Nilai
(Rp)

1. Ayam Kg
2. Karung Unit
3. Kotoran Kg
4. ………….
5. ………….
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Lampiran 2. Kontrak perjanjian Inti dengan Plasma
kemitraan pada CV. Indahnya Maju
Bersama (IMB)

Perjanjian kerja sama dalam jual beli sapronak dan
pemasaran hasil panen nomor : ..... / perj / SMF / I /

2013

Pada hari ini dan tanggal yang akan dinyatakan di
bawah ini telah sepakati oleh dan antara kedua belah
pihak untuk menandatangani perjanjian kerjasama dalam
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jual beli sapronak, untuk selanjutnya cukup disebut
dengan perjanjian oleh dan antara pihak- pihak sebagai
berikut:

I .
Nama : muhammad munif
Jabatan : pimpinan CV. Indahnya Maju Bersama (IMB)
Alamat : Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari,
Kabupaten Pasuruan.
Dalam hal ini bertindak atas nama " Indahnya Maju
Bersama" yang berkedudukan di Desa
Tejowangi,Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan
dan selanjutnya disebut Pihak Pertama.
II.
Nama :

No . KTP :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan dalam
kedudukannya sebagai pimpinan....... Farm yang terletak
di .....selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Para pihak telah menerangkan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama adalah perusahaan yang bergerak
di bidang usaha kemitraan dan budidaya ayam.
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2. Bahwa pihak kedua adala pemilik farm yang dimaksud
dalam kerjasama ini yaitu ....... farm yang berkapasitas
......... ekor terletak di....

3. Bahwa pihak pertama dengan pihak kedua adalah mitra
usaha yang mempunyai peranan yang sama dan saling
ketergantungan dan saling menguntungkan kedua pihak
dan hendak melakukan kerjasama dengan pendekatan
agribisnis yaitu penanganan menyeluruh segmen
agribisnis sejak pengadaan / penyaluran sapronak seperti
DOC, obat- obatan , vaksin, pakan ayam dan pengolahan
hasil sampai pemasarannya.

Selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua telah
bersepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat
sebagai berikut :

Pasal 1

Hak, tugas dan kewajiban pihak pertama

(1) pihak pertama menjamin pengadaan sapronak seprerti
DOC ayam pedaging, obat- obatan, vaksin, pakan
broiler dengan kualitas standar, dengan jumlah yang
sesuai dengan kapasitas farm, yang dibeli oleh pihak
kedua dari pihak pertama dengan harga sapronak yang
akan dimasukkan dan dijelaskan melalui kesepakatan
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kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian.

(2) pihak pertama berhak menentukan jadwal pemasukan
sapronak, guna mengatur stabilitas produksi, mengatur
saat panen dan berat panen sesuai selera konsumen.

(3) pihak pertama akan memberi tahu bila terjadi
perubahan harga sapronak dan perubahan tersebut baru
mulai berlaku pada siklus produksi berikutnya setelah
panen dari masing- masing farm.

(4) pihak pertama memberikan bimbingan teknis dan alih
teknologi kepada pihak kedua yang berkaitan.

(5) pihak pertama menjamin pemasaran baik dengan cara
membeli dan atau menjualkan ayam panen dengan
ketentuan yang telah disepakati.

Pasal 2

Hak dan kewajiban pihak kedua

(1) Pihak kedua wajib mempersiapkan lahan,
membangun kandang, peralatan farm, perlengkapan
lain sekain sapronak, serta menyiapkan tenaga kerja
dalam rangka menjalankan operasi farm sebelum
kedatangan sapronak yang dikirim pihak pertama
kepada pihak kedua.
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(2) Pihak kedua wajib membeli seluruh kebutuhan
sapronak untuk keperluan farm yang dimaksud
dalam perjanjian ini dari pihak pertama.

(3) Pihak kedua dilarang menerima atau memasukkan
sapronak dari pihak lain selain dari pihak pertama.

(4) Pihak kedua mengizinkan untuk melakukan
auditstock dan catatan produksi serta finansial yang
dibutuhkan setiap saat.

(5) Pihak kedua dilarang memindahkan sapronak keluar
areal peternakan untuk dijual, dipinjamkan atau
keperluan apapun kecuali atas persetujuan Pihak
Pertama, apabila hal tersebut dilanggar oleh Pihak
kedua maka Pihak Pertama berhak melaporkannya
kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

(6) Pihak Kedua menjalankan sendiri operasi farm dan
wajib mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar
tercapai ukuran panen yang diinginkan dan setiap
resiko kegagalan termasuk bila ayam sakit menjadi
tenggung jawab Pihak Kedua.

(7) Pihak Kedua wajib mengajukan permintaan sapronak
kepada Pihak Pertama minimal 1 (satu) minggu
sebelum tanggal pengiriman yang di inginkan.
Kerugian akibat kelambatan pengajuan permintaan
sehingga menyebabkan pengiriman sapronak oleh
pihak pertama mengalami kelambatan merupakan
tanggung jawab pihak kedua.

(8) Pihak kedua wajib melakukan pencatatan dan
pelaporan data perkembangan budidaya /
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produksinnya melalui jumlah DOC saat datang,
jumlah ayam hidup, jumlah ayam mati, jumlah pakan
yang diberikan, berat badan, kematian, vaksinasi,
pemberian obat-obatan dan lain-lain sesuai
pemakaian standart dari pihak pertama untuk ayam
berumur sehari sampai ayam panen setiap hari.

(9) Apabila terjadi selisih jumlah ayam ( ayam hilang)
antara yang ada di catatan laporan (recording)
dengan kenyataan pada saat panen, maka  pihak
kedua diwajibkan untuk mengganti selisih jumlah
ayam tersebut kepada pihak pertama dengan
perhitungan:

Dalam hal ini pihak pertama hanya memberikan
toleransi atas ayam atas hilang tersebut kepada pihak
kedua denghan syarat tidak lebih dari 2 % dari DOC
datang setiap panennya.

(10) Pihak kedua menyiapkan kemudahan
pengambilan ayam panen oleh pihak pertama seperti
menyiapakan tenaga angkut untuk ayam panen, air
dan lain-lain agar dapat berjalan dengan cepat dan
lancer.

(11) Pihak kedua memberikan pelayanan penimbangan
pada saat ayam di panen dengan disaksikan dan
disetujui oleh pihak pertama.

(12) Pihak kedua wajib menyerahkan dan menjual
seluruh produk ayam panen sesuai harga kontrak
kapada pihak kedua.

Jumlah ayam hilang x BB x harga kontrak x 2
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(13) Pihak kedua wajib menjamin keamanan
pemeliharaan ayam sejak penyerahan bibit ayam
sampai ayam dapat dipanen dari pencurian,
kebakaran, kehilangan atau pun sebab lain yang
dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak pertama.

(14) Pihak kedua wajib menanggung dan membayar
seluruh biaya-biaya, pajak-pajak, rekening-rekening
dan atau biaya renovasi sebelum maupun selama
perjanjian ini berlangsung.

(15) Apabila barang jaminan yang dijaminkan ke
pihak pertama bukan lokasi farm yang diperjanjikan
dalam perjanjian kerja sama ini, maka apabila pihak
kedua terbukti melanggar ketentuan pasal 5 ayat 7
perjanjian ini maka pihak kedua tetap wajib
menjamin pelaksanaaan perjanjian ini hingga tanggal
jatuh tempo perjajian berakhir.

Pasal 3
Kewajiban penyerahan hasil panen.

(1) Harga, umur hasil panen, kwalitas dan mutu panen
serta spesifikasi lain dari hasil panen akan di buat
dalam suatu lampiran tersendiri yang di tandatangani
oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari perjanjian ini (surat
kesepakatan).

(2) Bila mana ayam telah mencapai umur yang telah
disepakati, namun berat badan ayam rata-rata kurang
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dari ukuran yang disepakati atau ayam dalam
kaadaan sakit maka pihak pertama tetap wajib
mambeli ayam tersebut atau akan menjualkannya
dengan mengusahakan harga jual setinggi mungkin
diluar harga kontrak.

(3) Bila mana ternyata dan terbukti pihak kedua baik
sendiri dan atau melalui perantara menjual hasil
ayam panen tersebut ke pihak lain, maka pihak kedua
wajib membayar denda kepada pihak pertama
sebesar selisih antara harga panen saat dijual tanpa
sepengetahuan pihak pertamadengan harga jual
standar kepada pihak pertama perkilogram di tambah
Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)  per kilo gram
dikalikan dengan jumlah berat ayam terjual saat itu
dan pihak kedua tetap berkewajiban member ganti
rugi kepada pihak pertama atas ayam yang telah
dijual nya kepada pihak lain tanpa seizin pihak
pertama sesuai dengan harga yang tercantum dalam
surat kesepakatan.

(4) Jumlah denda yang di maksudkan dalam ayat (3) di
atas adalah merupakan hutang pihak kedua kepada
pihak pertama yang akan di potongkan oleh pihak
pertama dari uang hasil panen yang menjadi hak
pihak kedua.

(5) Bila mana terjadi permintaan khusus dan tertulis dari
pihak pertama yang menginginkan ukuran, umur dan
jenis ayamnya berbeda dari apa yang telah di
perjanjiakan didalam ini, maka sepanjang hargannya
di setujui oleh para pihak, pihak pertama wajib
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melakukannya dengan baik dan hal ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

(6) Pihak kedu berhak mendapatkan 20% dari
keuntungan bersih jika terdapat jumlah total selisih
antara harga pasar bonus dan harga kontrak.

(7) Yang disebut dengan harga pasar adalah harga pasar
umum yang di tetapkan oleh pihak pertama.

Pasal 6
Besarnya nilai hutang

(1) Besarnya nilai hutang pihak satu terhadap pihak
lainnya selalu berubah, yang ditentukan oleh besar
nilai pembelian atau pengambilan sapronak dari
pihak pertama oleh pihak kedua dengan besar nilai
pembelian atau pengambilan ayam hasil panen dari
pihak kedua oleh pihak pertama berdasarkan bukti-
bukti atau dokumen-dokumen yang lazim
dipegunakan dalam dunia perdagangan pada
umumnya seperti faktur, surat jalan dan lain
sebagainya.

(2) Para pihak sepakat bahwa untuk menentukan besar
nilai hutang sebagaimana termaksud pada ayat 1
pasal ini, pihak pertama dan pihak kedua akan
melakukan pencocokan besar nilai hutang pada
setiap akhir siklus atau panen yang kemudian akan
dibuatkan suatu berita acara pengakuan hutang antara
pihak satu terhadap pihak yang lain.dan akan
diperlakukan
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Pasal 7
Evaluasi

(1) Pihak pertama bersama pihak kedua akan melakukan
evaluasi kerja setiap selasai penen pada masing-
masing farm dan akan diperlakukan untuk siklus-
siklus produksi berikutnya. Diantara hal yang
dievaluasi adalah perubahan harga-harga dan biaya
produksi. Kesepakatan hasil evaluaisi akan
dituangkan dan dilampirkan dalam lampiran
tambahan perjanjian ini dan akan mengikat para
pihak untuk siklus perjanjian berikutnya.

(2) Apabila pada akhir masa panen yang dalam
perhitungannya pihak kedua mengalami kerugian
yang mengakibatkan pada timbulnya hutang kepada
pihak pertama, maka pihak pertama berhak menunda
untuk sementara waktu pengisian DOC atas kandang
pihak kedua pada periode berikutnya.

(3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 2 diatas
tidak berlaku lagi apabila pihak kedua telah melunasi
hutangnya kepada pihak pertama atau minimal pihak
kedua mempunyai itikad baik untuk melunasi
hutangnya dengan cara membayar terlebih dahulu
sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dari total
hitangnya  kepada pihak pertama. Pihak kedua
berkewajiban untuk melunasi hutangnya kepada
pihak pertama dalam jangka waktu yang ditentukan
pihak pertama.

(4) Pihak pertama berhak dan berwenang untuk
mengambil atau memotong hasil RHPP pihak kedua
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di periode berikutnya untuk melunasi hutang pihak
kedua di periode sebelumnya.

Pasal 8
Waktu dan putusnya kerjasama

(1) Perjanjian kerjasama antar pihak pertama dengan
pihak kedua berlaku selama kerjasama berlangsung
yang dihitung sejak menandatanganan surat
perjanjian ini sampai dengan adannya revisi atas
kesepakatan kedua belah pihak yang mengacu
kepada ketentuan pasal 7 perjanjian ini.

(2) Selama perjanjian ini berlaku pihak kedua tidak
berhak mengalihkan usaha ini kepada pihak lain,
kecuali diperjanjikan sebelumnya dengan pihak
pertama.

(3) Pihak kedua tidak dapat mrmbatalkan perjanjian
secara sepihak dan apabila hal ini terjadi maka pihak
pertama berhak mengambil sekaligus mengola ayam
beserta pakannya dan pihak kedua tidak berhak
mendapatkan ganti rugi.namun pemutusan secara
sepihak dapat dilakukan oleh pihak pertama apabila
pihak kedua melanggar pasal 2 ayat 3 dan ayat 5
perjanjian ini dan sehubungan dengan itu maka
semua yanmg berkaitan dengan tunggakan hutang
atau kewajiban-kewajiban lain yang masih ada
adalah merupakan piutang pihak pertama kepada
pihak kedua dan harus diselesaikan dalam waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
pemutusan perjanjian ini.
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(4) Perjanjian ini tidak berakhir dengan meninggalkan
pihak kedua dan untuk itu segala kewajiban,
transaksi dan hutang-piutang yang masih belum
dilunasi pihak kedua menjadi tanggung jawab dan
dibebankan kepada ahli warisnya.

Pasal 9
Force majeur

Apabila terjadi peristiwa diluar kehendak para pihak
(porce majeur) para pihak sepakat dan setuju untuk
tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam kitab
undang-undang hukum perdata.

Pasal 10
Alamat korespondensi

Sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini kedua belah
pihak sepakat untuk menetapkan dan menunjuk alamat
korespondensi sebagai berikut :
Alamat pihak pertama : Desa Tejowangi, kecamatan
Purwosari, kabupaten Pasuruan.
Alamat pihak kedua : …………….

Pasal 11
Lain-lain
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(1) Pihak pertama berhak melakukan pemeriksaan atau
kontrol sewaktu-waktu atas keadaan farm setelah
ayam masuk.

(2) Pihak pertama berhak menempatkan orangnya atau
pekerjannya di tiap lokasi farm atas biaya pihak
pertam dengan tugas melakukan pencatatan data
mengenai kondisi ayam dan stok pakan.

(3) Pihak pertama mengirimkan tim audit jika diperlukan
untuk melakukan audit atas kondisi farm pihak
kedua.

(4) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat
mengeluarkan nota perhitungan setelah panen, dan
nota tersebut di tandatangani kedua belah pihak.

(5) Perjanjian kerjasama ini akan menjadi perjanjian
hutang-piutang antara pihak kedua dengan pihak
pertama apabila pihak kedua melakukan wanprestasi
terhadap pihak pertama atas isi dari perjanjian
kerjasama ini. Sehubungan dengan hal itu maka yang
menjadi piutang pihak pertama rerhadap pihak kedua
atau hutang pihak kedua terhadap pihak pertama
adalah sebesar nilai kontrak perjanjian kerjasama ini
yaitu sejumlah harga lunas DOC, obat, vaksin dan
pakan yang diterima pihak kedua dari pihak pertama
ditambah apabila ada denda-denda yang timbul
akibat dari adannya pelanggaran pasal 2 ayat 5
perjanjian kerjasana ini oleh pihak kedua. Denda
tersebut perhitungannya sebagaimana yang
tercantum dalam ketentuan pasal 3 ayat 3 perjanjian
kerjasama ini.
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(6) Terdapat hal-hal lain yang ternyata belum diatur
didalam perjanjian ini, namun telah disepakati secara
tertulis oleh para pihak adalah merupakan addendum
atau tambahan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan surat perjanjian ini.

Pasal 12
Domisili hukum

Bilamana terjadi perselisihan mengenai perjanjian
ini, para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah
dan apabila didalam musyawarah tidak tercapai kata
sepakat, maka para pihak akan menyelesaikan dengan
memilih domisili hukum yang tetap dan umum
dikepaniteraan pengadilan negeri pasuruan.

Pasal 13
Penutup

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-
masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan
hukum pembuktian yang sama.

Pasuruan ………………
Yang membuat perjanjian,
Pihak pertama
a/n. IMB pihak kedua
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(Muhammad munif)(…………………………….)

Mengetahui dan menyetujui
Pihak Kedua

(PPL :………………………)

SURAT KESEPAKATAN
NO : ………………./ KSP / IMB/II/2012

Mununjuk perjanjian kerjasama dalam jual beli
sapronak dan pemasaran hasil panen No. …………….. /
perj / IMB / 1 / 2012 tanggal
………………………………………………… dengan
ini perlu disepakati lebih lanjut antara pihak pertama yaitu
Muhammad munif denagn phak kedua yaitu
………………… bahwa :

(1) Jumlah DOC yang menjadi obyek kemitraan
sebanyak …… ekor ……. Untuk …….. farm
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yang terletak di Dsn. ………………. Ds.
……………. Kec. ……………… Kab.
……………..

(2) Jadwal pemasukan DOC disepakati pada tanggal
……………..

(3) Jangka waktu perjanjian kemitraan ini berlaku
mulai tanggal …………………. Sampai adannya
reviei atas kesepakatan kedua belah pihak.

(4) Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) telah disepakati
bersama untuk harga DOC, pakan, obat, vaksin,
dan harga ayam saat dipanen adalah sebagai
berikut :
Harga DOC : …………..
Harga feed : ……………
Harga Obat/Vaksin : …………..

Lampiran 3.Nama peternak yang tergabung padapola
kemitraan CV. Indahnya Maju Bersama
(IMB) selama tahun 2012 - 2013

No Nama peternak Jenis kelamin
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Agus .P
Tohasem
Subagiyo
Arifin
Kasiono .H
Hariyanto
Wariono .A
Majid
Supi`i
Shodikan
Wariono .B
Pak Takim
Anang .M
Ibu Mahinin
Kasiono .B
Duladi
Ibu Kamalia
Gos Romy
Nurhayati
H. Jakfar
Slamet

Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Wanita
Laki-laki
Laki-laki
Wanita
Laki-laki
Wanita
Laki-laki
Laki-laki
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Lampiran 4.Modal awal peternakan ayam pedaging pola kemitraan pada CV. Indahnya Maju
Bersama (IMB)



121



122

Lampiran  5. Daftar bobot panen ayam potong (Kg/periode) tahun 2012 sampai 2013 pada CV.
Indahnya Maju Bersama (IMB)
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Lampiran 6. Perhitungan Analisa Profitabilitas pada CV. Indahnya Maju Bersama (IMB ) pada Tahun
2012 - 2013

1. Perhitungan penggolongan peternak kedalam strata (1.000 ekor / Periode) :

PETERNAK periode
1

periode
2

periode
3

periode
4

periode
5

periode
6

periode
7

periode
8

periode
9 periode 10

periode
11

periode
12 Jumlah Rata-

rata

Agus .P 2500 2500 2500 2500 3000 2500 3000 2500 2500 2500 2500 2500 31000 2583

Shodikan 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 5000 5000 5000 5000 44000 3667

Tohasem 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3500 3500 3500 3500 3500 38500 3208

Subagiyo 3000 2500 3000 3000 3000 2500 3000 2500 2500 2500 2500 2500 32500 2708

Arifin 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 28000 2333

Kasiono .H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 28000 2333

Hariyanto 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3500 3000 3500 3500 3500 3500 34500 2875

Wariono .A 1500 1500 2000 2000 2500 1500 1500 2000 2000 - - - 16500 1375

Wariono .B 4500 4000 3000 3000 4000 4500 3000 3000 4000 4000 4000 4000 45000 3750

Pak Takim 4500 4500 3000 3000 4000 4500 3000 3000 4000 4000 4000 4000 45500 3792
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Nurhayati 7000 7000 5300 7000 7000 7000 4700 6000 6000 6000 6000 6000 75000 6250

Majid 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3500 3500 3000 3000 3000 3000 34000 2833

AnangMakruf 5000 5000 3500 4000 4000 3500 3000 5000 5000 5000 5000 5000 53000 4417

H. Jakfar 7000 6400 5250 4400 4000 4750 6000 5000 5000 5000 5000 5000 62800 5233

IbuMahinin 3000 3000 3500 3500 4000 4000 4000 4500 4500 4500 4500 4500 47500 3958

Kasiono .B 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 - - - 36000 3000

Duladi 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 4000

IbuKamalia 2500 3000 2500 3000 3000 3000 3500 3000 3500 3500 3500 3500 37500 3125

GosRomy 4500 4500 4500 4000 4000 4500 4000 - - - - - 30000 2500

Supi`I 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 3000

Slamet 4500 2250 3750 4500 4000 4000 5000 5000 5000 - - - 38000 3167
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Contoh perhitungan analisis profitabilitas Bapak Agus .P :

1. GPM (Gross Profit Margin)

Gross Profit Margin  = 100 % = 100 % = 1,006968 % = 1,01%.

2. NPM (Net Profit Margin)

strata I
populasiternak = 1500 -
(1500+1833) = 1500 –
3333

agus .P Tohasem subagiyo arifin kasiono .H Hariyanto wariono
.A Majid supi`i

strata II
populasiternak = 3333 -
(3333 + 1833) = 3333 –
5166

shodikan wariono
.B paktakim anang

.M ibumahinin kasiono
.B duladi ibukamalia gosromy Slamet

strata III
populasiternak 5166 –
7000

nurhayati h. jakfar
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Net Profit Margin  = 100 %= 100 %=0,915619053 %= 0,92 %

3. TAT (Total Assets Turnover)

Total Assets Turnover = 100 %= 100 %= 0,132805804 kali = 0,13
kali

4. ROI (Return on Investment)

Return on Investment  = 100 % = 100 %= 0,121599524 % = 0,12%.

5. ROE (Return on Equity)
Return on Equity = 100 % = x 100 % = 0.925840691 % = 0,93 %
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Strata GPM NPM TAT ROI ROE

PERIODE 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 1,01 1,01 1,01 0,91 0,91 0,98 0,15 0,18 0,24 0,14 0,16 0,24 0,95 1,58 2,27

2 1,01 1,01 1,01 0,90 0,90 0,96 3,01 1,11 0,96 2,82 1,01 0,93 0,94 1,57 1,53

2012 3 1,01 1,01 1,01 0,90 0,90 0,97 2,81 1,31 1,07 2,53 1,16 1,04 0,95 1,45 1,64

4 1,01 1,01 1,01 0,91 0,90 0,97 2,88 1,40 1,28 2,60 1,23 1,23 0,96 1,45 1,47

5 1,01 1,01 1,01 0,91 0,91 0,97 2,89 1,75 1,46 2,63 1,53 1,41 1,02 1,54 1,63

6 1,01 1,01 1,01 0,91 0,90 0,97 2,95 1,63 1,88 2,67 1,41 1,82 0,97 1,42 1,58

1 1,01 1,01 1,00 0,91 0,90 0,96 2,92 1,84 2,00 2,65 1,60 1,93 0,95 1,50 1,53

2 1,01 0,91 1,01 0,91 0,82 0,95 2,74 1,24 1,44 2,50 1,11 1,37 1,04 1,32 1,08

2013 3 1,01 0,91 1,01 0,91 0,81 0,96 3,01 1,84 2,29 2,76 1,66 2,21 1,06 1,26 1,47

4 0,90 0,70 1,01 0,81 0,63 0,97 2,17 0,68 0,94 1,98 0,63 0,92 0,88 0,92 1,67

5 0,91 0,70 1,01 0,82 0,64 0,97 2,37 1,18 2,14 2,18 1,06 2,08 0,89 0,96 1,73

6 0,90 0,70 1,01 0,82 0,63 0,97 2,04 0,71 0,98 1,88 0,65 0,95 0,94 0,88 1,46
Jumlah 11,78 10,97 12,10 10,60 9,85 11,60 30,00 14,90 16,70 27,30 13,20 16,10 11,60 15,80 19,10
rata-rata 11,60 10,70 20,50 18,90 15,50
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RATA-RATA / TAHUN RATA-RATA STANDART

RASIO STRATA 1 (%) STRATA 2 (%) STRATA 3 (%) (%)
INDUSTRI

(%)

GPM 11,78 10,97 12,10 11,60 24,90

NPM 10,60 9,85 11,60 10,70 3,92

TAT 30,00 14,90 16,70 20,50 1,10 Kali

ROI 27,30 13,20 16,10 18,90 5,08

ROE 11,60 15,80 19,10 15,50 8,32


