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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 of this study was to 
determine the profitability of broiler breeding business 
partnership in the village of Tejowangi district. Purwosari, 
Pasuruan. total sample used is 21 breeders a 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 data obtained in the 
form of primary data and secondary data, then the data is 
processed using profitability analysis. The results Gross 
Profit Margin value in stratum 1, 2 and 3 was 11,78; 
10,97 and 12,10 %. Net Profit Margin values in stratum 1 
is 10,63; stratum 2 is 9,85 and stratum 3 is 11,60 %. Total 
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Assets Turnover values in stratum 1 is 29,96; stratum 2 is 
14,87 and stratum  3 is 16,69 %. Return On Equity values 
in stratum1 is 11,56; stratum 2 is 15,84 and stratum 3 is 
19,05 %. Return On Investment in stratum 1 is 25,53; 
stratum 2 is 13,22 and 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. 
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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 
Pasuruan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 
bahan informasi dan alternatif bagi pembaca maupun 



ix 
 

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 
biaya tertinggi 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 
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 
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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. 
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