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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 meningkatkan 
ekonomi pedesaan dan sekaligus meningkatkan 
pendapatan masyarakat desa. 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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Tujuan dari rumusan masalah tersebut  dapat 
diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui beberapa aspek finansial yang 
meliputi biaya produksi, penerimaan, modal dan 
keuntungan untuk 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) 

 
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. 
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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 
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 
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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 
penelitian akan dijelaskan di dalam gambar skema seperti 
pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Konsep Pemikiran 
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