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ABSTRACT 

 

 Research was conducted in Gandusari district, 

Trenggalek regency. The purposes of the research were to 

examine total production cost, revenue, profitability and R/C 

ratio of the broiler farming in the partnership and private 

scheme. Sample selection used purposive sampling method 

with considerations such as experience in the broiler farming 

at least six periods. Data was obtained from April 16
th 

to May 

16
th
, 2015 at “Surya Mitra Farm” Company and private 

farming scheme in the Gandusari district.  Data were primary 

and secondary data. Primary data was obtained directly from 

the farmers with structured questionnaires and interview. 

Secondary data was obtained from related institutions. Results 

showed that the private scheme of broiler farms more 

profitable than the partnership scheme of Surya Mitra Farm 

based on: IDR 16,243/kg and IDR 15,403/kg of capital, IDR 

13,578/kg and IDR 14,472/kg of production cost, IDR 

17,689/kg and 15,264/kg of revenue, obtained IDR 4,111/kg 

and IDR 792/kg. Private scheme of broiler indicated more 

efficient than the partnership scheme of Surya Mitra Farm 

based on; 23.24% vs. 5.19% of NPM, 13.34% vs. 2.49% of 

ROI, 26.83% vs. 4.72% of ROE, 23.24% vs. 5.19% of GPM 

and 1.30 vs. 1.05 of R/C.  

 

Keywords: cost, revenue, profit and R/C ratio 
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RINGKASAN 

 

 Populasi ternak broiler di Jawa Timur tahun 2014 

sebesar 179.830.682 ekor dan populasi di Kabupaten 

Trenggalek sebesar 1,04% atau 1.864.000 ekor dari total 

populasi di Jawa Timur. Kebutuhan protein hewani bagi 

masyarakat dapat dipenuhi dengan upaya membuka usaha 

peternakan. Peternakan broiler di Kabupaten Trenggalek 

terdapat dua pola, yaitu pola kemitraan dan mandiri. Peternak 

berorientasi pada pencapaian keuntungan yang maksimal, 

sehingga perhitungan analisis profitabilitas usaha peternakan 

broiler perlu dilakukan untuk mengetahui keefisienan usaha.  

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 April – 16 

Mei 2015, di peternak plasma yang bermitra dengan PT. Surya 

Mitra Farm dan peternak pola mandiri di Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Trenggalek. Penentuan lokasi sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Tujuan penelitian 

adalah menganalisis besarnya nilai modal, biaya produksi, 

penerimaan, dan keuntungan. Menganalisis profitabilitas usaha 

yang meliputi nilai: Gross Profit Margin (GPM), Net Profit 

Margin (NPM), Return on Equity (ROE), Return on 

Investment (ROI) serta menganalisis R/C rasio pada usaha 

peternakan ayam pedaging pola kemitraan PT. Surya Mitra 

Farm dan pola mandiri.  
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 Metode penelitian yang digunakan pada pelaksanaan 

penelitian adalah studi kasus. Pengambilan data dilakukan 

dengan survey yaitu mengumpulkan data primer yang 

diperoleh melalui wawancara langsung dengan peternak 

(responden) dan staff PT. Surya mitra Farm, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari buku catatan peternak, hasil penelitian 

terdahulu, jurnal dan buku. 

 Hasil penelitian diketahui rata-rata modal pola mandiri 

Rp 16.243,-/kg, pola kemitraan Rp 15.403,-. Biaya produksi 

pola mandiri Rp 13.578,-/kg, pola kemitraan Rp 14.472,-/kg. 

Penerimaan pola mandiri Rp 17.689,-/kg, pola kemitraan Rp 

15.264,-/kg. Keuntungan pola mandiri Rp 4.111,-/kg, pola 

kemitraan Rp 792,-/kg. Net profit margin ratio pola kemitraan 

sebesar 6,65%, pola mandiri 4,93%. Return on investment 

ratio pola kemitraan sebesar 2,58%, pola mandiri 3,11%. 

Return on equity pola kemitraan sebesar 5,38%, pola mandiri 

8,86%. Gross profit margin pola kemitraan sebesar 6,65%, 

pola mandiri sebesar 4,93%. R/C ratio  rata-rata per periode 

pola kemitraan 1,05, pola mandiri 1,30.  

 Berdasarkan hasil penelitian peternakan pola mandiri 

lebih menguntungkan dibandingkan kemitraan PT. Surya 

Mitra Farm dilihat dari modal, biaya produksi, penerimaan dan 

keuntungan. Peternakan ayam pedaging pola mandiri lebih 

menguntungkan dan efisien dibanding peternakan pola 

kemitraan berdasarkan kriteria rasio profitabilitas dan R/C 

rasio. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang 

besar dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu 

sebesar 237.641.326 penduduk (Badan Penduduk Statistik, 

2010), sehingga memerlukan protein hewani dalam jumlah 

yang mencukupi yaitu rata-rata konsumsi protein hewani 2,54 

gr/kapita/hari (Badan Penduduk Statistik, 2005). Usaha ternak 

ayam pedaging memiliki prospek yang baik untuk 

dikembangkan dan mempunyai peran penting dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. Usaha peternakan ayam 

pedaging memiliki arti sebagai sumber pendapatan dan sumber 

bahan pangan bermutu tinggi untuk masyarakat.  

 Setiap wilayah perlu melihat komoditas apa yang 

memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, 

baik karena potensi alam maupun karena sektor tersebut 

memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) 

untuk dikembangkan. Subsektor peternakan di Trenggalek, 

salah satu komoditas yang menjadi unggulan adalah ayam 

pedaging (Puspita dan Santosa, 2013). Pertambahan jumlah 

penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun juga 

menjadikan kebutuhan protein hewani dan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya makanan bergizi semakin 

meningkat. 

 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (2014) 

populasi ternak ayam pedaging di Jawa Timur tahun 2014 

sebesar 179.830.682 ekor dan populasi di Kabupaten 

Trenggalek sebesar 1,04% atau 1.864.000 ekor dari total 

populasi di Jawa Timur. Kebutuhan protein hewani bagi 
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masyarakat dapat dipenuhi dengan upaya membuka usaha 

peternakan. Usaha ayam pedaging harapan untuk penyediaan 

daging yang relatif murah, cepat dihasilkan dan terjangkau 

dibandingkan komoditas peternakan lain. Peternak ayam 

pedaging akan berusaha mendapatkan keuntungan maksimal, 

namun peternak dalam menjalankan usaha dihadapkan 

permasalahan yang sering kali membuat peternak mengalami 

kerugian. Permasalahan yang sering dihadapi oleh peternak 

adalah: tingkat mortalitas tinggi, biaya produksi tinggi dan 

harga penjualan ayam pedaging yang fluktuatif. 

 Peternakan ayam pedaging di Kabupaten Trenggalek 

terdapat dua pola, yaitu pola kemitraan dan mandiri. Peternak 

tentunya berorientasi pada pencapaian keuntungan yang 

maksimal, sehingga peternak akan berfikir dua kali jika 

mendirikan atau melanjutkan usaha ayam pedaging sebagai 

peternakan yang bersifat pola kemitraan atau mandiri. Pola 

kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan peternakan 

menimbulkan kekhawatiran bagi pengusaha poultry shop dan 

peternak mandiri terhadap penguasaan pasar, karena kehadiran 

perusahaan besar dengan modal kuat lalu membangun jaringan 

kemitraan inti – plasma dan bermain di pasar yang sama. Pola 

kemitraan juga dapat merugikan peternak mandiri yang telah 

merintis pasar sejak awal, karena volume produksinya lebih 

banyak dengan harga yang lebih murah. 

 Perhitungan analisis profitabilitas usaha peternakan 

ayam pedaging perlu dilakukan untuk mengetahui keefisienan 

usaha dan dapat memberikan informasi kepada peternak 

sejauh mana keberhasilan usaha baik secara mandiri maupun 

kemitraan. Analisis keuntungan dapat menunjukkan keadaan 

finansial peternak dalam mengetahui keadaan, perkembangan 
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keuangan, harga jual dan keuntungan hasil usaha yang telah 

dicapai.    

 PT. Surya Mitra Farm Cabang Tulungagung 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pemeliharaan ayam pedaging dengan sistem kemitraan inti – 

plasma. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat menarik 

untuk dilakukan studi tentang tingkat profitabilitas usaha 

peternakan ayam pedaging peternak pola kemitraan PT. Surya 

Mitra Farm dan pola mandiri  di Kabupaten Trenggalek 

mengingat kondisi usaha ayam pedaging yang membutuhkan 

biaya produksi tinggi serta harga ayam pedaging yang 

fluktuatif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Peternak ayam pedaging di Kecamatan Gandusari 

Kabupaten Trenggalek memiliki pertimbangan sendiri-sendiri 

mengapa peternak memilih beternak secara kemitraan atau 

mandiri. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang 

dapat diangkat pada penelitian adalah: 

1. Berapa besar modal, biaya produksi, penerimaan dan 

keuntungan pada usaha peternakan ayam pedaging 

pola kemitraan PT. Surya Mitra Farm dan pola 

mandiri di Kecamatan Gandusari Kabupaten 

Trenggalek? 

2. Bagaimana nilai profitabilitas usaha peternakan ayam 

pedaging yang meliputi nilai: Net Profit Margin, 

Return on Equity, Return on Investment dan Gross 

Profit Margin pada usaha peternakan ayam pedaging 

pola kemitraan PT. Surya Mitra Farm dan pola 

mandiri di Kecamatan Gandusari Kabupaten 

Trenggalek? 
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3. Berapa besar R/C rasio pada usaha peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan PT. Surya Mitra Farm dan 

pola mandiri di Kecamatan Gandusari Kabupaten 

Trenggalek? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah:  

1. Menganalisis besar modal, biaya produksi, 

penerimaan dan keuntungan pada usaha peternakan 

ayam pedaging pola kemitraan PT. Surya Mitra Farm 

dan pola mandiri di Kecamatan Gandusari Kabupaten 

Trenggalek. 

2. Menganalisis profitabilitas usaha peternakan ayam 

pedaging yang meliputi nilai: Net Profit Margin, 

Return on Equity, Return on Investment dan Gross 

Profit Margin pada usaha peternakan ayam pedaging 

pola kemitraan PT. Surya Mitra Farm dan pola 

mandiri di Kecamatan Gandusari Kabupaten 

Trenggalek. 

3. Menganalisis R/C rasio pada usaha peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan PT. Surya Mitra Farm dan 

pola mandiri di Kecamatan Gandusari Kabupaten 

Trenggalek. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian diharapkan dapat berguna sebagai: 

1. Pedoman atau informasi bagi peternak ayam pedaging 

pola kemitraan dan pola mandiri dalam pengendalian 

dan pengembangan usahanya. 
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2. Informasi dan bahan pertimbangan bagi perusahaan 

inti tentang keadaan peternak plasma ditinjau dari 

profitabilitas usahanya. 

3. Bahan informasi bagi peneliti bidang peternakan ayam 

pedaging baik kemitraan maupun mandiri. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Peternak ayam pedaging di Kabupaten Trenggalek 

terdapat dua pola, yaitu peternak pola kemitraan dan peternak 

pola mandiri. Peternak pola kemitraan adalah peternak yang 

melakukan kerjasama/kontrak dengan perusahaan kemitraan 

ayam pedaging yaitu PT. Surya Mitra Farm. Perusahaan PT. 

Surya Mitra Farm menyediakan DOC (Day Old Chick), 

Sapronak (Sarana produksi peternakan), pakan, obat-

obatan/vaksin dan PPL (Petugas Penyuluh Lapang) sedangkan 

peternak plasma menyediakan tempat/kandang serta peralatan 

yang dibutuhkan usaha peternakan ayam pedaging. Peternak 

pola mandiri adalah peternak yang memulai usaha, modal, 

biaya produksi dan pemeliharaannya diperoleh dan dilakukan 

sendiri secara mandiri. 

 Berdasarkan kerangka konsep penelitian dapat 

dijelaskan bahwa dalam menjalankan usaha peternakan ayam 

pedaging terdapat komponen utama sebagai penunjang 

berdirinya suatu usaha yaitu adanya modal. Modal dapat 

berasal dari modal sendiri maupun modal pinjaman dari bank 

atau modal yang ditanam oleh investor. Penggunaan modal 

dibagi menjadi dua yaitu modal tetap dan modal tidak tetap 

(modal kerja). Penggunaan modal kerja digunakan sebagai 

biaya produksi yang dibagi menjadi dua yaitu biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan 

besarnya tetap walaupun terjadi perubahan volume produksi 
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seperti penggunaan biaya pembuatan kandang, sewa tanah, 

pajak dan penyusutan. Biaya tidak tetap atau biaya variabel 

adalah biaya yang besarnya selalu berubah tergantung 

besarnya volume produksi, yaitu bibit (DOC), biaya pakan, 

listrik, obat-obatan, biaya perbaikan alat dan lain-lain.  

 Proses setelah produksi adalah memasarkan atau 

menjual barang hasil produksi. Hasil dari proses penjualan 

tersebut didapatkan jumlah penerimaan. Penerimaan yang 

diterima oleh usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan 

berasal dari penjualan ayam dan bonus dari pihak inti. 

Penerimaan terdiri dari penerimaan sebelum pajak atau 

earning before interest taxs (EBIT) dan penerimaan bersih 

atau earning after taxs (EAT). Hasil dari penerimaan tersebut 

dapat dianalisis untuk mengetahui usaha yang dijalankan 

menguntungkan atau tidak menguntungkan dengan 

menggunakan analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas 

yang digunakan terdiri dari Gross Profit Margin, Net Profit 

Margin, Return on Investment dan Return on Equity. 

Berdasarkan biaya produksi dan penerimaan akan diketahui 

Revenue Cost Ratio (R/C) yang diterima. Usaha yang layak 

dan efesien perlu dikembangkan lebih lanjut sedangkan jika 

belum, perlu dilakukan evaluasi agar kedepan usaha 

peternakan tersebut layak untuk dikembangkan. Kerangka 

konsep penelitian dapat dilihat lebih jelas pada gambar di 

bawah ini.   
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Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Review Hasil Penelitian Terdahulu 

 Prasetyo, Utami dan Hartono (2014) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa biaya produksi yang 

digunakan peternak plasma PT. Reza Perkasa Unit Budidaya 

Madiun meliputi biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap 

yang dikeluarkan antara lain sewa tanah, sewa kandang, 

penyusutan kandang dan tenaga kerja. Biaya tidak tetap yang 

dikeluarkan yaitu biaya DOC, pakan, vaksin, obat, listrik, air, 

sekam, tenaga kerja harian, gas elpiji, kapur, desinfektan dan 

lain-lain. Biaya produksi/ekor sebesar Rp 26.816,- dan biaya 

pakan merupakan biaya produksi tertinggi dibandingkan 

dengan biaya produksi yang lain yaitu 71,61%. Jaelani, 

Suslinawati dan Maslan (2013) menjelaskan bahwa biaya 

usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Tapin Utara 

terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap terdiri 

dari: bunga modal, sewa tanah, penyusutan kandang dan 

peralatannya, dan tenaga kerja. Semua biaya tetap dihitung per 

periode (2 bulan) pemeliharaan. Biaya variabel terdiri dari 

bibit, pakan, obat-obatan dan biaya listrik, kemudian 

penghitungannya merupakan perkalian jumlah (bibit, pakan 

dan obat-obatan dan pengeluaran lain-lain) dengan harga 

satuannya. Total biaya tetap rata-rata sebesar Rp 3.235.706,- 

sedangkan total biaya variabel rata – rata sebesar Rp 

44.208.250,- sehingga total biaya produksi sebesar Rp 

47.443.956,-. Yunus (2009) biaya produksi rata – rata usaha 

peternakan ayam pedaging pola kemitraan di Kota Palu 

Provinsi Sulawesi Tengah lebih tinggi dari pola mandiri, yaitu 

Rp. 24.769.328,- dan Rp 12.482.602,-. Biaya produksi terbesar 
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pola kemitraan dan pola mandiri adalah biaya pakan sebesar 

73,54% dan 50,13%.  

 Prasetyo, dkk (2014) menjelaskan bahwa total 

penerimaan usaha budidaya ayam pedaging merupakan semua 

penerimaan yang didapatkan dari penjualan ayam pedaging, 

hasil samping, subsidi pemeliharaan serta bonus yang didapat 

dari PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun yang belum 

dikurangi dengan biaya produksi. Penerimaan/ekor dari hasil 

penelitian yaitu sebesar Rp 28.494,-. Penerimaan (nilai jual 

ternak, pupuk kandang dan karung bekas tempat pakan) 

dengan memperhatikan harga pasaran ayam pedaging di 

Kabupaten Tapin pada umumnya dipasarkan dalam bentuk 

ayam hidup dengan satuan kilogram, penjualan pupuk 

kandang yang biasanya dijual perkarung dan karung bekas 

tempat pakan yang biasanya dijual per lembar. Total 

penerimaan rata – rata sebesar Rp. 56.833.250,- (Jaelani dkk, 

2013). Yunus (2009) dalam penelitiannya penerimaan pola 

kemitraan lebih tinggi dibandingkan pola mandiri yaitu Rp 

26.172.509,- dan Rp 15.776.000,-. 

 Prasetyo, dkk (2014) menjelaskan bahwa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rentabilitas 

ekonomi/farm/tahun 5,02%, sedangkan rentabilitas modal 

sendiri/farm/tahun 21,93%. R/C Ratio merupakan 

perbandingan antara penerimaan dengan biaya produksi yaitu 

R/C Ratio yakni 1,11. Jaelani dkk (2013) menerangkan bahwa 

pendapatan yaitu selisih antara total penerimaan dengan total 

biaya. Usaha peternakan ayam pedaging dalam penelitian ini 

total pendapatan rata-rata adalah sebesar Rp. 9.389.294,-. 

Analisis R/C usaha peternak yang dijadikan responden 

seluruhnya > 1 (rata-rata 1,20). Yunus (2009) menjelaskan 

bahwa pendapatan pola mandiri lebih besar daripada 
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kemitraan, yaitu Rp 3.293.398,-  dan Rp 1.403.182,-. Profit 

margin yang diperoleh pola madiri juga lebih tinggi 

dibandingkan kemitraan yaitu 20,87% dan 5,36%. Nilai R/C 

rasio juga menunjukkan bahwa usaha peternakan ayam 

pedaging pola mandiri lebih efisien dan layak dijalankan yaitu 

sebesar 1,26 (mandiri) dan 1,06 (kemitraan). 

 

2.2  Ayam Pedaging 

 Pemeliharaan ayam pedaging dikenal dua fase, yaitu 

fase pemeliharaan starter (umur 1 hari – 3 minggu) dan fase 

pemeliharaan finisher (umur 4 minggu sampai panen). 

Komposisi pakan pada umur starter adalah protein 23% dan 

ME 2.800 – 3.000 kkal. Kandungan gizi pakan lebih tinggi 

dibandingkan pada fase finisher karena pada umur tersebut 

merupakan masa pertumbuhan dan pembentukan jaringan 

tubuh. Fase finisher atau pemeliharaan masa akhir kandungan 

gizi pakan yang dibutuhkan adalah protein 21% dan ME 3000 

– 3200 kkal. Kandungan protein relatif lebih rendah karena 

pada fase ini ayam telah mencapai titik akhir pertumbuhan, 

sedangkan kandungan metabolisme energinya lebih tinggi 

untuk mencapai bobot badan yang maksimal (Yunus, Amir 

dan Kartika, 2007). 

 Suprijatna, Atmomarsono dan Kartasudjana (2005) 

menjelaskan bahwa ayam pedaging  adalah ayam yang 

mempunyai sifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan 

cepat, bulu merapat ke tubuh, kulit putih dan produksi telur 

rendah. Rekayasa genetik, perkembangan teknologi pakan dan 

manajemen perkandangan menyebabkan strain ayam pedaging 

yang ada sekarang lebih peka terhadap formula pakan  yang 

diberikan (Wahju, 2004). Pertumbuhan ayam pedaging sangat 

cepat dan pertumbuhan dimulai sejak menetas sampai umur 
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delapan minggu dan setelah itu kecepatan pertumbuhan akan 

menurun (Bell and Weaver, 2002). Ayam pedaging memiliki 

keunggulan yang didukung oleh sifat genetik karena memiliki 

laju pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, 

sehingga produksi optimal hanya dapat diwujudkan apabila 

ayam tersebut memperoleh pakan yang berkualitas baik dalam 

jumlah kebutuhan nutrisi yang mencukupi.  

 

2.3 Pola Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging 

 Sumardjo, Sukalaksana dan Darmono (2004) ada 

beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan 

yaitu: 

1) Pola inti plasma, merupakan hubungan kemitraan 

antara peternak mandiri sebagai inti dengan peternak 

kecil yang disebut dengan peternak plasma. 

2) Pola sub kontrak, merupakan hubungan kemitraan 

antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang 

didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen 

yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari 

produksinya. 

3) Pola dagang umum, merupakan hubungan kemitraan 

antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang 

didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil 

produksi kelompok mitra atau kelompok mitra 

memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan 

mitra.  

4) Pola keagenan, merupakan hubungan kemitraan yang 

didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk 

memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. 

5) Pola KOA (Kerjasama Operasional Agribisnis), 

merupakan hubungan kemitraan yang didalamnya 
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kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan 

tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan 

biaya atau modal atau sarana lainnya untuk 

mengusahakan suatu komoditi. 

 Suharti (2003) menyatakan bahwa model kemitraan 

yang dilakukan oleh inti adalah melalui penyediaan sarana 

produksi peternakan, bimbingan teknis dan manajemen, 

menampung serta memasarkan 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. 

 Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan 

oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk 

meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling 

menguntungkan dan saling memberikan manfaat antara pihak 

yang bermitra. Pola kemitraan di bidang peternakan adalah 

salah satu jalan kerjasama antara peternak kecil (plasma) 

dengan perusahaan swasta dan pemerintah sebagai inti 

(Hafsah, 2000).  

  

2.4 Modal Usaha 

 Kebutuhan biaya investasi dan modal kerja dapat 

dipenuhi melalui dua sumber, yaitu sumber dari dalam 

perusahaan dan sumber dari luar perusahaan. Sumber dalam 

perusahaan adalah modal yang berasal dari para investor 

sendiri atau modal yang dihimpun atas penjualan saham. 

Modal dari luar perusahaan adalah modal yang berasal dari 

bank, produsen mesin atau peralatan dan lembaga keuangan 

lainnya (Ibrahim, 2003). 
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 Riyanto (2001) menyatakan bahwa modal dalam arti 

luas adalah modal dalam bentuk uang atau barang. Modal 

dapat dibagi menjadi modal abstrak yang bersifat relatif 

permanen dalam waktu tertentu dan modal konkrit yang 

mempunyai sifat tidak permanen. Investasi atau penanaman 

modal merupakan investasi dari awal yang dimiliki peternak 

untuk memulai usahanya. Modal dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Modal tetap (fixed capital assets), yang meliputi tanah 

dan bangunan. Modal tetap diartikan sebagai modal 

yang tidak habis dalam satu kali periode produksi, 

mengalami perputaran dalam jangka waktu yang 

panjang (lebih dari satu tahun). 

2. Modal kerja atau modal bergerak (worked capital 

assets), yang meliputi bahan pakan, uang tunai dan 

bibit ternak. Jenis modal ini habis atau dianggap habis 

dalam satu kali periode produksi dan proses 

perputarannya dalam jangka waktu yang pendek atau 

singkat (umumnya kurang dari satu tahun). 

   

2.5 Biaya Produksi 

 Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan 

untuk memperoleh faktor- faktor produksi yang akan 

digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh 

perusahaan. Biaya produksi terdiri atas dua bagian utama, 

yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable 

cost). Biaya tetap merupakan biaya yang besarnya tidak 

tergantung pada jumlah produk yang akan dihasilkan, artinya 

biaya yang harus selalu tersedia meskipun proses produksi 

tidak atau belum dilakukan. Biaya variabel merupakan biaya 

yang besar atau nilainya tergantung pada berapa jumlah 

produk yang akan dihasilkan jika jumlah produksi yang 
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dihasilkan besar maka biaya yang diperlukan juga besar 

(Nirwana, 2003). 

 Biaya produksi dalam kegiatan usaha terdiri dari: 

1. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi naik 

turunnya produksi yang dihasilkan seperti biaya 

tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, bunga bank, 

asuransi dan lain sebagainya (Ibrahim, 2003).  

2. Biaya Variabel (Variable Cost) 

Biaya variabel biaya yang cenderung berubah-ubah 

mengikuti perubahan volume produksi, selain itu 

besarnya biaya variabel tergantung pada tingkat 

produksi seperti biaya tenaga kerja langsung, biaya 

bahan baku, biaya transportasi, biaya pemasaran dan 

lain sebagainya (Ibrahim, 2003). 

 (Riyanto, 2001) Rumus matematika dari total biaya 

produksi: 

Rumus: TC= TFC + TVC 

Keterangan:  

TC   = Total Cost (Biaya Total) (Rp) 

TFC = Total Fixed Cost (Total Biaya Tetap) (Rp) 

TVC = Total Variabel Cost (Total Biaya Tidak Tetap) (Rp)  

 

2.6 Penerimaan  

 Boediono (2002) menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan penerimaan adalah penerimaan produksi dari hasil 

penjualan outputnya, untuk mengetahui penerimaan total 

diperoleh dari output atau hasil produksi dikalikan dengan 

harga jual output. Suwarta, Irham dan Hartono (2012) 

menyatakan bahwa penerimaan berasal dari penjualan ayam, 

selain itu juga berasal dari penjualan kotoran ayam dan 
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penjualan bekas tempat pakan. Secara sistematis dapat ditulis 

sebagai berikut: 

Rumus: TR= Q x P 

Keterangan: 

TR  = Total Revenue (Total penerimaan) (Rp) 

Q = Quantity (Jumlah produksi) (Kg) 

P = Price (Harga produksi) (Rp) 

 

 Penerimaan bagi usaha peternakan pola kemitraan 

tidak hanya dari penjualan daging, tetapi juga mendapat bonus 

harga dan insentif performance dari perusahaan. Sumber: PT. 

Surya Mitra Farm (2015) menerangkan bahwa: 

1. Plasma  akan mendapat  bonus  20% dari total selisih  

harga  dalam kontrak dengan harga  pasar, tapi  

apabila  FCR > BW lebih dari sama dengan 0,30 

maka plasma  tidak  akan mendapat  bonus  harga. 

2. Plasma akan mendapat Bonus FCR sebesar Rp. 50,- 

/ kg apabila  FCR memenuhi tabel standar.  

3. Plasma akan mendapat Bonus DEP sebesar Rp. 35,- 

/ kg apabila DEP / mortalitas memenuhi tabel 

standar. 

4. Plasma akan mendapat Bonus HPP sebesar Rp. 15,- 

/ kg apabila HPP tidak melebihi 2.0 %. Apabila 

jumlah ekor yang dipanen ditambah jumlah 

mortalitas melebihi jumlah DOC IN + 2%, maka 

plasma tidak akan mendapat Bonus HPP 

 

 

 

 

 

BONUS FCR = BW of AVG x Jumlah Ekor yang dipanen x Rp. 50,- 

HPP = (Jumlah DOC IN – Jumlah Ekor yang dipanen) / Jumlah DOC IN) 
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2.7  Keuntungan atau Pendapatan  

 Keuntungan adalah tujuan utama dalam pembukaan 

usaha yang direncanakan, semakin besar keuntungan yang 

diterima, maka semakin layak usaha yang dikembangkan. 

Keuntungan adalah selisih antara penerimaan total perusahaan 

dengan pengeluaran (Ibrahim, 2003). Keuntungan akan 

mencapai maksimum apabila perbedaan keduanya maksimum. 

Keuntungan maksimum akan dicapai apabila perbedaan antara 

nilai penjualan dengan biaya produksi total adalah paling 

maksimum. Peternak yang merugi disebabkan karena 

penggunaan biaya operasional yang tinggi dan tidak diimbangi 

oleh penerimaan yang tinggi (Parasdya, Mastuti dan Djatmiko, 

2013). Tuffour and Oppong (2013) menjelaskan bahwa profit 

merupakan selisih antara penerimaan total perusahaan dengan 

pengeluaran. Menganalisis profit diperlukan dua keterangan 

pokok, yaitu keadaan pengeluaran dan penerimaan dalam 

jangka waktu tertentu. 

 Soekartawi (2002) menyatakan bahwa total 

pendapatan yaitu perbedaan antara nilai- nilai penerimaan 

dengan nilai pengeluaran. Nilai penerimaan adalah hasil yang 

dicapai suatu usaha bilamana produksinya dijual, sedangkan 

nilai pengeluaran merupakan biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan saat proses produksi. Berikut rumus dari 

keuntungan: 

Rumus: Π= TR – TC 

Keterangan:  

Π = Keuntungan (Rp) 

TR = Total Revenue (Total penerimaan) (Rp) 

TC = Total Cost (Biaya total) (Rp) 
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2.8 Rasio Profitabilitas 

 Sugiyarso dan Winarni (2005) menyatakan bahwa 

profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas merupakan 

rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan. Rasio ini memberi ukuran tingkat efektifitas 

manajemen suatu perusahaan.  

 Rasio profitabilitas merupakan aspek fundamental 

perusahaan, karena selain memberikan daya tarik yang besar 

bagi investor yang akan menanamkan dananya pada 

perusahaan juga sebagai alat ukur terhadap efektivitas dan 

efisiensi penggunaan semua sumber daya yang ada di dalam 

proses operasional perusahaan. Profitabilitas merupakan hasil 

ukuran akhir dari seluruh kebijakan dan keputusan yang 

dipilih oleh manajemen organisasi bisnis, seluruh kebijakan 

apapun yang ada dalam organisasi jika berjalan baik dan 

berdampak positif akan menghasilkan keuntungan perusahaan 

yang memuaskan (Khusnaidi, Arifin dan Syadeli, 2002). Rasio 

profitabilitas terdiri atas Gross Profit Margin, Net Profit 

Margin, Return on Investment dan Return on Equity (Halim, 

2007). 

 

2.8.1  Gross Profit Margin 

Gross Profit Margin merupakan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan 

dengan penjualan yang dicapai. Gross Profit Margin 

digunakan untuk mengukur total laba kotor yang tersedia 

untuk menutup beban operasi dan laba yang diharapkan 

(Sugiono, 2012). Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 
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 Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan 

kotor yang diperoleh dari penjualan produk, jika perusahaan 

mempunyai rasio 16,67% hal ini berarti bahwa penjualan 

sebesar Rp 1,00 perusahaan akan memperoleh laba kotor 

sebesar Rp 0,16 (Sugiono, 2012), semakin besar gross profit 

margin semakin baik operasi perusahaan, karena hal ini 

menunjukkan bahwa cost of goods sold lebih rendah 

dibandingkan dengan sales, begitu pula sebaliknya semakin 

rendah gross profit margin semakin kurang baik operasi 

perusahaan (Syamsudin, 2009). Gross Profit Margin yang 

dikurangi dengan angka 100% menunjukkan jumlah yang 

tersisa untuk menutup biaya operasi dan keuntungan setelah 

pajak (Munawir, 2002). Gross Profit Margin memberikan 

indikasi efisiensi operasi perusahaan dan juga penetapan harga 

produk, apabila nilainya jauh lebih tinggi di atas rata-rata 

industri menunjukkan secara relatif bahwa perusahaan efisien 

dalam produksinya. Gross Profit Margin rata-rata industri 

adalah 23,8%. 

 

2.8.2  Net Profit Margin (NPM) 

 Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan 

bersih yang diperoleh perusahaan, jika profit margin 

perusahaan lebih rendah dari rata-rata industrinya, hal itu 

dapat disebabkan oleh harga jual perusahaan yang lebih 

rendah daripada harga pokok penjualan perusahaan pesaing 

ataupun keduanya (Sugiono, 2012). Besar kecilnya rasio profit 

margin pada setiap transaksi penjualan ditentukan oleh dua 

faktor yaitu: net sales dan laba usaha atau net operating 

income tergantung kepada pendapatan dari penjualan dan 
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besarnya biaya usaha (operating expenses). Melalui jumlah 

biaya usaha tertentu rasio profit margin dapat diperbesar 

dengan memperbesar penjualan atau dengan jumlah penjualan 

tertentu rasio profit margin dapat diperbesar dengan menekan 

atau memperkecil biaya usaha. Net Profit Margin dapat dicari 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

2.8.3  Return on Investment (ROI) 

 Return on investment merupakan analisis 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 sector produksi, penjualan 

dan administrasi (Munawir, 2002). Mulyadi (2001) Return on 

Investment adalah merupakan perbandingan laba dengan 

investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba. Return on 

investment dapat menggunakan rumus sebagai berikut 

(Syamsudin, 2009): 

 

 

 Return on Investment atau disebut juga dengan tingkat 

imbalan atas investasi adalah laba operasi bersih dibagi 

investasi dalam asset yang digunakan untuk meraup laba 

bersih. Pendapat lain dikemukakan Syamsudin (2009), Return 

on Investment atau yang disebut juga dengan Return on Total 

Asset merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara 
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keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. 

Semakin tinggi rasio, semakin baik keadaan sesuatu 

perusahaan.   

 

2.8.4  Return on Equity (ROE) 

 Investor biasanya akan sangat berkepentingan dengan 

penilaian terhadap dana yang diinvestasikan, untuk itu sebagai 

gambaran apakah dana investasi tersebut akan aman dan 

menguntungkan biasanya kajian finansial menjadikan analisis 

arus kas sebagai perhitungan ROE. ROE digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bahwa pada dasanya pengembalian atas 

modal sendiri akan menjadi lebih besar jika usaha atau proyek 

tersebut semakin sedikit, sedangkan hasil yang dicapai 

diasumsikan sama (Sofyan, 2001), semakin tinggi rasio ini 

semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk 

membiayai aktiva perusahaan, jika rasio 75% berarti 25% 

aktiva perusahaan dibiayai oleh pinjaman dan margin of safety 

(protection) adalah 3:1(300%) (Munawir, 2002). Return on 

Investment diperoleh dari Net Income After Tax dibagi Equity. 

Hasil pembagian ini pada umumnya dinyatakan dalam persen 

(Riyanto, 2001). Rumus ROE adalah sebagai berikut: 

 

 Rasio menggunakan hubungan antara keuntungan 

setelah pajak dengan modal sendiri yang digunakan 

perusahaan. ROE tidak lain adalah rentabilitas ekonomi, bagi 

perusahaan pada umumnya masalah rentabilitas adalah lebih 

penting dari masalah laba, karena laba yang besar berlumlah 

merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah bekerja dengan 

efisien. Besarnya rasio ROE menunjukkan kenaikan laba 

bersih dari perusahaan yang bersangkutan. Hubungan yang 
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positif antara ROE dengan harga saham yang dapat 

meningkatkan nilai buku saham perusahaan (Riyanto, 2001). 

 

2.9  R/C Ratio 

 R/C Ratio merupakan singkatan dari Return Cost 

Ratio, atau dikenal dengan perbandingan antara penerimaan 

dan biaya. Suatu usaha dapat dinyatakan layak atau masih 

dalam tingkat efisiensi apabila nilai R/C ratio lebih dari satu 

yang artinya nilai penerimaan sama lebih besar dari total 

biaya, maka semakin besar nilai R/Cratio maka semakin besar 

pula tingkat efisiensi suatu perusahaan (Chandra, 2012). 

Syamsuddin (2009) rumus dapat ditulis sebagai berikut: 

Rumus: RC Ratio = R/C 

Keterangan:  

R= Revenue peternakan ayam pedaging (Rp/ periode) 

C= Biaya peternakan ayam pedaging (Cost) (Rp/ periode) 

  

 Kelayakan usaha dapat dilihat dari efisiensi usaha, 

salah satunya melalui Recepts per Dollar Expenses 

penerimaan (revenue) yang dihasilkan dari setiap satu dollar 

biaya (cost) (Soekartawi, 2002). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian dan pengambilan data dilaksanakan selama 

satu bulan yaitu 16 April 2015 sampai dengan 16 Mei 2015 di 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dengan peternak 

mandiri dan peternak plasma yang terdapat di PT. Surya Mitra 

Farm Cabang Tulungagung. Pemilihan lokasi penelitian 

dilakukan secara purposive method. Arikunto (2006) 

menjelaskan bahwa purposive method dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau 

daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. 

Kecamatan Gandusari dipilih sebagai lokasi penelitian 

dikarenakan terdapat peternakan ayam pedaging pola mandiri 

dan pola kemitraan serta belum pernah digunakan untuk 

penelitian sebelumnya. Lokasi penelitian juga terdapat 

peternakan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu peternak 

plasma sudah mengikuti pola kemitraan dengan PT. Surya 

Mitra Farm minimal 6 periode. 

 

3.2  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan pada pelaksanaan 

penelitian adalah metode studi kasus (case study), yaitu 

merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif terinci 

dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala 

tertentu (Arikunto, 2006). Kasus yang ada di Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Trenggalek terdapat dua pola peternak 

usaha budidaya ayam pedaging, yaitu peternakan pola 

kemitraan dan pola mandiri. Penentuan sampel dilakukan 

dengan purposive sampling atau disengaja, yaitu berdasarkan 
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kesamaan kriteria. Kriteria peternak ayam pedaging yang 

diambil sebagai responden adalah telah menjalankan usaha 

minimal 1 tahun dan secara rutin memelihara ayam pedaging 

dalam satu tahun sebanyak 6 kali periode produksi. 

 Penentuan sampling pola kemitraan PT. Surya Mitra 

Farm sebagai berikut: 

 Tahap I yang dilakukan adalah memilih PT. Surya 

Mitra Farm Cabang Tulungagung sebagai kemitraan ayam 

pedaging yang digunakan sebagai tempat penelitian dengan 

menggunakan metode purposive (sengaja). PT. Surya Mitra 

Farm dipilih karena merupakan perusahaan mandiri (tidak 

memproduksi sarana produksi peternakan sendiri) dan standar 

yang ditetapkan perusahaan mudah dimengerti oleh orang 

awam serta bersifat terbuka dalam perhitungan penerimaan, 

biaya produksi dan keuntungan yang diperoleh peternak 

plasma. PT. Surya Mitra Farm memiliki peternak plasma 

berjumlah 42 dengan total populasi 208.800 ekor dan terdapat 

21 peternak plasma yang telah mengikuti minimal 6 periode 

dengan total populasi 117.000 ekor. 

 Tahap II dengan menggunakan metode purposive 

dipilih Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek karena 

memiliki jumlah populasi terbanyak yaitu 33,3% dari total 

populasi yang telah mengikuti minimal 6 periode. 

 Tahap III menggunakan metode purposive karena 

terdapat peternak plasma yang dipilih karena sesuai kriteria 

penelitian yaitu telah mengikuti minimal 6 periode, skala 

usaha beragam dan memiliki data yang lengkap.  

 Tahap IV metode purposive digunakan untuk memilih 

plasma yang akan dijadikan tempat penelitian. Tahap IV 

menggunakan metode purposive dipilih 7 peternak plasma 
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dengan total populasi 39.000 ekor per periode. Secara 

sistematis dapat dilihat pada Gambar 2 berikut: 

 

 

 
Gambar 2. Sampling frame pola kemitraan 

 

Penentuan sampling pola mandiri sebagai berikut: 

 Tahap I memilih peternak pola mandiri di Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Trenggalek sebagai tempat penelitian 

dengan menggunakan metode purposive (16 peternak), karena 

jumlah peternak dan populasi terbanyak peternak pola 

kemitraan berada di Kecamatan Gandusari. 

 Tahap II dengan menggunakan metode purposive 

dipilih karena terdapat 7 peternak mengikuti pola kemitraan 

PT. Surya Mitra Farm, 4 peternak mengikuti kemitraan lain 

dan 5 peternak pola mandiri. 

 Tahap III menggunakan metode purposive karena 

peternak plasma yang dipilih karena sesuai kriteria penelitian 
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yaitu telah mengikuti minimal 6 periode, skala usaha beragam 

dan memiliki data yang lengkap.  

 Tahap IV metode purposive digunakan untuk memilih 

plasma yang akan dijadikan tempat penelitian. Tahap IV 

menggunakan metode purposive dipilih 5 peternak pola 

mandiri dengan total populasi 13.500 ekor per periode. Secara 

sistematis dapat dilihat pada Gambar 3 berikut: 

 
Gambar 3. Sampling frame pola mandiri 

 

3.3  Jenis Sumber Data 

 Data yang digunakan penelitian terdiri dari dua jenis, 

yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung 

di lapangan (observasi), wawancara langsung dengan 

responden dan jawaban kuisioner. 

b. Data sekunder merupakan data tertulis yang diperoleh 

dari penelusuran studi pustaka. Data sekunder 

penelitian berasal dari data jumlah peternakan dari PT. 
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Surya Mitra Farm, studi literatur dari buku, jurnal dan 

skripsi. 

 

3.4  Analisis Data 

 Data yang didapatkan dianalisis secara deskriptif 

dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Rumus biaya, penerimaan, 

keuntungan dan analisis profitabilitas sebagai berikut: 

1. Total Cost (TC), yaitu untuk mengetahui total biaya 

produksi dalam satu periode pemeliharaan ayam 

pedaging yang terdiri dari biaya tetap (sewa tanah, 

penyusutan kandang, pajak, tenaga kerja) dan biaya 

tidak tetap (bibit, pakan, vitamin, obat-obatan, bahan 

bakar, listrik dan air). 

Rumus :TC  = TFC + TVC 

Keterangan:   

TC = Total Cost / biaya total (Rp/ periode/ farm) 

TFC = Total Fixed Cost / total biaya tetap (Rp/ 

      periode/ farm) 

TVC = Total Variable Cost /total biaya tidak tetap 

      (Rp/ periode/farm) 

2. Total Revenue (TR), yaitu untuk mengetahui jumlah 

penerimaan dari penjualan ayam pedaging yang 

didapatkan dalam satu periode produksi pemeliharaan. 

Peternak plasma yang bekerjasama dengan PT. Surya 

Mitra Farm tidak hanya mendapat penerimaan dari 

penjualan daging, peternak juga mendapat bonus dari 

perusahaan dan penjualan hasil samping.  

Rumus: TR= (P x Q) + (A + B + C + D) + (E + F + G) 

Keterangan:  

TR = Total Revenue / penerimaan total (Rp/ kg) 

P = Price / harga per satuan (Rp/ kg) 
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Q = Quantity / Total produksi (kg/ farm) 

A = Bonus HPP (Rp) 

B = Bonus DEP (Rp) 

C = Bonus FCR (Rp) 

D = Bonus Harga (Rp) 

E = Penjualan kardus DOC dan atau subsidi box 

F = Penjualan Karung Pakan (Rp) 

G = Penjualan ekskreta (Rp) 

3. Profit (Keuntungan/ pendapatan) 

Keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan 

total biaya yang dikeluarkan. Pendapatan peternak 

plasma yaitu total penerimaan terdiri dari penjualan 

daging, bonus dari perusahaan, penjualan hasil 

samping ternak dikurangi total biaya produksi. 

Rumus: π  = TR – TC 

Keterangan  

Π = Profit / Keuntungan (Rp/ periode/ farm) 

TR = Total Revenue / Total Penerimaan (Rp/ 

     periode/ farm) 

TC = Total Cost / Total biaya (Rp/ periode/ farm) 

4. Profitabilitas 

Perhitungan profitabilitas menggunakan rumus: 

 

 

 

 

5. Rentabilitas  

Rentabilitas dapat diartikan sebagai suatu 

perbandingan antara laba yang diperoleh dalam 
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operasi perusahaan dengan modal yang hasilnya 

dinyatakan dalam persentase.  

Rumus dapat ditulis secara sistematis sebagai berikut: 

Rumus: Rentabilitas =  x 100% 

 

 Keterangan:  R = Rentabilitas (%) 

    L = Laba (Rp) 

    MU = Modal Usaha (Rp) 

 

Kriteria persentase rentabilitas digambarkan berikut: 

 Rentabilitas 1 – 25% termasuk dalam kategori buruk. 

 Rentabilitas 26 – 50% termasuk dalam kategori rendah. 

 Rentabilitas 51 – 75% termasuk dalam kategori cukup. 

 Rentabilitas 76 – 100% termasuk dalam kategori baik. 

 Rentabilitas > 100% termasuk dalam kategori baik sekali. 

 

6. Revenue Cost Ratio (R/C ratio) 

Perbandingan antara penerimaan dengan biaya. Suatu 

usaha dikatakan menguntungkan jika perbandingan 

antara R dan C (R/C) bernilai lebih besar dari satu. 

Rumus: RC Ratio = R/C 

Keterangan:  

R= Revenue peternakan ayam pedaging (Rp/periode) 

C= Biaya peternakan ayam pedaging (Cost) 

      (Rp/periode) 

 

Jika nilai RC Ratio< 1 =usaha yang didirikan rugi 

Jika nilai RC Ratio = 1 =usaha yang didirikan impas (tidak 

       untung atau tidak rugi) 

Jika nilai RC Ratio> 1 =usaha yangdidirikan menguntungkan 
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3.5 Batasan Istilah 

1. Pola kemitraan usaha ayam pedaging adalah suatu 

sistem hubungan kerjasama ekonomi antara 

perusahaan inti dengan sejumlah peternak plasma. 

Penelitian ini, peternak bemitra dengan PT. Surya 

Mitra Farm. 

2. Perusahaan inti adalah PT. Surya Mitra Farm yang 

bertindak sebagai penyedia sarana produksi 

peternakan yang meliputi bibit (DOC), pakan, vitamin, 

obat-obatan, vaksinasi dan bimbingan teknis 

peternakan ayam pedaging. 

3. Plasma adalah petani ternak yang mengikuti program 

kemitraan dari PT. Surya Mitra Farm (yang menerima 

kredit sarana produksi dari pihak inti). 

4. Modal adalah nilai nominal dari faktor-faktor produksi 

yang digunakan untuk kelangsungan usaha peternakan 

ayam pedaging pola mandiri dan pola kemitraan. 

5. Biaya produksi (Cost) adalah seluruh biaya yang 

digunakan untuk kelangsungan usaha peternakan ayam 

pedaging. 

6. Biaya tetap (fixed cost) biaya yang digunakan untuk 

kelangsungan usaha peternakan ayam pedaging yang 

besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output. Biaya 

tetap meliputi sewa tanah, penyusutan kandang, 

penyusutan peralatan, pajak dan bunga. 

7. Biaya variabel adalah biaya yang digunakan untuk 

kelangsungan usaha peternakan ayam pedaging yang 

dipengaruhi oleh jumlah output. 

8. Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan 

dengan semua biaya yang dikeluarkan selama proses 

produksi pada peternakan ayam pedaging.  
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9. Analisis profitabilitas adalah analisis yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan usaha peternakan dalam 

memperoleh keuntungan. 

10. R/C ratio adalah perbandingan antara penerimaan 

usaha dan biaya produksi pada peternakan ayam 

pedaging. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1  Letak dan Keadaan Geografis 

 Kabupaten Trenggalek merupakan bagian dari 

Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.261,40 km
2
 atau 

126.140 Ha. Secara geografis terletak pada koordinat 111°24’ 

- 112°11’ Bujur Timur dan 7°53’ - 8°34’ Lintang Selatan. 

Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 kecamatan, 152 desa dan 

5  kelurahan. Berdasarkan luas wilayahnya, 4 kecamatan 

memiliki luas wilayah kurang dari 50,00 km². Kecamatan 

tersebut adalah Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh dan 

Pogalan.  3 Kecamatan memiliki luas antara 50,00 km² – 

100,00 km² adalah Kecamatan Trenggalek, Tugu, dan 

Karangan. 7 Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 

km². 

 Kecamatan Gandusari merupakan salah satu 

kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 

adapun batas – batas wilayah Kecamatan sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dogalan 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 

Durenan 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Kampak 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan 

Karangan 

 Kecamatan Gandusari merupakan salah satu 

kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang memiliki luas 

wilayah kurang dari 50,00 km
2. 

Topografi Gandusari adalah 

daerah datar yg dikelilingi dataran tinggi di sekitarnya. 
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Kecamatan Gandusari ini terdiri dari 11 desa, yaitu: 

Gandusari, Sukorejo, Wonorejo, Wonoanti, Jajar, Ngrayung, 

Widoro, Karanganyar, Melis, Krandegan dan Sukorame. 

 

4.1.2  Kepadatan Penduduk 

 Penduduk merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perkembangan suatu daerah. Penduduk dengan 

jumlah tinggi di suatu daerah padat, diimbangi dengan kualitas 

sumber daya manusia yang handal di berbagai bidang akan 

mempercepat kemajuan suatu daerah dan sebaliknya. 

Pembangunan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia 

sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan pembangunan 

daerah. Keberadaan penduduk di suatu daerah juga diharapkan 

dapat menjadi inisiator yang dapat memajukan pembangunan 

di wilayahnya. Jumlah penduduk di Kecamatan Gandusari 

tercatat memiliki jumlah penduduk 57.221 jiwa dengan jumlah 

KK 13.694. Jumlah penduduk yang cukup banyak ini dapat 

membantu membangun peternakan menjadi lebih maju. 

 

4.1.3  Luas Wilayah 

 Faktor yang dapat menunjang pembangunan dan 

kemajuan suatu daerah adalah adanya luas wilayah yang 

berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya alam dan 

sumber daya manusia. Luas wilayah yang dimiliki suatu 

daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam 

meningkatkan produksi dan produktivitas dari wilayah 

tersebut. Lahan yang luas serta didukung oleh kondisi tanah 

yang subur merupakan faktor pendukung dalam 

pengembangan serta peningkatan produksi di sekitar 

pertanian/peternakan. Kecamatan Gandusari memiliki luas 

wilayah 5.496 Ha atau 4,36% terhadap total luas wilayah. 
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Kecamatan Gandusari terbagi atas 11 desa/kelurahan. 

Kecamatan Gandusari merupakan daerah yang mempunyai 

luas wilayah yang cukup besar. Wilayah yang cukup besar 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas baik 

untuk pertanian maupun untuk bangunan.  

 

4.2  Profil Usaha Peternakan Pola Kemitraan PT. 

 Surya Mitra Farm dan Mandiri 

4.2.1  Gambaran Umum Kemitraan PT. Surya Mitra 

 Farm  

 PT. Surya Mitra Farm (SMF) terletak di Jalan 

R.A.A.K Adinegoro Timur No. 1 Sooko-Mojokerto ini 

didirikan pada bulan November tahun 2005. Perusahaan 

dengan pola kemitraan yang bergerak dalam bidang unggas 

khususnya ayam pedaging terus berkembang hingga saat ini 

terbukti dengan banyaknya cabang yang telah dibuka yaitu di 

Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Lamongan, Madiun, 

Tulungagung dan Lamongan. Struktur organisasi di 

perusahaan PT. Surya Mitra Farm dibuat secara terstruktur, 

PT. Surya Mitra Farm dipimpin langsung oleh salah satu 

pemilik perusahaan yaitu bapak Dr. Ir. H. Sumarno, MMA. 

Perusahaan PT. Surya Mitra Farm hingga saat ini memliki 

total 45 karyawan yang berpendidikan S1 & D3, sisanya 

bukan dari sarjana. 

 Penelitian dilakukan di PT. Surya Mitra Farm Cabang 

Tulungagung yang beralamatkan  Jalan I Gusti Ngurah Rai 

Gang 8 No. 36, Desa Bago, Kecamatan Tulungagung. PT. 

Surya Mitra Farm Cabang Tulungagung memiliki peternak 

plasma sebanyak 42 peternak yang tersebar di wilayah 

Tulungagung, Trenggalek dan Kediri bagian Barat serta 

Selatan. Total Populasi sebanyak 208.800 ekor ayam 
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pedaging. Penelitian dilakukan dengan mengambil responden 

yang telah mengikuti program kemitraan dengan PT. Surya 

Mitra Farm selama minimal 6 periode. Kecamatan Gandusari 

– Kabupaten Trenggalek yang memiliki peternak plasma 

paling banyak dari Kecamatan lainnya yaitu berjumlah 7 

peternak plasma.  

 PT. Surya Mitra Farm memiliki syarat-syarat yang 

harus dipenuhi jika ingin bekerjasama, semua syarat-syarat 

ketentuan untuk bekerjasama sudah tertulis dalam kontrak atau 

surat perjanjian yang dibuat, sesuai dengan kesepakatan antara 

kedua belah pihak yaitu PT. Surya Mitra Farm sebagai inti 

plasma dan peternak sebagai plasma. Lampiran (1) mengenai 

Surat Kesepakatan PT. Sura Mitra Farm. Syarat berupa 

administrasi adalah memiliki surat jaminan/sertifikat tanah, 

fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP). Syarat yang perlu  diperhatikan meliputi penentuan 

lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk, akses jalan yang 

mudah dilalui transportasi, ketersediaan air di sekitar lokasi, 

dan mendapat izin dari warga sekitar.  

 PT. Surya Mitra Farm Cabang Tulungagung 

merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pemeliharaan ayam pedaging dengan sistem kemitraan inti 

plasma Perusahaan tersebut berperan sebagai inti dan peternak 

ayam sebagai plasma. Perusahaan inti bertanggung jawab 

dalam pemasokan sarana produksi, memberikan bimbingan 

kepada peternak dan pemasaran hasil produksi berupa ayam 

hidup. Kemitraan yang dikembangkan di perusahaan meliputi 

aktivitas pemasokan sarana produksi berupa DOC, pakan, 

obat-obatan, vitamin, vaksin, vaksinator, Pekerja Penyuluh 

Lapang (PPL) dan pemasaran hasil produksi. Perusahaan inti 

juga memiliki kewajiban yang diwakilkan oleh Petugas 
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Penyuluh Lapang (PPL) untuk mengarahkan dan membimbing 

peternak plasma agar selama proses pemeliharaan dapat 

dilakukan dengan maksimal sehingga menghasilkan produksi 

tinggi. Peternak plasma bertanggung jawab dalam proses 

produksi untuk menghasilkan ayam pedaging yang berkualitas. 

PT. Surya Mitra Farm menyediakan sapronak seperti yang 

dijelaskan di atas sampai proses panen, dengan perhitungan 

laba rugi yang sudah ditentukan oleh PT. Surya Mitra Farm 

dan disetujui oleh peternak. 

 Peternakan pola Kemitraan merupakan peternakan 

yang memiliki kesepakatan kontrak kerjasama antara inti 

(pihak perusahaan) dan plasma (peternak). Suharti (2003) juga 

menyatakan bahwa model kemitraan yang dilakukan oleh inti 

adalah melalui penyediaan sarana produksi peternakan, 

bimbingan teknis dan manajemen, menampung serta 

memasarkan 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. 

Peternakan ayam pedaging pola kemitraan dengan PT. 

Surya Mitra Farm di Kecamatan Gandusari, Kabupaten 

Trenggalek memiliki populasi ternak yang dipelihara 39.000 

ekor per periode. Peternak plasma tidak perlu khawatir 

terhadap pemasaran ayam karena pihak perusahaan yang akan 

memasarkan ayam siap jual. Penyediaan pakan, obat-obatan 

dan vitamin disiapkan oleh perusahaan. Ayam siap panen rata-

rata berumur 35 hari dengan rata-rata bobot badan 2 kg. 

Pemeliharaan selama satu tahun rata-rata terdapat enam 

periode pemeliharaan. PT. Surya Mitra Farm memiliki 

ketetapan setoran daging dari peternak plasma ke perusahaan 

sebanyak 29 kg per satu sak pakan.  
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4.2.2  Gambaran Umum Peternakan Ayam Pedaging 

 Pola Mandiri 
 Sistem mandiri adalah sistem usaha beternak ayam 

pedaging dengan modal sepenuhnya ditanggung peternak. 

Peternak menyediakan kandang, peralatan, tenaga kerja dan 

sarana produksi ternak (DOC, pakan dan VODV) serta 

memasarkan sendiri ternaknya. Kecamatan Gandusari 

Kabupaten Trenggalek memiliki peternak ayam pedaging 

sebanyak 16 peternak. 5 peternak diantaranya merupakan 

peternak dengan pola mandiri dan telah menjalankan usahanya 

minimal 6 periode pemeliharaan. Peternakan ayam pedaging 

pola mandiri pada penelitian memiliki total populasi 13.500  

ekor per periode. Pola peternakan mandiri menerapkan sistem 

yaitu seluruh biaya (modal tetap dan modal kerja), 

pengawasan produksi dan pemasaran seluruhnya ditanggung 

oleh peternak sendiri. Sistem pemasaran yang berbeda serta 

pada pola peternakan mandiri harga produk cenderung 

fluktuatif, sehingga peternak harus lebih jeli dalam membaca 

kondisi pasar agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

 Peternak mandiri selama ini mendapat suplai 

SAPRONAK dari poultry shop. Usaha peternakan ayam 

pedaging saat ini berada pada kondisi harga pakan semakin 

naik dan harga daging fluktuatif (sulit diprediksi), hal ini 

menyebabkan peternak mandiri kesulitan membayar suplai 

sapronak dari poultry shop. Peternak mandiri yang tidak 

sanggup membayar ke poultry shop. Membuat poultry shop 

tidak bisa membayar ke perusahaan yang menjual DOC serta 

pakan sehingga mengakibatkan poultry shop bangkrut. 

Akibatnya banyak poultry shop menutup usahanya. Peternak 

mandiri dan poultry shop sudah berkurang banyak, banyak 

peternak mandiri yang beralih dan melakukan proses 
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pemeliharaan pola kemitraan.  Peternak pola mandiri 

menjalankan usaha budidaya ayam pedaging dengan cara dan 

sistemnya sendiri termasuk dalam pengadaan bibit (DOC). 

Peternak mandiri biasa membeli DOC di poultry shop dan 

memilih jenis/strain yang murah dengan kualitas baik disetiap 

periodenya. 

  

4.2.3 Sistem Agribisnis Pola Kemitraan PT. Surya Mitra 

 Farm dan Mandiri 

 Kedua peternakan pola kemitraan dan mandiri 

memiliki sistem yang berbeda. Pola kemitraan melakukan 

kerjasama dalam penyediaan SAPRONAK (sarana produksi 

peternak) dengan beberapa perusahaan, sedangkan peternakan 

pola mandiri mendapatkan SAPRONAK dari poultry shop. 

Peternak pola kemitraan dalam pemeliharaan ayam pedaging 

mendapatkan bimbingan dari Petugas Penyuluh Lapang (PPL) 

dan pemasaran dibantu oleh perusahaan, sedangkan pola 

mandiri melaksanakan pemeliharaan ayam pedaging dan 

pemasaran secara mandiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Tabel 1. Sistem agribisnis 

 
Sumber: Data primer yang diolah (2015). 

 

 Tabel 1 Merupakan sistem agribisnis pada usaha 

peternakan ayam pedaging yang digunakan sebagai responden, 

kondisi actual sistem agribisnis pada usaha peternakan pola 

kemitraan dan mandiri memiliki 3 sektor sistem agribisnis. 

Sektor hulu sebagai penyedia sarana produksi peternakan yaitu 

pakan, bibit, vaksin dan obat-obatan. Sektor proses produksi 

yaitu manajemen produksi untuk menghasilkan produk dalam 

hal ini adalah ayam pedaging. Sektor hilir merupakan 

penanganan pemasaran produk ayam pedaging, ketiga 

subsistem tersebut merupakan suatu runtutan kegiatan yang 

berkesinambungan mulai hulu hingga hilir.     

 

4.2.3.1 Sektor Hulu 

 Sektor hulu pada usaha peternakan ayam pedaging 

adalah penyedia sarana untuk produksi ayam pedaging, sarana 
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tersebut antara lain bibit (DOC), pakan, vaksin dan obat-

obatan. 

 

4.2.3.2 Bibit (DOC) 

 Peternakan ayam pedaging pola kemitraan dan 

mandiri menggunakan bibit dengan strain yang berbeda-beda 

setiap periodenya (lampiran 17). DOC yang berkualitas baik 

memiliki ciri-ciri berasal dari indukan yang berkualitas, DOC 

sehat (bebas dari penyakit), bergerak aktif, lincah, dan tidak 

terlihat lesu. Prihatman (2000) menjelaskan untuk memilih 

DOC yang baik harus berasal dari induk yang sehat, berbulu 

halus, pertumbuhannya baik, tidak terdapat kecacatan pada 

tubuhnya, mempunyai nafsu makan yang baik, ukuran badan 

normal dengan berat badan sekitar 35-40 gram dan tidak ada 

kotoran di duburnya. Bobot badan awal jika lebih berat maka 

akan lebih menguntungkan dari pada yang lebih ringan karena 

berat badan awal merupakan modal awal pertumbuhan yang 

baik. 

 

Tabel 2. Perusahaan bibit (DOC) pola kemitraan dan mandiri 

Sumber: Data primer yang diolah (2015). 
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4.2.3.3 Pakan 

 Pakan yang digunakan usaha peternakan pola 

kemitraan dan mandiri berbeda-beda setiap periodenya baik 

dari perusahaan produksi pakan, merk konsentrat dan harga 

dapat dilihat di lampiran (lampiran 13). Peternak pola 

kemitraan mendapatkan pakan langsung dari perusahaan yang 

bekerjasama dengan PT. Surya Mitra Farm yaitu PT. Chiel 

Jedang, PT. Charoen Pokphand dan PT. Jamfa Comfeed. Merk 

konsentrat yang digunakan berbeda-beda setiap periodenya 

seperti BR 1 SP, BRO-1 N dan GM-1. Pakan yang diberikan 

berbentuk crumble dan pakan ini diberikan mulai umur 0 

sampai panen. Peternak pola mandiri mendapatkan bahan baku 

pakan melalui poultry shop sekitar kandang, menggunakan 

konsentrat jadi sama seperti peternakan pola kemitraan.  

 

4.2.3.4 Vaksin, vitamin dan obat-obatan 

 Perusahaan inti memiliki kewajiban dalam penyediaan 

vaksin, obat-obatan dan vitamin (VODV) dalam hal ini PT. 

Surya Mitra Farm menjalin kerjasama dengan perusahaan PT. 

SANBE dan PT. Medion Farma. Kebutuhan VODV setiap 

peternak tidak sama, tergantung kondisi kesehatan dan jumlah 

ayam pedaging yang dipelihara. Penentuan jenis dan jumlah 

obat berdasarkan rekomendasi dan arahan dari PPL (Petugas 

Penyuluh Lapang). Penyediaan vaksin, obat – obatan dan 

vitamin (VODV) peternak mendapatkan di poultry shop dari 

PT. SANBE dan PT. Medion Farma. Kebutuhan VODV setiap 

peternak tidak sama, tergantung kondisi kesehatan dan jumlah 

ayam pedaging yang dipelihara. 
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4.2.4 Sektor Budidaya Ternak (on farm)  

 Proses produksi yang dilakukan pada usaha 

peternakan ayam pedaging meliputi manajemen pemeliharaan, 

pemberian pakan, jumlah populasi, FCR dan mortalitas. 

Peternak pola kemitraan dan mandiri melaksanakan 

pemeliharaan ayam pedaging untuk memenuhi permintaan 

konsumen dan kebutuhan pasar. Total populasi peternak 

plasma pada penelitian sebanyak 39.000 ekor, sedangkan total 

populasi peternak mandiri pada penelitian sebanyak 13.500 

ekor.  

 

4.3.2.1 Feed Convertion Ratio (FCR) dan mortalitas 

 peternakan kemitraan dan mandiri 

 FCR dan mortalitas pada penelitian berada dalam 

ukuran normal dan tidak melebihi angka dua untuk FCR dan 

kurang lebih 5% untuk mortalitas, sehingga kedua pola 

dianggap layak untuk dikembangkan karena dapat 

memberikan keuntungan. 

 

Tabel 3. Rata-rata per periode FCR dan mortalitas 

  peternakan pola kemitraan dan mandiri 

Keterangan Kemitraan Mandiri 

Mortalitas (%) 4,70 5,26 

FCR 1,70 1,69 

Sumber: Data primer diolah (2015) 

 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa FCR pola kemitraan 

lebih rendah daripada pola mandiri, sedangkan mortalitas 

peternak mandiri lebih tinggi daripada kemitraan. 
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Gambar 4. Grafik FCR pola kemitraan dan mandiri per 

periode (FCR/periode). 

 

 FCR terendah pola kemitraan terendah pada periode 1 

sebesar 1,67, sedangkan FCR tertinggi pada pola kemitraan 

yaitu 1,76 pada periode 5. FCR terendah pola mandiri terendah 

pada periode 4 sebesar 1,65, sedangkan FCR tertinggi pada 

pola mandiri yaitu 1,74 pada periode 5. Perbedaan FCR 

dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah temperatur 

kandang. FCR adalah banyaknya pakan yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan satu kilogram daging. FCR merupakan 

salah satu indikator keberhasilan usaha bagi peternak. 

 FCR juga dipengaruhi oleh faktor kualitas pakan. 

Pakan yang berkualitas baik dapat menghasilkan pertambahan 

bobot badan yang tinggi dan penggunaan pakan akan semakin 

efisien apabila jumlah pakan yang dikonsumsi sedikit namun 

dapat menghasilkan bobot badan yang tinggi. FCR yang 

semakin menurun disebabkan oleh pertambahan bobot badan 

yang tinggi dan konsumsi pakan yang rendah. Menurunnya 

FCR menandakan bahwa ayam efisien dalam menggunakan 

pakan untuk pertumbuhan. 
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Gambar 5. Grafik mortalitas pola kemitraan dan mandiri per 

periode (% mortalitas/periode). 

 

 Mortalitas adalah angka yang menunjukkan jumlah 

ayam yang mati selama pemeliharaan. Mortalitas paling tinggi 

pola kemitraan yaitu 5,89 pada periode 6, sedangkan 

mortalitas terendah yaitu 4,07% pada periode 3. Mortalitas 

paling tinggi pola mandiri yaitu 6,24 pada periode 5, 

sedangkan mortalitas terendah yaitu 4,17% pada periode 4. 

Mortalitas pada kemitraan masih dalam taraf normal yaitu 

kurang lebih 5%, sedangkan mortalitas pola mandiri lebih dari 

5%. Kematian biasanya terjadi pada periode starter sedangkan 

pada periode finisher jarang terjadi. Perbedaan angka 

mortalitas pada pola kemitraan dan mandiri terjadi karena 

adanya respon yang kurang baik pada ayam ketika terjadi 

perubahan kondisi cuaca yang drastis serta karena perbedaan 

manajemen pemeliharaan yang baik. 

 

4.2.5 Sektor Hilir 

 Pemasaran ayam pedaging merupakan hal pokok 

dalam sebuah usaha peternakan ayam pedaging. Peternakan 

pola kemitraan dan mandiri memiliki perbedaan cara 
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memasarkan produknya. Peternak plasma dibantu oleh pihak 

perusahaan untuk menjual ayam kepada bakul. Pihak 

perusahaan yang menghubungi para bakul, bahwa peternak 

plasmanya sedang panen, sedangkan peternak mandiri mencari 

dan memasarkan sendiri ke bakul. Pemasaran yang dilakukan 

oleh peternakan kemitraan, memasarkan hasil produksi di 

Kota Trenggalek dan Tulungagung, sedangkan pemasaran 

yang dilakukan oleh peternak mandiri, memasarkan hasil 

produksi di sekitar Kota Trenggalek. Peternak kemitraan 

memperoleh omset secara stabil, karena ada jaminan harga 

namun tidak bisa terlalu tinggi omsetnya, sedangkan peternak 

mandiri apabila harga ayam di pasar sedang tinggi maka 

peternak mendapat omset tinggi, namun apabila harga ayam di 

pasar rendah maka peternak bisa mengalami kerugian. 

 

4.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Peternakan Pola 

 Kemitraan dan Mandiri 

 Pola kemitraan di PT. Surya Mitra Farm saat ini 

banyak diminati usaha peternakan ayam pedaging di 

Trenggalek karena memiliki kelebihan dan kekurangan bagi 

peternak plasma. Kelebihan yang diperoleh peternak plasma 

adalah: 

1. Peternak akan memperoleh pendapatan yang stabil 

karena harga jual ayam sesuai kesepakatan atau 

kontrak, dengan kata lain ada garansi harga (jaminan). 

2. Harga daging ayam di pasar lebih tinggi dari harga 

kontrak, maka peternak plasma akan memperoleh 

keuntungan karena mendapatkan bonus 20% dari 

selisih harga pasar dan kontrak.  

3. Plasma dapat memperoleh bonus lainnya jika hasil 

produksi memenuhi standar perusahaan. Standar dapat 
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dilihat dilampiran (1) seperti bonus DEP (deplesi), 

FCR (feed convertion ratio), subsidi box, bonus 

pemanas dan kembali daging.  

4. PT. Surya Mitra Farm memberikan kemudahan 

dengan menyediakan SAPRONAK (Sarana Produksi 

Peternak) seperti DOC, pakan, obat-obatan, vitamin 

dan vaksin.  

5. Peternak plasma mendapatkan pembinaan. Seperti 

program obat, pengawasan dari TS obat (dokter 

hewan) dan bimbingan dari PPL (Petugas Penyuluh 

Lapang). 

6. Pemasaran ayam siap panen dilaksanakan pihak 

perusahaan, sehingga pembayaran selalu lancar. 

7. Peternak dapat meminjam uang ke perusahaan tanpa 

dikenakan bunga, jika peternak kekurangan biaya 

operasional. 

 Kekurangan yang diperoleh peternak plasma jika 

mengikuti kemitraan dengan PT. Surya Mitra Farm adalah: 

1. Keuntungan yang diperoleh kurang maksimal, jika 

harga pasar lebih tinggi dari harga kontrak yang 

disepakati. 

2. Peternak plasma tidak bisa memilih SAPRONAK 

(Sarana Produksi Peternak) sendiri. 

 

 Usaha peternakan ayam pedaging pola mandiri 

memiliki kelebihan yang diperoleh peternak adalah: 

1. Peternak akan memperoleh keuntungan yang tinggi 

jika harga penjualan ayam di pasar juga tinggi. 

2. Pengisian DOC dan pelaksanaan panen dapat 

ditentukan sendiri oleh peternak, dalam hal ini 
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peternak dapat mengatur strategi kapan waktu yang 

tepat. 

3. Pembelian SAPRONAK lebih murah karena langsung 

membeli di poultry shop, bukan harga kontrak dari 

perusahaan. 

4. Peternak bebas memilih SAPRONAK yang akan 

digunakan sesuai dengan kualitas dan keuangan 

finansial yang dimiliki peternak. 

Kekurangan yang diperoleh usaha peternakan ayam pedaging 

pola mandiri adalah: 

1. Tingkat resiko peternak tinggi. Peternak akan 

mengalami kerugian yang besar apabila harga pasar 

sangat rendah. 

2. Peternak tidak memperoleh pengawasan manajemen 

pemeliharaan. 

3. Peternak melakukan pemasaran sendiri utuk menjual 

ayam siap jual. 

4. Harga pasar/kg pada peternak pola mandiri lebih 

rendah dari peternak pola kemitraan, karena peternak 

kemitraan selalu ready stock. 

5. Bakul/tengkulak yang membeli hasil panen terkadang 

ada yang tidak langsung membayar kepada peternak 

(hutang). 

6. Modal kerja awal lebih besar karena harus 

menyediakan kandang, tenaga kerja dan 

SARPRONAK. 

 

4.4  Profil Peternak Responden Penelitian 

4.4.1  Umur Responden 

 Umur sangat berkaitan dengan kemampuan fisik dan 

psikologis dalam diri peternak. Semakin tua umur seseorang 
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maka kemampuan fisik dan berfikir akan semakin lemah. 

Umur responden peternakan ayam pedaging di Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 
Gambar 6. Karakteristik responden berdasarkan umur 

  

 Gambar 6 menjelaskan tentang umur peternak pada 

peternakan ayam pedaging pola mandiri dan kemitraan yang 

cukup bervariasi. Umur responden peternak paling banyak 

pada peternakan pola mandiri dan kemitraan adalah umur 35-

50 tahun, yaitu pada peternakan pola mandiri sebesar 83% dan 

pada pola kemitraan sebesar 86%. Berdasarkan data tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa umur peternak di Kecamatan 

Gandusari berada pada umur produktif yaitu 35-50 tahun. 

Anggraini (2011) menjelaskan bahwa umur produktif berkisar 

antara umur 15-64 tahun. Umur produktif sangat berdampak 

positif pada usaha peternakan yang dikelola. Hal ini sesuai 

dengan Tjiptoherijanto (2011) yang menyatakan bahwa umur 

berhubungan erat dengan produktivitas kerja, pekerja 

sebaiknya memiliki umur produktifitas kerja, pekerja 

sebaiknya memiliki umur produktif yaitu kurang dari 60 tahun 

sehingga dapat bekerja dengan lebih efisien. 
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4.4.2 Jenis Kelamin 

 Jenis kelamin peternak sangat mempengaruhi kinerja 

di peternakan. Peternak laki-laki dapat bekerja lebih maksimal 

dibandingkan peternak perempuan. Hal ini disebabkan 

perbedaan kekuatan fisik dari peternak. Karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin pada peternakan pola 

mandiri dan kemitraan di Kecamatan Gandusari dapat dilihat 

pada gambar 7. 

 
Gambar 7. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

 

 Gambar 7 menunjukkan bahwa peternak pola 

kemitraan dan mandiri paling banyak berjenis kelamin laki-

laki, peternak pola kemitraan sebanyak 86% dan pola mandiri 

60%. Banyaknya jumah peternak dengan jenis kelamin laki-

laki disebabkan seluruh pekerjaan di peternakan membutuhkan 

tenaga dan fisik yang kuat, sehingga seluruh pekerjaan di 

kandang sebagian besar dilakukan oleh laki-laki. 

 

4.4.3  Tingkat Pendidikan 

 Tingkat pendidikan ikut berperan pada kemampuan 

individu dalam menyerap pengetahuan. Tingkat pendidikan 

yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas usaha seseorang 

melalui kemampuan berinovasi dan berkreasi. Tingkat 
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pendidikan pada peternakan pola mandiri dan kemitraan dapat 

dilihat pada gambar 8.  

 
Gambar 8. Karakteristik responden berdasarkan tingkat 

pendidikan 

  

 Gambar 8 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

pada peternakan pola kemitraan memiliki presentase yang 

sama yaitu SD, SMP, SMA masing – masing sebanyak 29% 

dan paling sedikit tingkat S1 sebanyak 14%. Tingkat 

pendidikan pada peternakan pola mandiri paling banyak pada 

tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 40%. Berdasarkan 

data tersebut maka tingkat pendidikan yang dimiliki peternak 

tersebut akan berdampak pada pengelolaan usaha peternakan, 

khususnya dalam penerapan teknologi. Tingkat pendidikan 

yang semakin tinggi membuat membuat kemampuan 

mengelola usaha peternakan semakin baik karena memiliki 

kemampuan berpikir yang lebih kritis. Peternak pada pola 

kemitraan dan mandiri memiliki tingkat pendidikan yang 

cukup tinggi yaitu S1 dan SMA. Pemikiran yang dimiliki S1 

dan SMA lebih kritis sehingga dapat mengelola kandang pola 

mandiri dan kemitraan dengan lebih baik dan dapat 

menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. 
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4.4.4  Lama Beternak 

 Pengalaman beternak merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam 

menjalankan suatu usaha peternakan. Pengalaman beternak 

yang cukup lama akan memberikan bekal pengetahuan dan 

ketrampilan dalam mengelola peternakan serta dapat 

membantu peternak dalam menyelesaikan segala masalah 

yang ada pada peternakan dengan cepat. Karakteristik 

responden berdasarkan lama beternak dapat dilihat di Gambar 

9. 

 

 
Gambar 9. Karakteristik responden berdasarkan lama beternak 

 

 Gambar 9 menunjukkan bahwa pengalaman beternak 

ayam pedaging pola kemitraan paling banyak berkisar 6-10 

tahun yaitu sebanyak 71%, sedangkan lama beternak pada pola 

mandiri umur < 5 tahun dan 6- 10 tahun memiliki presentase 

yang sama yaitu 40%. Persentase tersebut menunjukkan 

bahwa peternak ayam pedaging pola mandiri di Kecamatan 

Gandusari sudah cukup lama menggeluti usaha tersebut 

sehingga peternakan yang terdapat di daerah tersebut sudah 

cukup baik manajemen pemeliharaannya. 
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 Terdapat perbedaan lama beternak antara pola 

kemitraan dan mandiri.Semakin lama mejalankan usaha, 

peternak semakin ahli dalam mengkoreksi kekurangan ataupun 

menyelesaikan permasalahan dari setiap periode produksi 

sehingga akan berpengaruh pada meningkatnya hasil produksi 

usaha peternakan yang dikelola. Parasdya, dkk (2013) 

menyatakan bahwa pengalaman beternak dalam memelihara 

ternak dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan peternak 

dengan mengembangkan usahanya. Semakin lama beternak 

maka tingkat keterampilan dan pengetahuan peternak dalam 

menerapkan teknologi akan semakin mudah dan cepat. 

 

4.4.5  Jumlah Ternak yang Dipelihara 

 Jumlah ternak ayam pedaging yang dipelihara pada 

peternakan sangat mempengaruhi keuntungan peternakan 

tersebut. Peternakan yang memelihara ayam lebih banyak akan 

memperoleh keuntungan  lebih banyak, begitu pula 

sebaliknya. Jumlah ternak yang dipelihara pada masing-

masing pola dapat dilihat pada gambar 10. 

 

 
Gambar 10. Karakteristik responden berdasarkan jumlah 

ternak yang dipelihara 
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 Gambar 10 menunjukkan bahwa jumlah ayam 

pedaging yang dipelihara pada pola kemitraan paling banyak 

memiliki populasi berkisar 4.000-8.000 ekor yaitu 57% 

sedangkan jumlah ayam pedaging yang dipelihara pada pola 

mandiri paling banyak adalah <4.000 ekor yaitu sebesar 80%, 

Banyaknya responden pada pola mandiri dengan kepemilikan 

<4.000 ekor disebabkan karena keterbatasan modal. Usaha 

ternak ayam pedaging diperlukan modal yang tidak sedikit. 

Peternak memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

memperoleh modal pengembangan usahanya. Populasi ayam 

yang semakin banyak dipelihara maka akan semakin tinggi 

pula keuntungan yang akan didapat oleh peternak. 

  

4.5 Modal Usaha Peternakan Pola Kemitraan dan Mandiri 

 Modal penelitian dibedakan menjadi dua yaitu modal 

tetap dan modal tidak tetap (modal kerja). Modal tetap pada 

kandang pola mandiri dan kemitraan antara lain bangunan 

kandang, sewa tanah, tempat pakan, tempat minum, pemanas, 

alat fumigasi dan blower. Modal tidak tetap terdiri dari sewa 

tanah, depresiasi, gaji pekerja, pajak, DOC, pakan, VODV, 

sekam, listrik dan air. Susunan modal pada peternakan pola 

mandiri dan kemitraan dengan PT. Surya Mitra Farm dapat 

dilihat pada lampiran 2. 

 

Tabel 4. Susunan modal rata-rata per periode peternakan pola 

kemitraan dan mandiri 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 
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 Tabel 4 menunjukkan bahwa total modal rata-rata per 

periode pada peternakan pola kemitraan lebih besar daripada 

pola mandiri. Total modal pada peternakan pola kemitraan 

adalah Rp 16.243,-/kg sedangkan pada pola mandiri sebesar 

Rp 15.403,-/kg. Modal tetap pada pola mandiri lebih tinggi 

daripada pola kemitraan, yaitu Rp 1.825,-/kg sedangkan pada 

pola kemitraan sebesar Rp 1.771,-/kg dari total modal, hal ini 

terjadi karena kurangnya pengetahuan peternak pola mandiri 

dalam  pembuatan kandang yang efisien dan jumlah alat yang 

kurang efisien. Modal tidak tetap antara pola mandiri dan 

kemitraan mengalami perbedaan. Modal kerja pada pola 

mandiri sebesar Rp 13.196,-/kg sedangkan pola kemitraan 

sebesar Rp 14.472,-/kg dari total modal. Perbedaan modal 

tidak tetap disebabkan banyak faktor, antara lain: harga DOC, 

harga pakan, jumlah konsumsi pakan, dan penggunaan obat – 

obatan.  

 Modal yang tinggi pada pola kemitraan disebabkan 

perbedaan jumlah pembelian pakan dan pengadaan DOC 

mempengaruhi total modal kerja. Rincian modal tetap dan 

modal kerja dapat dilihat di lampiran 3 dan 5. Riyanto (2001) 

menyatakan bahwa modal dibagi menjadi dua yaitu modal 

tetap (fixed capital assets), yang meliputi tanah dan bangunan. 

Modal tetap diartikan sebagai modal yang tidak habis dalam 

satu kali periode produksi, mengalami perputaran dalam 

jangka waktu yang panjang (lebih dari satu tahun). Modal 

kerja atau modal bergerak (worked capital assets), yang 

meliputi bahan pakan, uang tunai dan bibit ternak.  

 

4.6 Analisis Rugi Laba Pola Kemitraan dan Mandiri 

Analisis usaha pada penelitian ini terdiri dari 

penerimaan, biaya produksi dan keuntungan. Penerimaan 
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peternak pola mandiri terdiri dari penjualan ayam dan 

penjualan kotoran/ hasil samping sedangkan pola kemitraan 

terdiri dari penjualan ayam, penjualan hasil samping dan 

berbagai macam bonus. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap 

dan biaya tidak tetap. Biaya tetap terdiri dari sewa tanah, 

penyusutan, gaji tenaga kerja, pajak dan ayam lost. Biaya tidak 

tetap terdiri dari biaya pengadaan DOC, pembelian pakan, 

VODV, vaksinator, materai, sekam, LPG, listrik dan air. 

Keuntungan diperoleh dari pengurangan penerimaan dan biaya 

produksi.  
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Tabel 5. Laporan rugi laba peternakan pola kemitraan dan 

mandiri 

 
Sumber: Data primer yang diolah (2015). 

 

4.6.1 Biaya Produksi 

Biaya produksi pada penelitian terdiri dari biaya tetap 

dan biaya tidak tetap. Biaya tetap pada penelitian meliputi 

sewa tanah, depresiasi, gaji karyawan dan pajak. Biaya tidak 



56 

 

tetap meliputi pembelian bibit (DOC), pakan, VODV, LPG, 

sekam, listrik dan air. 

Biaya produksi rata – rata per periode pada peternakan 

pola kemitraan dan mandiri menunjukkan bahwa total biaya 

produksi tertinggi terletak pada peternakan pola kemitraan 

yaitu Rp 14.472,-/kg, sedangkan pada peternakan pola mandiri 

yaitu Rp 13.578,-/kg. Total biaya produksi yang tinggi 

dipengaruhi oleh biaya tetap dan biaya tidak tetap/ biaya 

variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak 

dipengaruhi oleh jumlah produksi, sedangkan biaya tidak tetap 

adalah biaya yang jumlahnya dipengaruhi oleh jumlah 

produksi. Selisih total biaya produksi antara kemitraan dan 

mandiri dipengaruhi oleh harga pakan dan DOC. Peternak 

plasma membeli pakan dan DOC sesuai harga kontrak 

perusahaan, sedangkan peternak mandiri langsung membeli ke 

poultry shop. 

 Biaya produksi yang tinggi mempengaruhi 

keuntungan pada usaha pemeliharaan ayam pedaging. Pola 

mandiri memiliki biaya produksi yang lebih kecil 

dibandingkan pola kemitraan, hal ini disebabkan biaya pakan 

yang dikeluarkan pada pola mandiri lebih kecil dibandingkan 

pola kemitraan. Biaya pakan yang lebih kecil tersebut 

dikarenakan harga pakan pada pola mandiri lebih murah 

dibandingkan pola kemitraan yang merupakan harga kontrak. 

 Hasil penelitian sesuai dengan Candra (2012), dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa biaya produksi adalah 

semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor – 

faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan 

barang – barang produksi oleh perusahaan tersebut. Biaya 

produksi yang digunakan meliputi biaya tetap dan biaya tidak 

tetap. Parasdya, dkk (2013) dalam penelitiannya menjelaskan 
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bahwa biaya tetap yang dikeluarkan peternak meliputi biaya 

tenaga kerja, biaya penyusutan, sewa kandang, lahan dan 

bunga modal. Candra (2012) menambahkan biaya tidak tetap 

pada suatu peternakan meliputi biaya sewa tanah, biaya 

penyusutan dan biaya bunga modal. 

 

 
Gambar 11. Grafik biaya tetap pada peternakan pola kemitraan 

dan pola mandiri (Rp/kg) 

 

 Biaya tetap tertinggi pada penelitian terletak pada 

peternakan pola mandiri yaitu Rp 382,-/kg per 6 periode 

sedangkan pada pola kemitraan yaitu Rp 356,-/kg per 6 

periode. Perbedaan ini dipengaruhi oleh biaya penyusutan alat 

yang digunakan di dalam kandang. Total biaya tetap masing – 

masing periode dapat dilihat pada gambar 9. Total biaya tetap 

pada masing – masing periode pada pola kemitraan hampir 

sama begitu pula pada pola mandiri. Pola kemitraan biaya 

tetap tertinggi terjadi pada periode 1 yaitu Rp 383,-/kg 

sedangkan biaya tetap tertinggi pada pola mandiri pada 

periode 5 yaitu Rp 394,-/kg. Tidak adanya fluktuasi biaya 

tetap dikarenakan jumlah biaya tetap tidak dipengaruhi oleh 

hasil produksi. 
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Gambar 10. Grafik biaya tidak tetap pada peternakan pola 

kemitraan dan mandiri (Rp/kg) 

 

 Biaya tidak tetap tertinggi pada pola kemitraan dan 

mandiri terletak pada biaya pakan yaitu sebesar Rp 11.191,-

/kg/tahun pada pola kemitraan dan Rp 10.554,-.kg/tahun pada 

pola mandiri. Biaya tidak tetap tertinggi pada pola kemitraan 

terjadi pada periode 5 yaitu sebesar Rp 15.221,-/kg sedangkan 

biaya tidak tetap terendah terjadi pada periode 4 yaitu Rp 

13.779,-/kg. Biaya tidak tetap tertinggi pada pola mandiri 

terjadi pada periode 5 yaitu Rp 14.309,- sedangkan biaya tidak 

tetap terendah terjadi pada periode 1 yaitu Rp 12.442,-/kg. 

Perbedaan biaya pada masing – maasing periode tersebut 

dipengaruhi jumlah produksi yang diperoleh pada masing – 

masing periode. 
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Gambar 13. Grafik persentase pembelian DOC dan pakan pada 

peternakan pola kemitraan  

dan mandiri (%/ periode) 

 

 Persentase pembelian DOC dan pakan merupakan 

biaya tertinggi dari biaya produksi. Biaya pembelian DOC 

pada kemitraan tertinggi pada periode 1 yaitu 19,81%, 

sedangkan pembelian pakan tertinggi pada periode 5 yaitu 

79,77%. Peternak pola mandiri biaya pembelian pakan 

tertinggi pada periode 3 yaitu 79,42%, sedangkan pembelian 

DOC tertinggi periode 5 yaitu 17,69%. Perbedaan persentase 

pada setiap periode dipengaruhi oleh harga pakan dan DOC 

dari perusahaan kemitraan dan poultry shop tidak sama. 

  

4.6.2 Penerimaan 

 Penerimaan pada penelitian pola kemitraan terdiri dari 

penjualan ayam, bonus harga, bonus deplesi, bonus FCR (feed 

convertion ratio), bonus HPP (Hasil Pemeliharaan Peternak), 

bonus pemanas, subsidi box plastik, penjualan kardus DOC, 

penjualan ekskreta dan penjualan karung pakan. Penerimaan 
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pola mandiri terdiri dari penjualan ayam, penjualan kardus 

DOC, penjualan ekskreta dan penjualan karung pakan.  

 Penerimaan tertinggi terletak pada peternakan pola 

kemitraan yaitu Rp 15.264,-/kg/tahun sedangkan pada pola 

mandiri yaitu Rp 14.741,-/kg/ tahun. Penerimaan terbesar 

terletak pada penjualan ayam penjualan ayam yaitu 97,32% 

dari total penerimaan atau Rp 14.856.-/kg/tahun pada pola 

kemitraan dan 99,43% dari total penerimaan atau Rp 14.656,-

/kg/tahun pada pola mandiri. 

 Perbedaan nilai penjualan pada masing-masing pola 

dipengaruhi perbedaan harga ayam, bonus yang diberikan 

perusahaan dan penjualan hasil samping. Bonus harga 

diperoleh apabila harga ayam di pasar saat panen lebih tinggi 

dari harga kontrak (terdapat selisih), selisih tersebut dikali 

20% untuk keuntungan yang didapat peternak. Bonus-bonus 

lainnya diperoleh apabila performa ayam saat panen sesuai 

dengan standar perusahaan dan kesepakatan kontrak, kontrak 

kerjasama dapat dilihat pada lampiran 1. Penerimaan tertinggi 

pada pola kemitraan terjadi pada periode 2 yaitu Rp 15.458,-

/kg sedangkan penerimaan terendah terjadi pada periode 6 

yaitu Rp 14.907,-/kg. Penerimaan tertinggi pada pola mandiri 

terjadi pada periode 1 yaitu Rp 20.383,-/kg sedangkan 

penerimaan terendah terjadi pada periode 3 yaitu Rp 12.085,-

/kg. Perbedaan tersebut disebabkan jumlah hasil produksi yang 

berbeda pada masing – masing periode. 
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Gambar 14. Grafik penerimaan pola kemitraan dan mandiri 

(Rp/kg/periode) 

 

 Penerimaan mempengaruhi keuntungan pada usaha 

peternakan ayam pedaging. Penerimaan yang tinggi akan 

meningkatkan keuntungan. Penelitian menunjukkan bahwa 

pola kemitraan memiliki penerimaan yang lebih banyak 

dibandingkan pola mandiri, hal ini terjadi dikarenakan jumlah 

dan bobot badan ayam yang dijual mengalami perbedaan pada 

masing-masing periode namun memiliki rata-rata bobot badan 

yang sama dan banyak bonus yang diberikan perusahaan untuk 

pola kemitraan.  

 
Gambar 15. Grafik penerimaan penjualan ayam pola 

kemitraan dan mandiri (%/ periode). 
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 Persentase penerimaan penjualan ayam pada pola 

kemitraan dari periode 1 – 6 berkisar 95,89 – 89,47%, 

sedangkan pola mandiri berkisar 99,29 – 99,59%. Persentase 

penerimaan penjualan ayam pada pola kemitraan terjadi 

perbedaan karena peternak plasma tidak sepenuhnya 

mendapatkan penerimaan dari penjualan ayam saja, melainkan 

mendapat penerimaan berupa bonus-bonus dan penjualan hasil 

samping. Peternak mandiri hampir persentase penerimaannya 

dari penjualan ayam karena penerimaan lainnya hanya 

penjualan hasil samping yang tidak terlalu mempengaruhi 

persentase. 

 
Gambar 16. Grafik penerimaan penjualan hasil samping 

kemitraan dan mandiri (%/periode) 

 

  

 Penerimaan penjualan hasil samping pada pola 

kemitraan dan mandiri terdiri dari penjualan kardus DOC, 

penjualan ekskreta dan karung pakan. Persentase penerimaan 

antara ketiga hasil samping hampir sama yakni dibawah 0,5%. 

Penerimaan paling tinggi yaitu penjualan karung pakan yaitu 

sebesar 0,42% pada periode 3. Penerimaan hasil samping 
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setiap periode tidak sama karena ekskreta yang dihasilkan 

tidak sama, total sak yang digunakan dan jumlah dus yang 

dijual berbeda. 

 
Gambar 17. Grafik penerimaan bonus dari PT. Surya Mitra 

Farm (%/periode) 

 

 Penerimaan berupa bonus dari perusahaan kemitraan 

PT. Surya Mitra Farm ada 7 macam. Grafik di atas 

menunjukkan penerimaan tertinggi pada periode 5 yaitu bonus 

harga yaitu sebesar 2,93%, hal ini menunjukkan pada periode 

5 harga ayam di pasar lebih tinggi dari harga kontrak sehingga 

terdapat selisih harga yang cukup tinggi. Bonus harga 

didapatkan apabila harga pasar ayam lebih besar daripada 

harga kontrak, maka peternak akan mendapat 20% dari selisih 

harga. Bonus Deplesi didapatkan apabila mortalitas per 

periode sesuai dengan tabel standar PT. Surya Mitra Farm. 

Bonus FCR didapatkan apabila feed convertion ratio per 

periode sesuai dengan tabel standar PT. Surya Mitra Farm. 

Bonus HPP (Hasil Pemeliharaan Peternak), apabila HPP tidak 
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melebihi 2.0 %. Jumlah Ekor yang dipanen ditambah Jumlah 

Mortalitas melebihi Jumlah DOC IN + 2 %, maka plasma 

tidak akan mendapatkan Bonus HPP. Kembali Daging 

diberikan apabila jumlah daging (kg) melebihi  setoran ke 

perusahaan. 1 sak pakan-29 kg. Subsidi box plastic diberikan 

apabila yang diterima peternak plasma adalah box plastik, 

bukan kardus. 

 

4.6.3 Keuntungan atau Pendapatan 

 Keuntungan usaha peternakan pola kemitraan dan 

mandiri pada penelitian dipengaruhi jumlah penerimaan dan 

total biaya produksi. Keuntungan diperoleh jika penerimaan 

lebih tinggi dibandingkan total biaya produksi. Semakin besar 

keuntungan maka akan semakin layak usaha peternakan 

didirikan. Hasil penelitian sesuai dengan Sukirno (2003) 

menyatakan bahwa keuntungan adalah perbedaan antara hasil 

penjualan yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan. 

Keuntungan akan mencapai maksimum apabila perbedaan 

keduanya maksimum. 

 

Tebel 6. Keuntungan per periode pola kemitraan dan mandiri 

Keterangan Kemitraaan Mandiri 

 

Rp/ farm Rp/ kg Rp/ farm Rp/ kg 

Total Penerimaan 1.140.841.047 15.264 464.088.089 17.689 

Total Biaya Produksi 1.081.636.476 14.472 356.229.561 13.578 

Keuntungan (EAT) 59.204.571 792 107.858.528 4.111 

Sumber: Data primer diolah (2015) 

  

 Keuntungan pada peternakan pola mandiri 

dipengaruhi oleh penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan 

pola kemitraan, sedangkan biaya produksi dari keduanya 
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hampir sama, sehingga didapatkan keuntungan yang berbeda. 

Keuntungan pada peternakan pola kemitraan dan pola mandiri 

yang disajikan pada gambar 9 menunjukkan bahwa 

keuntungan pada pola mandiri lebih tinggi daripada pola 

kemitraan. Keuntungan pada pola mandiri yaitu Rp 4.111,-

/kg/periode sedangkan pada pola kemitraan yaitu Rp 792,-

/kg/periode. Keuntungan atau pendapatan diperoleh dari 

selisih antara penerimaan dan total biaya produksi.  

 
Gambar 18. Grafik keuntungan pola kemitraan dan mandiri 

(Rp/kg/periode) 

 

 Keuntungan tertinggi pada pola kemitraan terjadi pada 

periode 1 yaitu Rp 1.571,-/kg dan pada periode 5 peternak 

mengalami kerugian yaitu sebesar Rp -352,-/kg. keuntungan 

tertinggi pada pola mandiri terjadi pada periode 1 yaitu sebesar 

Rp 7.567,-/kg dan pada periode 3 peternak mengalami 

kerugian yaitu sebesar Rp -1.280,-/kg. Perbedaan tersebut 

disebabkan jumlah hasil produksi yang berbeda pada masing-

masing periode. Kerugian tersebut terjadi karena total 

penerimaan lebih rendah daripada biaya produksi yang 

dikeluarkan peternak. 
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4.7 Analisis Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas merupakan hasil akhir bersih dari 

berbagai kebijakan dan keputusan pemilik peternakan. Rasio 

profitabilitas akan memberikan jawaban akhir tentang 

peternakan, rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat 

efektivitas pengelolaan perusahaan. Sugiyarso dan Winarni 

(2005) menyatakan bahwa profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya 

dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.  

 

Tabel 7. Nilai profitabilitas rata-rata per periode pola 

kemitraan dan mandiri berdasarkan Peraturan menteri Negara 

KUKM RI Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006. 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

 

 Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa nilai NPM, 

ROI, ROE dan GPM pada pola kemitraan berada di bawah 

standar, sedangkan pola mandiri berada di atas standar. 

Standar tersebut merupakan standar yang dikeluarkan oleh 

Kemenkop (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah) tahun 2006. Nilai profitabilitas pola kemitraan 

menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh belum 

memenuhi standar tetapi tidak sampai merugi, karena nilai 

profitabilitas tidak ada yang minus.  
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4.7.1 Net Profit Margin (NPM) 

 Rasio margin laba bersih (net profit margin/NPM) 

dihitung dengan membagi laba bersih yang diperoleh 

perusahaan dengan penjualannya.  

 

 
 

Gambar 19. Grafik net profit margin (NPM) pola kemitraan 

dan mandiri (%/periode) 

 

 Gambar 19 menunjukkan bahwa setiap Rp 1.000.000,- 

volume penjualan pada peternakan pola kemitraan tertinggi 

pada periode 1 menghasilkan laba bersih sebesar Rp 98.200,-. 

sedangkan setiap Rp 1.000.000,- volume penjualan tertinggi 

pada periode 1 peternakan pola mandiri menghasilkan laba 

bersih sebesar Rp 371.200,-. Artinya, peternakan pola mandiri 

lebih efisien memperoleh keuntungan bersih daripada 

kemitraan. Peternak mandiri mengalami kerugian pada periode 

3, setiap Rp 1.000.000,- volume penjualan mengalami 

kerugian Rp -105.900. Rasio ini menunjukkan seberapa besar 

keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, jika profit 

margin perusahaan lebih rendah dari rata – rata industrinya, 

hal itu dapat disebabkan oleh harga jual perusahaan yang lebih 
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rendah daripada harga pokok penjualan perusahaan pesaing 

ataupun keduanya (Sugiono, 2012). 

 

4.7.2 Hasil Pengembalian Investasi (ROI) 

  Rasio hasil pengembalian investasi (return on 

investment/ ROI) digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva 

yang tersedia dalam perusahaan (peternakan). Mulyadi (2001) 

Return on Investment adalah merupakan perbandingan laba 

dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba.  

  

 
Gambar 20. Grafik ROI peternakan ayam pedaging pola 

kemitraan dan mandiri (%/ periode) 

  

 Gambar 20 menunjukkan bahwa Semakin tinggi rasio 

ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan. Keadaan 

keuangan pola mandiri lebih baik dari pada pola kemitraan 

karena nilai ROI pola mandiri mencapai tertinggi pada periode 

1 yaitu 21,63%, sedangkan pola kemitraan nilai ROI tertinggi 

hanya mencapai 4,96%. Kedua peternakan sama – sama 

pernah mendapatkan nilai ROI negatif yaitu pola kemitraan 
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pada periode 5 (-1,10%), sedangkan pola mandiri pada periode 

3 (-4,69%).  

 Nilai ROI pola kemitraan menunjukkan bahwa usaha 

peternakan berada pada posisi tidak aman dan pada periode 3 

berada pada posisi tidak menguntungkan, hal ini terjadi karena 

keuntungan masing-masing periode tidak tinggi dibandingkan 

jumlah seluruh aktiva yang dimiliki. Pola Mandiri pada 

periode 1 berada pada posisi aman yaitu 21,63% dan periode 3 

(-4,69%) berada pada posisi tidak menguntungkan. Syamsudin 

(2009), Return on Investment atau yang disebut juga dengan 

Return on Total Asset merupakan pengukuran kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam 

perusahaan.   

  

4.7.3 Hasil Pengembalian Ekuitas (ROE) 

  Hasil pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) 

merupakan suatu pengukuran dari penerimaan (income) yang 

tersedia bagi pemilik saham (pemilik peternakan) atas modal 

yang diinvestasikan didalam usaha peternakan. 

 

 
Gambar 21. Grafik ROE peternakan ayam pedaging pola 

kemitraan dan mandiri (%/periode). 
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  Gambar 21 menunjukkan bahwa rasio ROE pola 

kemitraan tertinggi pada periode 1 yaitu 10,19% sedangkan 

pada pola mandiri 57,17%. Kedua pola peternakan sama-sama 

mendapatkan nilai ROE negatif pola kemitraan pada periode 5 

(-2,14%) dan pola mandiri pada periode 3 (-9,46%). Astuti, 

Utami dan Nugroho (2013) menyebutkan bahwa ada 5 

kategori ROE/ rentabilitas modal sendiri yaitu: kategori buruk 

(1-25%), kategori rendah (26-50%), kategori cukup (51-75%), 

kategori baik (76-100%) dan kategori baik sekali (>100%). 

Semakin besar rasio ROE menunjukkan kenaikan laba bersih 

dari perusahaan yang bersangkutan. Terdapat hubungan yang 

positif antara ROE dengan harga saham yang dapat 

meningkatkan nilai buku saham perusahaan (Riyanto, 2001). 

  Peternakan pola kemitraan berada pada kategori 

rentabilitas buruk sedangkan pola mandiri kategori cukup. 

Kedua pola peternakan pada periode 5 dan 3 nilai rasio ROE 

negatif, artinya peternak mengalami kerugian yang 

menimbulkan kedudukan yang kurang memuaskan bagi 

pemilik perusahaan. Nilai ROE yang beragam disebabkan 

karena manajemen peternakan dalam mengelola modal sendiri 

dan kemampuan pemilik peternakan untuk memperoleh 

pendapatan dari investasi yang telah dikeluarkan pemilik 

modal beragam. Peternakan dengan pola mandiri lebih 

menguntungkan bagi pemilik saham karena nilai ROE 

peternakan mandiri lebih tinggi dari pada peternakan pola 

kemitraan. 

 

4.7.4 Margin Laba Kotor (GPM) 

 Rasio tingkat laba kotor (gross profit margin/GPM) 

dipengaruhi oleh penjualan dan biaya produksi. Rasio yang 

rendah bisa disebabkan penjualan turun lebih besar dari 
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turunnya biaya. Gross Profit Margin digunakan untuk 

mengukur total laba kotor yang tersedia untuk menutup beban 

operasi dan laba yang diharapkan (Sugiono, 2012). 

 
Gambar 22. Grafik GPM peternakan ayam pedaging  pola 

kemitraan dan mandiri (%/periode) 

  

 Gambar 22 menunjukkan bahwa setiap Rp 1.000.000,- 

volume penjualan pada peternakan pola kemitraan tertinggi 

pada periode 1 menghasilkan laba bersih sebesar Rp 98.200,-. 

sedangkan setiap Rp 1.000.000,- volume penjualan tertinggi 

pada periode 1 peternakan pola mandiri menghasilkan laba 

bersih sebesar Rp 371.200,-. Artinya, peternakan pola mandiri 

lebih efisien memperoleh keuntungan kotor daripada 

kemitraan. Peternak mandiri mengalami kerugian pada periode 

3, setiap Rp 1.000.000,- volume penjualan mengalami 

kerugian Rp -105.900.  

 Rendahnya nilai GPM pola kemitraan 

mengidentifikasikan bahwa pendapatan dari peternak terlalu 

kecil sehingga peternak harus mampu meningkatkan 

pendapatan melalui penjualannya, sedangkan nilai GPM pola 

mandiri yang tinngi mengidentifikasikan semakin baik 

keadaan operasioal peternakan tersebut. Artinya, peternakan 

dengan pola mandiri lebih mampu berproduksi secara efisien 
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bila dibandingkan dengan peternakan pola kemitraan. Pada 

penelitian ini keuntungan kotor/earning before interest and tax 

(EBIT) sama dengan keuntungan bersih. Earning after tax 

(EAT) karena peternak pola kemitraan dan mandiri tidak 

melakukan pembayaran pajak. 

 

4.8 Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

 Nilai R/C ratio pada penelitian ini dipengaruhi oleh 

penerimaan dan total biaya produksi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai R/C ratio pada kedua pola adalah 

lebih dari satu. Nilai R/C ratio pada peternakan pola kemitraan 

adalah 1,05 artinya bahwa setiap Rp 1.000.000,- biaya 

produksi yang dikeluarkan maka akan diperoleh penerimaan 

sebesar Rp 1.050.000,- per periode yang berarti memperoleh 

keuntungan Rp 50.000,- per periode. Peternakan pola mandiri 

sebesar 1,30 artinya bahwa setiap Rp 1.000.000,- biaya 

produksi yang dikeluarkan maka akan diperoleh penerimaan 

sebesar Rp 1.300.000,- per periode yang berarti memperoleh 

keuntungan Rp 300.000,- per periode. Kedua pola peternakan 

layak untuk dikembangkan, namun pola peternakan mandiri 

lebih layak karena memiliki nilai R/C ratio lebih tinggi 

dibandingkan pola kemitraan. Nilai R/C ratio pada pola 

kemitraan dan mandiri dapat dilihat pada tabel 7. 

 

Tabel 8. Rata – rata per periode nilai R/C rasio pada 

peternakan pola kemitraan dan mandiri 

Keterangan Kemitraan Mandiri 

Penerimaan 1.140.841.047,- 464.088.089,- 

Total Biaya Produksi 1.081.636.476,- 356.229.561,- 

R/ C Ratio 1,05 1,30 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 
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 Hasil penelitian ini sesuai dengan Chandra (2012) 

menyatakan bahwa suatu usaha dapat dinyatakan layak atau 

masih dalam tingkat efisiensi apabila nilai R/C ratio lebih dari 

satu yang artinya nilai penerimaan sama lebih besar dari total 

biaya, maka semakin besar nilai R/C rasio maka semakin besar 

juga tingkat efisiensi suatu perusahaan. Nilai R/C rasio pada 

masing-masing periode dapat dilihat pada gambar 23. 

 
Gambar 23. Grafik R/C ratio pada pola kemitraan dan mandiri 

per periode (%/periode) 

 

 Gambar 23 menunjukkan bahwa nilai R/C Ratio 

tertinggi pada pola kemitraan terjadi pada periode 1 yaitu 

sebesar 1,11, sedangkan nilai terendah terjadi pada periode 5 

yaitu 0,98 yang artinya pada periode 5 peternak mengalami 

kerugian. Nilai R/C Ratio tertinggi pada pola mandiri terjadi 

pada periode 1 yaitu sebesar 1,59 yang artinya peternak 

mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sedangkan nilai 

terendah terjadi pada periode 3 yaitu sebesar 0,90 yang artinya 

peternak pada periode 3 mengalami kerugian. 
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4.9 Analisis Usaha berdasarkan Strain yang Sama Pola 

 Kemitraan dan Mandiri 

4.9.1 Biaya Produksi 

 Pembelian bibit (DOC) merupakan urutan kedua yang 

mempengaruhi biaya produksi setelah biaya pakan, yaitu 

sekitar 15-25%. Usaha peternakan pola kemitraan PT. Surya 

Mitra Farm dan pola mandiri sama – sama menggunakan DOC 

dengan strain dari perusahaan yang berbeda setiap periode. 

Harga dari perusahaan juga tidak sama setiap periode, 

sehingga faktor pembelian bibit merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi biaya produksi, penerimaan dan 

keuntungan. Perhitungan berdasarkan strain yang sama tidak 

bermaksud untuk membandingkan strain yang paling terbaik, 

tetapi untuk menunjukkan fakta di lapangan. Berikut gambar 

24 biaya produksi berdasarkan strain yang sama. 

 
Gambar 24. Grafik biaya produksi pola kemitraan PT. Surya 

Mitra Farm (Rp/kg/periode). 

 

 Gambar 24 menjelaskan bahwa biaya produksi pola 

kemitraan PT. Surya Mitra Farm menghabiskan biaya 

produksi yang berbeda-beda meskipun dari strain yang sama, 

karena harga DOC setiap periode berbeda-beda. Strain 

lohmann tercatat selalu ada dari periode 1-6 dan biaya 
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produksi tertinggi pada periode 3 sebesar Rp 15.403,-/kg. 

Peternakan pola kemitraan terdapat 3 macam strain yaitu 

lohmann, cobb dan ross. Ketiga strain tersebut lengkap 

terdapat pada periode 1, 3 dan 6. Biaya produksi tertinggi 

berdasarkan periode 1, 3 dan 6 yaitu Rp 17.648,-/kg 

menggunakan strain ross (periode 1) dari PT. SUJA (Super 

Unggas Jaya), sedangkan biaya produksi terendah pada 

periode 1 yaitu Rp 12.091,-/kg menggunakan strain cobb dari 

PT. Charoen Pokhpand. Biaya produksi/kg dipengaruhi dari 

berbagai faktor seperti harga DOC, harga pakan, biaya 

depresiasi, biaya obat- obatan dan lain-lain. Harga DOC dari 

PT. SUJA pada periode 1 Rp 5.750,-/ekor, dengan presentase 

18,18% dari biaya produksi. Harga DOC dari PT. Charoen 

Pokhpand Rp 5.700,-/ekor, dengan presentase 26,02% dari 

biaya produksi. 

 
Gambar 25. Grafik biaya produksi pola mandiri 

(Rp/kg/periode). 

  

 Gambar 25 menjelaskan bahwa biaya produksi pola 

mandiri menghabiskan biaya produksi yang berbeda-beda 

meskipun dari strain yang sama, karena harga DOC setiap 

periode berbeda-beda. Strain cobb tercatat selalu ada dari 

periode 1-6 dan biaya produksi tertinggi pada periode 6 
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sebesar Rp 14.080,-/kg, terendah periode 4 sebesar Rp 

13.080,-/kg. Peternakan pola mandiri terdapat 3 macam strain 

yaitu cobb, ross dan lohmann. Periode 1 terdapat tiga strain 

yaitu cobb, ross dan lohmann. Biaya produksi tertinggi pada 

periode 1 sebesar Rp 13.928,-/kg dengan strain cobb dari PT. 

Charoen Pokhpand, sedangkan terendah sebesar Rp 12.407,-

/kg dengan strain ross dari PT. Super Unggas Jaya. 

 Biaya produksi/ kg dipengaruhi dari berbagai faktor 

seperti harga DOC, harga pakan, biaya depresiasi dan biaya 

obat-obatan. Harga DOC dari PT. Charoen Pokhpand pada 

periode 1 Rp 4.500,-/ekor, harga DOC dari PT. Super Unggas 

Jaya Rp 4.500,-/ekor. 

 

4.9.2 Penerimaan 

 Penerimaan pada penelitian merupakan hasil 

penjualan yang diperoleh peternak dijumlah dengan bonus 

yang diberikan oleh perusahaan. Pola kemitraan terdiri dari 

penjualan ayam, bonus harga, bonus DEP (deplesi), bonus 

FCR, bonus HPP (Hasil Pemeliharaan Peternak), bonus 

pemanas, subsidi box plastik, penjualan kardus DOC, 

penjualan ekskreta dan penjualan karung pakan. Penerimaan 

pola mandiri terdiri dari penjualan ayam, penjualan kardus 

DOC, penjualan ekskreta dan penjualan karung pakan.  
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Gambar 26. Grafik penerimaan pola kemitraan PT. Surya 

Mitra Farm (Rp/kg/periode).   

 Strain lohmann tercatat selalu ada dari periode 1-6 dan 

penerimaan tertinggi pada periode 1 sebesar Rp 15.741,-/kg. 

Peternakan pola kemitraan terdapat 3 macam strain yaitu 

lohmann, cobb, dan ross. Ketiga strain tersebut lengkap 

terdapat pada periode 1, 3 dan 6. Penerimaan tertinggi 

berdasarkan periode 1, 3 dan 6 yaitu Rp 16.557,-/kg 

menggunakan strain cobb (periode 1) dari PT. Charoen 

Pokhpand, sedangkan penerimaan terendah pada periode 3 

yaitu Rp 13.732,-/kg menggunakan strain cobb dari PT. 

Charoen Pokhpand.  Perbedaan penerimaan tersebut 

disebabkan jumlah hasil produksi yang berbeda pada masing-

masing periode. 

 
Gambar 27. Grafik penerimaan pola mandiri (Rp/kg/periode).  

 Strain cobb tercatat selalu ada dari periode 1-6 dan 

penerimaan tertinggi pada periode 1 sebesar Rp 20.389,-/kg, 

terendah periode 3 sebesar Rp 12.086,-/kg. Peternakan pola 

mandiri terdapat 3 macam strain yaitu cobb, ross dan 

lohmann. Periode 1 terdapat tiga strain yaitu cobb, ross dan 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

P1 P2 P3 P4 P5 P6

R
p

/k
g

 

Periode 

Cobb

Ross

Lohmann



78 

 

lohmann. Penerimaan tertinggi pada periode 1 sebesar Rp 

20.389,-/kg dengan strain cobb dari PT. Charoen Pokhpand, 

sedangkan terendah sebesar Rp 20.380,-/kg dengan strain ross 

dari PT. Super Unggas Jaya. Penerimaan terbesar terletak pada 

penjualan ayam penjualan ayam yaitu 99,56% dari total 

penerimaan pola mandiri periode 1 dengan menggunakan 

strain cobb. Perbedaan nilai penerimaan pada masing-masing 

pola dipengaruhi perbedaan harga ayam, bonus yang diberikan 

perusahaan dan penjualan hasil samping.  

 

4.9.3 Keuntungan atau Pendapatan 

 Keuntungan atau pendapatan diperoleh dari selisih 

antara penerimaan dan total biaya produksi. Keuntungan 

diperoleh jika penerimaan lebih tinggi dibandingkan total 

biaya produksi. Semakin besar keuntungan maka akan 

semakin layak usaha peternakan didirikan.  

 
Gambar 28. Grafik keuntungan pada pola kemitraan 

(Rp/kg/periode). 

 

 Strain lohmann tercatat selalu ada dari periode 1-6 dan 

keuntungan tertinggi pada periode 2 sebesar Rp 1.707,-/kg. 
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Peternakan pola kemitraan terdapat 3 macam strain yaitu 

lohmann, cobb, dan ross. Ketiga strain tersebut lengkap 

terdapat pada periode 1, 3 dan 6. keuntungan tertinggi 

berdasarkan periode 1, 3 dan 6 yaitu Rp 4.466,-/kg 

menggunakan strain cobb (periode 1) dari PT. Charoen 

Pokhpand, sedangkan mengalami kerugian pada periode 1 

yaitu Rp -1.164,-/kg menggunakan strain ross dari PT. Super 

Unggas Jaya. Perbedaan penerimaan tersebut disebabkan 

jumlah hasil produksi yang berbeda pada masing-masing 

periode. Keuntungan akan mencapai maksimum apabila 

perbedaan keduanya maksimum. 

 
Gambar 29. Grafik keuntungan pola mandiri (Rp/kg/periode) 

 

 Strain cobb tercatat selalu ada dari periode 1-6 dan 

keuntungan tertinggi pada periode 1 sebesar Rp 6.461,-/kg, 

mengalami kerugian pada periode 3 sebesar Rp -1.410,-/kg. 

Peternakan pola mandiri terdapat 4 macam strain yaitu cobb, 

ross dan lohmann. Periode 1 terdapat tiga strain yaitu cobb, 

ross dan lohmann. Keuntungan tertinggi pada periode 1 

sebesar Rp 7.973,-/kg dengan strain ross dari PT. Super 
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Unggas Jaya, sedangkan terendah sebesar Rp 6.461,-/kg 

dengan strain cobb dari PT. Charoen Pokhpand. Keuntungan 

usaha peternakan pola kemitraan dan mandiri pada penelitian 

ini dipengaruhi jumlah penerimaan dan total biaya produksi. 

Keuntungan pada peternakan pola mandiri dipengaruhi oleh 

penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan pola kemitraan, 

sedangkan biaya produksi dari keduanya hampir sama, 

sehingga didapatkan keuntungan yang berbeda.  

 

4.10 Analisis Profitabilitas berdasarkan strain yang 

 sama 

 Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini 

memberi ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu 

perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan aspek fundamental 

perusahaan, karena selain memberikan daya tarik yang besar 

bagi investor yang akan menanamkan dananya pada 

perusahaan juga sebagai alat ukur terhadap efektivitas dan 

efisiensi penggunaan semua sumber daya yang ada di dalam 

proses operasional perusahaan. Hasil perhitungan profitabilitas 

berdasarkan strain yang berbeda dapat dilihat tabel 9 dan 10 di 

bawah ini. 
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Tabel 9. Nilai Profitabilitas pola Kemitraan PT. Surya Mitra 

Farm berdasarkan Peraturan menteri Negara KUKM RI 

Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

 

Tabel 10. Nilai Profitabilitas pola Mandiri 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 
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4.10.1   Net Profit Margin (NPM)  

 Tabel 8 dan 9 menunjukkan bahwa peternakan 

kemitraan untuk strain lohmann tercatat selalu ada dari 

periode 1-6 dan NPM (net profit margin) tertinggi pada 

periode 2 sebesar 26,97. Peternakan pola kemitraan terdapat 3 

macam strain yaitu lohmann, cobb, dan ross. Ketiga strain 

tersebut lengkap terdapat pada periode 1, 3 dan 6. NPM 

tertinggi berdasarkan periode 1, 3 dan 6 yaitu 26,97 

menggunakan strain cobb (periode 1) dari PT. Charoen 

Pokhpand, sedangkan mengalami kerugian pada periode 1 

yaitu NPM -7,06 menggunakan strain ross dari PT. Super 

Unggas Jaya. Nilai NPM tertinggi pada peternakan pola 

kemitraan berada di atas standar yaitu lebih atau sama dengan 

15%. Setiap Rp 1.000.000,- volume penjualan pada peternakan 

pola kemitraan tertinggi pada periode 1 menghasilkan laba 

bersih sebesar Rp 269.700,-.  

 Peternakan pola mandiri untuk strain cobb tercatat 

selalu ada dari periode 1-6 dan NPM (net profit margin) 

tertinggi pada periode 1 sebesar 31,69, mengalami kerugian 

pada periode 3 sebesar -11,66. Peternakan pola mandiri 

terdapat 4 macam strain yaitu cobb, ross, platinum dan 

superchick. Periode 1 terdapat tiga strain yaitu cobb, ross dan 

lohmann. Nilai NPM tertinggi pada periode 1 sebesar 39,12 

dengan strain ross dari PT. Super Unggas Jaya, sedangkan 

terendah sebesar 31,69 dengan strain cobb dari PT. Charoen 

Pokhpand. Setiap Rp 1.000.000,- volume penjualan tertinggi 

pada periode 1 peternakan pola mandiri menghasilkan laba 

bersih sebesar Rp 391.200,-. Peternak mandiri mengalami 

kerugian pada periode 3, setiap Rp 1.000.000,- volume 

penjualan mengalami kerugian Rp -116.600. Rasio ini 

menunjukkan seberapa besar keuntungan bersih yang 
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diperoleh perusahaan, jika profit margin perusahaan lebih 

rendah dari rata – rata industrinya, hal itu dapat disebabkan 

oleh harga jual perusahaan yang lebih rendah daripada harga 

pokok penjualan perusahaan pesaing ataupun keduanya 

(Sugiono, 2012). 

 

4.10.2  Return on Investment (ROI)  

 Nilai ROI (return on investment) pola kemitraan 

menunjukkan bahwa peternakan kemitraan untuk strain 

lohmann tercatat selalu ada dari periode 1-6 dan ROI (return 

on investment) tertinggi pada periode 2 sebesar 5,75. 

Peternakan pola kemitraan terdapat 3 macam strain yaitu 

lohmann, cobb, dan ross. Ketiga strain tersebut lengkap 

terdapat pada periode 1, 3 dan 6. Nilai ROI tertinggi 

berdasarkan periode 1, 3 dan 6 yaitu 15,76 menggunakan 

strain cobb (periode 1) dari PT. Charoen Pokhpand, 

sedangkan mengalami kerugian pada periode 1 yaitu ROI -

3,41 menggunakan strain ross dari PT. Super Unggas Jaya.  

 Peternakan pola mandiri untuk strain cobb tercatat 

selalu ada dari periode 1-6 dan ROI (return on investment) 

tertinggi pada periode 1 sebesar 18,76, mengalami kerugian 

pada periode 3 sebesar -5,48. Peternakan pola mandiri terdapat 

3 macam strain yaitu cobb, ross dan lohmann. Periode 1 

terdapat tiga strain yaitu cobb, ross dan lohmann. Nilai ROI 

tertinggi pada periode 1 sebesar 24,20 dengan strain ross dari 

PT. Super Unggas Jaya, sedangkan terendah sebesar 18,76 

dengan strain cobb dari PT. Charoen Pokhpand. Nilai ROI 

tertinggi pada peternakan pola kemitraan dan mandiri sama – 

sama berada di atas standar yaitu lebih atau sama dengan 

7,8%. Semakin tinggi rasio, semakin baik keadaan suatu 

perusahaan.  
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4.10.3 Return on Equity (ROE)  

 Peternakan kemitraan untuk strain lohmann tercatat 

selalu ada dari periode 1-6 dan ROE (return on equity) 

tertinggi pada periode 2 sebesar 9,61. Peternakan pola 

kemitraan terdapat 3 macam strain yaitu lohmann, cobb, dan 

ross. Ketiga strain tersebut lengkap terdapat pada periode 1, 3 

dan 6. Nilai ROE tertinggi berdasarkan periode 1, 3 dan 6 

yaitu 20,64 menggunakan strain cobb (periode 1) dari PT. 

Charoen Pokhpand, sedangkan mengalami kerugian pada 

periode 1 yaitu ROI -3,75 menggunakan strain ross dari PT. 

Super Unggas Jaya.  

 Peternakan mandiri untuk strain cobb tercatat selalu 

ada dari periode 1-6 dan ROE (return on equity) tertinggi pada 

periode 1 sebesar 23,61, mengalami kerugian pada periode 3 

sebesar 8,95. Peternakan pola mandiri terdapat 3 macam strain 

yaitu cobb, ross dan lohmann. Periode 1 terdapat tiga strain 

yaitu cobb, ross dan lohmann. Nilai ROE tertinggi pada 

periode 1 sebesar 49,37 dengan strain ross dari PT. Super 

Unggas Jaya, sedangkan terendah sebesar 23,61 dengan strain 

cobb dari PT. Charoen Pokhpand. Nilai ROE tertinggi pada 

peternakan mandiri berada di atas standar yaitu lebih atau 

sama dengan 21%, sedangkan peternakan pola kemitraan 

masih berada dibawah standar yaitu 20,64%. Peternakan pola 

kemitraan berada pada kategori rentabilitas buruk sedangkan 

pola mandiri kategori rendah.  

  Nilai ROE yang beragam disebabkan karena 

manajemen peternakan dalam mengelola modal sendiri dan 

kemampuan pemilik peternakan untuk memperoleh 

pendapatan dari investasi yang telah dikeluarkan pemilik 

modal beragam. Peternakan dengan pola mandiri lebih 

menguntungkan bagi pemilik saham karena nilai ROE 
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peternakan mandiri lebih tinggi dari pada peternakan pola 

kemitraan. Astuti, dkk (2013) menyebutkan bahwa ada 5 

kategori ROE/ rentabilitas modal sendiri yaitu: kategori buruk 

(1-25%), kategori rendah (26-50%), kategori cukup (51-75%), 

kategori baik (76-100%) dan kategori baik sekali (>100%).  

 

4.10.4 Gross Profit Margin (GPM)  

 Peternakan kemitraan untuk strain lohmann tercatat 

selalu ada dari periode 1-6 dan GPM (gross profit margin) 

tertinggi pada periode 2 sebesar 26,97. Peternakan pola 

kemitraan terdapat 3 macam strain yaitu lohmann, cobb, dan 

ross. Ketiga strain tersebut lengkap terdapat pada periode 1, 3 

dan 6. GPM tertinggi berdasarkan periode 1, 3 dan 6 yaitu 

26,97 menggunakan strain cobb (periode 1) dari PT. Charoen 

Pokhpand, sedangkan mengalami kerugian pada periode 1 

yaitu GPM -7,06 menggunakan strain ross dari PT. Super 

Unggas Jaya. Nilai NPM tertinggi pada peternakan pola 

kemitraan berada di atas standar yaitu lebih atau sama dengan 

15%. Setiap Rp 1.000.000,- volume penjualan pada peternakan 

pola kemitraan tertinggi pada periode 1 menghasilkan laba 

bersih sebesar Rp 269.700,-.  

 Peternakan pola mandiri untuk strain cobb tercatat 

selalu ada dari periode 1-6 dan GPM (net profit margin) 

tertinggi pada periode 1 sebesar 31,69, mengalami kerugian 

pada periode 3 sebesar -11,66. Peternakan pola mandiri 

terdapat 3 macam strain yaitu cobb, ross dan lohmann. Periode 

1 terdapat tiga strain yaitu cobb, ross dan lohmann. Nilai GPM 

tertinggi pada periode 1 sebesar 39,12 dengan strain ross dari 

PT. Super Unggas Jaya, sedangkan terendah sebesar 31,69 

dengan strain cobb dari PT. Charoen Pokhpand. Setiap Rp 

1.000.000,- volume penjualan tertinggi pada periode 1 



86 

 

peternakan pola mandiri menghasilkan laba bersih sebesar Rp 

391.200,-. Peternak mandiri mengalami kerugian pada periode 

3, setiap Rp 1.000.000,- volume penjualan mengalami 

kerugian Rp -116.600. Rasio ini menunjukkan seberapa besar 

keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, jika profit 

margin perusahaan lebih rendah dari rata – rata industrinya, 

hal itu dapat disebabkan oleh harga jual perusahaan yang lebih 

rendah daripada harga pokok penjualan perusahaan pesaing 

ataupun keduanya (Sugiono, 2012). Rendahnya nilai GPM 

pola kemitraan mengidentifikasikan bahwa pendapatan dari 

peternak terlalu kecil sehingga peternak harus mampu 

meningkatkan pendapatan melalui penjualannya, sedangkan 

nilai GPM pola mandiri yang tinggi mengidentifikasikan 

semakin baik keadaan operasioal peternakan tersebut. 

Penelitian ini keuntungan kotor/ earning before interest and 

tax (EBIT) sama dengan keuntungan bersih. Earning after tax 

(EAT) karena peternak pola kemitraan dan mandiri tidak 

melakukan pembayaran pajak. 

   

4.11 Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

 Nilai R/ C ratio pada penelitian dipengaruhi oleh 

penerimaan dan total biaya produksi, sehingga hasil penelitian 

menunjukkan nilai R/C ratio pada kedua pola berbeda – beda. 

Chandra (2012) menyatakan bahwa suatu usaha dapat 

dinyatakan layak atau masih dalam tingkat efisiensi apabila 

nilai R/C ratio lebih dari satu yang artinya nilai penerimaan 

sama lebih besar dari total biaya. 
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Gambar 30. Grafik R/C rasio pada pola kemitraan per periode 

(R/C ratio/ periode) 

 

 Gambar 30 menunjukkan bahwa strain lohmann 

tercatat selalu ada dari periode 1-6 dan R/C tertinggi pada 

periode 2 sebesar 1,12. Peternakan pola kemitraan terdapat 3 

macam strain yaitu lohmann, cobb, dan ross. Ketiga strain 

tersebut lengkap terdapat pada periode 1, 3 dan 6. R/C 

tertinggi berdasarkan periode 1, 3 dan 6 yaitu 1,37 

menggunakan strain cobb (periode 1) dari PT. Charoen 

Pokhpand, sedangkan mengalami kerugian pada periode 1 

yaitu 0,93 menggunakan strain ross dari PT. Super Unggas 

Jaya. Artinya bahwa setiap Rp 1.000.000,- biaya produksi 

yang dikeluarkan maka akan diperoleh penerimaan sebesar Rp 

1.370.000,- per periode. Nilai R/C ratio terendah pada periode 

5 yaitu 0,98 yang berarti memperoleh kerugian (keuntungan 

minus).  
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Gambar 31. Grafik R/C ratio pada pola mandiri per periode 

(R/C ratio/periode) 

 

 Peternakan mandiri menunjukkan strain cobb tercatat 

selalu ada dari periode 1-6 dan R/C tertinggi pada periode 1 

sebesar 1,46, mengalami kerugian pada periode 3 sebesar 0,90. 

Peternakan pola mandiri terdapat 3 macam strain yaitu cobb, 

ross dan lohmann. Periode 1 terdapat tiga strain yaitu cobb, 

ross dan lohmann. R/C tertinggi pada periode 1 sebesar 1,64 

dengan strain ross dari PT. Super Unggas Jaya, sedangkan 

terendah sebesar 1,46 dengan strain cobb dari PT. Charoen 

Pokhpand. Nilai R/C Ratio tertinggi pada pola mandiri terjadi 

pada periode 1 yaitu sebesar 1,64 dengan strain ross yang 

artinya peternak mendapatkan keuntungan, sedangkan nilai 

terendah terjadi pada periode 3 yaitu sebesar 0,90 dengan 

strain cobb yang artinya peternak pada periode 3 mengalami 

kerugian. Peternakan pola mandiri sebesar 1,64 artinya bahwa 

setiap Rp 1.000.000,- biaya produksi yang dikeluarkan maka 

akan diperoleh penerimaan sebesar Rp 1.640.000,- per 

periode. Nilai R/C ratio menunjukkan bahwa kedua pola 

memiliki hasil yang berbeda – beda karena penerimaan yang 

diperoleh dan biaya produksi yang dikeluarkan tidak sama.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian peternakan pola mandiri 

lebih menguntungkan dibandingkan pola kemitraan 

PT. Surya Mitra Farm dilihat dari perhitungan pola 

mandiri dan kemitraan, modal Rp 16.243,-/kg dan Rp 

15.403,-/kg, biaya produksi Rp 13.578,-/kg dan Rp 

14.472,-/kg, penerimaan Rp 17.689,-/kg dan Rp 

15.264,-/kg, keuntungan Rp 4.111,-/kg dan Rp 792,-

/kg. 

2. Peternakan ayam pedaging pola mandiri lebih efisien 

dibanding peternakan pola kemitraan PT. Surya Mitra 

Farm berdasarkan perhitungan rasio profitabilitas dan 

R/C rasio pola mandiri dan kemitraan, net profit 

margin 23,24% dan 5,19%, return on investment 

13,34% dan 2,49%, return on equity 26,83% dan 

4,72%, gross profit margin 23,24% dan 5,19%, R/C 

rasio 1,30 dan 1,05. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang bisa diberikan pada hasil penelitian adalah: 

1. Peternak pola kemitraan hendaknya lebih 

memperhatikan manajemen pemeliharaan agar 

menghasilkan produksi dan keuntungan maksimal. 

2. Peternak yang ingin memperoleh keuntungan tinggi 

dengan resiko tinggi, hendaknya beternak secara pola 

mandiri, sedangkan peternak yang ingin memperoleh 

pendapatan stabil dengan keuntungan kurang 

maksimal hendaknya beternak dengan pola kemitraan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Surat kesepakatan perusahaan kemitraan ayam 

  pedaging PT. Surya Mitra Farm 
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Lampiran 2.  Susunan modal rata-rata per periode  

  peternakan pola kemitraan dan mandiri 

 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 
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Lampiran 3.  Laporan rugi-laba peternak pola kemitraan 

  dan mandiri 
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Lanjutan Lampiran 3. 
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Lampiran 4.  Struktur modal peternakan pola kemitraan dan 

  mandiri 
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Lampiran 5.  Contoh perhitungan analisis profitabilitas 

  dalam  satu tahun produksi pola kemitraan 
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Lampiran 6. Analisis profitabilitas per periode pola  

  kemitraan dan mandiri  
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Lampiran 7. Biaya produksi per periode peternak pola kemitraan PT. Surya Mitra Farm  
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Lampiran 8. Biaya produksi per periode peternak pola mandiri 
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Lampiran 9. Penerimaan per periode peternakan pola kemitraan  
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Lampiran 10. Penerimaan per periode peternakan pola mandiri 
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Lampiran 11. DOC yang digunakan pola kemitraan  
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Lampiran 12. DOC yang digunakan pola mandiri 
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Lampiran 13. Pakan yang digunakan peternak pola kemitraan  
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Lampiran 14. Pakan yang digunakan peternak pola mandiri 
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Lampiran 15. Biaya produksi per periode berdasarkan strain yang sama pola kemitraan 
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Lampiran 16. Biaya produksi per periode berdasarkan strain yang sama pola mandiri 
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Lampiran 17. Daftar jumlah DOC dan pakan per periode, harga, FCR dan mortalitas pola 

  kemitraan   
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Catatan: R: Nomor Responden 

    P: Periode 
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Lampiran 18. Daftar jumlah DOC dan pakan per periode, harga, FCR dan mortalitas pola 

  mandiri 
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Catatan: R: Nomor Responden 

               P: Periode 
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