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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum lokasi Peternakan Ayam Pedaging 

 Lokasi peternakan ayam pedaging pola kemitraan 

terletak di kabupaten Kediri. Wilayah kabupaten kediri diapit 

oleh 5 Kabupaten, yakni: 

- Sebelah barat : Tulungagung dan Nganjuk 

- Sebelah Utara : Nganjuk dan Jombang 

- Sebelah Timur : Jombang dan Malang 

- Sebelah Selatan : Blitar dan Tulungagung 

 Kabupaten kediri terdiri atas 23 kecamatan, yang 

dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Namun, lokasi 

penelitian terletak pada peternakan ayam pedaging terletak di 

kecamatan Wates dan Plosoklaten. Pada penelitian tentang 

analisa profitabilitas peternakan ayam pedaging, responden 

yang digunakan adalah tiga peternak berbeda yang 

mempunyai pola kemitraan, jenis DOC, dan populasi yang 

berbeda tiap periode. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Identifikasi pola usaha peternak di Kabupaten Kediri 

Peternak 
Jenis 

DOC 

Jumlah 

DOC 
Pola Kemitraan 

A CP 707 10.000 Sub kontrak 

B Platinum 13.000 Bagi hasil 

C Cobb 10.000 Management fee 

Sumber: Data Primer  (2014-2015) 

 Identifikasi usaha peternakan ayam pedaging pola 

bagi hasil, sub kontrak, dan managemen fee dilihat dari 

jumlah DOC pada periode pertama, dan jenis DOC yang 
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digunakan. Pola kemitraan dapat membantu peternakan ayam 

dalam manajemen pemeliharaan maupun pemasaran ayam 

pedaging. Namun, dalam pola kemitraan yang dilakukan 

terdapat perbedaan pada pemeliharaan dan pemasaran. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2. Perbedaan pola kemitraan bagi hasil, sub kontrak, 

dan management fee 

Sumber : PT. DMC, PT. TJS, dan PT. MTU (2015) 

 Pada Tabel 2 ketiga pola kemitraan ayam pedaging 

pada kandang sistem closed house  ini yang diterapkan 

memiliki perbedaan dalam pola mulai dari hulu, on farm, dan 

hilir. Dari ketiga pola tersebut, perbedaan dapat dilihat dalam 

pola management fee dimana hampir semua proses dari hulu 

hingga hilir dilakukan oleh perusahaan. Untuk lebih jelasnya 

perbedaan dari pola bagi hasil, sub kontrak, dan management 

fee dapat dijelaskan sebagai berikut: 

A. Pola kemitraan dengan pola bagi hasil 

Pola kemitraan bagi hasil dimiliki oleh PT. 

Dinamika Mega Centra (PT. DMC) dan peternakan 

ayam pedaging milik bapak Dian Hari. Pemeliharaan 
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ayam pedaging terdiri dari 3 tahap yaitu tahap pra 

periode, on farm, dan hilir (output). 

● Pra periode: DOC, lahan, kandang, tenaga 

kerja, tempat pakan, tempat minum, dan mesin. 

DOC pada pola bagi hasil disediakan oleh 

perusahaan. Sedangkan lahan, kandang, tenaga 

kerja, tempat pakan, dan tempat minum serta 

blower untuk kandang closed house disediakan 

oleh plasma (peternak).  

● On farm: target mortalitas dan FCR di tentukan 

oleh perusahaan, vitamin dan obat-obatan serta 

pakan dapat dikelola oleh perusahaan maupun 

peternak. Perusahaan meyiapkan vitamin dan 

obat-obatan serta pakan sesuai dengan 

permintaan peternak. Peternak juga dapat 

menyediakan pakan maupun vitamin dan obat-

obatan dikarenakan untuk mengganti pakan 

pabrikan yang tergolong tinggi namun tetap 

dalam kandungan kebutuhan ayam pedaging 

yang dibutuhkan. Untuk kebutuhan pada saat on 

farm, sekam pada peternakan ayam pedaging 

berasal dari peternak ayam pedaging.  

● Hilir / output: Waktu panen dan penjualan 

feses dilakukan oleh peternak. Peternak 

menghubungi perusahaan untuk tanggal panen 

yang diinginkan. Sedangkan untuk penjualan 

ayam dapat dilakukan oleh inti yang didasarkan 

dengan kesepakatan harga standart eceran yang 

nantinya disepakati bersama. Penjualan ayam 

selain dilakukan oleh perusahaan, juga dapat 

dilakukan oleh peternak itu sendiri untuk dijual 
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ke tengkulak/pengepul yang datang atau orang 

yang ingin membeli ayam langsung kepada 

peternak dengan harga yang sudah ditetapkan 

peternak. Bonus dan insentif di dapatkan ketika 

peternak mampu memenuhi target yang ditapkan 

oleh perusahaan. 

Keuntungan dari penerapan pola bagi hasil 

adalah inti maupun mitra memiliki rasa tanggung 

jawab dikarenakan pihak DMC, memperoleh 

keuntungan dari penjualan ayam pedaging dan plasma 

mendapat pinjaman modal berupa stock DOC, dan 

bantuan pembinaan teknis pemeliharaan. Namun pada 

pola bagi hasil peternak plasma ikut menanggung 

kerugian jika harga jual di bawah harga pokok 

produksi serta keuntungan relatif lebih kecil karena 

ada pembagian hasil. 

B. Pola kemitraan dengan pola sub kontrak 

Pemeliharaan ayam pedaging terdiri dari 3 

tahap yaitu tahap pra periode, on farm, dan hilir 

(output). 

● Pra periode: DOC disediakan oleh perusahaan 

termasuk jenis DOC yang akan diberikan kepada 

peternak ayam pedaging, dan harga DOC. Harga 

DOC ditetapkan dalam perjanjian kontrak. 

Sedangkan  lahan, kandang, tenaga kerja, tempat 

pakan, tempat minum, serta blower disediakan 

oleh peternak. 

● On farm: target mortalitas dan FCR di atur 

oleh perusahaan yang nantinya akan menentukan 

bonus dan insentif yang didapatkan oleh 

peternak. Untuk jenis vitamin dan obat-obatan 



50 
 

beserta jenis dan harga pakan, ditentukan oleh 

perusahaan. Sekam untuk manajemen 

pemeliharaan ayam pedaging pola kandang 

closed house disediakan oleh peternak. 

● Hilir / output: waktu panen, penjualan ayam, 

bonus dan insentif ditentukan oleh perusahaan, 

sedangkan peternak hanya menentukan penjualan 

feses ayam pedaging. 

 Keuntungan dari penerapan pola sub kontrak 

adalah mendapat jaminan pemasaran dan 

kepastian harga ayam. Kelemahan pola sub 

kontrak adalah keuntungan yang didapat 

peternak plasma lebih tipis dikarenakan terdapat 

penambahan harga sapronak. 

C. Pola kemiraan dengan pola management fee 

Pada pola kemitraan dengan pola manajemen 

fee, terdapat 3 proses pemeliharaan ayam pedaging  

yaitu hulu (pra periode), on farm, dan hilir. 

● Pra periode: DOC, lahan, kandang, dan 

blower disediakan oleh perusahaan sedangkan 

tenaga kerja, peralatan tempat pakan, dan 

tempat minum disediakan oleh peternak. 

● On farm: target mortalitas, target FCR, 

ketersediaan vitamin dan obat-obatan, 

ketersediaan pakan dan sekam di tanggung / 

disediakan oleh perusahaan. 

 ●Hilir /output: waktu panen, penjualan ayam, 

serta bonus dan insentif ditentukan oleh 

perusahaan. Sedangkan untuk penjualan feses 

dijual oleh peternak. 
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Keuntungan dari pola Management fee adalah 

peternak tidak menanggung kerugian kecuali 

kerugian yang diakibatkan oleh biaya operasional 

yang telah dikeluarkan. Kelemahannya adalah 

jika IP yang dihasilkan dibawah standar maka 

keuntungan yang didapat sedikit. 

 

4.2 Profil Usaha Peternakan Ayam Pedaging pada 3 (tiga) 

pola kemitraan 

 Peternakan ayam pedaging dengan pola pada 3 (tiga) 

pola kemitraan membutuhkan kerjasama antara peternak 

dengan perusahaan yang bergerak pada bidang peternakan 

ayam pedaging. Pada  pola kemitraan bagi hasil, peternak 

bekerjasama dengan perusahaan PT. Dinamika Mega Centra, 

pada pola kemitraan sub kontrak, peternak bekerjasama 

dengan perusahaan PT. TJS, sedangkan pada kemitraan 

management fee peternak bekerja sama dengan PT. MTU. 

Pemeliharaan ayam pedaging terdiri dari hulu, on farm, dan 

hilir.  

4.2.1 Hulu 

4.2.1.1 Ketersediaan DOC ayam pedaging 

   Pengelolaan peternakan ayam pedaging pada 

saat hulu adalah  penyediaan DOC ayam dan 

penyediaan pakan  ayam pedaging pola bagi hasil, sub 

kontrak, dan management fee. Penyediaan DOC dan 

pakan berbeda-beda jumlah dan harganya. Berikut 

adalah Gambar perbedaan harga DOC yang diberikan 

oleh masing-masing perusahaan kepada peternaknya 

seperti disajikan pada Gambar 4 berikut: 
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Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 4. Harga DOC ayam pedaging tiap periode 

Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa 

harga DOC yang diberikan kepada peternak berbeda-

beda pada tiap periodenya. Untuk perusahaan dengan 

pola kemitraan bagi hasil diterapkan oleh PT. 

Dinamika Mega Centra (PT. DMC) yang nantinya 

bekerja sama dengan peternakan ayam pedaging milik 

bapak Dian Hari yang terletak di Desa Plosokidul 

kecamatan Plosoklaten. PT. DMC memberikan harga 

DOC Rp. 6.000,-/ekor. Pada periode 4 harga yang 

diberikan oleh PT. DMC yang menerapkan pola 

kemitraan bagi hasil relatif murah dikarenakan 

peternakan menambah jumlah DOC yang dipesan 

sehingga mendapatkan potongan harga setengahnya 

sehingga harga DOC menjadi turun pada periode ke-

4. Pada pola sub kontrak, perusahaan yang 

menerapkan pola ini adalah perusahaan PT. Tulus 

Jaya Sakti (PT. TJS). PT. TJS menerapkan pola sub 
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kontrak dimana PT. TJS menerapkan harga kontrak 

untuk DOC yang akan dijualnya. Harga DOC pada 

periode 3 dengan pola kemitraan sub kontrak 

merupakan harga tertinggi diantara pola kemitraan 

bagi hasil dan management fee. Pola sub kontrak pada 

periode 3 menerapkan harga DOC Rp. 7.250,-/ekor. 

Harga tinggi dikarenakan harga yang diberikan sudah 

termasuk potongan terhadap harga obat yang 

diberikan. Sedangkan untuk pola management fee 

harga DOC yang diberikan cenderung naik namun 

tidak terlalu tinggi dibandingkan pola kemitraan bagi 

hasil dan sub kontrak. Pola management fee 

memberikan harga DOC rata-rata Rp. 6.100,-. Dari 

ketiga pola tersebut, ketersediaan DOC ayam  

pedaging  jika dilihat dari harga DOC, pola kemitraan 

management fee harga yang diberikan kepada 

peternak lebih stabil dikarenakan harga DOC yang 

ditetapkan oleh PT. MTU kepada peternak tidak 

terlalu tinggi dari harga pasaran DOC.  

 

4.2.1.2 Ketersediaan pakan ayam pedaging 

   Pakan yang digunakan oleh peternakan ayam 

pedaging didapat dari perusahaan dengan harga yang 

berbeda-beda dari perusahaan tersebut. Pakan 

merupakan faktor utama dalam usaha peternakan 

ayam pedaging dalam hal pertumbuhan dan 

peningkatan berat badan ayam pedaging. Harga pakan 

yang diberikan kepada peternakan ayam pedaging 

berbeda-beda dari ketiga pola kemitraan. Berikut 

perbandingan harga pakan yang diberikan masing-

masing perusahaan (bagi hasil, sub kontrak, dan 
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management fee) kepada peternaknya seperti 

disajikan pada Gambar 5. 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 5. Harga pakan ayam pedaging tiap periode 

Berdasarkan Gambar 5, dapat dilihat bahwa 

harga pakan yang diberikan oleh masing-masing 

perusahaan kemitraan berbeda-beda. Pada pola 

kemitraan bagi hasil, harga pakan pada periode 4 

menurun yaitu Rp. 6.300,-/kg. Harga pakan pada pola 

kemitraan bagi hasil turun pada periode ke-4 

dikarenakan pada periode tersebut PT. DMC 

memberikan potongan harga terhadap peternakan 

ayam pedaging milik bapak Dian Hari karena 

peternakan ayam pedaging milik bapak Dian Hari 

memesan lebih banyak DOC sehingga harga pakan 

yang diberikan lebih murah.  Pada pola sub kontrak, 

harga pakan yang diterapkan untuk peternakan ayam 

pedaging milik bapak Agung pada periode ke-4 

adalah harga pakan yang tertinggi. Harga pakan pada 

periode 4 tinggi disebabkan pada periode 4 
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perusahaan TJS menaikkan kontrak harga pakan 

senilai Rp. 13.500,-/kg sehingga PT. TJS dapat 

mengambil keuntungan dari peternak dari segi harga 

pakan. Sedangkan untuk pola kemitraan management 

fee harga pakan yang diberikan tidak terlalu turun 

atau naik. Harga relatif stabil dibandingkan dengan 

pola kemitraan bagi hasil, dan sub kontrak.  

Pakan yang digunakan dalam pola kemitraan 

bagi hasil, sub kontrak, dan management fee berbeda-

beda. Pakan yang diberikan oleh PT DMC berasal 

dari PT. Charoen Phokpand S11 dan S12, sedangkan 

pola sub kontrak berasal dari PT. Charoen Phokpand 

yaitu S11 dan BSG 101, dan pakan yang digunakan 

pada management fee adalah hg11, hg12b, 512b dan 

bro11ss. Keempat pakan yang digunakan berbentuk 

butiran halus (crumble) dan di produksi oleh PT. 

Charoen Phokphand Indonesia. 

 

4.2.2 On farm 

4.2.2.1 FCR 

   Pada saat usaha ayam pedaging, FCR 

merupakan satuan untuk menghitung efisiensi pakan 

pada budidaya pembesaran dan penggemukan. FCR 

digunakan untuk menghitung efisiensi pakan yang 

dikonsumsi ayam pedaging. Pada tiga pola kemitraan 

yaitu bagi hasil, sub kontrak, dan management fee 

FCR yang didapatkan berbeda-beda. Perbedaan FCR 

dapat dilihat dari Gambar 6 berikut : 
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Sumber: data primer diolah (2015) 

Gambar 6. Nilai FCR tiap periode pada 3 (tiga) pola 

kemitraan 

   Berdasarkan Gambar 6, dapat diketahui 

bahwa nilai FCR pada tiga pola peternakan ayam 

pedaging berbeda-beda. Pada pola kemitraan bagi 

hasil tertinggi didapatkan pada periode 2 dikarenakan 

pada periode 2 total pakan yang dihabiskan dalam 

periode tersebut lebih besar daripada bobot panen 

yang dihasilkan. Total pakan dan bobot panen yang 

dihasilkan dapat dalam periode 2 Lampiran 20. 

Sedangkan pada pola kemitraan pola sub kontrak 

dapat diketahui bahwa pada periode 2 sampai dengan 

periode 5, FCR sub kontrak  cenderung naik. Hal ini 

dikarenakan pada priode tersebut peternakan ayam 

pedaging memiliki jumlah total yang dihabiskan 

dalam periode tersebut semakin naik, namun 

menghasilkan total bobot panen yang sedikit, 

sehingga diperoleh nilai FCR yang tinggi dan 
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cenderung naik pada periode 2 ke periode 5.  

Sedangkan pada pola kemitraan management fee, 

pada periode 2 ke periode 5 cenderung turun. Hal ini 

dikarenakan total pakan yang dikonsumsi dari periode 

2 hingga 5 semakin menurun dan total bobot panen 

semakin naik sehingga didapat nilai FCR yang 

menurun pada periode 2 hingga 5. Jumlah bobot 

panen yang dihasilkan dan jumlah pakan yang 

dihabiskan dalam tiap periode pada usaha peternakan 

ayam pedaging pola management fee dapat dilihat 

secara lengkap pada Lampiran 22. 

  Berdasarkan FCR yang dihasilkan oleh ketiga 

pola kemitraan yang diterapkan, maka didapatkan 

bahwa efisiensi pakan merupakan faktor yang penting 

karena dengan pemberian jumlah pakan yang tepat 

maka akan menyebabkan pertumbuhan ayam 

pedaging yang optimum serta dapat menghemat biaya 

pakan.  

 

4.2.2.2 Mortalitas  

   Mortalitas merupakan jumlah kematian pada 

suatu usaha peternakan ayam pedaging. Dalam tiga 

peternak yang menjalin kerjasama dengan pola 

kemitraan bagi hasil, sub kontrak, dan management 

fee memiliki jumlah mortalitas yang berbeda-beda. 

Jumlah mortalitas pada tiga pola kemitraan dapat 

dilihat pada Gambar 7 berikut: 
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Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 7. Mortalitas usaha peternakan ayam 

pedaging pada 3 pola kemitraan tiap periode 

  Berdasarkan Gambar 7, dapat diketahui 

bahwa tiap periode usaha peternakan ayam pedaging 

diketahui memiliki mortalitas yang berbeda-beda. 

Mortalitas yang tinggi manajemen pemeliharaan yang 

kurang baik untuk ayam pedaging. Pada Tabel 5, sub 

kontrak memiliki nilai mortalitas yang tinggi terutama 

pada periode 5 sebesar 13,5 %. Hal ini disebabkan 

jumlah ayam yang dipanen lebih sedikit dari jumlah 

ayam pertama kali datang. Jumlah ayam yang mati 

pada periode 5 sebanyak 3.239 ekor sehingga 

menyebabkan nilai mortalitas tinggi. Jumlah kematian 

yang tinggi disebabkan karena pemeliharaan ayam 

pedaging yang kurang baik karena pada periode 

sebelumnya ayam pedaging milik bapak Agung 
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diduga terkena penyakit. Sedangkan pada pola 

kemitraan bagi hasil, peternakan milik bapak Dian 

Hari memiliki nilai mortalitas yang rendah. Hal ini 

dikarenakan pada peternakan tersebut memiliki 

manajemen pemeliharaan cukup baik karena tidak 

dapat meminimkan tingkat mortalitas di bawah 5%. 

 

4.2.3 Hilir 

4.2.3.1 Average Body Weight (ABW)  

  ABW atau average body weight merupakan 

rata-rata bobot panen yang dihasilkan oleh ayam 

pedaging. Satuan ABW adalah kg/ekor. ABW yang 

dihasilkan dalam tiap periode berbeda-beda. Hal ini 

dipengaruhi dengan total bobot panen dan total ayam 

yang dipanen. Penentuan hari panen berbeda juga, 

sehingga akan mempengaruhi total bobot panen. 

Perbedaan ABW dalam pola kemitraan bagi hasil, sub 

kontrak, dan management fee dapat diihat dalam 

Gambar berikut: 
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Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 8. Nilai ABW peternakan ayam pedaging 

pada tiap periode 

  Berdasarkan Gambar 8 dapat diketahui bahwa 

ABW yang dihasilkan oleh tiga pola peternakan 

berbeda-beda. Pola kemitraan bagi hasil milik bapak 

Dian Hari memiliki nilai rata-rata bobot panen yang 

fluktuasi. Nilai ABW tertinggi didapatkan pada 

periode 3 sebesar 2,09 kg/ekor. Nilai tersebut cukup 

tinggi jika dibandingkan pola sub kontrak dan 

management fee. Nilai ABW tinggi pada usaha 

peternakan ayam pedaging milik bapak Dian Hari 

tinggi dikarenakan  total bobot panen yang dihasilkan 

tinggi dibandingkan dengan total ayam yang dipanen. 

Pada management fee periode 5, nilai ABW yang 

didapat tinggi sedangkan pada periode selanjutnya 
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turun. Hal ini dikarenakan, pada pola management fee 

waktu panen yang ditetapkan oleh perusahaan MTU 

dari periode 1 hingga periode 6 sama penentuan 

waktu panen yaitu 34 hari. PT. MTU menetapkan 

panen 34 hari karena pada hari tersebut ayam milik 

Bapak Faseh dirasa mampu menghasilkan keuntungan 

untuk perusahaan dan mencapai IP yang diinginkan. 

 

4.2.3.2 Total Ayam Panen 

  Total ayam  panen merupakan jumlah ayam 

yang dipanen oleh peternakan ayam pedaging. Total 

ayam panen berbeda-beda jumlahnya tiap periode 

pada pola kemitraan bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee. Perbedaan jumlah ayam yang 

dipanen dipengaruhi oleh jumlah hari yang ditentukan 

untuk memanen ayam pedaging sehingga didapatkan 

jumlah ayam yang dipanen berbeda-beda jumlah 

ayamnya. Perbedaan jumlah ayam yang dipanen 

dalam tiap periode dari pola kemitraan bagi hasil, sub 

kontrak, dan management fee dapat dilihat dari 

Gambar 9 berikut. 
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Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 9. Total ayam panen pada 3 (tiga) pola 

kemitraan 

  Berdasarkan Gambar 9 dapat disimpulkan 

bahwa pola sub kontrak mengalami kenaikan jumlah 

panen terbanyak dibanding pola bagi hasil dan 

management fee pada periode ke 5 dan 6. Hal tersebut 

dikarenakan jumlah ayam yang dipelihara mencapai 

24.000 ribu ekor, sehingga jumlah ayam yang dipanen 

mengalami peningkatan dibanding pola kemitraan 

bagi hasil dan management fee. Sedangkan pada pola 

kemitraan ayam pedaging  bagi hasil dan management 

fee pada periode 4 hingga 6 tidak mengalami kenaikan 

atau penurunan jumlah ayam yang dipanen. Hal ini 

dikarenakan pada periode tersebut ayam dipelihara 

dengan baik sehingga tidak mengalami penurunan 

jumlah ayam pedaging pada penetapan hari panen 

yaitu hari ke 34. Pada umur panen 34 hari peternakan 

ayam pedaging milik bapak faseh tidak mengalami 

kerugian karena ayam pedaging yang dimiliki oleh 
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usaha peternakan bapak Faseh dirasa cukup untuk 

mencapai ABW maupun IP yang ditentukan pada hari 

tersebut.  

 

4.2.3.3 Harga ayam pedaging 

  Harga ayam pedaging dari tiga pola 

kemitraan yaitu bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee berbeda-beda. Harga yang ditetapkan 

oleh perusahaan kepada peternak tergantung pada 

bobot ayam pedaging yang didapat pada saat panen. 

Berikut adalah gambar grafik harga ayam pedaging 

pada pola kemitraan bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee seperti disajikan pada Gambar 10. 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 10. Harga Ayam Panen pada tiga pola 

kemitraan 
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  Berdasarkan Gambar 10 dapat diketahui 

bahwa harga yang diterapkan pada pola bagi hasil, 

sub kontrak, dan management fee berbeda-beda. 

Namun, harga yang ditetapkan tidak jauh dari harga 

pasar. Harga pasar yang fluktuaktif (tidak tetap) dan 

cenderung naik disebabkan karena jumlah permintaan 

pasar ayam pedaging semakin hari semakin naik dan 

penyediaan ayam pedaging berkurang terutama pada 

saat lebaran, banyak permintaan pasar namun 

ketersediaan ayam pedaging tidak bertambah 

sehingga menyebabkan harga ayam pedaging naik. 

Pada ketiga pola yang diterapkan, harga terendah 

didapatkan oleh perusaahaan PT. DMC pada periode 

4 dikarenakan harga ayam  senilai Rp. 8.399,- /kg. 

Hal ini dikarenakan ayam yang dibeli oleh perusahaan 

PT. DMC kepada petenak ayam pedaging milik bapak 

Dian Hari pada periode 4 memberikan potongan 

setengah dari harga pakan, DOC, dan sebagainya 

sehingga harga penjualan ayam pedaging juga hampir 

setengah dari harga pasar.  dikarenakan peternakan 

milik bapak Dian Hari  pada periode 4 menambah 

jumlah DOC sehingga diberikan harga setengah dari 

harga pasar, namun pada periode selanjutnya harga 

yang ditetapkan oleh PT. DMC sudah kembali 

mengikuti harga pasar.   

Harga yang ditetapkan PT. DMC untuk 

penjualan ayam pedaging didasarkan pada harga 

eceran standart. Harga eceran standart yang 

ditetapkan oleh PT. DMC kepada peternakan ayam 

milik bapak Dian Hari dapat dilihat pada Tabel 3 

berikut: 
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Tabel 3. Harga standart eceran ayam pedaging PT. 

DMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. DMC (2015) 

 Pada Tabel 3 dijelaskan bahwa untuk harga 

yang ditetapkan oleh PT. DMC yang menganut pola 

bagi hasil didasarkan pada harga eceran standart ayam 

pedaging dan berat badan ayam pedaging pada umur 

panen. Pada pola ini, umur panen ditentukan oleh 

peternak. Pada saat ingin dipanen, peternak 

menghubungi perusahaan dan perusahaan membeli 

ayam dengan harga pasaran yang ditetapkan 

perusahaan. Pada kesepakatan harga yang ditawarkan 

pada pola bagi hasil, peternak plasma dapat 

menawarkan harga lebih jika harga eceran standart 

pasaran kurang layak untuk peternak.  

   Sedangkan pada peternakan ayam pedaging 

pola sub kontrak, terdapat kontrak perjanjian antara 

PT. TJS dengan usaha peternakan ayam pedaging 

milik bapak Agung. Kesepakatan mengenai harga jual 

Berat Badan (Kg/ekor) Rp./Kg 

<1.00 16.100 

1.00 – 1.19 17.700 

1.20 – 1.39 17.380 

1.40 – 1.59 17.310 

1.60 – 1.99 17.200 

1.80 -1.99 17.180 

2.00 – 2.19 17.240 

2.20 – 2.399 17.290 

2.40 – up 17.330 
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ketika panen dan harga DOCnya ditetapkan oleh PT. 

TJS seperti disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut: 

Tabel 4. Kesepakatan harga DOC dan harga ayam 

panen 

Berat Badan (Kg/ekor) Rp./Kg 

≤ 1,20 17.000 

1.20 – 1.49 17.200 

1.50 – 1, 79 17.450 

1.80 – 2.09 17.500 

2,09 – ke atas 17.425 

DOC Rp. 7.000,- /ekor 

 Sumber: PT. TJS (2015) 

   Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa 

penetapan harga DOC oleh PT. TJS adalah Rp. 

7.000,- /ekor dan ketetapan harga jual diukur dari 

berat badan. Sedangkan pada on farm, penetapan  

umur panen pada pola sub kontrak adalah 37 hari. 

 

4.3 Modal Usaha 

 Modal usaha yang digunakan untuk membangun 

peternakan ayam pedaging dengan pola kandang closed house 

adalah modal yang berasal dari pemilik peternakan ayam 

pedaging.  Modal usaha peternakan ayam pedaging dibedakan 

menjadi dua macam yaitu: 

1. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai 

dalam satu kali proses produksi seperti tanah, gudang, 

kandang, peralatan, tempat pakan, tempat minum dan 

blower. 
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2. Modal tidak tetap adalah modal yang habis atau 

dianggap habis dalam satu kali proses produksi 

misalnya pakan, obat-obatan, listrik, DOC, sekam, 

dan transportasi. 

Modal Modal usaha pada pola kemitraan dengan pola 

bagi hasil, sub kontrak, dan managemen fee berbeda-beda. 

Modal usaha dikarenakan harga seperti tanah, gudang, 

kandang, peralatan, tempat pakan, tempat minum dan blower  

tidak tetap atau bisa berubah-ubah. Jumlah modal tetap dan 

modal tidak tetap yang dimiliki oleh 3 (tiga) pola kemitraan 

ayam pedaging dengan pola bagi hasil, sub kontrak, dan 

Management fee seperti disajikan pada Tabel 5 berikut. 

. 
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Tabel 5. Rata-rata modal usaha peternakan ayam pedaging tiap periode 

Struktur Modal 

Bagi Hasil Sub Kontrak Management Fee 

Rp./1000 ekor Rp./Kg (%) Rp./1000 ekor Rp./Kg (%) Rp./1000 ekor Rp./Kg (%) 

Modal Tetap 

1. Tanah 7.692.308 4.152 19,77 9.800.000 5.120 24,47 450 25 0,17 

2. Kandang 769.231 415 1,98 900.000 470 2,25 150 8 0,06 

3. Tempat pakan 92.077 50 0,24 119.000 62 0,30 512 29 0,19 

4. Tempat minum 50.769 27 0,13 60.000 31 0,15 132 7 0,05 

5. Blower 153.846 83 0,40 200.000 104 0,50 400 22 0,15 

6. Gudang pakan 96.154 52 0,25 100.000 52 0,25 1.150 64 0,44 

7. Perawatan kandang 11.538 6 0,03 15.000 8 0,04 150 8 0,06 

8. Perawatan peralatan 3.846 2 0,01 5.000 3 0,01 50 3 0,02 

TotalModal tetap 8.869.769 4.788 22,79 11.199.000 5.851 27,97 2.994 111 1,14 

Modal Kerja  

1. Total Biaya Tetap 667.800 360 1,72 595.800 311 1,49 3.194 178 1,22 

2. Total Biaya Variabel 29.376.146 15.857 75,49 28.249.861 14.970 70,55 256.467 14.321 97,65 

TOTAL MODAL 38.913.715 21.006 100 40.044.661 21.132 100 262.832 14.610 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 



69 
 

Berdasarkan rincian struktur modal usaha ayam 

pedaging pada tiga pola kemitraan yang disajikan pada Tabel 

9 menunjukkan bahwa total modal yang digunakan untuk 

usaha peternakan ayam pedaging dengan tiga pola yang 

berbeda menunjukkan hasil yang berbeda pula. Untuk 1000 

ekor ayam, modal yang digunakan pada peternakan ayam 

pedaging dengan pola bagi hasil adalah Rp. 38.913.75,-, pola 

sub kontrak Rp. 40.044.661,-, sedangkan pola management 

fee sebesar Rp. 27.035.116. Modal yang digunakan tertinggi 

adalah modal dengan sub kontrak dikarenakan modal yang 

dikeluarkan pada sub kontrak untuk 1000 ekor ayam pedaging 

sebesar Rp. 40.044.661,-. Modal tersebut dikeluarkan untuk 

biaya tetap dan biaya variabel yang cukup tinggi yaitu biaya 

pembelian DOC dan pembelian pakan. Perbedaan modal tetap 

yang dibutuhkan pada tiga pola kemitraan dengan pola bagi 

hasil, sub kontrak, dan management fee terletak pada 

pembelian tanah, pembuatan kandang, blower, dan gudang 

pakan. Selain modal tetap yang menjadi perbedaan, modal 

tidak tetap atau modal kerja yang dibutuhkan pada peternakan 

ayam pedaging dengan pola bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee terdapat perbedaan di biaya pakan 

dikarenakan konsumsi pakan yang diberikan setiap harinya 

berbeda diantara ketiga peternakan tersebut. Untuk perbedaan 

pengeluaran modal tetap dapat dilihat pada Gambar 11 

berikut: 
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Sumber: data primer diolah (2015) 

Gambar 11. Perbandingan pengeluaran modal tetap pola bagi 

hasil, sub kontrak, dan 

management fee. 

 

 Berdasarkan modal tetap yang digunakan pada 

peternakan ayam pedaging dengan pola kemitraan bagi hasil 

untuk 1000 ekor ayam pedaging yang dipelihara Gambar 11 

adalah Rp. 8.869.769 atau 22,79% dari seluruh total modal 

yang dibutuhkan, artinya untuk menghasilkan satu kilogram 

daging ayam membutuhkan modal tetap sebesar Rp. 4.788. 

Modal tetap tertinggi pada peternakan ayam pedaging berasal 

dari pembelian tanah dengan persentase 19,77%, lalu 

pembangunan kandang sebesar 1,98%, kemudian pembelian 

blowe 0,40% dan pembuatan gudang pakan 0,25%. 
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 Modal tetap yang digunakan peternakan ayam 

pedaging dengan pola kemitraan dengan pola sub kontrak 

untuk 1000 ekor ayam pedaging yang dipelihara adalah Rp. 

11.199.000,- atau 27,97% dari seluruh total modal yang 

dibutuhkan, artinya untuk menghasilkan satu kilogram daging 

ayam membutuhkan modal tetap sebesar Rp. 5.851,-. Modal 

tetap tertinggi pada peternakan ayam pedaging dengan pola 

sub kontrak adalah pembelian tanah dengan persentase 

sebesar 24,47%, lalu pembangunan kandang sebesar 2,25%, 

kemudian pembelian blower 0,50%, dan pembangunan 

gudang pakan 0,25%. 

 Modal tetap yang digunakan peternakan ayam 

pedaging dengan pola kemitraan dengan pola management fee 

untuk 1000 ekor ayam pedaging yang dipelihara adalah Rp. 

205.886,- atau 0,76% dari seluruh total modal yang 

dibutuhkan, artinya untuk menghasilkan satu kilogram daging 

ayam membutuhkan modal tetap sebesar Rp. 14.610,-. Modal 

tetap tertinggi pada peternakan ayam pedaging dengan pola 

management fee adalah pembelian tanah dengan persentase 

sebesar 0,17%, lalu pembangunan kandang sebesar 0,06%, 

kemudian pembelian blower 0,15%, dan pembangunan 

gudang pakan 0,06%. Perbedaan nilai modal tetap ini terlihat 

pada aspek modal tetap untuk pembelian tanah, pembelian 

tanah pada pola bagi hasil dan sub kontrak lebih tinggi 

daripada pola management fee dikarenakan harga tanah yang 

dimiliki kedua peternakan tersebut tinggi sedangkan pada pola 

management fee harga tanah lebih rendah dikarenakan 

pembayaran harga tanah hanya berlaku setiap tahun sebesar 

Rp. 2.000.000. Riyanto (2010) menyebutkan bahwa modal 

tetap merupakan modal yang tidak habis dipakai dalam satu 

kali proses produksi. Modal tetap tidak mudah diperkecil, 
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dalam keadaan ekonomi menurun modal tetap tidak dapat 

dikurangi dengan segera sehingga selalu ketinggalan 

waktunya. Susunan modal tetap relatif permanen dalam 

jangka waktu tertentu, karena susunannya tidak mengalami 

perubahan cepat. Modal tetap mengalami proses perputaran 

dalam jangka waktu pendek.  

 Total modal (Tabel 9) menunjukkan bahwa stuktur 

modal tertinggi pada usaha peternakan ayam pedaging pada 

pola kemitraan dengan pola bagi hasil milik bapak Dian Hari 

sebesar Rp. 505.878.300,- atatu Rp. 38.913.715,- untuk setiap 

1000 ekor ayam pedaging yang dipelihara adalah modal kerja. 

Modal kerja pada peternakan ayam pedaging tersebut 

memiliki persentase sebesar 77,21 %, modal kerja ini meliputi 

total biaya tetap dan biaya variabel. Untuk peternakan ayam 

pedaging dengan pola kemitraan pola sub kontrak milik bapak 

Agung sebesar Rp. 404.168.608,- atau Rp. 40.044.661,- untuk 

setiap 1000 ekor ayam dengan persentase terbesar terletak 

pada modal kerja. Modal kerja ini memiliki persentase 

tertinggi dibandingkan modal tetap yaitu 72,04%. Modal kerja 

ini meliputi total biaya tetap dan total biaya variabel. 

Sedangkan pada peternakan ayam pedaging dengan pola 

kemitraan pola management fee milik bapak Faseh, struktur 

modal tertinggi yaitu sebesar Rp. 261.835.100,- atau Rp. 

27.035.116,- untuk 100 ekor ayam pedaging. Struktur modal 

tertinggi juga berasal dari modal kerja. Persentase modal kerja 

pada peternakan ini sebesar 99,24%. Persentase modal ini 

cukup tinggi dikarenakan pada pola manajemen fee biaya 

variabel yang dikeluarkan cukup tinggi dan pada modal tetap 

tidak banyak melakukan pengeluaran seperti pembelian tanh, 

atau pembuatan bangunan kandang dikarenakan bangunan 

kandang yang digunakan untuk peternakan ayam pedaging 
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dengan pola management fee dikelola oleh perusahaan dan 

peternak hanya mengeluarkan modal kerja yang lebih besar 

daripada modal tetap. Persentase tertinggi dari modal kerja 

peternakan ayam pedaging pola bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee adalah total biaya variabel yang terlihat pada 

Gambar 12 berikut. 

 
 Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 12. Perbandingan pengeluaran modal kerja pola bagi 

hasil, sub kontrak, dan management fee tahun (2015) 

 

Gambar 12 menjelaskan bahwa modal kerja yang 

digunakan pada usaha peternakan ayam pedaging dengan pola 

tiga pola kemitraan yaitu bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. 

Biaya tetap pada  pola management fee lebih rendah dari pola 

bagi hasil dan sub kontrak yaitu sebesar 1,22 % sedangkan 

pola bagi hasil dan manajemen fee sebesar 1,72% dan 1,49%. 

Biaya variabel pada usaha peternakan ayam pedaging lebih 
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tinggi daripada biaya tetap. Biaya variabel pada peternakan 

ayam pedaging dengan pola management fee lebih tinggi 

daripada pola kekemitraan dengan pola bagi hasil dan sub 

kontrak yaitu sebesar 98,02%. Sedangkan pola bagi hasil 

sebesar 75,49% dan 70,55%. Biaya variabel pada modal kerja 

memiliki persentase yang cukup tinggi dalam modal kerja 

peternakan ayam pedaging. Riyanto (2001) menyebutkan 

bahwa modal kerja merupakan jumlah aktiva lancar atau bisa 

juga disebutkan bahwa modal kerja merupakan dari kelebihan 

aktiva lancar diatas hutang lancar. Jumlah modal kerja lebih 

mudah dibesar atau dikecilkan sesuai kebutuhan peternak 

(jumlah modal kerja lebih fleksibel). Rincian modal kerja 

dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan (susunan modal kerja 

relatif variabel). Modal kerja yang dihitung pada penelitian ini 

adalah modal yang akan digunakan satu kali produksi (satu 

periode), dikarenakan satiap periode modal kerja yang 

dihasilkan akan diinvestasikan kepada periode selanjutnya. 

Masa periode selanjutnya memiliki perbedaan yaitu pada jenis 

DOC pada ketiga peternakan tersebut, pakan yang digunakan, 

vitamin dan obat yang digunakan, masa panen yang berbeda-

beda dari ketiga peternakan ayam pedaging tersebut. Rincian 

modal dapat dilihat di dalam Lampiran 6. 

Modal pada usaha peternakan ayam pedaging pada 

pola kemitraan management fee terbagi menjadi dua yaitu 

modal sendiri dan modal asing. Rudianto (2012) menjelaskan 

bahwa modal dapat digolongkan berdasarkan sumber, bentuk, 

kepemilikan serta sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal 

dibagi menjadi 2, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal 

sendiri adalah modal yang dimiliki oleh pemilik usaha 

peternakan ayam pedaging. Modal sendiri adalah modal yang 

dimiliki oleh pemilik usaha peternakan ayam pedaging 
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tersebut dalam hal ini adalah Bapak Faseh selaku pemilik 

peternakan ayam pedaging. Modal asing merupakan modal 

yang berasal dari luar peternakan ayam pedaging baik dalam 

hal pinjaman uang atau subsidi bahan pakan yang diberikan 

perusahaan pakan. Pada usaha peternakan ayam pedaging 

milik bapak Faseh dengan pola management fee memiliki 

modal asing yaitu subsidi pakan yang diberikan oleh produsen 

pakan, harga jual yang diberikan kepada peternakan ayam 

pedaging milik bapak Faseh juga memiliki harga yang 

berbeda, artinya harga pembelian pakan lebih murah dari pada 

ketika pembelian dilakukan di distributor produsen pakan 

tersebut. Untuk medapatkan harga lebih murah perlu memiliki 

kapasitas populasi yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. 

Sedangkan pada usaha peternakan ayam pedaging milik bapak 

Dian Hari dan Bapak Agung pada pola bagi hasil dan sub 

kontrak, modal yang digunakan pada usaha ayam pedaging 

tersebut merupakan modal sendiri dan tidak memiliki modal 

asing. 

 

4.4 Analisa Rugi Laba Usaha Peternakan Ayam Pedaging 

 Analisis rugi laba digunakan untuk mengukur sebuah 

kinerja usaha peternakan ayam pedaging dalam satuan satu 

tahun produksi (enam periode) dan rata-rata setiap bulan pada 

usaha peternakan ayam pedaging dari pola bagi hasil, sub 

kontrak, dan management fee. Komponen pada laporan rugi 

laba ini antara lain, biaya tetap, biaya variabel, penerimaan, 

dan pendapatan. Berikut merupakan Tabel laporan rugi laba 

yang ada pada usaha peternakan di tiga pola kemitraan inti 

plasma yaitu pola bagi hasil, sub kontrak, dan management 

fee seperti disajikan dalam Tabel 6.  
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Tabel 6. Laporan rugi laba 

Jenis biaya 

Bagi Hasil Sub Kontrak Management fee 

Rp./1000 

ekor 

Rp./Kg (%) Rp./1000 ekor Rp./Kg (%) Rp./1000 ekor Rp./Kg (%) 

I. Penerimaan          

1. Ayam 27.628.934 14.582 96,71 28.679.426 15.985 98,14 31.715.444 17.884 96,44 

2. Feses 446.714 235 1,56 128.228 74 0,44 543.347 311 1,65 

3. Sak pakan 117.040 61 0,41 102.722 57 0,35 116.349 66 0,35 

4. B. FCR 226.667 120 0,79 194.339 68 0,67 189.775 48 0,58 

5. B. Mortalitas 149.998 79 0,53 116.927 22 0,40 148.365 38 0,45 

6. INSENTIF - -  - -  173.044 99 0,53 

Total  Penerimaan 28.569.353 15.077 100 29.221.642  100 32.886.324 18.446 100 

II. Biaya Tetap          

1. Penyusutan 201.646 94 0,79 300.800 151 1,16 280.914 126 1,01 

2. Gaji tenaga kerja 420.000 113 1,64 275.000 127 1,06 125.677 56 0,45 

3. Perawatan kandang 15.385 7 0,06 15.000 7 0,06 15.081 6 0,05 

4. Perawatan peralatan 7.692 3 0,03 5.000 2 0,02 5.027 2 0,02 

Total biaya tetap 653.723 217 2,55 595.800 287 2,29 426.699 190 1,53 

III. Biaya variabel          

1. DOC 5.492.388 3.001 21,43 5.125.000 3.153 19,69 6.011.662 3.520 21,53 

2. Pakan 18.732.138 10.245 73,10 19.452.187 11.837 74,74 20.623.617 12.080 73,88 

3. Obat-obatan 172.118 94 0,67 335.558 204 1,29 159.494 95 0,57 

4. Listrik 198.718 108 0,78 173.222 107 0,67 299.137 181 1,07 

5. Transportasi 13.248 7 0,05 16.805 10 0,06 14.956 9 0,05 

6. Sekam 170.000 92 0,66 101.694 62 0,39 199.025 118 0,71 

7. LPG 126.308 69 0,49 153.000 94 0,59 107.346 62 0,38 

8. Konsumsi tenaga kerja 66.239 36 0,26 73.611 50 0,28 74.784 45 0,27 

Total Biaya Variabel 24.971.157 13.652 97,45 25.431.077 15.517 97,71 27.490.021 16.110 98,47 

Total biaya produksi 25.624.880 13.869 100 26.027.877 15.804 100 27.916.720 16.300 100 

IV. Pendapatan          

1. EBT 3.083.422 1.143  3.487.178 563  4.824.646 2.093  

2. PPn (5%) 154.171 57  199.726 80  241.232 105  

3. EAT 2.929.251  1.086  3.312.819 535  4.666.748 1.993  

Sumber: Data primer diolah (2015) 
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 Tabel 6 merupakan laporan rugi laba peternakan 

ayam pedaging dengan jumlah 1000 ekor dengan pola 

kemitraan pola bagi hasil, sub kontrak, dan management fee.  

Laporan rugi laba terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, 

penerimaan, dan pendapatan.  

 

4.4.1 Penerimaan 

Penerimaan merupakan hasil yang didapatkan untuk 

mendapatkan keuntungan. Penerimaan adalah segala sesuatu 

yang dihasilkan oleh proses produksi yang disebut pendapatan 

kotor usaha tani atau nilai produksi yang didefinisikan sebagai 

nilai produk total usaha tani dalam jangka waktu tertent, baik 

yang dijual maupun yang tidak dijual. Pada usaha peternakan 

ayam pedaging dengan pola kemitraan dengan pola bagi hasil, 

sub kontrak, dan management fee penerimaan didapatkan dari 

penjualan ayam pedaging pada saat panen, penjualan feses 

setelah panen, dan beserta bonus yang didapatkan oleh 

peternak dengan syarat bonus yang diberika oleh perusahaan 

kepada peternak ayam pedaging. 

Pada usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan 

dengan pola bagi hasil dan sub kontrak, penerimaan 

didapatkan dari hasil penjualan ayam, penjualan feses, 

penjualan sak pakan, bonus FCR dan bonus mortalitas. 

Sedangkan usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan 

management fee, penerimaan yang didapat pada peternakan 

tersebut berasala dari penjualan ayam, penjualan feses, 

penjualan sak pakan, bonus FCR dan mortalitas serta akan 

mendapatkan insentif dari perusahaan MTU. Perbedaan 

penerimaan yang didapat oleh ketiga pola kemitraan ayam 

pedaging yang diterapkan dapat dilihat dari penjualan ayam, 

B. FCR, dan B. Mortalitas. Berikut adalah grafik penjualan 
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ayam pedaging dari pola bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee dapat dilihat pada Gambar 13. 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 13. Penjualan ayam pedaging /kg dari tiga pola 

kemitraan 

 

Berdasarkan Gambar 13 dapat diketahui bahwa 

penjualan ayam pedaging tertinggi per kg ayam didapatkan 

oleh pola management fee hal ini dikarenakan penjualan ayam 

pedaging yang didapatkan berdasarkan perhitungan IP. IP 

yang dihasilkan pada peternakan ayam pedaging milik bapak 

Faseh tinggi sehingga ayam yang dijual mendapatkan harga 

yang tinggi juga. Pada penjualan ayam pedaging tertinggi dari 

ketiga pola yang diterapkan dalam pola kemitraan intiplasma 

adalah pola management fee pada periode 3 dengan harga jual 

ayam  pedaging yaitu Rp. 19.993,-/kg. Hal ini dikarenakan 

pada periode 3, rincian performance milik bapak Faseh 

memiliki total bobot panen yaitu 14.529 kg dengan jumlah 

ayam yang dijual 9.498 ekor. Sedangkan penjualan ayam 

pedaging terendah didapat oleh peternakan ayam pedaging 

milik bapak Dian Hari pada periode 4 dikarenakan harga jual 
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pada ayam pedaging pola bagi hasil adalah Rp. 8.399,-/kg. 

Harga jual yang diterapkan oleh PT. DMC pada peternakan 

milik bapak Dian Hari rendah dikarenakan total bobot panen 

adalah 33.426 kg dengan jumlah ayam yang dijual 17.780 

ekor sehingga memiliki FCR 1,46. Untuk persentase 

penerimaan berasal dari penjualan ayam pedaging dapat 

dilihat pada Gambar 14 berikut. 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 14. Persentase penjualan ayam 

pedaging 2014-2015 

 

 Berdasarkan Gambar 14 dapat diketahui bahwa 

persentase penjualan ayam pedaging tertinggi diperoleh 

peternakan ayam pedaging dengan pola sub kontrak. 

Persentase sub kontrak tinggi dikarenakan penerimaan 

sebagian besar hanya berasal dari penjualan ayam pedaging. 

Penjualan ayam pedagig dari pola sub kontrak pada periode 4 

sampai periode 6 ≥ 98%. Hal ini dikarenakan, pada periode 4 

sampai 6 peternakan milik bapak Agung tidak mendapatkan 

bonus FCR maupun bonus mortalitas sehingga penerimaan 

yang diperoleh ≥ 98% berasal dari penjualan ayam 
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pedaging.Sedangkan untuk management fee, penerimaan 

peternakan ayam pedaging milik bapak faseh cenderung tidak 

mengalami kenaikan maupun penurunan yang signifikan. Hal 

ini disebabkan karena setiap periode, peternakan ayam 

pedaging milik bapak Faseh menerima jumlah penjualan yang 

stabil karena selalu mendapatkan bonus. 

Sedangkan penerimaan ayam pedaging selain berasal 

dari penjualan ayam pedaging, juga berasal dari bonus FCR 

dan bonus mortalitas yang didapatkan oleh peternakan ayam 

pedaging. Penerimaan ayam pedaging dari bonus FCR yang 

diterima oleh masing-masing peternak dengan pola bagi hasil, 

sub kontrak, dan management fee dapat dilihat secara detail 

pada Gambar 15 berikut.  

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 15. Penerimaan Bonus FCR Usaha Peternakan Ayam 

Pedaging (%) 

 

Berdasarkan Gambar 15 dapat diketahui bahwa 

peternakan dengan pola bagi hasil menerima bonus FCR pada 
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setiap periode. Hal ini dikarenakan pada setiap periode, 

peternakan milik bapak Dian Hari dengan pola bagi hasil 

memenuhi standart FCR yang ditetapkan oleh PT. DMC. 

Standart FCR yang ditetapkan agar mendapat bonus dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Standart FCR PT. DMC 

Standart 

FCR 

Selisih FCR Harga beli (Rp/Kg)  

1,53 

0,201 – 0,250 110 

0,150 -0,200 140 

≤0,150 181 

Sumber: PT. DMC (2015) 

Pada Tabel 7, pada peternakan dengan pola bagi hasil, 

bonus FCR yang diterima tertinggi pada periode 1 sebesar 

1,02% atau Rp. 180,-/kg. Hal ini dikarenakan peternak 

mendapatkan selisih FCR sebesar 0,1 dimana usaha 

peternakan ayam pedaging tersebut dapat menerima 

Rp.181/kg (Lampiran 11) sesuai dengan ketetapan nilai FCR 

yang diberikan oleh PT. DMC. FCR yang didapat pada 

peternakan dengan pola bagi hasil adlah 1,63. Sedangkan pada 

pola sub kontrak, yang mendapatkan bonus hanya pada 

periode1, 2, dan 3. Bonus FCR yang didapatkan semakin 

menurun dari setiap periode. Pada periode 1, 2, dan 3 bonus 

yang didapatkan adalah Rp. 125,-; Rp. 125,-; dan Rp. 100,-. 

Bonus yang didapatkan mempengaruhi penerimaan sebesar 

0,76%, 0,74% dan 0,55%. Bonus FCR bisa didapatkan oleh 

peternakan milik bapak Agung dikarenakan pada periode 

tersebut nilai FCR peternakan ayam pedaging berselisih 0,02. 
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Standart FCR yang ditetapkan oleh PT> TJS adalah 1,63. 

Selisih FCR dari PT. TJS dan bonus yang diberikan adalah 

0,00 – 0,050 (bonus Rp 100,-/Kg) dan ≥ 0,051 (bonus Rp. 

125,-/Kg). Sedangkan untuk peternakan dengan pola 

kemitraan management fee yang mendapatkan bonus adalah 

periode 1, 4, dan 5. Hal ini dikarenakan  

FCR yang didapat pada periode tersebut meski rendah 

dibanding periode lain dalam management fee,namun mampu 

menghasilkan IP diatas 300 sehingga mendapatkan bonus 

FCR. Dalam pola management fee, bonus didapatkan 

berdasarkan IP yang dicapai. Nilai FCR dan IP yang dicapai 

oleh peternakan milik bapak Faseh dapat dilihat pada 

Lampiran 13. 

 Selain bonus FCR yang didapat dalam penerimaan, 

terdapat bonus mortalitas dalam usaha peternakan yang 

diterapkan. Dalam pola kemitraan bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee. Bonus yang didapatkan dalam masing-

masing pola kemitraan berbeda-beda. Berikut grafik bonus 

mortalitas yang didapatkan oleh peternakan dengan pola bagi 

hasil, sub kontrak, dan management fee seperti disajikan pada 

gambar 16.  
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Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 16. Penerimaan Bonus Mortalitas Usaha Peternakan 

Ayam Pedaging (%) 

 

 Berdasarkan Gambar 16, dapat dilihat bahwa bonus 

yang diterima oleh peternakan dengan pola kemitraan 

berbeda-beda. Hal ini dikarenakan penerapan batas wajar  

mortalitas yang diterapkan dalam usaha peternakan ayam 

pedaging tersebut. Usaha peternakan milik bapak Dian Hari 

mendapatkan bonus mortalitas tiap periode. Bonus mortalitas 

yang didapatkan oleh peternakan ayam pedaging milik bapak 

Dian Hari dapat menambah penerimaan usaha ayam pedaging. 

Bonus mortalitas peternakan ini mempengaruhi penerimaan 

pada periode 1 senilai 0,67% atau senilai Rp. 119,-/kg. Bonus 

mortalitas diberikan karena pada perusahaan PT. DMC 

memberikan toleransi kepada peternak hingga ≤8,00%. 

Peternak milik bapak Dian Hari mendapatkan bonus karena 

nilai mortalitas yang dimiliki adalah 2,88% dan jumlah ayam 

peternakan milik bapak Dian Hari yang mati pada periode 1 

adalah 375 ekor dari jumlah ayam pedaging yang semula 

13.000 ekor.  Sedangkan peternakan ayam pedaging milik 
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bapak Agung dengan pola sub kontrak, mendapatkan bonus 

mortalitas pada periode 1 dan 3. Bonus mortalitas pada 

periode 1 dan 3 mempengaruhi penerimaan sebesar 0,30% 

atau sebesar Rp. 50,-/Kg dan 0,31% atau sebesar Rp 56,-/kg. 

Hal ini dikarenakan nilai mortalitas yang didapatkan pada 

periode 1 dan 3 yaitu 4,45% dan 4,40%. Nilai mortalitas yang 

didapatkan menurut standart PT. TJS dikatakan wajar dan 

mendapatkan bonus apabila nilai mortalitas yang didapatkan ≤ 

4,50%. Sedangkan untuk pola management fee perolehan 

bonus mortalitas tertinggi diperoleh pada periode 5 senilai 

0,61% atau Rp. 108,-/Kg. Bonus yang didapatkan oleh 

management fee dikarenakan nilai mortalitas yang dicapai 

dalam periode 5 adalah 1,34%. Nilai mortalitas tersebut 

mendapatkan bonus Rp. 108,-/Kg dikarenakan pada 

peternakan milik bapak Faseh cukup baik dalam mengelola 

usaha peternakan ayam pedaging karena angka mortalitas di 

bawah 5%.  

 

4.4.2 Biaya Produksi 

  Biaya produksi diartikan semua pengeluaran yang 

diperlukan untuk membiayai proses produksi hingga 

menghasilkan produk. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap 

dan biaya variabel. Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya 

yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun 

produksi yang didapat banyak atau sedikit. Sedangkan biaya 

variabel (biaya tidak tetap) adalah biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh.  

  Biaya produksi yang dihasilkan oleh peternakan ayam 

pedaging pada pola kemitraan bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee setiap bulan tidak stabil dikarenakan harga 

pakan selalu berubah. Harga yang tidak stabil tersebut dapat 
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membuat fluktuatif biaya operasional, biaya operasional yang 

sangat berpengaruh adalah harga pakan. Total biaya produksi 

per kg ayam pedaging Lampiran 11 untuk biaya produksi 

dengan pola bagi hasil, Lampiran 12 biaya produksi dengan 

pola sub kontrak, dan Lampiran 13 dengan pola management 

fee. 

   

4.4.2.1 Biaya Tetap  

Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan atas 

modal, pajak PBB, Gaji tenaga kerja, perawatan 

kandang, dan perawatan peralatan. Berdasarkan biaya 

produksi dari ketiga peternakan yang menerapkan pola 

kemitraan berbeda-beda yaitu bagi hasil, sub kontrak, 

dan management fee, perbedaan jumlah per kg yang 

disajikan dalam persentase biaya tetap dan tidak 

variabel dapat dilihat dalam Gambar 17 berikut.  

Sumber: data primer diolah (2015) 

Gambar 17. Perbandingan biaya tetap usaha peternakan 

ayam pedaging (%) 
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Berdasarkan Gambar 17, dapat diketahui persentase 

biaya tetap yang dikeluarkan oleh peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan dengan pola bagi hasil, sub 

kontrak, dan management fee bersifat fluktuaktif. Pada 

peternakan ayam pedaging pola bagi hasil, biaya tetap 

yang dikeluarkan tertinggi pada periode 4 yaitu sebesar 

2,87% atau Rp. 232,- /Kg atau 431.744 tiap 1000ekor. 

Selanjutnya, pada periode 5 dan 6 peternakan ayam 

pedaging dengan pola bagi hasil mengalami penurunan 

biaya tetap yaitu pada periode 5 biaya tetap sebesar 1,66 

% dan periode 6 sebesar 1,58%. Sedangkan pada pola 

sub kontrak, biaya tetap yang dikeluarkan oleh 

peternakan bapak Agung tertinggi pada peiode 4 sebesar 

2,64 % atau per Kg senilai Rp. 501,- atau Rp. 595.800,- 

untuk 1000 ekor ayam pedaging. Namun, mengalami 

penurunan biaya tetap yang sangat rendah mencapai 

persentase 1,07 % pada periode 5, namun meningkat 

pada periode 6 sebesar 2,57%. Sedangkan untuk 

peternakan ayam pedaging dengan pola management fee 

biaya tetap yang dikeluarkan tidak mengalami kenaikan 

atau penurunan yang signifikan seperti peternakan ayam 

pedaging pola bagi hasil dan sub konrak. Peternakan 

ayam pedaging dengan pola managemen fee mengalami 

penurunan biaya tetap pada periode 4 hanya mencapai 

1,40% dan mengalami kenaikan pada periode 5 dan 6 

yaitu sebesar 1,43% dan 1,48%. 

Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan pada 

peternakan ayam pedaging dengan pola bagi hasil, sub 

kontrak, dan management fee adalah biaya penyusutan 

(depresiasi), gaji, perawatan kandang, dan perawatan 

peralatan. Hal ini sesuai dengan Syamsudin (2009), yang 
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menyebutkan bahwa biaya tetap terdiri dari biaya sewa 

kandang atau penyusutan kandang, yaitu biaya yang 

dibebankan pada nilai kandang dan umur penggunaan 

kandang dibebankan pada jumlah siklus per tahun. Biaya 

sewa lahan, yaitu harga sewa lahan yang dibebankan 

pada nilai sewa tanah yang berlaku dilokasi penelitian. 

Penyusutan peralatan, yaitu nilai pegadaan yang 

dibandingkan dengan umur pakai peralatan dalam tahun. 

Biaya sosial, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk 

kepentingan lingungan, baik berupa ayam maupun 

sumbangan uang ke kampung atau lingkungan, namun 

besarnya biaya tidak dapat ditentukan secara pasti dan 

tidak semua lingkungan memungut biaya sosial. Selain 

itu, Suwarta (2012) juga menambahkan bahwa biaya 

tenaga kerja termasuk dalam biaya tetap dimana, biaya 

tenaga kerja yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk 

menggaji pekerja yang membantu dalam kegiatan 

peternakan dengan satuan waktu tertentu (per minggu/per 

bulan). 

 

4.4.2.2 Biaya Variabel 

Biaya variabel terdiri dari biaya DOC, pakan, 

obat-obatan, listrik, transportasi, sekam, LPG, dan biaya 

konsumsi tenaga kerja. Perbedaan pengeluaran biaya 

variabel yang dikeluarkan oleh peternakan ayam 

pedaging dengan pola bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee dapat dilihat dalam Gambar 18 berikut.  
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Sumber: Data primer diolah (2015)  

Gambar 18. Perbandingan biaya variabel peternakan 

ayam pedaging (%) 

 

Gambar 18 merupakan Gambar biaya 

variabel yang dikeluarkan oleh peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan dengan pola bagi hasil, sub 

kontrak, dan management fee bersifat yang bersifat 

fluktuaktif. Pengeluaran biaya variabel pada 

peternakan ayam pedaging tertinggi selama 6 periode 

terdapat pada peternakan ayam pedaging dengan pola 

management fee. Peternakan ayam pedaing dengan 

pola kemitraan management fee memiliki pengeluaran 

biaya variabel pada periode 1 sebesar 98,37% atau 

tiap Kg sebesar 14.321,-, periode 2 98,31% atau 

sebesar 17.018,- per kg, periode 3 sebesar 98,37% 

atau 17.635,- per kg, periode 4 sebesar 99,30% atau 

15.813,- per kg, periode 5 sebesar 99,20% atau 

15.015,- per kg dan periode 6 sebesar 99,33% atau 

16.791,- per kg. Sedangkan pada peternakan ayam 

pedaging pola bagi hasil dan sub kontrak persentase 

biaya variabel lebih rendah dibanding dengan 
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peternakan ayam pedaging pola kemitraan 

management fee. Pebedaan persentase biaya variabel 

dikarenakan pembelian DOC dan pakan yang 

diberikan oleh ketiga peternakan tersebut berbeda-

beda. 

Biaya variabel yang paling besar dalam 

manajemen pemeliharaan ayam pedaging pada 

kandang closed house adalah biaya pakan, pembelian 

DOC, dan biaya obat-obatan. Berikut adalah grafik 

persentase biaya pakan dari pola kemitraan bagi hasil, 

sub kontrak, dan management fee seperti disajikan 

pada Gambar 19. 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 19.  Persentase Biaya Pakan usaha peternakan ayam 

pedaging 

 

  Berdasarkan Gambar 19 dapat diketahui 

bahwa persentase biaya pakan dari pola bagi hasil, 

sub kontrak, dan management fee rata-rata selama 6 

periode ≥ 70%. Pengeluaran biaya pakan ≥ 70% 

dikarenakan harga pakan dari perusahaan yang tinggi. 
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Dari ketiga pola kemitraan, Biaya pakan yang 

mengalami kenaikan yang tinggi adalah biaya pakan 

milik peternakan bapak Agung dengan pola kemitraan 

sub kontrak terutama pada periode 5. Kenaikan 

persentase biaya pakan dari periode ke 4 periode 5 

tinggi dikarenakan pada periode 5, pakan yang 

diberikan menghabiskan 91.400 kg (Lampiran 21) 

untuk 20.761 ekor ayam pedaging. Untuk pakan yang 

dihabiskan per kg ayam pedaging dalam periode 5 

tinggi karena sebesar Rp. 11.092/kg atau Rp. 

18.000.000,- /1000 ekor untuk jumlah biaya pakan 

yang dikeluarkan. Biaya pakan tinggi karena jumlah 

ayam yang dipelihara pada periode 5 bertambah dari 

periode 4. Sedangkan dalam peternakan bapak Dian 

Hari dalam pola kemitraan bagi hasil pada periode ke-

5 menurun dari periode ke-4. Biaya pakan yang 

dikeluarkan pada periode 5 mempengaruhi biaya 

produksi hanya sebesar 70,69%. Hal ini dikarenakan 

pada periode 5, biaya pakan yang dikeluarkan lebih 

rendah daripada periode 4. Untuk peternakan ayam 

pedaging milik bapak Dian Hari dengan jumlah ayam 

pedaging 17.555 ekor menghabiskan pakan 48.020 kg 

(Lampiran 21). Sehingga pada periode 5 biaya yang 

dikeluarkan senilai Rp. 10.490,-/Kg atau Rp. 

18.422.833,- / 1000 ekor (Lampiran 14).  Biaya pakan 

yang menurun juka dibandingkan dengan pola sub 

kontrak dikarenakan pada pola bagi hasil, jumlah 

populasi ayam pedaging pada periode 5 tidak 

sebanyak pola sub kontrak dan pada pola bagi hasil, 

peternak mendapat harga pakan yang cukup murah 
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pada periode 5 dikarenakan PT. DMC memberikan 

potongan harga pakan. 

Jika dibandingkan dengan penelitian milik 

Andriastuti, (2012) biaya produksi tertinggi juga 

dihasilkan dari biaya variabel terutama pakan 

mencapai 75%. Biaya pakan milik Andriastuti selama 

1 tahun rata-rata biaya yang dikeluarkan Rp. 

378.478.548 untuk 14.000 ayam pedaging atau Rp. 

27.034.182,- untuk 1000 ekor ayam pedaging. 

Sedangkan pola bagi hasil milik peternakan bapak 

Dian Hari rata-rata adalah Rp. 25.479.930,- untuk 

1000 ekor ayam pedaging, pola sub kontrak 

peternakan milik bapak Agung rata-rata adalah Rp. 

25.913.837,- untuk 1000 ekor ayam pedaging, dan 

pola management fee bapak Faseh Rp. 20.623.617,- 

untuk 1000 ekor ayam pedaging. 

Selain biaya pakan, biaya pembelian DOC 

juga berpengaruh terhadap biaya produksi usaha ayam 

pedaging. Biaya pembelian DOC pada masing-masing 

peternakan ayam pedaging berbeda-beda. Berikut 

adalah grafik pembelian DOC ayam pedaging dalam 

pola bagi hasil, sub kontrak, dan management fee 

seperti disajikan pada Gambar 20. 
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Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 20. Persentase Biaya Pembelian DOC usaha 

peternakan ayam pedaging 

 

   Berdasarkan Gambar 20, dapat diketahui 

bahwa komponen pembelian DOC yang dimiliki oleh 

peternakan ayam pedaging pola bagi hasil, pola 

kemitraan sub kontrak, dan pola kemiraan 

management fee berbeda-beda dan bersifat fluktuatif. 

Biaya pembelian DOC terendah dimiliki oleh 

peternakan ayam pedaging pola bagi hasil dengan 

persentase pembelian DOC pada periode 4 adalah 

15,70% atau  2.358.333,- untuk 1000 ekor ayam 

pedaging. Hal ini dikarenakan harga DOC yang 

diterapkan pada periode 4 pada PT. DMC kepada 

peternakan ayam pedaging milik bapak Dian Hari 

mendapat potongan harga pada periode 4 sehingga 

harga DOC yang dibeli peternakan tersebut rendah 

yaitu Rp. 2.358.333,- untuk 1000 ekor ayam 
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pedaging. Bapak Dian Hari mendapatkan potongan 

harga DOC karena beliau menambah populasi ayam 

pedaging dari periode sebelumnya menjadi 18.000 

ekor. Dan pada pada peternakan ayam pdaging pola 

bagi hasil, pembelian DOC naik pada periode 5 

menjadi 25,14% atau Rp. 6.552.000,- untuk 1000 ekor 

dikarenakan pada periode tersebut peternakan milik 

bapak Dian Hari tidak menambah jumlah DOC 

sehingga harga DOC kembali seperti semula yaitu Rp. 

6.000,-/ekor. 

Pada peternakan dengan pola sub kontrak 

milik bapak Agung, periode 3 hingga periode 5 turun 

dikarenakan jumlah pembelian pada periode 3 

mencapai Rp. 7.250.000,- untuk 1000 ekor ayam 

pedaging. Pada periode, harga DOC yang ditetapkan 

untuk peternakan milik bapak Agung adalah Rp. 

7.250,-/ekor. Harga yang ditetapkan sesuai kontrak 

dan harga tersebut naik dikarenakan DOC yang 

diberikan pada periode tersebut sudah termasuk harga 

DOC dan vaksin untuk DOC. Sedangkan untuk 

peternakan milik bapak Faseh dengan pola 

management fee cenderung mengalami peningkatan 

dari periode 1 hingga periode 6. 

Peternakan ayam pedaging dengan pola 

management fee pembelian DOC tertinggi terjadi 

pada periode 6 sebesar 23,41% atau 3.958 per kg dari 

total biaya produksi yaitu 16.905,- per kg. Sedangkan 

pembelian terndah terjadi pada yang meperiode 1 

yaitu 19,17% atau 2.790,- per kg dari total produksi 

14.558,- per kg. Hal ini dikarenakan harga pasar DOC 

cenderung naik PT. MTU dan PT. MTU tidak 
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memberikan potongan harga dikarenakan PT. MTU 

memberikan harga yang tidak terlalu tinggi jika 

dibandingkan dengan PT. DMC maupun PT. TJS. 

Harga yang diterapkan oleh PT. MTU rata-rata Rp. 

6.100,-/ekor.  

 Selain biaya pakan dan pembelian DOC, 

pengeluaran biaya untuk obat-obatan dapat 

mempengaruhi biaya produksi yang dikeluarkan 

peternakan ayam pedaging. Pengeluaran biaya oat-

obatan dalam pola kemitraan bagi hasil, sub kontrak, 

dan management fee berbeda-beda. Berikut grafik 

pembelian obat-obatan pada 3 (tiga)  pola kemitraan 

bagi hasil, sub kontrak dan management fee seperti 

disajikan pada Gambar 21. 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 21. Persentase pembelian biaya obat-obata 

peternakan ayam pedaging 
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 Berdasarkan Gambar 21, dapat diketahui 

bahwa komponen pembelian obat-obatan pada usaha 

peternakan ayam pedaging pola bag hasil, sub 

kontrak, dan management fee berbeda-beda dan 

bersifat fluktuaktif (tidak tetap). Biaya obat-obatan 

yang dipesan oleh peternakan ayam pedaging milik 

bapak Dian Hari ≤ 1% dikarenakan biaya obat-obatan 

cukup rendah yaitu rata-rata per 1000 ekor ayam 

pedaging biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 

155.451,-. Harga obat yang digunakan dalam 

peternakan bapak Dian Hari tertinggi didapatkan pada 

periode 2. Pada periode ini obat yang digunakan 

untuk 1000 ekor ayam pedaging mencapai Rp. 

257.092,- sehingga mempengaruhi biaya produksi 

sebsesar 0,99 %. Hal ini dikarenakan obat yang 

dipakai semua dari PT. DMC dan PT. DMC 

menetapkan harga untuk obat dan vitamin adalah Rp. 

257,-/sachet.  

Sedangkan untuk pola kemitraan sub kontrak, 

harga obat-obatan dan vitamin naik pada periode 5 

dikarenakan pada periode ini peternakan milik bapak 

Agung memesan obat dan vitamin sebanyak Rp. 

539.413,- untuk 1000 ekor ayam pedaging. Harga 

obat yang dipesan adalah Rp. 40.000,-/botol. Obat 

yang dipakai adalah Vitamax. Selain harga obat yang 

tinggi yang menyebabkan biaya obat pada periode 5 

tinggi juga disebabkan karena jumlah populasi ayam 

pedaging pada peternakan milik bapak Agung 

bertambah menjadi 24.000 ekor. sehingga diperlukan 

pemesanan obat yang tinggi dalam periode agar ayam 

pedaging tidak sakit seperti pada periode 4. 
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Peternakan ayam pedaging dengan pola 

management fee milik bapak Faseh, memiliki 

pengeluaran biaya obat yang rendah dibandingkan 

pola kemitraan bagi hasil dan sub kontrak. Biaya obat 

yang rendah pada pola kemitraan management fee 

disebabkan karena pada pemakaian obat dari periode 

1 hingga periode selanjutnya, mortalitas yang 

didapatkan semakin berkurang, sehingga perusahaan 

PT.MTU hanya mengirimkan obat-obatan tidak 

terlalu banyak dibandingkan dengan pola kemitraan 

bagi hasil dan sub kontrak. Peternakan dengan pola 

management fee pada bapak Faaseh memiliki biaya 

obat-obatan ≤ 1% tiap periode dikarenakan biaya 

obat-obatan yang dikeluarkan cukup rendah yaitu 

rata-rata per 1000 ekor ayam pedaging biaya yang 

dikeluarkan adalah Rp. 159.494,-. Obat –obatan 

tertinggi dalam peternakan ini dikeluarkan pada 

periode pertama senilai 0,83% mempengaruhi biaya 

produksi peternakan ayam pedaging atau sebesar Rp. 

224.171,- untuk 1000 ekor ayam pedaging. 

Pengeluaran obat-obatan dari periode pertama hingga 

keenam semakin menurun persentasenya dikarenakan 

peternakan milik bapak Faseh dapat menghasilkan 

mortalitas ≤ 5% sehingga obat yang dipesan tidak 

terlalu banyak jika dibandingkan dengan pola 

kemitraan bagi hasil, maupun sub kontrak.  

 Dari ketiga biaya variabel yaitu biaya 

pembelian pakan, DOC, dan obat-obatan yang mampu 

menghasilkan biaya variabel yang minim adalah 

management fee. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata 

biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternakan 
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bapak Faseh dengan pola management fee memiliki 

biaya variabel yang tinggi pada periode 4 sebesar Rp. 

30.386.177,-. Biaya produksi tinggi dikarenakan 

pengeluaran biaya pakan dan pembelian DOC yang 

tinggi. Biaya pakan sebesar Rp. 22.753.408,- untuk 

1000 ekor ayam dan pakan yang dihabiskan dalam 

skala pemeliharaan 20.000 ekor total pakan yang 

dihabiskan mencapai 63.960 kg (dapat dilihat dalam 

Lampiran 22) dan harga tiap DOC sebesar Rp. 6.172 

tiap ekor. Jumlah biaya produksi yang dikeluarkan 

lebih tinggi jika dibandingkan biaya produksi pada 

penelitian Andriastuti, (2012) yang diketahui selama 1 

tahun rata-rata biaya yang dikeluarkan Rp. 

378.478.548 untuk 14.000 ayam pedaging atau Rp. 

27.034.182,- untuk 1000 ekor ayam pedaging.  

 

4.6.3 Pendapatan 

 Pendapatan disebut juga laba dalam usaha peternakan 

ayam pedaging pola kemitraan dengan pola bagi hasil, sub 

kontrak, dan managemen fee. Laba dibagi menjadi dua yaitu 

laba bersih dan laba kotor. Pendapatan bersih disebut juga 

EAT (earning after TAX) dan pendapatan kotor disebut juga 

EBT (earning before TAX). EAT dan EBT digunakan untuk 

menghitung analisis profitabilitas. Pendapatan bersih 

merupakan pendapatan yang didapatkan setelah dipotong 

kewajiban pajak, masing-masing usaha peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee memiliki potongan kewajiban pajak yaitu 5% 

dari total penghasilan.  Besar pajak pendapatan peternakan 

sebesar 5% dikarenakan menurut Dirjen Pajak (2010) 

menjelaskan bahwa usaha yang penghasilannya ≤50juta per 
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bulan maka pajak yang wajib dibayarkan adalah 5% dari 

penghasilannya. Pendapatan peternakan ayam pedaging pada 

3 (tiga) pola kemitraan dengan pola bagi hasil, sub kontrak, 

dan management fee dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai 

berikut: 

Tabel 8. Rata-rata pendapatan kotor (EBT) dan besih (EAT) 

tiap periode 

PENDAPATA

N 

Bagi Hasil Sub kontrak Management fee 

(Rp./100

0 ekor) 

(Rp/Kg

) 

(Rp./100

0 ekor) 

(Rp/Kg

) 

(Rp./1000 

ekor) 

(Rp/Kg) 

1. EBT 3.083.42

2 

1.143 3.487.17

8 

563 4.824.646 2.093 

Pajak 5% 154.171 57 199.726 80 241.232 105 

2. EAT 2.929.25

1 

1.086 3.312.81

9 

535 4.666.748 1.993 

Sumber: Data primer diolah (2015) 

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa 

pendapatan bersih milik peternakan ayam pedaging dengan 

pola kemitraan bagi hasil, sub kontrak, dan management fee 

memiliki rata-rata yang berbeda. Laba bersih yang dihasilkan 

oleh peternakan milik bapak Faseh dengan pola kemitraan 

management fee memiliki nilai EAT yang tinggi pada usaha 

peternakannya. Hal ini dikarenakan rata-rata EBT yang 

diterima dalam penjualan ayam pedaging pada peternakan 

pola kemitraan management fee lebih besar yaitu Rp. 

.4.824.646,- untuk 100 ekor ayam pedaging atau Rp. 2.093,- 

/kg. Selain memiliki nilai rata-rata EAT yang berbeda, nilai 

EAT yang dimiliki oleh ketiga pola kemitraan ayam pedaging 

juga berbeda tiap periode. Perbedaan pendapatan bersih 

(EAT) dapat dilihat secara seksama pada Gambar 22 sebagai 

berikut. 
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Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 22. Pendapatan Bersih (Rp/Kg) 

 

 Berdasarkan Gambar 22, dapat diketahui bahwa 

pendapatan bersih tiap periode dari tiga peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan yang menerapkan pola bagi hasil, 

sub kontrak, dan management fee berbeda-beda. Pendapatan 

bersih tertinggi dicapai oleh peternakan ayam pedaging 

dengan pola management fee pada periode ke 6 menurun, 

sedangkan pola sub kontrak dan bagi hasil naik. Hal ini 

dikarenakan karena laba kotor (EBIT) per kg ayam pedaging 

yang diterima pada periode 6 lebih sedikit daripada periode 

sebelumnya. nilai EBT yang diperoleh pada periode 6 adalah 

Rp. 642,-/Kg. Sedangkan laba bersih (EAT) yang didapatkan 

oleh peternakan ayam pedaging dengan pola sub kontrak 

merupakan EAT yang terendah pada periode 4. Hal ini 

dikarenakan laba kotor (EBT) per kg ayam pedaging yang 

diterima lebih rendah  dari pola bagi hasil, dan management 

fee yaitu sebesar Rp. -2.948,- /kg (Lampiran 18). Pada periode 

4, peternakan milik bapak Agung dengan pola sub kontrak 
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dikatakan rugi, karena nilai EBT dan EAT negative. Nilai 

EBT dan EAT negative dikarenakan jumlah penerimaan yang 

diterima lebih sedikit dari biaya produksi. Nilai EBT dan nilai 

EAT berasal dari jumlah penerimaan yang diterima dan biaya 

produksi yang dikeluarkan.  

Perincian tiap periode EAT yang dihasilkan per farm 

dari peternakan ayam pedaging pola kemitrann dengan pola 

bagi hasil, sub kontrak, dan management fee Lampiran 17,18, 

dan 19. Perbedaan pendapatan ini dipengaruhi beberapa faktor 

antara lain, biaya produksi yaitu harga pakan dan DOC yang 

fluktuatif, sedangkan faktor lainnya adalah dari jumlah 

penerimaan yang dihasilkan oleh peternakan ayam pedaging 

yaitu jumlah ayam yang dipanen dan bonus maupun insentif 

yang didapatkan oleh peternak dan biaya produksi seperti 

biaya pakan, pembelian DOC, dan biaya obat-obatan. 

 

4.5 Analisis Rasio Profitabilitas Ayam Pedaging 

 Rasio profitabilitas merupakan suatu tingkat 

pengukuran dari kebijakan usaha peternakan ayam pedaging 

dan melihat efektivitasan kebijakan tersebut terhadap 

peternakan tersebut (Sawir, 2005). Responden yang 

digunakan memiliki perbedaan dalam tingkat pengalaman 

beternak ayam pedaging. Hasil yang dapat diketahui dengan 

analisis rasio profitabilitas meliputi kemampuan manajemen 

menciptakan laba dari aktiva perusahaan, cara manajemen 

mendanai investasinya, dan kecukupan pendapatan yang dapat 

diterima pemegang saham dari investasi. analisis profitabilitas 

harus menggunakan laporan rugi laba yang meliputi biaya 

produksi dan penerimaan. Biaya produksi dan penerimaan 

tersebut disajikan dalam laporan rugi laba yang nantinya 

digunakan untuk menghitung profitabilitas usaha peternakan 
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ayam pedaging pola bagi hasil, subkontrak, dan pola 

management fee. Analisis profitabilitas peternakan ayam 

pedaging pada pola kemitraan pola bagi hasil, pola subkontrak 

dan pola management fee bisa diketahui lewat nilai GPM 

(Gross Profit Margin), NPM (Net Profit Margin) ROA 

(Return of Asset) dan ROE (Return of Equity). 

 

4.5.1 Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin atau laba kotor dipengaruhi oleh 

penerimaan atau penjualan dengan biaya produksi yang 

dihasilkan. Rasio yang rendah dapat dipengaruhi oleh biaya 

produksi dan penjualan, selain itu gross profit margin dapat 

digunakan pula sebagai penentu harga pokok penjualan 

(HPP). Data perhitungan nilai GPM dari tiga pola yang 

diterapkan pada usaha peternakan ayam pedaging berbeda-

beda. Data perhitungan nilai GPM pola kemitraan dengan 

pola bagi hasil, sub kontrak, dan management fee dapat dilihat 

pada Tabel 9 dibawah ini: 

Tabel 9. Rata-rata nilai GPM peternakan ayam pedaging di 

Tiga Pola Kemitraan 

 Bagi hasil Sub kontrak Management fee 

EBT (Rp.) 33.359.927 23.949.872 50.895.628 

Penerimaan 

(Rp.) 

421.628.412 391.467.154 485.065.782 

GPM (%) 7 3 11 

Standart 

UMKM (%) 

11,81 11,81 11,81 

Hasil 

Evaluasi 

Kurang baik Kurang baik Cukup baik 

Sumber: Data Diolah (2015) 



102 
 

 Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui rata-rata 

nilai GPM dari peternakan ayam pedaging pola bagi hasil, sub 

kontrak, dan management fee berbeda-beda. Nilai GPM pada 

peternakan ayam pedaging dengan pola kemitraan pola 

management fee memiliki rata-rata nilai GPM yang tinggi 

hampir mencapai standart UMKM dikarenakan laba kotor 

(EBT) yang diterima oleh pola kemitraan management fee 

tinggi. Nilai GPM yang didapatkan oleh peternakan milik 

bapak Faseh dengan pola management fee memperlihatkan 

bahwa peternakan tersebut mampu untuk mendapatkan 

keuntungan dari usahanya. Nilai GPM pada management fee 

adalah 11% yang artinya setiap pengeluaran Rp. 1.000.000 

untuk volume penjualan akan mendapatkan laba kotor sebesar 

Rp. 110.000,-. Laba kotor yang dihasilkan oleh peternakan 

ayam pedaging dengan pola management fee tergolong tinggi 

dibandingkan dengan pola kemitraan pola bagi hasil dan sub 

kontrak yang hanya 7% dan 3%. Hal ini dikarenakan, pada 

setiap periode peternakan ayam pedaging milik bapak Faseh 

mampu menghasilkan nilai GPM yang tinggi. Perbedaan nilai 

GPM dari tiga pola pada tiap periode yang diterapkan dapat 

dilihat pada Gambar 23 berikut.  
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Sumber: Data Primer diolah (2015) 

Gambar 23. Perbandingan nilai GPM selama 

6 Periode (%) 

 

 Berdasarkan Gambar 23, dapat diketahui nilai GPM 

selama 6 periode berturut-turut. Namun pada pola kemitraan 

sub kontrak nilai GPM yang didapatkan sangat rendah yaitu 

sebesar -19,57%. Dalam hal ini, jika nilai GPM negative, 

maka peternakan ayam pedaging pada periode 4 dikatakan 

rugi dikarenakan jumlah penerimaan lebih sedikit dari biaya 

produksi. Penerimaan yang sedikit berasal dari banyaknya 

ayam yang mati pada periode 4 milik bapak Agung. Pada 

peternakan ayam pedaging pola bagi hasil, nilai tertinggi 

didapat pada periode 6 yaitu sebesar 14,08% yang artinya 

setiap mengeluarkan Rp. 1.000.000 untuk volume penjualan 

akan mendapatkan laba kotor senilai Rp. 140.800,- (dapat 

dilihat dalam Lampiran 20). Nilai GPM dikatakan tinggi 

karena nilai tersebut diatas standar UMKM yang artinya pada 

periode 6 peternakan ayam pedaging dengan pola kemitraan 

bagi hasil semakin baik dalam mengoperasikan penjualan. 

-30

-20

-10

0

10

20

P1 P2 P3 P4 P5 P6% 

Periode Produksi Broiler 

Bagi hasil Sub kontrak management fee



104 
 

Sedangkan dalam peternakan ayam pedaging pola 

management fee Periode ke-5 merupakan periode dimana nilai 

GPM tinggi yaitu sebesar 13,99% yang artinya setiap 

mengeluarkan Rp. 1.000.000 untuk volume penjualan akan 

mendapatkan laba kotor senilaiRp. 130.990,-. Pada periode 5, 

peternakan ayam pedaging dengan pola management fee juga 

dapat mengoperasikan penjualan dengan baik, hal ini 

dikarenakan nilai GPM yang didapatkan diatas standar 

UMKM yaitu 11,81%. Namun, meski pada periode 6 nilai 

GPM untuk peternakan dengan pola management fee turun, 

peternakan ini mampu untuk mendapatkan keuntungan.  

Jika dibandingkan dengan nilai GPM ayam broiler di 

daerah Rawalpindi senilai 24% (Bano et al, 2011), nilai GPM 

pada peternakan di wilayah Kabupaten Kediri jauh lebih 

rendah karena didaerah Rawalpindi karena management 

peternakan ayam pedaging didaerah Rawalpindi  lebih baik 

daripada peternakan ayam pedaging di Kabupaten Kediri. 

Perbedaan nilai GPM yang berbeda menunjukkan 

bahwa peternak yang memiliki pengalaman memelihara ayam 

pedaging yang berbeda-beda. Pada hal ini, peternakan ayam 

pedaging dengan pola management fee hampir mencapai nilai 

standart GPM dikarenakan pengalaman yang dimiliki oleh 

bapak Faseh dengan pola management fee selama 15 tahun 

dapat menghasilkan nilai GPM yang hampir memenuhi 

standart UMKM jika dibanding dengan pola kemitraan bagi 

hasil dan sub kontrak. 

 

 

 

 

 



105 
 

4.5.2 Net Profit Margin (NPM) 

Rasio laba bersih atau net profit margin (NPM) yang 

dimiliki ketiga responden pada 3 (tiga) pola kemitraan yang 

berbeda adalah pendapatan yang telah dikurangi biaya pajak 

dibandingkan dengan penjualan yang didapatkan. Responden 

yang digunakan dalam hal ini adalah peternakan ayam 

pedaging yang menerapkan pola kemitraan dengan pola bagi 

hasil, sub kontrak, dan management fee yang masing-masing 

memiliki kewajiban pajak sebesar 5% dari pendapatan setiap 

bulannya (periode). Data perhitungan nilai NPM dari tiga pola 

yang diterapkan pada usaha peternakan ayam pedaging 

berbeda-beda. Data perhitungan nilai NPM pola kemitraan 

dengan pola bagi hasil, sub kontrak, dan management fee 

dapat dilihat pada Tabel 10 berikut. 

Tabel 10. Nilai rata-rata NPM peternakan ayam pedaging di 3 

(tiga) pola kemitraan 

 Bagi hasil Sub 

kontrak 

Management 

fee 

EAT (Rp.) 33.051.916 22.752.379 48.350.847 

Penerimaan 

(Rp.) 

421.648.412 391.467.154 485.065.782 

NPM (%) 7,01 3,20 10,74 

Standart 

UMKM (%) 

15 15 15 

Hasil 

Evaluasi 

Kurang baik Kurang baik Kurang baik 

Sumber: Data primer diolah (2015) 

 Berdasarkan Tabel 10, dapat diketahui rata-rata nilai 

NPM dari peternakan ayam pedaging pola bagi hasil, sub 

kontrak, dan management fee berbeda. Nilai rata-rata NPM 

yang didapat pada tiga pola kemitraan kurang baik 
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dikarenakan nilai yang didapat dibawah standart UMKM. 

Nilai NPM pada pola kemitraan pola bagi hasil memiliki rata-

rata nilai NPM sebesar 7,01% yang artinya setiap 

mengeluarkan Rp. 1.000.000 untuk volume penjualan akan 

mendapatkan laba bersih sebesar Rp. 70.100,-. Untuk 

peternakan ayam pedaging dengan pola kemitraan sub kontrak 

memiliki rata-rata nilai 3,20% yang artinya setiap 

mengeluarkan Rp. 1.000.000 untuk volume penjualan akan 

mendapatkan laba bersih sebesar Rp. 32.000,-. Sedangkan 

untuk peternakan ayam pedaging dengan pola kemitraan 

management fee memiliki rata-rata nilai NPM sebesar 10,74% 

yang artinya setiap mengeluarkan Rp. 1.000.000 untuk 

volume penjualan akan mendapatkan laba bersih sebesar Rp. 

107.400,-. Dari ketiga pola pola kemitraan yang diterapkan 

yaitu pola bagi hasil, sub kontrak, dan management fee, rata-

rata  nilai NPM yang dihasilkan dibawah standart UMKM 

yaitu 15% yang artinya setiap mengeluarkan Rp. 1.000.000 

untuk volume penjualan akan mendapatkan laba bersih senilai 

Rp. 150.000,-. Sedangkan jika dibandingkan peternakan ayam 

pedaging pola management fee dengan penelitian milik 

Cholila (2014) yang didapatkan nilai NPM sebesar 9,2%, 

makan nilai yang didapatkan peternakan ayam pedaging 

dengan pola management fee lebih besar yaitu 10,74% 

dikarenakan pada pola management fee laba bersih yang 

didapatkan adalah Rp. 107.400,-. Namun pada pola sub 

kontrak, nilai NPM yang didapatkan lebih rendah yaitu 3,20% 

dikarenakan pada salah satu periode tersebut hanya 

menghasilkan laba bersih (EAT) yang sedikit sehingga 

memiliki rata-rata EAT sebesar Rp. 22.752.379,-. Diantara 

ketiga peternakan ayam pedaging yang menerapkan pola 

kemitraan yang berbeda-beda, peternakan ayam pedaging 
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dengan pola management fee memiliki nilai NPM yang cukup 

tinggi sebesar 10,74% yang artinya setiap mengeluarkan Rp. 

1.000.000 untuk volume penjualan akan mendapatkan laba 

bersih sebesar Rp. 107.400,-. Perbedaan nilai NPM dapat 

dilihat pada Gambar 24 berikut. 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 24. Perbandingan nilai NPM (%) 

Berdasarkan Gambar 24, dapat diketahui nilai NPM 

selama 6 periode berturut-turut. Namun pada pola kemitraan 

sub kontrak nilai NPM pada periode 4 yang didapatkan sangat 

rendah yaitu sebesar -18,59%. Dalam hal ini, jika nilai NPM 

negative, maka peternakan ayam pedaging pada periode 4 

dikatakan rugi dikarenakan penerimaan lebih sedikit dari 

biaya yang dikeluarkan. Penerimaan yang sedikit berasal dari 

banyaknya ayam yang mati karena sakit dan mati mendadak 

pada periode 4 milik bapak Agung. Pada peternakan ayam 

pedaging pola bagi hasil, nilai tertinggi didapat pada periode 6 

yaitu sebesar 13,37% yang artinya setiap mengeluarkan Rp. 

1.000.000 untuk volume penjualan akan mendapatkan laba 
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bersih senilai Rp. 130.800,-. Nilai NPM yang tinggi ini 

merupakan nilai yang hampir mendekati standar UMKM yang 

ditetapkan sebesar 15% atau Rp. 150.000,-. Artinya, pada 

periode 6 peternakan ayam pedaging dengan pola kemitraan 

bagi hasil kurang baik dalam mengoperasikan penjualan 

karena meski nilai NPM tinggi namun nilai NPM yang 

didapatkan tidak dapat melebihi standart UMKM. Sedangkan 

dalam peternakan ayam pedaging pola management fee 

Periode ke-5 merupakan periode dimana nilai NPM tinggi 

yaitu sebesar 13,29% yang artinya setiap mengeluarkan Rp. 

1.000.000 untuk volume penjualan akan mendapatkan laba 

bersih senilaiRp. 132.290,-. Pada periode 5, peternakan ayam 

pedaging dengan pola management fee juga belum dapat 

mengoperasikan penjualan dengan baik, hal ini dikarenakan 

nilai NPM yang didapatkan dibawah standar UMKM. 

 

4.5.3 Return on Assets (ROA)  

 Return on Assets merupakan analisa yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan terutama usaha 

peternakan ayam pedaging dengan pola bagi hasil, sub 

kontrak, dan Management fee dengan dana keseluruhan yang 

ditanamkan dalam modal yang digunakan untuk operasi 

(manajemen pemeliharan ayam pedaging kandang tertutup) 

dalam mendapatkan keuntungan. Nilai ROA dalam usaha 

peternakan ayam pedaging dengan dapat dilihat pada Tabel 11 

berikut. 
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Tabel 11. Nilai rata-rata ROA peternakan ayam pedaging di 

tiga pola kemitraan 

 Bagi hasil Sub kontrak Management 

fee 

EBT (Rp.) 33.359.927 23.949.872 50.895.628 

Total 

modal 

(Rp.) 

505.878.300 404.168.608 261.835.100 

ROA (%) 6,59 5,93 19,42 

Standart 

UMKM 

(%) 

10 10 10 

Hasil 

evaluasi 

Kurang baik Kurag baik Baik 

Sumber: Data primer diolah (2015)  

 Tabel 11 merupakan nilai rata-rata ROA yang 

dihasilkan pada usaha peternakan ayam pedaging yang 

menjadi responden penelitian yaitu peternakan ayam pedaging 

pola kemitraan dengan pola bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee. Rata-rata nilai ROA dari peternakan ayam 

pedaging dengan pola bagi hasil adalah 6,59%, peternakan 

ayam pedaging pola sub kontrak 5,93%, dan peternakan ayam 

pedaging pola management fee 19,42%. Jika dibandingkan 

dengan penelitian milik penelitian Susanto (2014) tentang 

analisa usaha budidaya ayam pedaging menyebutkan bahwa 

nilai ROA pada usaha ayam pedaging sebesar 8,64%, hasil 

yang didapat dari penelitian adalah pola sub kontrak dan 

management fee lebih besar kemampuan memanfaatkan aset 

dalam peternakan lebih besar dalam menghasilkan laba. Hal 

ini dikarenakan EBT yang diterima pada peternakan yang 

diterima dalam pola kemitraan sub kontrak dan management 
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fee lebih besar dari penelitian peternakan ayam pedaging 

milik penelitian Susanto. 

 Pada ketiga usaha peternakan ayam pedaging hanya 

peternakan ayam pedaging dengan pola management fee yang 

menpunyai nilai ROA diatas standar UMKM. Rata-rata nilai 

ROA peterakan tersebut adalah 19,42%. Peraturan menteri 

negara koperasi dan usaha kecil menengah republik Indonesia 

nomor: 06/per/m.kukm/v/2006 (2006) standar UMKM nilai 

Return on Assets (ROA) adalah 10%. Gambar 25 adalah 

grafik nilai ROA tiap periode pada 3 (tiga) pola kemitraan 

peternakan ayam pedaging (bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee): 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 25. Perbandingan nilai ROA (%) 

 

 Gambar 25 nilai ROA pada ketiga usaha peternakan 

berbeda-beda setiap periodenya. Pada usaha peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan dengan pola bagi hasil memiliki nilai 

ROA yang cukup tinggi pada periode 6 yaitu sebesar 15,9%, 
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sedangkan pada usaha peternakan ayam pedaging dengan pola 

kemitraan sub kontrak, nilai ROA tertinggi juga didapat pada 

periode 6 yaitu sebesar 17,32%, dan untuk pola peternakan 

ayam pedaging dengan pola management fee, nilai ROA 

tertinggi didapatkan pada periode 5 yaitu sebesar 36,93%. 

Pada pola bagi hasil dan sub kontrak, nilai ROA diatas 

standart UMKM pada periode 6 artinya kedua usaha 

peternakan ayam pedaging ini mampu mengembalikan modal 

usaha yang digunakan kepada peternakannya. Sedangkan 

untuk pola magement fee pada periode ke-6 nilai ROA yang 

dihasilkan meurun dikarenakan EBT yang dihasilkan pada 

periode ini lebih sedikit dibanding periode yang sebelumnya. 

Untuk pola sub kontrak pada periode 4 mengalami kerugian 

diakibatkan tingkat mortalitas yang tinggi pada peternakan 

ayam pedaging milik bapak Dian Hari sehingga 

mengakibatkan jumlah penerimaan sedikit sehinnga tidak 

mampu mengembalikan modal yang digunakan pada periode 

ke-4 sehingga bisa dikatakan pada periode ini peternakan 

ayam pedaging milik bapak Dian Hari mengalami kerugian. 

Persentase nilai ROA pada periode tertentu tinggi dikarenakan 

penerimaan pada periode tersebut bertambah dengan adanya 

bonus maupun insentif yang diterima. Semakin besar ROA 

suatu usaha, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai dalam usaha tersebut (Rudianto, 2012) 

. 

4.5.4 Return on Equity (ROE) 

Return on Equity merupakan hasil pengembalian 

modal usaha yang sangat perlu diketahu bagi para pemilik 

usaha khususnya usaha ayam pedaging atas modal yang 

diinvestasikan didalam usaha peternakan ayam pedaging di 

ketiga pola kemitraan yaitu pola bagi hasil, sub kontrak, dan  
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Management fee. Rata-rata perbedaan Nilai ROE pada usaha 

peternakan ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 12 berikut 

ini.  

Tabel 12. Nilai rata-rata ROE peternakan ayam pedaging di 

tiga pola kemitraan 

 Bagi hasil Sub kontrak Management 

fee 

EAT (Rp.) 33.051.916 22.752.379 48.350.847 

Total 

modal 

(Rp.) 

505.878.300 404.168.608 261.835.100 

ROA (%) 14,15 -5,63 18,47 

Standart 

UMKM 

(%) 

21 21 21 

Sumber: Data primer diolah (2015) 

 Tabel 12 merupakan rata-rata nilai ROE yang 

dihasilkan pada usaha peternakan ayam pedaging yang 

menjadi responden penelitian yaitu peternakan ayam pedaging 

pola kemitraan dengan pola bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee. Rata-rata nilai ROE dari peternakan ayam 

pedaging dengan pola bagi hasil adalah 14,15% artinya 

peternakan ayam pedaging pola bagi hasil memiliki nilai ROE 

dalam kategori rendah. Peternakan ayam pedaging pola sub 

kontrak memiliki rata-rata nilai ROE sebesar 5,63% yang 

artinya peternakan ayam pedaging pola sub kontrak memiliki 

nilai ROE dalam kategori rendah. Dan, peternakan ayam 

pedaging pola management fee memiliki nilai ROE sebesar 

18,47 % yang artinya peternakan ayam pedaging pola 

management fee juga berada dalam katagori rendah. 

Dikatagorikan rendah dikarenakan nilai ROE yang didapatkan 
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ketiga peternakan ayam pedaging dibawah standar UMKM 

yaitu 21%. Sedangkan jika dibandingkan dengan penelitian 

Andriastuti, (2012) nilai ROE pada usaha ayam pedaging 

dengan populasi 8000, didapat ROE sebesar 6,13%. Nilai 

ROE yang didapatkan pada peternakan ayam pedaging pola 

bagi hasil, sub kontrak, dan management fee nilainya lebih 

besar dari penelitian milik Andriastuti yang dikarenakan pada 

ketiga pola kemitraan memiliki nilai EAT yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan penelitian ayam pedaging milik 

Andriastuti, (2012). Perbedaan nilai ROE yang didapatkan 

oleh ketiga peternakan ayam pedaging selama 6 periode dapat 

dilihat pada Gambar 26 berikut.  

 
Sumber: Data diolah (2015) 

Gambar 26. Perbandingan nilai ROE (%) 

 

Berdasarkan Gambar 26, dapat dinyatakan 

disimpulkan bahwa nilai ROE yang diperoleh pada 3 (tiga) 

pola kemitraan bagi hasil, sub kontrak, dan Management fee 
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bersifat naik turun (fluktuaktif) pada tiap periode. Nilai ROE 

tertinggi didapatkan oleh peternakan ayam pedaging pola bagi 

hasil pada periode 2 yaitu sebesar 27,19%, peternakan ayam 

pedaging pola sub kontrak memiliki nilai ROE tertinggi pada 

periode 6 yaitu sebesar 16,45%, dan peternakan ayam 

pedaging dengan pola management fee memiliki nilai ROE 

trtinggi pada periode 6 yaitu sebesar 35,08%. Persentase nilai 

ROE pada periode tertentu tinggi dikarenakan penerimaan 

pada periode tersebut bertambah dengan adanya bonus 

maupun insentif yang diterima. Semakin besar ROA suatu 

usaha, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

dalam usaha tersebut (Rudianto, 2012). 

 

4.6 Penilaian Terhadap Rasio Profitabilitas 

 Berdasarkan hasil perbandingan di usaha peternakan 

ayam pedaging pola kemitraan bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee, didapatkan nilai yang berbeda beda setiap 

usaha peternakan ayam pedaging. Tingkat nilai rasio 

profitabilitas tinggi didominasi oleh usaha peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan pola management fee. Analisis 

profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas 

manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar 

kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan sampai modal. Semakin baik 

rasio profitabilitas, maka semakin baik mengGambarkan 

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan  

Dari uraian diatas keunggulan dari segi tingkat laba 

bersih, tingkat laba kotor, nilai ROA dan nilai ROE yang 

dimiliki usaha peternakan ayam pedaging dengan pola 

kemitraan management fee memiliki indikasi bahwa 

keuntungan atau profitabilitas yang didapatkan lebih tinggi 
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dari pola sub kontrak dan management fee dikarenakan jika 

diukur dari analisa profitabilitas, nilai GPM, NPM, ROA, dan 

ROE cukup tinggi dibanding dengan kedua pola yag lain 

karena pada poa management fee dapat menekan biaya 

produksi tterutama biaya pada lahan dan bangunan sehingga 

berpengaruh terhadap laba yang didapatkan dan efisiensi 

usaha yang dijalankan. Berikut adalah penilaian rasio 

profitabilitas usaha peternakan ayam pedaging dari tiga pola 

kemitraan yang diterapkan seperti yang disajikan pada Tabel 

18. 

Tabel 18. Summary Rasio Profitabilitas  
 

Standart UMKM 

GPM 

11,81%  

NPM  

15%  

ROA 

 10%  

ROE  

21%  

Bagi Hasil  P6 = 14,08  P1-6= < 

UMKM, 

tertinggi P6: 

13,37%  

P6 = 15,90%  P6 = 

15,90%  

Sub Kontrak  P1-6= < 

UMKM 

Tertinggi P6 : 

11,17  

P1-6=≤ 

UMKM, 

tertinggi P6: 

10,61%  

P5danP6 = 

11,15% dan 

10,61%  

P6 = 16,45  

Management 

Fee  

P1, P2, P3, P5 = 

13,78 ; 13,87; 

13,04; 13,99.  

P1-6=≤ 

UMKM, 

tertinggi P5: 

13,29%  

P1-5 = 15,92%; 

15,34%; 14,92%; 

24,28%; 36,93%  

P5 = 

35,08%  

Sumber: Data primer diolah (2015) 

 


