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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu tentang analisis 

profitabilitas usaha peternakan dimaksudkan sebagai bahan 

acuan untuk meneliti tentang profitabilitas usaha khususnya 

peternakan ayam pedaging pada kandang closed house. 

Penelitian mengenai analisis profitabilitas membutuhkan 

rincian modal dan biaya produksi sehingga dapat dihitung 

nilai Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), 

Return on Equity (ROE) dan return on Assets (ROA) yang 

merupakan indikator analisis profitabilitas (Hamra, 2012). 

 Usaha peternakan ayam broiler menurut SK Menteri 

Pertanian No.472/Kpts/ TN.330/6/1996 menjelaskan bahwa, 

peternakan ayam ras pedaging atau ayam broiler dengan 

jumlah ternak yang dipelihara tidak melebihi 15.000 ekor per 

periode adalah usaha budidaya ayam ras yang dilakukan oleh 

perorangan secara individual atau kelompok usaha bersama 

(koperasi), sedangkan populasi minimum yang harus dimiliki 

oleh peternak ayam pedaging dengan penggunaan sistem 

kandang closed house  adalah 10.000 ekor (Susanto, 2014).  

Berdasarkan (Nurul, Utami, dan Ali, 2013) modal yang 

digunakan untuk peternakan ayam pedaging pada kandang 

tertutup dengan jumlah ayam pedaging 35.000 ekor  mencapai 

Rp. 717.811.673,-. Sedangkan hasil penelitian Yemima 

(2014) pada peternakan ayam broiler menyebutkan bahwa 

modal kerja ayam pedaging Rp. 10.825.000 dan modal asing 

mencapai Rp. 26.010.000 sehingga biaya total yang 

diperlukan adalah Rp. 35. 835.00 dengan modal tiap periode 

Rp. 616.916,67. Sedangkan menurut Hamra (2012) 
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menyebutkan bahwa modal kerja untuk skala kepemilikan 

13.000 ekor ayam pedaging mencapai Rp. 104.790.000 atau 

$10,479.  

 Biaya produksi menurut penelitian Rubina, 

Hassnain, Muhammad, dan Waqar (2011) terbagi menjadi dua 

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

cost). Lebih lanjut Bano et.al., (2011) menjelaskan bahwa 

biaya tetap adalah 7% dan biaya variabel menyumbang 93% 

pada tingkat profitabilitas yang artinya, biaya variabel sangat 

mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu usaha peternakan 

sebesar 93%. Menurut penelitian lain yaitu Andriastuti (2012) 

biaya untuk produksi ayam pedaging dengan kapasitas 8000 

ekor selama selama 1 tahun adalah Rp. 382.020.737,35 

dengan biaya tetap Rp 3.542.189,35 dan biaya tidak tetap 

378.478.548.  Penelitian lain menyebutkan bahwa biaya 

produksi untuk peternakan ayam broiler skala kepemilikan 

10.000 ekor sebesar Rp. 406.065.200,00 dengan biaya tetap 

Rp. 3.542.189,35 dan biaya variabel Rp. 378.478.548 

(Suwarta, Irham, dan Hartono, 2012) 

 Nilai Gross Profit Margin (GPM) digunakan untuk 

mengukur total laba kotor yang tersedia untuk menutup beban 

operasi. Nilai GPM pada usaha peternakan ayam broiler di 

daerah Rawalpindi sebesar 24% yang artinya bahwa setiap 

pengeluaran Rp. 1.000.000.000 akan mendapatkan laba kotor 

sebesar Rp. 240.000,- (Bano et al, 2011). Penelitian lain 

menyebutkan Gross Profit Margin sebesar 43% yang artinya 

bahwa setiap pengeluaran Rp. 1.000.000.000 akan 

mendapatkan laba kotor sebesar Rp. 430.000,- (Cholila, 

2014). Dan menurut penelitian dari Hamra (2012) 

menyebutkan bahwa GPM peternakan broiler sebesar 25%. 
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 Nilai Net Profit Margin (NPM) merupakan 

keuntungan bersih yang didapat pada perusahaan. Pada 

penelitian Cholila (2014) didapat nilai NPM sebesar 9,2 %. 

Sedangkan penelitian lain menyebutkan bahwa keuntungan 

bersih dalam usaha peternakan ayam pedaging sebesar 64% 

(Kawsar et al, 2013) dan 50,00 % (Bano et al, 2011). 

  Nilai Return On Equity (ROE) digunakan sebagai 

bahan pertimbangan atas pengembalian modal sendiri. Pada 

penelitian Andriastuti, (2012) nilai ROE pada usaha ayam 

pedaging dengan populasi 8000, didapat ROE sebesar 6,13% 

yang artinya kembalinya modal yang digunakan dalam usaha 

peternakan tersebut rendah karena kemampuan peternakan 

dalam mengembalikan modal hanya 6,13% sedangkan 

penelitian lain nilai ROE pada strata III atau dengan 

kepemilikan 3.778 ekor milik Susanto, Utami, dan Hartono 

(2014) sebesar 40,63%  yang artinya peternakan tersebut 

memiliki kemampuan mengembalikan modal yang digunakan 

lebih besar yaitu 40,63% dan untuk strata II atau dengan 

jumlah rata-rata 1.268 hingga 3.208 ekor memiliki nilai ROE 

18,8% yang artinya pengembalian modal hanya sebesar 

18,8% (Hamra, 2012). 

 Nilai Return On Assets (ROA) digunakan sebagai 

pengukur kemampuan perusahaan dengan dana keseluruhan 

yang ditanamkan dalam modal yang digunakan untuk 

mendapatkan keuntungan. Pada penelitian Susanto (2014) 

tentang analisa usaha budidaya ayam pedaging menyebutkan 

bahwa nilai ROA pada usaha ayam pedaging sebesar 8,64%. 

Penelitian lain menyebutkan nilai ROA sebesar 38,9% yang 

berarti bahwa kemampuan perusahaan memanfaatkan 

aktiva/aset menghasilkan laba sebesar 38,9% (Cholila, 2014). 

Sedangkan pada penelitian Hamra (2012) nilai ROA yang 
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dihasilkan adalah  9, 17% yang berarti kemampuan 

perusahaan memanfaatkan aktiva/aset menghasilkan laba 

sebesar 9,17% . 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Usaha Peternakan Ayam pedaging 

 Pengembangan usaha ayam pedaging ditujukan untuk 

meningkatkan produksi peternakan guna memenuhi pakan dan 

gizi serta kecukupan akan sumber protein hewani masyarakat. 

Usaha peternakan ayam ras pedaging adalah usaha yang 

dilakukan di tempat tertentu, pemeliharaan dan 

pemanfaatannya diatur oleh peternak dengan daging sebagai 

produk utamanya (Andreas, 2010). Dalam rangka peningkatan 

produksi, pemerintah membentuk dengan berbagai pola 

progam kemitraan kepada masyarakat yang diharapkan 

mampu untuk meningkatkan jumlah produksi ayam pedaging 

serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

petani peternak pada umumnya. 

 Bentuk usahanya dibedakan menjadi dua bagian yaitu 

peternakan rakyat dan perusahaan peternakan. Peternakan 

rakyat adalah peternakan yang diusahakan oleh petani 

disamping usaha pertaniannya. Sedangkan perusahaan 

peternakan adalah peternakan yang mempunyai skala usaha 

yang lebih besar dari peternakan rakyat dan merupakan mata 

pencaharian utama (Fadilah, 2000). 

 Peternakan rakyat adalah usaha kecil peternakan 

ayam ras yang diselenggarakan dengan jumlah ternak 

maksimal 15.000 ekor per siklus untuk ayam ras pedaging 

atau 10.000 ekor induk ayam ras petelur (Yemima, 2014). 

Perusahaan peternakan ayam ras adalah suatu usaha yang 

dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat 
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dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang 

meliputi kegiatan budidaya dan pembibitan. Perusahaan 

dibidang peternakan meliputi perusahaan pemotongan ayam, 

pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi 

peternakan (Fadilah, 2000). 

 Modal usaha pembangunan subsektor peternakan 

nasional sangat ditentukan oleh pemilikan, pelestarian dan 

pemanfaatan sumberdaya hayati ternak baik berupa ternak 

yang sudah dikembangkan maupun yang masih dipelihara 

secara subsisten (Andreas, 2010). Perunggasan merupakan 

komoditi secara riil mampu berperan dalam pembangunan 

nasional selain sebagai penyediaan protein hewani yang 

mutlak diperlukan dalam pembangunan kesehatan dan 

kecerdasan bangsa. Sektor perunggasan juga memiliki peran 

yang tidak dapat dianggap kecil dalam pembangunan 

perekonomian nasional. Usaha ternak ayam ras (pedaging) 

merupakan salah satu alternatif usaha yang dapat dilakukan 

karena waktu usahanya relatif cepat, hemat lahan dan dapat 

dilakukan secara intensif dengan padat modal dan teknologi 

(Suwarta, 2013). Sunarno (2009) menambahkan beternak 

broiler merupakan bisnis yang menjajikan karena tingkat 

konsumsi daging broiler sangat terjangkau oleh masyarakat 

serta kandungan gizi dari daging broiler cukup bagus.  

 

2.2.2 Pola Kemitraan 

Widiastuti (2002) menggambarkan bentuk kemitraan 

inti plasma seperti disajikan pada Gambar 2 berikut. 
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Gambar 2. Bentuk kemitraan inti plasma 

Pola kemitraan yang banyak dilaksanakan adalah 

kemitraan inti plasma. Kemitraan inti plasma adalah 

hubungan kemitraan dimana peternak rakyat bertindak 

sebagai mitra usaha plasma dan perusahaan peternakan 

sebagai mitra usaha. Inti mempunyai kewajiban melaksanakan 

pembinaan melalui penyediaan sarana produksi, bimbingan 

teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi (Widiasuti, 

2002) 

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

472/Kpts/TN.330/6/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras, yang dimaksud 

dengan kemitraan adalah kerjasama di bidang usaha budidaya 

ayam ras antara peternakan rakyat dengan perusahaan 

peternakan atau perusahaan di bidang peternakan dengan 

prinsip masing-masing pelaksana sebagai mitra usaha 

mempunyai peran yang sama, saling ketergantungan dan 

menguntungkan kedua belah pihak. SK Mentan 472/1996 

menjelaskan bahwa kemitraan ayam ras ada tiga bentuk, yaitu 

perusahaan inti rakyat, penghela, dan pengelola. Bentuk-

bentuk kemitraan diatas dapat dijelaskan Linton (1997)  

sebagai berikut: 
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1. Perusahaan inti rakyat adalah jenis kemitraan antara 

perusahaan dibidang peternakan atau perusahaan 

dibidang peternakan sebagai inti dengan peternak 

sebagai plasma. 

2. Perusahaan penghela adalah perusahaan dibidang 

peternakan yang dalam progam kemitraan 

berkewajiban melakukan bimbigan dan teknis, 

menampung, mengolah, dan memasarkan hasil 

produksi. 

3. Perusahaan pengelola merupakan kemitraan 

pengelola, perusahaan inti melakukan fungsi 

perencana, bimbingan, menyediakan sarana 

produksi dan memasarkan hasil produksi dari 

plasma, tetapi tidak menyelenggarakan agribisnis. 

Kemitraan menurut Undang-undang No. 9/1995 adalah 

hubungan usaha antara usaha kecil atau koperasi dengan 

usaha menengah atau besar disertai dengan bantuan 

pembinaan berupa peningkatan sumber daya manusia, 

peningkatan pemasaran, peningkatan tehnik produksi, modal 

kerja dan teknik perbankan oleh usaha menengah atau usaha 

besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat 

dan untuk saling menguntungkan.  

Pola Kemitraan menurut Sudadi (1995) mempunyai 2 

klasifikasi: 

1. Perusahaan inti rakyat 

Prinsip perusahaan ini adalah bertindak sebagai inti 

yang menyediakan bahan baku dan bantuan teknis serta 

bertanggung jawab pada pemasaran hasil ternak, disisi lain 

peternak sebagai plasma bertindak sebagai pengelola 

budidaya ayam ras dan hasil panennya dijual kepada inti 

sesuai kesepakatan. 



 

16 
 

2. Perusahaan pengelola 

Perusahaan inti melakukan fungsi perencanaan, 

bimbingan, menyediakan sarana produksi dan pemasaran hasil 

produksi dari plasma, tetapi tidak menyelenggarakan kegiatan 

agribisnis. 

Menurut PP No 4 tahun 1997 tujuan kemitraan ayam 

pedaging secara spesifik adalah untuk memperkecil resiko 

usaha terutama peternakan rakyat karena dijaminnya sarana 

produksi (kualitas dan kuantitas harga) dan pemasaran hasil 

panen. Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha, 

diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai sifat dan usaha 

yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-

luasnya kepada usaha kecil oleh pemerintah dan dunia usaha. 

Model plasma inti peternakan ayam pedaging merupakan 

suatu cara dalam pengaturan pola produksi yang mana dalam 

pola inti plasma, usaha besar atau usaha menengah sebagai 

inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi 

plasmanyadalam menyediakan dan menyiapkan laha, 

penyedia sarana produksi, memberikan bimbingan teknis, 

manajemen dan produksi, perolehan, penguasaan dan 

peningkatan teknologi yang diperlukan serta pembiayaan dan 

pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan 

efisiensi dan produktifitas usaha. 

Menurut Hafsah (2000) beberapa jenis pola kemitraan 

yang telah banyak dilaksanakan di Indonesia antara lain: 

1. Pola inti plasma 

Kemitraan inti plasma adalah hubungan kemitraan 

antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan 

perusahaan inti yang bermitra, salah satu contoh kemitraan ini 

adalah Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), dimana perusahaan 

inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis 
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manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil 

produksi, sedangkan kelompok mitra usaha memenuhi 

kebutuhan perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang telah 

disepakati sehingga hasil yang dicapai harus memenuhi daya 

kompetitif dan nilai jual yang tinggi. Pada pola inti plasma 

terdapat tiga sistem pola kemitraan yang dilakukan yaitu pola 

bagi hasil, pola sub kontrak, dan makloon. Beberapa 

keunggulan kemitraan pola inti plasma antara lain: 

a. Kemitraan inti plasma memberi manfaat timbal balik 

antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti 

dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara 

pengusaha besar atau menengah memberikan 

pembinaan serta penyediaan sarana produksi, 

bimbingan dan pengolahan hasil serta pemasaran. 

Ini berarti pengusaha besar telah membagi resiko 

dan peluang bisnis dengan usaha kecil sebagai 

plasma. 

b. Kemitraan inti plasma dapat berperan sebagai upaya 

pemberdayaan usaha kecil dibidang teknologi, 

modal, kelembagaan dan lain-lain sehingga 

pasokan bahan baku dapat lebih terjamin dalam 

jumlah dan kualitas sesuai standar yang 

diperlukan. 

c. Kemitraan inti plasma dengan pengusaha besar atau 

menengah yang mempunyai kemampuan dan 

kawasan pasar yang lebih luas dapat 

mengembangkan komoditas, barang produksi yang 

mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di 

pasar nasional, regional, maupun internasional. 
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2. Pola sub kontrak 

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan 

antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha 

yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh 

perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Ciri 

khas dari bentuk kemitraan subkontrak ini adalah membuat 

kontrak bersama yang mencantumkan volume, waktu, dan 

harga. Komponen yang sangat berperan dalam pelaksanaan 

pola kemitraan ini adalah sumber daya manusia dan 

permodalan bagi pengusaha kecil. Sumber daya manusia yang 

terampil dalam penguasaan teknologi produksi yang 

dihasilkan, sangat mendorong terhadap pelaksanaan kemitraan 

secara berkelanjutan dan didukung oleh pendanaan biaya 

produksi yang memadai serta manajemen yang baik. 

3. Pola dagang umum 

Pola dagang umum merupakan pola hubungan 

kemitraan usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok 

usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh 

perusahaan. Oleh karena itupola kemitraan ini memerlukan 

struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik 

mitra usaha besar maupun mitra usaha kecil. 

4. Pola keagenan 

Pola keagenan merupakn salah satu bentuk hubungan 

kemitraan dimana usaha kecil diberi hak khusus untuk 

memasarkan barang dan jasa dari usaha menegah atau usaha 

besar sebagai mitranya. Usaha besar atau menengah sebagai 

perusahaan mitra usaha bertanggung jawab terhadap produk 

(barang dan jasa) yang dihasilkan sedangkan usaha kecil 

sebagai kelompok mitra diberi kewajiban untuk memasarkan 

barang dan jasa tersebut, bahkan disertai dengan target-target 
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yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah 

disepakati. 

5. Pola Waralaba 

Pola waralaba merupakan pola kemitraan antara 

kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang 

memberikan hak lisensi, merek dagang saluran distribusi 

perusahaannya kepada kelompok mitra sebagai penerima 

waralaba yang disertai dengan bimbingan manajemen. Oleh 

karena itu, perusahaan mitra usaha sebagai pemilik waralaba 

bertanggung jawab terhadap sistem operasi, pelatihan, progam 

pemasaran, merek dagang dan hal-hal lainnya kepada mitra 

usahanya sebagai pemegang usaha yang diwaralabakan. 

Sedangkan pemegang usaha waralaba hanya mengikuti pola 

yang telah ditetapkan oleh pemilik waralaba serta 

memberikan sebagian dari pendapatannya berupa royalty dan 

biaya lainnya yang terkait kegiatan tersebut. 

Hafsah (2000) menambahkan bahwa kemitraan 

adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah 

pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk 

mendapatkan keuntungan bersama dengan prinsip saling 

membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan 

suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan adanya 

kepatuhan diantara pihak-pihak yang bermitra dalam 

menjalankan etika bisnis. Dalam kondisi yang ideal, tujuan 

yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih 

kongkrit adalah: 

a. Meningkatkan usaha kecil dan masyrakat 

b. Meningkatkan nilai tambah dalam perilaku 

kemitraan 

c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan 

masyarakat 
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d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, 

wilayah dan nasional 

e. Memperluas kesempatan kerja 

f. Meningkatkan ketahanan ekonomi Nasional 

Lebih lanjut, Hafsah (2000) menjelaskan bahwa pola 

kemitraan inti plasma terdiri dari pola bagi hasil, sub kontrak, 

dan management fee.  

a. Sistem Bagi Hasil 

Pola kemitraan inti plasma dengan sistem 

bagi hasil adalah bentuk kemitraan dimana 

perusahaan inti menyediakan sapronak dan peternak 

plasma menyediakan kandang, operasional, dan 

tenaga kerja. Pemasaran bisa dilakukan oleh pihak inti 

maupun plasma. Pada sistem bagi hasil, harga 

sapronak didasarkan pada harga eceran tertinggi. 

Pembagian keuntungan dihitung dari hasil penjualan 

ayam sesuai harga pasar dikurangi dengan biaya yang 

dikeluarkan. Jika terdapat kerugian, kedua belah pihak 

juga menanggung kerugian secara bersama-sama 

sesuai kesepakatan. 

Keuntungan sistem bagi hasil adalah terdapat 

rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak, pihak 

inti memperoleh keuntungan dari penjualan sapronak 

dan peternak plasma mendapat pinjaman modal 

berupa sapronak, dan bantuan pembinaan teknis 

pemeliharaan. Kelemahan sistem bagi hasil adalah 

peternak plasma ikut menanggung kerugian jika harga 

jual di bawah harga pokok produksi serta keuntungan 

relatif lebih kecil karena ada pembagian hasil. 
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b. Sistem Sub Kontrak 

Pola kemitraan inti plasma dengan sistem sub 

kontrak adalah perusahaan inti berkewajiban 

menyediakan sapronak (pakan, DOC, dan obat-

obatan/vitamin) dan tenaga pembimbing teknis (PPL, 

Dokter hewan, dll) dan peternak sebagai mitra 

berkewajiban menyediakan kandang, peralatan, 

operasional dan tenaga kerja. Kerjasama tersebut 

dituangkan dalam dokumen kontrak yang berisi harga 

sapronak, harga jual ayam, bonus prestasi, dan SOP 

(Standar Operational Pengelolaan). 

 Keuntungan sistem sub kontrak adalah 

mendapat jaminan pemasaran dan kepastian harga 

ayam. Kelemahan sistem sub kontrak adalah 

keuntungan peternak plasma lebih tipis dikarenakan 

terdapat penambahan harga sapronak dan ketika harga 

diatas nilai kontrak, perhitungan rugi laba tetap 

menggunakan sub kontrak yang berlaku. 

c. Sistem Management fee 

Pola kemitraan dengan sistem management 

fee adalah kerjasama antara inti dan plasma dimana 

inti menyediakan sapronak dan plasma menyediakan 

kandang, bahan operasional pemeliharaan dan tenaga 

kerja. Besar kecil keuntungan peternak plasma 

didasarkan IP (Indeks Produksi) yang ditetapkan oleh 

inti yang dihitung per ayam panen. Segala sesuatu 

ditentukan oleh inti baik jenis DOC, Pakan, dan 

waktu panen serta plasma tidak diperbolehkan 

menjual ayam sendiri. 

Keuntungan dari sistem management fee 

adalah peternak tidak menanggung kerugian kecuali 
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kerugian yang diakibatkan oleh biaya operasional 

yang telah dikeluarkan. Kelemahannya adalah jika IP 

yang dihasilkan dibawah standar maka keuntungan 

yang didapatkan sangat sedikit. 

Selain itu menurut Widiastuti (2002) beberapa syarat yang 

ditempuh oleh peternak sebelum penandatangan kontrak 

adalah: 

1. Mendaftarkan diri sebagai anggota 

Calon plasma mendaftarkan diri sebagai 

anggota plasma dan memenuhi syarat-syarat yang 

diberikan oleh inti. Biasanya peternak memutuskan 

untuk ikut kemitraan setelah mendapat informasi dari 

anggota kemitraan tentang keberhasilannya dalam 

usaha ayam pedaging. 

2. Survei Lokasi 

Lahan yang akan digunakan mendapat izin 

dari masyarakat dengan membuktikan tanda tangan 

minimal 10 kepala rumah tangga dan mendapat 

persetujuan dari perusahaan inti. Syarat-syarat lokasi 

kandang yaitu cukup jauh dari pemukiman penduduk 

dan keramaian, cukup air, ada listrik dan bisa dilalui 

oleh kendaraan atau transportasi. 

3. Agunan 

Calon peternak plasma harus menyerahkan 

agunan atas kredit yaitu berupa surat tanah yang 

memiliki sertifikat dan tanah yang dijadikan agunan 

tersebut tidak dalam sengketa.   

4. Pembuatan Kandang 

Bangunan kandang disesuaikan dengan modal 

yang dimiliki oleh peternak plasma. Syarat pembuatan 

kandang meliputi: (1) Lokasi kandang jauh dari 
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pemukiima, (2) Dekat sumber air, (3) Membujur 

utara-selatan, (4) Mudah dijangkau oleh alat 

transportasi baik roda dua maupun roda empat, (5) 

Dapat persetujuan dari penduduk sekitar. 

5. Perjanjian Kontrak 

Perjanjian kontrak yang dibuktikan dengan 

penandatanganan kontrak dilakukan dengan mengisi 

formulir perjanjian. Penandatanganan perjanjian 

diatas materai dengan dihadiri saksi. Di dalam surat 

perjanjian terdapat mekanisme hubungan kerjasama 

antara plasma dan inti, peta hak dan kewajiban, pola 

pengaturan produksi, kontrak produksi serta bonus 

dan sanksi. Penetapan sub kontrak hanya untuk input 

produksi, misal: harga pakan, DOC, obat-obatan dan 

vitamin, sedangkan untuk harga output produksi 

mengikuti harga pasar saat panen. 

6. Kunjungan Kepada Peternak Plasma 

Kunjungan ini bertujuan untuk memberi 

pembinaan dan penjelasan kepada peternak plasma 

tentang segala sesuatu  yang meliputi pengiriman 

DOC, pakan, obat-obatan, umur panen serta kesehatan 

ternak.  

Menurut Widiastuti, (2002) pada pola 

kemitraan inti-plasma, ada tiga  bentuk pola: (a) 

kemitraan plasma-inti pabrikan, (b) kemitraan 

plasma-inti mandiri, dan (c) plasma-inti bagi hasil. 

Pola kemitraan plasma-inti merupakan bentuk 

kerjasama antara peternak sebagai plasma dengan 

perusahaan (inti) sebagai mitra usaha. Inti 

menyediakan sapronak, bimbingan teknis, 

memasarkan hasil, dan lainnya. Sedangkan peternak 
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plasma melakukan pemeliharaan ayam broiler sebagai 

tindakan untuk mengimplementasikan perjanjian 

(akad) yang telah disepakati bersama untuk mencapai 

hasil yang ditargetkan. 

Peternak dengan pola kemitraan inti-plasma biaya 

sapronak ditanggung oleh inti. Pada pola kemitraan inti-

plasma, pembiayaan merupakan pengikat diantara kedua 

belah pihak dan merupakan sarana untuk 

mengimplementasikan kontrak yang telah disepakati bersama 

untuk mencapai tujuan. Menurut keputusan fatwa MUI 

(Mubarok, 2004) tentang pembiayaan dalam pola kemitraan 

inti-plasma dapat dibedakan menjadi tiga, antara lain: (a) 

Ketentuan mengenai pembiayaan, (b) Ketentuan mengenai 

rukun dan syarat pembiayaan, (c) Ketentuan mengenai hukum 

pembiayaan dalam kemitraan. 

 

2.2.3 Modal 

Modal adalah barang-barang atau peralatan yang 

dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal 

dapat digolongkan berdasar sumbernya, bentuk, kepemilikan, 

serta berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal 

dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. 

Berdasarkan kepemilikannya, modal dibagi menjadi modal 

individu dan masyarakat. Modal individu adalah modal yang 

sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber 

pendapatan bagi pemiliknya, contohnya bunga yang diperoleh 

dari bank. Sedangkan yang dimaksud modal masyarakat 

adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan 

untuk kepentingan umum dalam proses produksi, contohnya 

rumah sakit umum milik pemerintah. (Riyanto, 2001). 
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Ibrahim (2009) menambahkan bahwa biaya modal dalam 

kegiatan usaha terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. 

Menurut Sawir (2005) terdapat tiga konsep pengertian 

modal kerja yaitu: 

1. Konsep kuantitatif. Konsep ini mendasarkan pada 

kuantitas dari dana yang tertanam dalam unsur-

unsur aktiva lancar, dimana aktiva ini merupakan 

aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk 

semula atau aktiva dimana dana yang tertanam di 

dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu 

yang pendek.  

2. Konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep 

ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-

benar dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya. 

3. Konsep fungsional. Konsep ini mendasarkan pada 

fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan 

(income). Setiap dana yang digunakan dalam 

perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan 

pendapatan. Pada dasarnya dana-dana yang 

dimiliki oleh perusahaan seluruhnya akan 

digunakan untuk menghasilkan laba sesuai 

dengan usaha pokok perusahaan, tetapi tidak 

semua dana digunakan untuk menghasilkan laba 

periode ini ada sebagian dana yang akan 

digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan 

laba di masa mendatang. 
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2.2.4 Biaya Produksi 

 Menurut Supriyono (2000) biaya dalah harga 

perolehan yang dikorbankan atau yang digunakan dalam 

rangka memperoleh penghasilan atau revenue dan akan 

dipakai sebagai pengurang penghasilan. Menurut Mulyadi 

(2005) dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber 

ekonomis, yang diukur dalam satuan uang, yang terjadi atau 

yang kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dalam arti sempit diartikan sebagai pengorbanan 

sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva yang disebut 

dengan istilah harga pokok yang dikorbankan didalam suatu 

usaha untuk memperoleh penghasilan. Menurut Simamora 

(2002) biaya adalah kas atau nilai setara yang dikorbankan 

untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat 

pada saat ini atau dimasa mendatangbagi perusahaan. Usaha 

peternakan adalah hubungan output dan input yang dihasilkan 

dan digunakan dalam usaha.  

Mulyadi (2005) menambahkan bahwa biaya produksi 

merupakan salah satu jenis biaya yaitu semua biaya yang 

berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan 

pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Biaya produksi 

dapat digolongkan kedalam biaya bahan baku langsung, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan 

menurut Mowen (2000) biaya produksi adalah biaya yang 

berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. 

Biaya Produksi sering juga disebut Biaya total. Biaya total 

menurut (Kadariah, 2001) dapat dirumuskan sebagai berikut:  

   TC = FC + VC 

Keterangan: TC = Total Cost atau Biaya Total 

 VC = Variable Cost  

 FC = Fixed Cost atau Biaya Tetap 
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2.2.5 Pendapatan dan Penerimaan (Revenue) 

Menurut Suratiyah (2006) penerimaan (revenue) adalah 

seluruh pendapatan yang diperoleh dari usahatani selama satu 

periode diperhitungkan dari hasil penjualan atau penaksiran 

kembali. Sedangkan meurut Rahim dan Hastuti (2007) 

penerimaan adalah perkalian antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual. Ditambahkan oleh Bastian (2006) 

menjelaskan bahwa penerimaan didefinisikan sebagai nilai 

uang yang diterima dari penjualan produk yang tidak 

mencakup pinjaman uang untuk keperluan usahatani dan 

mencakup yang berbentuk benda. 

Menurut Standar  Akuntansi Keuangan (2004), kata 

‘income’ diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue 

sebagai pendapatan, penghasilan (income) meliputi baik 

pendapatan (revenue) maupu keuntungan (gain). Sedangkan 

pengertian pendapatan yang lain dikemukakan oleh Dycman 

(2002) bahwa pendapatan adalah ‘arus masuk atau 

penngkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau 

penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) 

selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, 

penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi 

utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung’. 

Menurut Soemarsono (2003), pendapatan dalam 

perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan operasi 

dan non operasi. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang 

diperoleh dari aktivitas utama perusahaan. Sedangkan, 

pendapatan non operasi adalah pendapatan yang diperoleh 

bukan dari kegiatan utama perusahaan. Jumlah nilai nominal 

aktiva dapat bertambah melalui berbagai transaksi tetapi tidak 

semua transaksi mencerminkan timbulnya pendapatan. Dalam 

penentuan laba adalah membedakan kenaikan aktiva yang 
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menunjukkan dan mengukur pendapatan kenaikan jumlah 

nilai nominal aktiva dapat terjadi dari: 

1. Transaksi modal atau pendapatan yang 

mengakibatkan adanya tambahan dana yang 

ditanamkan oleh pemegang saham.  

2. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa 

‘barang dagangan’ seperti aktiva tetap, surat-surat 

berharga, atau penjualan anak atau cabang 

perusahaan. 

3. Hadiah, sumbangan, atau penemuan 

4. Revaluasi aktiva 

5. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran 

penjualan produk. 

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan total 

dan biaya-biaya. Tingkat pendapatan yang diperoleh dapat 

diketahui dengan menggunakan rumus , dengan 

kaidah keputusan jika TR>TC, maka suatu usaha yang 

dilakukan mampu menghasilkan pendapatan. 

 
Keterangan:    : pendapatan 

 TR : Total Revenue (Penerimaan total) 

 TC : Total Cost (Biaya Total) 

Penerimaan total merupakan hasil kali produksi total 

dengan harganya. Biaya yang di maksud dalam pengertian ini 

adalah biaya keseluruhan, baik itu biaya tetap (misalnya sewa 

tanah, pembelian alat, dll) maupun biaya tidak tetap (misal 

biaya pembelian pupuk, bibit, obat-obatan, dll) Masing-

masing input produksi tersebut dikalikan dengan harganya. 

(Hanafie, 2010). 
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Penerimaan (Revenue) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

(Kadariah, 2001) 

   TR = Pq x Q 

Keterangan: TR = Total Revenue atau penerimaan total 

 Pq = Price of Quality atau harga satuan 

pokok 

 Q = Quantity atau Jumlah Produk  

  

2.2.6 Profitabilitas 

Profitability merupakan ukuran yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar penghasilan sebelum bunga dan 

pajak yang dihasilkan dari pemanfaatan total asset usaha dan 

penjualan. Nilai profitability dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah 

dilakukan pada usaha dengan menggunakan seluruh aktiva 

yang dimiliki. Semakin tinggi nilai profitabilitasnya, maka 

semakin tinggi kemampuan usaha untuk menghasilkan 

keuntungan. (Mowen, 2007) 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba dari kegiatan bisnis yang dilakukannya. 

Profitabilitas mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Profitabilitas mencakup seluruh pendapatan 

dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai 

penggunaan aset dan pasiva dalam sutu periode. Profitabilitas 

dapat digunakan sebagai informasi bagi pemegang saham 

untuk melihat keuntungan yang benar-benar diterima dalam 

bentuk dividen. Investor menggunakan profitabilitas untuk 

memprediksi seberapa besar perubahan nilai atas saham yang 

dimiliki. Kreditor menggunakan profitabilitas untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar pokok 

dan bunga pinjaman bagi kreditor. Dalam penelitian ini, 
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pengukuran terhadap profitabilitas diukur dengan 

membandingkan jumlah laba setelah pajak dengan total aset 

(Iwansah, 2003). Dan menurut Murhadi (2013) rasio 

profitabilitas  menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. Analisis profitabilitas didapat dari 

perhitungan modal, biaya produksi, penerimaan, keuntungan, 

Gross Profit Margin, Net Profit Margin, return on equity, 

serta Return on assets ini sekiranya dapat memberikan 

informasi kepada peternak sejauh mana keberhasilan usaha 

yang didirikannya dan bahan evaluasi (Murhadi, 2013). 

 

2.2.6.1  Gross Profit Margin  

Gross profit margin atau margin laba kotor digunakan 

untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan yang berasal 

dari penjualan setiap produknya. Rasio ini sangat dipengaruhi 

oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan 

meningkat maka gross profit margin akan menurun begitu 

pula sebaliknya. Dengan kata lain, rasio profitabilitas 

mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya 

produksi, mengindikasi kemampuan perusahaan untuk 

berproduksi secara efisien. (Rudianto, 2012). 

Grossss Profit Margin atau margin laba kotor 

digunakan untuk menggambarkan presentase laba kotor yang 

dihasilkan oleh setiap pendapatan. Gross Profit Margin 

diperoleh dengan cara: (Murhadi, 2013) 

 
Keterangan: GPM : Gross profit Margin 

 EBT : Keuntungan kotor 

 TR : Total penerimaan 
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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 0,16 (Sugiono, 2012), semakin besar gross profit 

margin semakin baik operasi perusahaan, karena hal ini 

menunjukkan bahwa biaya produksi lebih rendah 

dibandingkan dengan penjualan, begitu pula sebaliknya 

semakin rendah gross profit margin semakin kurang baik 

operasi perusahaan (Syamsudin, 2009). Gross Profit Margin 

yang dikurangi 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 adalah 23,8%. 

 

2.2.6.2 Net Profit Margin (NPM) 

Net profit margin adalah ukuran profitabilitas 

perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua 

biaya dan pajak penghasilan. Jika margin laba kotor tidak 

terlalu banyak berubah sepanjang beberapa tahun tetapi 

margin laba bersihnya menurun selama periode waktu yang 

sama, maka hal tersebut mungkin disebabkan karena biaya 

penjualan,umum, dan administrasi yang terlalu tinggi jika 

dibandingkan dengan penjualannya, atau adanya tarif pajak 

yang lebih tinggi. Di sisi lain, jika margin laba kotor turun, 

disebabkan karena biaya untuk memproduksi barang 

meningkat jika dibandingkan dengan penjualannya. 

(Rudianto, 2012). 
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Net Profit margin mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba neto dari setiap 

penjualannya. NPM diperoleh dengan cara: (Murhadi, 2013) 

 
Keterangan : NPM : Net Profit Margin 

 EAT : Keuntungan bersih 

 TR : Total penerimaan 

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 salesdan laba usaha atau net operating 

income tergantung kepada 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.  

 

2.2.6.3 Return on Assets (ROA) 

 Return on Assets merupakan analisa yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan dana 

keseluruhan yang ditanamkan dalam modal yang digunakan 

untuk operasi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. 

Usaha untuk memperbesar ROA dengan memperbesar profit 

margin adalah bersangkutan dengan usaha untuk 

memperbesar efisiensi pada sektor produksi, penjualan, dan 

administrasi (Munawir, 2002).  
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 Sedangkan menurut Kasmir (2008) ROA menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva 

yang digunakan. ROA merupakan rasio yang terpenting 

diantara rasio profitabilitas yang ada. ROA diperoleh dengan 

cara membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap total 

aktiva. Secara matematis Return oon Assets dapat 

menggunakan rumus berikut (Syamsudin, 2009):  

 
Keterangan : ROA : Return on Assets 

 EAT : Keuntungan bersih 

Total modal: Modal sendiri + modal 

asing  

 ROA yang posistif menunjukkan bahwa dari total 

aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu 

memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA 

negative menunjukkan total aktiva yang dipergunakan tidak 

memberikan keuntungan/kerugian. (Murhadi, 2013) 

 

2.2.6.4 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 dasarnya pengembalian atas 

modal sendiri akan menjadi lebih besar jika usaha atau proyek 

tersebut semakin banyak menggunakan modal pinjaman, hal 

ini dimungkinkan karena biaya yang dikorbankan oleh 

pemilik modal menjadi semakin sedikit, sedangkan hasil yang 

dicapai diasumsikan sama (Sofyan, 2003), semakin tinggi 
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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, 202). 

 Sedangkan menurut Kasmir (2008) ROE adalah 

perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik 

modal sendiri disatu pihak dengan jumlah modal sendiri yang 

menghasilkan laba tersebut dipihak lain atau dengan kata lain 

rentabilitas modal sendiri didalamnya untuk menghasilkan 

keuntungan. Laba yang diperlukan untuk menghitung ROE 

yaitu laba usaha setelah dikurangi dengan bunga modal asing 

dan pajak perseroan atau income tax (earning after tax/EAT). 

Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atau 

investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan 

seringkali digunakan  untuk membandingkan dua atau lebih 

perusahaan dalam sebuah industri yang sama.  

EAT diperoleh dari Keuntungan bersih dibagi dengan 

modal sendiri. Hasil pembagian ini pada umumnya dinyatakan 

dalam persen. Semakin tinggi rasio ini menandakan kinerja 

perusahaan semakin baik atau efisien, nilai equity perusahaan 

akan meningkat dengan peningkatan rasio ini. (Riyanto, 

2001). Rumus ROE adalah sebagai berikut: (Murhadi, 2013) 

 
 Keterangan : ROE : Return on Equity 

  EAT : Keuntungan bersih 

 Rasio ini 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 
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penting dari masalah laba, karena laba yang besar belumlah 

merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah bekerja dengan 

efisien. 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). 


