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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha peternakan ayam pedaging di Indonesia 

merupakan salah satu usaha yang banyak diusahakan dalam 

masyarakat Indonesia. Hal ini didasarkan pada tingginya 

permintaan daging ayam yang seiring waktu terus meningkat 

dengan pertambahan penduduk dan pendapatan masyarakat 

Indonesia.  Salah satu langkah yang diambil dalam 

masyarakat Indonesia adalah dengan melakukan usaha 

peternakan ayam pedaging dengan pola kemitraan. 

Pemerintah dalam upaya memajukan dunia bisnis 

perunggasan terutama ayam ras pedaging telah 

memperkenalkan progam kemitraan yang di atur dalam 

peraturan pemerintah RI no. 44 tahun 1997, tentang kemitraan 

yaitu antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha 

kecil dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat 

dan saling menguntungkan, akan memberdayakan usaha kecil 

agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan 

memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin 

seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi serta 

meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian 

nasional. Tujuan utama dari usaha peternakan ayam pedaging 

dengan menggunakan pola kemitraan adalah untuk 

mengurangi kerugian peternak ayam pedaging. Karena 

kemitraan merupakan kerjasama antara peternak sebagai 

plasma dan pemilik modal (pabrikan) sebagai inti yang nanti 

akan saling menguntungkan. Pola kemitraan memiliki tujuan 

utama yaitu saling berbagi sumber daya dalam 

mengoptimalkan nilai tambah dari input, proses produksi, 
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maupun output. Selain pola kemitraan yang dapat membantu 

kerugian peternak dalam usaha peternakan ayam pedaging, 

peternak ayam pedaging dalam jumlah ayam yang ≥ 10.000 

ekor menggunakan sistem kandang tertutup (closed house 

system) (fadilah, 2000). Closed house system merupakan suatu 

sistem kandang dimana seluruh kondisi di dalam kandang 

tidak dipengaruhi oleh keadaan luar kandang yaitu suhu, 

kelembapan, kecepatan angin, dan keadaan iklim di dalam 

kandang dapat diatur sedemikisn rupa sesuai kebutuhan ternak 

dengan menggunakan mesin-mesin pengontrol seperti fan, 

cooling pad, dan sebagainya sehingga terdapat kemudahan 

dalam teknis pemeliharaan, pengehematan lahan, dan 

minimalisasi jumlah tenaga kerja.  

Kemitraan di Indonesia terbagi dengan 5 pola yaitu 

pola inti plasma, pola subkontrak, pola dagang umum, pola 

keagenan dan pola waralaba (Hafsah, 2000). Pola inti plasma 

dibagi menjadi 3 dalam usaha peternakan ayam broiler yaitu 

pola bagi hasil yang merupakan pola kemitraan dengan ciri-

ciri harga pokok/sapronak terbuka artinya ditentukan dimuka, 

kerugian ditanggung inti dan plasma, harga panen tergantung 

pasar namun inti menjamin plasma tetap mendapat 

keuntungan. Pola kemitraan sub kontrak adalah harga 

sapronak tetap sesuai perjanjian, kerugian ditanggung 

peternak (kekeluargaan), inti menanggung jika kerugian 

dialami dari bencana alam atau wabah penyakit. Management 

fee yaitu biaya operasional ditanggung inti, kerugian 

ditanggung inti dan harga panen mengikuti pasar. Yang kedua 

pola subkontrak yaitu pola hubungan kemitraan antara 

perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang 

memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan 

sebagai bagian dari produksinya. Yang ketiga pola dagang 
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umum merupakan pola hubungan kemitraan usaha yang 

memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai 

kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Keempat, pola 

keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan 

dimana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan 

barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai 

mitranya. 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. 

Progam kemitraan dalam peternakan ayam pedaging sangat 

membantu para peternak untuk membantu permodalan dalam 

usaha peternakan ayam pedaging. Berdasarkan pola kemitraan 

yang ada di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Kediri, 

diperlukan analisis profitabilitas untuk dapat mengetahui 

keuntungan yang didapat beberapa pola pola kemitraan yang 

diterapkan. 

Keuntungan yang diperoleh dari pemasaran daging 

ayam dengan pola kemitraan yang berbeda yaitu bagi hasil, 

sub kontrak, dan management fee adalah untuk kesejahteraan 

peternak dan mempertahankan kelangsungan usaha 

peternakan ayam pedaging dengan cara mendapatkan 

keuntungan. Jumlah keuntungan yang diperoleh dari peternak 

ayam pedaging dapat diketahui dengan analisa profitabilitas 

dari tiga pola kemitraan yang diterapkan. Analisa 

profitabilitas digunakan untuk mengetahui efisiensi 

keuntungan yang diperoleh dari sejumlah modal yang 

ditanamkan pada pola kemitraan tersebut. Analisa 

profitabilitas ini dilakukan pada usaha peternak dengan pola 

kemitraan yang berbeda agar mengetahui keuntungan yang 
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didapat peternak dari berbagai macam pola peternakan 

tersebut jika diukur dengan nilai Gross Profit Margin (GPM), 

Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), dan 

Return on Equity (ROE). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana biaya produksi dan struktur biaya yang 

dipergunakan dalam memproduksi daging ayam 

dilihat dari laporan rugi laba yang dimiliki oleh 3 

(tiga) pola kemitraan inti plasma  (bagi hasil, sub 

kontrak, dan management fee)? 

2. Bagaimana keuntungan yang diperoleh pada 3 (tiga) 

pola kemitraan inti plasma (bagi hasil, sub kontrak, 

dan management fee)? 

3. Bagaimana tingkat profitabilitas pada 3 (tiga) pola 

kemitraan inti plasma (Bagi hasil, sub kontrak, dan 

management fee) jika diukur dari Gross Profit 

Margin, Net Profit Margin, Return On Asset, Return 

Of Equity? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui biaya produksi dan struktur biaya yang 

dipergunakan dalam memproduksi daging ayam 

dilihat dari laporan rugi laba yang dimiliki oleh 3 

(tiga) pola kemitraan yaitu bagi hasil, sub kontrak, 

dan management fee. 

2. Mengetahui keuntungan yang diperoleh pada 3 (tiga) 

pola kemitraan inti plasma (bagi hasil, sub kontrak, 

dan management fee). 
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3. Untuk mengetahui nilai Gross Profit Margin, Net 

Profit Margin, Return on Assets, dan Return Of 

Equity pada 3 (tiga) pola kemitraan (bagi hasil, sub 

kontrak, dan management fee) jika dibandingkan 

dengan standart UMKM. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai: 

1. Sumber informasi dan analisa perhitungan bagi usaha 

peternakan ayam pedaging pola kemitraan mengenai 

keuntungan yang diperolehnya. 

2. Bahan referensi/informasi bagi perusahaan yang 

menjalankan pola kemitraan dengan pola bagi hasil, 

sub kontrak, dan management fee untuk mengetahui 

keuntungan usaha peternaknya. 

 

1.5 Kerangka Konsep 

Pada usaha peternakan ayam pedaging, usaha paling 

banyak di Indonesia dilakukan dengan cara kemitraan. Pola 

kemitraan memiliki tujuan utama yaitu saling berbagi sumber 

daya dalam mengoptimalkan nilai tambah dari input, proses 

produksi, maupun output. Menurut Hafsah (2000) kemitraan 

Inti Plasma ayam broiler di Indonesia terbagi dalam 3 pola 

yaitu pola bagi hasil, sub kontrak, dan management fee. Pola 

kemitraan bagi hasil merupakan pola kemitraan dengan ciri-

ciri harga pokok/sapronak terbuka artinya ditentukan dimuka, 

kerugian ditanggung inti dan plasma, harga panen tergantung 

pasar namun inti menjamin plasma tetap mendapat 

keuntungan. Pada pola kemitraan sub kontrak harga sapronak 

tetap sesuai perjanjian, kerugian ditanggung peternak 

(kekeluargaan), sementara inti menanggung jika kerugian 
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dialami dari bencana alam atau wabah penyakit. Sedangkan 

pola kemitraan management fee yaitu biaya operasional 

ditanggung inti, kerugian ditanggung inti dan harga panen 

mengikuti pasar. Progam kemitraan dalam peternakan ayam 

pedaging sangat membantu para peternak untuk membantu 

permodalan dalam usaha peternakan ayam pedaging. 

Setelah terbentuknya pola kemitraan yang ditanamkan 

oleh peternak, maka peternak akan memberikan modal untuk 

usahanya. Modal dibagi berdasarkan fungsi kerja dan sumber 

(Rudianto, 2012). Menurut fungsi kerja modal dibagi dalam 2 

(dua) bentuk yaitu: 

1. Modal kerja (working capital), mempunyai sifat-

sifat jumlahnya fleksibel (mudah diperbesar 

maupun diperkecil), susunannya relatif variabel, 

yaitu elemen-elemen modal kerja akan berubah-

ubah sesuai dengan kebutuhan, dan mengalami 

proses perputaran dalam jangka waktu yang 

pendek. 

2. Modal tetap (fixed capital) mempunyai sifat-sifat 

diantaranya sekali dibeli tidak mudah 

dikurangi,susunannya relatif permanen, karena 

elemen-elemen modal tetap tidak segera 

mengalami perubahan, dan mengalami proses 

perputaan dalam jangka waktu yang panjang. 

Sedangkan menurut sumbernya, modal dibagi menjadi modal 

sendiri dan modal asing. Modal sendiri merupakan modal 

yang berasal dari pemilik peternakan sedangkan modal asing 

merupakan modal yang berasal dari luas yaitu pinjaman atau 

hutang (Rudianto, 2012)  

Modal tersebut digunakan untuk biaya produksi. 

Biaya produksi dibagi menjadi biaya tetap (fixedcost) dan 
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biaya tidak tetap (variable cost) (Ibrahim, 2009). Biaya tetap 

terdiri dari  sewa tanah, penyusutan, dan tenaga kerja. 

Sedangkan biaya tidak tetap terdiri dari biaya pakan, obat-

obatan, listrik, sekam, dan LPG. Biaya tetap dan biaya tidak 

tetap jika dijumlahkan menjadi total biaya produksi. Biaya 

produksi diperlukan untuk membantu peternak dalam 

manajemen produksi ayam pedaging agar menghasilkan ayam 

yang siap panen (dijual). 

Hasil penjualan ayam dinamakan penerimaan. Setelah 

penerimaan, maka didapatkan pendapatan untuk bisa 

menghitung EAT (Earning After Tax) dan EBT (earning 

Before Tax). Pendapatan diperoleh dari selisih antara 

penerimaaan dengan biaya produksi. Setelah unsur-unsur 

untung menghitung profitabilitas peternakan ayam pedaging 

lengkap maka dilakukan analisis profitabilitas yang meliputi 

Gross Profit Margin(GPM) didapat dari perbandingan dari 

EBT dengan Penerimaan (revenue), Net Profit Margin(NPM) 

diperoleh dari perbandingan EAT dengan penerimaan, Return 

Of equity(ROE) diperoleh dari perbandingan antara EAT 

dengan modal sendiri, dan Return on assets(ROA) diperoleh 

dari perbandingan antara EAT dengan modal asing. Setelah 

dihitung baru didapatkan informasi kepada peternak sejauh 

mana keuntungan usaha yang didirikannya (Murhadi, 2013). 

Kerangka pikir penelitian seperti disajikan pada Gambar 1 

berikut.: 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

MODAL 
 (Rudianto, 2012 

Management fee: 

(+):tidak menanggung kerugian 

(-): Keuntungan yang didapat sangat sedikit jika 

IP dibawah standart 

Bagi hasil: 

(+):Terdapat rasa tanggung jawab antara 

inti dan plasma 

(-): Plasma ikut menanggung rugi. 

 

 

  

Sub Kontrak: 

(+): mendapat jaminan pasar 

(-): Keuntungan plasma lebih tipis 

Modal kerja Modal tetap Modal Sendiri Modal Luar 

Biaya Produksi 

Biaya tetap: 

(Sewa tanah, 

Penyusutan, 

Tenaga Kerja) 

Biaya tidak 

tetap: (pakan, 

listrik, sekam, 

LPG, obat-obatan) 

Revenue (Penerimaan 

penjualan broiler) 

Pendapatan 

EAT  EBT 

Analisis Profitabilitas 

Gross Profit Margin 

Net Profit Margin 

Return Of Assets 

Return of Equity 


