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ABSTRACT 

Research was conducted inthe pullet 
farmingof“Bakin Farm” that hadpartnership scheme 
of“Prospek Karyatama” Company.The objectiveof this 
research were todetermine the value of capital and 
production cost structures and profitability of pullet 
farming based on each period. “Bakin Farm” respondent 
was selected with multi stage sampling method. Number 
of pullets were 26,000 of birds in first period, 32,000 
birds in second period, 29,000 birds in third period and 
29,000 birds in fourth period. Data collection was 
conducted from April 8th to May 5th, 2015.Survey and 
Structured questionnaire were implemented in collecting 
primary data and secondary data were provided by 
“Bakin Farm” report. Data were analysis using financial 
formulations, including gross profit margin (GPM), Net 
profit margin (NPM), Return on asset (ROA), Return on 
equity(ROE) and Operating profit margin(OPM). Results 
found that  the more profitable pullet farming was on 3rd 
period, this was representedin IDR 50,186 of production 
cost, IDR 57,701 of revenue and therefore IDR 7,514 of 
profit in producing one pullet. Pullet farming was more 
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efficient on 3rd period based on GPM (13.02%), ROA 
(14.62%) and OPM (14.99%). 

Keywords: Total Revenue, Profit, Partnership, Gross 
Profit Margin, Net Profit Margin. 
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RINGKASAN 
 

Awal usaha dari layer (ayam petelur dewasa 
yang telah mampu memproduksi telur) adalah pullet 
(ayam petelur umur 0 – 16  minggu). Pullet atau 
ayam dara yang siap berproduksi sering dijadikan 
sebagai indikator keberhasilan usaha peternakan 
ayam petelur. Pullet yang baik akan menghasilkan 
produksi yang optimal sesuai dengan permintaan 
pasar. Alasan banyaknya peternak membeli pullet 
antara lain sebagai berikut: 1) peternak layer ingin 
cepat memperoleh telur dari pembelian pullet, 
terutama bagi pemilik modal besar; 2) peternak layer 
kurang terampil dan tidak menguasai manajemen 
pemeliharaan pullet; 3) keterbatasan lahan. 
Pemeliharaan DOC sampai pullet dibutuhkan lahan 
dan kandang yang terpisah dari kandang layer untuk 
menghindari penularan penyakit dari ayam dewasa; 
4) keterbatasan tenaga kerja dan perlengkapan yang 
dimiliki; 5) jadwal vaksin dan pengobatan pullet yang 
terlalu sering menyebabkan peternak layer cenderung 
lebih memilih membeli pullet.  
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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
besarnya struktur modal dan biaya produksi dalam 
memproduksi  pullet dilihat dari laporan rugi-laba 
yang dimiliki “Bakin Farm”, serta nilai rasio 
profitabilitas dari nilai gross profit margin (GPM), 
Net profit margin (NPM), Return on asset (ROA), 
Return on equity (ROE) dan Operating profit margin 
(OPM) pada usaha peternakan pullet milik “Bakin 
Farm” dalam tiga tahun terakhir. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 8 April 
2015 sampai 5 Mei 2015 di peternakan ayam petelur 
fase starter (pullet) “Bakin Farm” yang bermitra 
dengan “PT. Prospek Karyatama”. Penentuan lokasi 
sampel menggunakan metode purposive sampling. 
Total sampel yang digunakan satu peternak dengan 
total populasi periode 1 (26.000 ekor) dengan 
pemeliharaan pada bulan Juli hingga bulan Oktober 
tahun 2012, periode 2 (32.000 ekor) dengan 
pemeliharaan pada bulan Desember 2012 hingga 
April 2013, periode 3 (29.000 ekor) dengan 
pemeliharaan pada bulan Juni hingga September 
2013 dan periode 4 (29.000) dengan pemeliharaan 
pullet bulan November 2013 hingga Maret 2014 
pada peternakan “Bakin Farm” yang beralamat di 
Ds. Wringinanom Kec. Poncokusumo Kab. Malang. 

Motode penelitian yang digunakan pada 
pelaksanaan penelitian adalah studi kasus. Metode 
pengambilan data dilakukan dengan multi stage 
sampling. Analisis data menggunakan data primer 
yang disajikan oleh peternak ayam pullet dalam 
bentuk tabel dan data yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data 
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berasal dari data yang dimiliki oleh peternakan 
“Bakin Farm” 

Hasil penelitian didapatkan total modal tetap 
sebesar Rp 19.982.500,-. Rata-rata modal kerja 
selama 4 periode sebesar  Rp 45.574,50 per ekor. 
Biaya produksi terbesar pada pembelian pakan 
dengan rata-rata persentase sebesar 71,44%. 
Penerimaan tertinggi diperoleh dari penjualan pullet 
dengan rata-rata persentase sebesar 97,87%. Rata-
rata laba bersih yang diperoleh peternakan pullet 
“Bakin Farm” sebesar Rp 5.308,- per ekor. Nilai 
profitabilitas dengan rasio GPM, NPM, ROA, ROE 
dan OPM dalam 4 (empat) periode rata-rata sebesar 
GPM (9,50%), NPM (9,41%), ROA (10,30%), ROE 
(39,47%) dan OPM (10,86%). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah usaha 
pullet yang paling menguntungkan pada periode tiga 
dengan modal tetap sebesar Rp 698,- per ekor, biaya 
produksi sebesar Rp 50.186,- penerimaan sebesar Rp 
57.701 dan laba sebesar Rp 7.514,- tiap ekor 
pemeliharaan pullet. Nilai rasio profitabilitas 
terefisien pada periode tiga dengan nilai GPM 
(13,02%), ROA (14,62%) dan OPM (14,99%). Saran 
untuk penelitian sebaiknya meningkatkan kinerja 
keuangan dengan cara meningkatkan volume 
penjualan pullet dan meminimalkan biaya produksi 
yang dikeluarkan. Perlu meningkatkan kerjasama 
antar inti dan plasma agar dapat memperoleh 
keuntungan yang besar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Awal usaha dari layer (ayam petelur dewasa 

yang telah mampu memproduksi telur) adalah pullet 

(ayam petelur umur 0 – 16  minggu). Pullet atau 

ayam dara yang siap berproduksi sering dijadikan 

sebagai indikator keberhasilan usaha peternakan 

ayam petelur. Pullet yang baik akan menghasilkan 

produksi yang optimal sesuai dengan permintaan 

pasar.Alasan banyaknya peternak membeli pullet 

antara lain sebagai berikut: 1) peternak layer ingin 

cepat memperoleh telur dari pembelian pullet, 

terutama bagi pemilik modal besar; 2) peternak layer 

kurang terampil dan tidak menguasai manajemen 

pemeliharaan pullet; 3) keterbatasan lahan. 

Pemeliharaan DOC sampai pullet dibutuhkan lahan 

dan kandang yang terpisah dari kandang layer untuk 

menghindari penularan penyakit dari ayam dewasa; 

4) keterbatasan tenaga kerja dan perlengkapan yang 

dimiliki; 5) jadwal vaksin dan pengobatan pullet yang 
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terlalu sering menyebabkan peternak layer cenderung 

lebih memilih membeli pullet.  

Populasi ternak ayam ras petelur cenderung 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut 

karena permintaan telur semakin meningkat seiring 

dengan pertambahan jumlah penduduk dan 

kesadaran gizi masyarakat.Peningkatan ini tentunya 

semakin memperbesar peluang berkembangnya 

bisnispullet.Pemeliharaanpullet dapat dijadikan 

bisnis yang baik, semakin tinggi kualitas pullet, 

semakin tinggi harga jualnya. Keuntungan berbisnis 

pullet karena harga jual pullet tidak tergantung 

dengan harga pasar sehingga penghasilan dari 

pemeliharaan pulletlebih baik daripada pemeliharaan 

broiler. 

Perusahaan breeding farm seperti PT. Charoen 

Pokhpand Indonesiamenyediakan sarana produksi 

ternak seperti: DOC pullet, pakan dan vitaminuntuk 

ternak, sedangkan peternak mengusahakan agar anak 

ayam (DOC) tetap sehat dan dapat dijual tepat 

waktu. Tujuan peternak mengikuti kemitraan adalah:  
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1) tersedianya sarana produksi peternakan; 2) 

tersedianya tenaga ahli; 3) modal kerja dari inti; 4) 

pemasaran terjamin.  

Total populasi berdasarkan data statistik Dinas 

Peternakan Jawa Timur pada tahun 2014, jumlah 

ayam petelur sebesar 2.920.857 ekor. Peternakan 

pullet di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten 

Malang berjumlah 272.500 (data dari “PT. Prospek 

Karyatama”) yang tersebar di beberapa daerah di 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. 

Melihat besaran usaha peternakan ayam pulletdan 

alasan mengapa berbisnis pulletyang telah diuraikan 

diatas, maka sangat menarik untuk dilakukan studi 

tentang bagaimana para peternak ayam pulletyang 

memiliki skala populasi besar untuk memperoleh 

keuntungan usaha yang tinggi termasuk didalamnya 

pencapaian tingkat efisiensi produksi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perusahaan ayam petelur fase 

pullet“BakinFarm”berdiri sejak tahun 2006. 

Perusahaan ini merupakan perusahaan milik Bapak 
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Bakin yang merupakan perusahaan perseorangan 

yang bermitra dengan PT. Prospek Karyatama 

dengan total populasi pullet29.000. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan 

suatu permasalahan, antara lain :  

1. Berapa jumlah struktur modal dan biaya 

produksi yang dipergunakan dalam 

memproduksi pullet dilihat dari laporan rugi 

laba yang dimilikipeternakan“Bakin farm”? 

2. Berapa nilai profitabilitas usaha peternakan 

ayam petelur fase pullet (Net Profit Margin, 

Gross Profit Margin, Operate Profit Margin, 

Return On Asset, Return On Equity dan Net 

Profit Margin) pada usaha pulletmilik 

peternakan “Bakin farm” dalam tiga tahun 

terakhir? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui : 

1. Mengetahui jumlah struktur modal dan biaya 

produksi yang dipergunakan dalam 
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memproduksi pullet dilihat dari laporan rugi 

laba yang dimilikipeternakan “Bakin farm”. 

2. Mengetahui nilai profitabilitas usaha ternak 

ayam petelur fase pullet (Net Profit Margin, 

Gross Profit Margin, Operate Profit Margin, 

Return On Asset, Return On Equity dan Net 

Profit Margin) pada usaha pulletmilik 

peternakan“Bakin farm” dalam tiga tahun 

terakhir 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Mengetahuikeuntungan dari struktur modal 

dan biaya produksi yang dipergunakan dalam 

memproduksi pullet dilihat dari laporan rugi 

laba yang dimilikipeternakan “Bakin farm” 

dalam rentan waktu tiga tahun terakhir. 

2. Mengetahui nilai profitabilitas usaha 

peternakan ayam petelur fase pullet di 

peternakan “Bakin farm”(Net Profit Margin, 

Gross Profit Margin, Operate Profit Margin, 

Return On Asset, Return On Equity dan Net 

Profit Margin)pada usaha ayam 
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pulletmilikpeternakan“Bakin farm” dalam tiga 

tahun terakhir. 

3. Memberikan informasi bagi pelaku usaha 

dibidang peternakan khususnya peternakan 

ayam petelur untuk membuat atau 

mengembangkan usaha peternakan ayam 

peternakan fase pullet ke arah yang lebih 

intensif dan efisien.  

4. Diharapkan dengan semakin baiknya 

peternakan ayam petelur fase pullet akan 

maningkatkan nilai produktifitas ayam petelur 

fase finisher. 
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1.5 Kerangka Penelitian 

Secara skematis kerangka pikir digambarkan  

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Analisis Profitabilitas Peternakan 
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Earning After Tax 

OPM 

Earning  Berfore Interest and Tax 

GPM NPM 

ROE 

ROA 
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Berdasarkan kerangka konsep penelitian diatas 

dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan usaha 

peternakan ayam pullet terdapat komponen utama 

sebagai penunjang berdirinya suatu usaha yaitu 

adanya modal. Modal dapat berasal dari modal 

sendiri maupun modal pinjaman dari bank atau 

modal yang ditanam dari investor. Penggunaan 

modal dibagi menjadi dua yaitu penggunaan modal 

tetap dan modal tidak tetap atau biasa disebut dengan 

modal kerja. Selanjutnya modal kerja dibagi menjadi 

dua yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya 

tetap adalah biaya yang dikeluarkan besarnya tetap 

walaupun terjadi perubahan volume produksi seperti 

penggunaan biaya untukpembuatan kandang, sewa 

tanah dan penyusutan. Sementara untuk biaya yang 

besarannya selalu berubah seperti besarnya volume 

produksi, yang termasuk biaya tidak tetap antara lain 

pembelian ternak, pakan, listrik, obat-obatan, biaya 

perbaikan alat dan lain-lain. Jumlah penggunaan 

kedua biaya tersebut dinamakan total biaya produksi.  



9 
 

Setelah melakukan proses produksi selanjutnya 

adalah memasarkan atau menjual barang hasil 

produksi dalam hal ini berupa ayam pullet, penjualan 

hasil samping seperti pupuk dan karung. Hasil dari 

proses penjualan tersebut didapatkan penerimaan. 

Hasil dari penerimaan tersebut dapat dianalisis untuk 

mengetahui usaha yang dijalankan tersebut 

menguntungan atau tidak dengan menggunakan 

analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas yang 

digunakan terdiri dari Net Profit Margin, Gross 

Profit Margin, Operate Profit Margin, Return On 

Assetdan Return On Equity 

Rasio keuntungan untuk mengetahui seberapa 

jauh efektivitas manajemen dalam mengelola 

perusahaannya. Banyak sekali faktor yang 

mempengaruhi efektivitas yang kemudian 

meningkatkan atau menurunkan laba. Meskipun 

demikian, analisis rasio keuntungan dapat 

memberikan gambaran keuntungan yang diperoleh 

perusahaan (Rangkuti, 2014). Penilaian kelayakan 

finansial suatu usaha dibutuhkan untuk mengetahui 



10 
 

layak tidaknya suatu usaha yang sudah berjalan agar 

kedepannya usaha tersebut dapat bersaing di era 

globalisasi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu tentang usaha 

peternakan dimaksudkan sebagai acuan untuk 

meneliti tentang profitabilitas usaha khususnya 

peternakan ayam petelur. Hasil penelitian yang 

dilakukan Warsito, Zaenal Fanani dan Budi Hartono 

(2009) dalam penelitian mengenai analisis finansial, 

resiko dan sensitivitas usaha peternakan ayam 

petelur survei pada kelompok peternak Gunungrejo 

Makmur, Kabupaten Lamongan dari hasil analisis 

untuk skala usaha 2281 ekor ayam petelur 

membutuhkan biaya sebesar Rp. 339.096.560,- / 

bulan atau Rp. 13.625,- /ekor/bulan, dari total biaya 

tersebut 90,75% merupakan biaya tidak tetap. Biaya 

pakan yang termasuk biaya tidak tetap memakan 

biaya 83,61% dari total biaya. Faiqoh (2011) dalam 

penelitian analisis keuangan perusahaan ayam 

petelur di PT. Bintang Sembilan Tuban, biaya per 

ekor ayam pada usaha peternakan ayam petelur yaitu 

Rp. 15.325,- /bulan, sedangkan biaya pakannya 
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memakan biaya 82,96% dari total biaya. Sularso 

(2013) dalam penelitian analisis ekonomi usaha 

peternakan ayam petelur di UD. HS Indra Jaya 

Kabupaten Blitar, biaya produksi yaitu sebesar Rp. 

17.562,- /ekor/bulansedangkan pakan memiliki 

persentase sebesar 83,22%. 

Candra (2013) dalam penelitian mengenai 

analisis ekonomi usaha peternakan ayam petelur CV. 

Santoso Farm di Kabupaten Blitar menyebutkan 

bahwa modal usaha terbesar pada peternakan ayam 

petelur adalah ternak pullet dimana ternak pullet 

adalah jenis modal tetap yang memiliki persentase 

sebesar 5,90% dari total keseluruhan modal kerja 

dengan total biaya sebesar Rp. 1.316.034.777,90,- 

sedangkan pakan memiliki persentase tertinggi 

sebesar 81,89% dengan total populasi lebih dari 100 

ribu ekor ayam petelur.  Hasil penelitian Sularso 

(2013) menyebutkan bahwa persentase ternak pullet 

sebesar 6,5% dari total biaya produksi dengan 

jumlah populasi ayam 34.000 ekor. menurut (Suardy, 

2013) dalam penelitian mengenai analisis 
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pendapatan peternak ayam buras dalam skala yang 

berbeda didapatkan hasil pembelian DOC per ekor 

yang berbeda sesuai dengan skala usaha, harga DOC 

skala usaha kecil lebih tinggi dari pada harga DOC 

pada skala besar.  

Dalam usaha peternakan ayam pullet, 

penerimaan berasal dari penjualan ayam pullet dan 

kotoran ayam. Penelitian terdahulu  yang dilakukan 

oleh Jayanti (2014) mengenai Analisis Finansial 

Usaha Peternakan Ayam Petelur Closed House 

System “PT Cahaya Suprana”menyebutkan bahwa 

penerimaan diperoleh dari penjualan telur (telur utuh 

dan telur retak), penjualan ayam afkir dan penjualan 

pupuk kandang.Suardy (2013) dalam penelitiannya 

mengenai Analisis Pendapatan Peternak Ayam Buras 

di Kabupaten Bone berdasarkan skala usaha 

peternakan ayam buras dengan populasi 5000 ekor 

terdiri dari satu peternak mendapatkan penerimaan 

sebesar Rp. 248.500.000. 

Penerimaan usaha ternak ayam ras petelur pada 

penelitian yang dilakukan oleh Nurwahyuni (2013) 
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menyebutkan bahwa setiap skala usaha dengan 

populasi yang berbeda mulai dari skala kecil hingga 

terbesar memiliki pendapatan yang berbeda dan 

tidak tergantung dari banyaknya populasi. Skala I 

dengan populasi 25.110.000 memiliki pendapatan 

Rp. 30.697,99. Skala II dengan populasi 41.817.600 

memiliki pendapatan 27.768,43. Skala III dengan 

populasi 69.050.769,23 memiliki pendapatan 

terbanyak yaitu senilai 35.047,53 per ekor (Rp/th). 

Menurut Faiqoh (2011) total modal tetap fase pullet 

persentase terbesar adalah pakan grower sebesar 

31,81% dan DOC sebesar 5,26% dengan total biaya 

produksi sebesar Rp. 1.692.586.742 memiliki 

keuntungan bersih sebesar Rp. 145.177.399/bulan.  

Menurut Demircan and Yilmaz (2010) dalam 

penelitiannya mengenai analisis ekonomi peternakan 

ayam petelur di beberapa tempat berbeda di Turki 

menyebutkan bahwa pada tiga lokasi berbeda 

dimana peternak I memiliki 1-10.000 ayam petelur 

(37 peternak), peternak II memiliki 10.001-30.000 

ayam petelur (21 peternak), dan peternak III 
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memiliki 30.001+ ayam petelur (17 peternak). 

Pendapatan kotor yang diterima sebesar 149.996,24 

± 75.786; 544. 029.69 ± 100.596 dan 2.226.519.18± 

111.806 dengan biaya pakan terbanyak pada 

peternak II yaitu berkisar 71,77% dari total biaya 

yang dikeluarkan. Das and Ghosh (2014) dalam 

Benefit-Cost analysis of Rhode Island Red Chicken 

Rearing in Backyard On The Basis of Egg 

Production Performance menyebutkan bahwa 

periode ayam petelur pertama kali berumur 23,56 ± 

2,69 minggu (165 hari) dengan pemberian pakan 

bernutrisi tinggi (grade 1) akan menghasilkan 

keuntungan yang tinggi meskipun biaya yang 

dikeluarkan sangat tinggi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cholila (2014) 

mengenai analisa profitabilitas terhadap 

pengembalian aset usaha ayam petelur di Kota Palu 

menyebutkan bahwa kemampuan profitabilitas 

dalam mengembalikan aset usaha ayam petelur UD. 

Putra Tamago ditunjukkan oleh Gross Profit Margin 

sebesar 43%. Menurut Budiaraharjo, Handayani dan 
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Migie (2008) dalam penelitiannya mengenai analisa 

profitabilitas dan kelayakan usaha ternak itik di 

Kabupaten Tegal dengan total 231 ekor memiliki 

nilai GPM sebesar 49,6% artinya persentase laba 

atas penjualan sebesar 49,6% dengan kata lain 50% 

dari nilai penjualan usaha adalah laba yang 

diperoleh.  

Hasil penelitian mengenai usaha peternakan 

itik petelur di Kabupaten Semarang yang dilakukan 

oleh Wulandari (2014) menunjukkan bahwa peternak 

itik petelur dengan kepemilikan 1550 ekor yang 

efisien dan menguntungkan dengan rincian modal 

Rp. 399.455,-/ekor didapatkan Net Profit Margin 

sebesar 53,44%.Menurut Cholia (2014) nilai ROA 

dalam penelitiannya mengenai analisa profitabilitas 

terhadap pengembalian aset usaha ayam petelur di 

Kota Palu didapatkan nilai Return On Asset sebesar 

38,9% yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam memanfaatkan aktiva. Hasil penelitian 

Notoria (2013) mengenai rencana perusahaan 

Ovostor meningkatan keberadaan usaha peternakan 
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ayam petelur dari 2,1 juta pada tahun 2010 sampai 

3,9 juta pada akhir tahun 2012 untuk menjual telur di 

Asia Tengah, Afrika, Jepang, China, Korea dan 

Rusia menghasilkan data Return On Equitysebesar 

43,9% dengan equity sebesar US$ 37.171.000, net 

income sebesar 38,4%.  

Hasil penelitian Notoria (2013) mengenai 

rencana perusahaan Ovostor meningkatan 

keberadaan usaha peternakan ayam petelur dari 2,1 

juta pada tahun 2010 sampai 3,9 juta pada akhir 

tahun 2012 untuk menjual telur di Asia Tengah, 

Afrika, Jepang, China, Korea dan Rusia 

menghasilkan dataOperating Profit Marginpada 

tahun 2010 sebesar 26,1% dan pada tahun 2011 

sebesar 35,9%. Menurut Altahat, Ali dan 

Mohammad (2012) dalam penelitian mengenai 

faktor yang mempengaruhi profitabilitas ayam 

petelur pada perusahaan menyebutkan bahwa 

profitabilitas dari ayam petelur tergantung dari 

beberapa faktor. Faktor terpenting dari penelitian ini 

meliputi harga dari pembelian peternakan pullet, 
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harga pakan pullet/kg, biaya pegawai, biaya 

pengobatan. Biaya lainnya meliputi biaya 

penyusutan bangunan dan mesin, perawatan dan 

perbaikan dan biaya yang lainnya, selang lamanya 

siklus produksi, feed conversion ratio, harga telur, 

dan presentase produksi petelur.  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Usaha Peternakan Ayam Petelur 

Usaha peternakan diselenggarakan dalam 

bentuk peternakan rakyat dan perusahaan. 

Peternakan rakyat adalah peternakan yang 

dilaksanakan oleh petani disamping usaha 

pertaniannya sedangkan perusahaan peternakan 

adalah peternakan yang ditunjukkan untuk 

memperoleh keuntungan komersial. Surat 

Keputusan Menteri Pertanian 

No.362/Kpts/TN.120/1990, berisi tentang 

prosedur untuk memperoleh izin usaha 

peternakan. Peternakan rakyat hanya perlu 

mendaftar ke Dinas Peternakan setempat, 

sedangkan untuk mendirikan perternakan 
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diperlukan izin usaha. SK Menteri Pertanian 

tersebut menyatakan bahwa usaha peternakan 

yang jumlahnya kurang dari 10.000 ekor petelur 

dewasa disebut peternakan rakyat. Sementara 

untuk ayam pedaging, jumlah maksimum 15.000 

ekor / siklus disebut peternakan rakyat.  

Yunus (2009) menyebutkan bahwa usaha 

peternakan adalah kegiatan untuk memproduksi 

di lingkungan peternakan yang pada akhirnya 

akan dinilai dari biaya yang dikeluarkan dan 

penerimaan yang diperoleh. Saragih (2000) 

menyebutkan bahwa usaha Peternakan Indonesia 

dapat digolongkan menjadi 4 tipologi usaha yaitu 

: 

a. Usaha sambilan (Subsistence) yaitu usah 

peternakan rakyat yang pendapatannya dari 

subsektor peternakan adalah kurang dari 

30%. 

b. Cabang usaha (Mixed Farming) yaitu usaha 

peternakan rakyat yang pendapatannya dari 

subsektor peternakan 30 – 70 % . 
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c. Usaha pokok (Semi Commercial) yaitu usaha 

peternakan rakyat atau perusahaan 

peternakan yang pendapatannya dari 

subsektor peternakan antara 70 – 100 %. 

d. Industri peternakan (Specialized Farming) 

yaitu perusahaan peternakan yang dalam 

mengusahakan komoditi hasil ternak sudah 

dikelola secara mendasar dan pendapatannya 

100% dari subsektor peternakan.  

2.2.2 Ayam Petelur 

Ayam petelur adalah ayam yang 

mempunyai sifat unggul dalam produksi telur atau 

ayam yang kemampuan produksi telurnya tinggi. 

Karakteristik ayam petelur yaitu bersifat nervous 

atau mudah terkejut, bentuk tubuh ubuh ramping, 

cuping telinga berwarna putih, produksi telur 

tinggi sekitar 200 butir/ekor/tahun, efisiensi 

dalam menggunakan pakan untuk produksi telur 

dan tidak mempunyai sifat mengeram. Adapun 

taksonomi zoology ayam menurut Hendrix (2010) 

sebagai berikut: 
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Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Aves 

Subkelas : Neonithes 

Ordo  : Galliformes 

Genus  : Gallus 

Spesies : Gallus domesticus 

Menurut Hendrix (2010) Ayam ras petelur 

dapat dibagi dua berdasarkan warna bulu dan 

warna kerabangnya (kulit telur). Pertama, ayam 

petelur putih yang berbulu putih dan telurnya 

berwarna putih pula. Tubuhnya ramping sekali, 

mata bersinar tajam, jengger tunggal berwarna 

merah darah. Ayam ini mampu bertelur banyak 

sekali dan dikenal sebagai ayam ras tipe petelur 

unggul. Kedua, ayam ras petelur berbulu coklat 

dan warna kerabangnya juga coklat. Ayam petelur 

semacam ini dikenal juga sebagai ayam petelur 

tipe dua guna, awalnya digunakan untuk 
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penghasil telur dan setelah diafkir dapat dijual 

sebagai ayam pedaging.  

2.2.3 Pullet 

   Pullet adalah ayam yang dipelihara di 

umur 0-16 minggu (Hendrix, 2010). Menurut 

Achmanu dan Muharlien (2011) menyatakan 

bahwa pullet adalah ayam masa DOC hingga 

masa bertelur di bawah 5%. Berdasarkan 

kebutuhan nutrisi, pullet terbagi menjadi dua 

periode yaitu starter (0-5 minggu) dan grower (6-

16 minggu).  Menurut Hendrix (2010) ayam 

pullet dikatakan berkualitas jika memiliki 

karakteristik seperti dibawah ini: 

1. Memiliki ciri fisik ayam petelur yang baik. 

Bagian kepala dan muka halus, lebar merah 

dan cerah; mata bercahaya; kaki kokoh dan 

kloaka lebar, basah dan pucat. Seleksi 

dilakukan terhadap ayam berciri petelur 

yang buruk dan memiliki kelainan fisik 

seperti cacat, carrier atau pembawa 

penyakit dan “bantet” atau berat badan tidak 
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bisa meningkat serta frame size tidak 

berkembang. Ayam yang berciri fisik 

petelur yang buruk, “bantet” atau cacat 

sebaiknya di-culling agar tidak merugikan 

peternak. Lakukan culling rutin setiap 

minggu selama grower. 

2. Berat badan sesuai standar dari breeder. 

Berat badan merupakan indikator 

kualitas pullet yang paling mudah diamati. 

Dengan penimbangan rutin, peternak bisa 

menilai apakah pullet sudah dikatakan 

berkualitas atau belum. Berat badan 

hendaknya tercapai tiap minggunya. Jika 

ada ayam dengan bobot badan yang rendah 

(kurang dari 10% di bawah standar) atau 

memiliki frame size kecil maka segera 

pisahkan. Beri perlakuan khusus agar dapat 

mengejar ketinggalan bobot badan. 

Tambahkan beberapa gram ransum harian 

ayam.Ayam dengan berat badan lebih dari 

10% terhadap standar diberikan ransum 

lebih sedikit dari standar. Jumlah ransum 
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dikurangi beberapa gram, maksimal 15% 

konsumsi ransum harian. Lakukan beberapa 

hari hingga berat badan sesuai standar. 

Tindakan ini akan sedikit menghemat 

ransum, menurunkan lemak, 

memperbaiki Feed Convertion Rate (FCR), 

menurunkan kematian saat masa produksi 

dan mencegah kematian saat masa produksi 

dan mencegah pematangan kelamin ayam 

dini. Teknik pembatasan ransum ini mesti 

dilakukan dengan cermat dan teliti. Hal-hal 

seperti peningkatan resiko kematian, 

kanibalisme dan pertumbuhan tidak merata 

harus tetap diperhitungkan. Jika tidak maka 

teknik ini lebih cenderung membawa 

kerugian daripada keuntungan. 

3. Kerangka tubuh (frame size) optimal <12 

minggu. Frame size yang terbentuk 

sempurna akan sangat mendukung 

pencapaian puncak produksi yang optimal 

dan memiliki persistensi (lama bertahan di 
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puncak) produksi yang lama. Frame 

size diamati berdasarkan postur tubuh ayam. 

4. Keseragaman >85% (berat badan, frame 

size dan kematangan seksual. 

Penyeragaman berat badan dilakukan 

melalui penimbangan berat badan rutin. 

Keseragaman >85% berarti dari 100 ekor 

ayam minimal terdapat 85 ekor ayam yang 

berat badannya +10% terhadap standar. 

Segera setelah penimbangan, peternak 

membagi ayam-ayam tersebut dalam 

kandang berbeda berda-sarkan berat badan 

danframe size-nya. Hal ini akan 

memudahkan peternak dalam mengamati 

perkembangan performa ayam dan 

menentukan jumlah konsumsi ransum 

ayam. 

 

2.2.4Modal Usaha 

Modal pada hakikatnya merupakan hak 

pemilik perusahaan atas kekayaan (aktiva) 

perusahaan. Besarnya hak pemilik sama dengan 
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aktiva bersih perusahaan, yaitu selisih antara 

aktiva dan kewajiban. Menurut Soekartawi (2002) 

menyebutkan bahwa jumlah modal merupakan 

sisa yaitu hak atas sisa aktiva setelah dikurangi 

kewajiban kepada kreditur. Prawirokusumo 

(2001) menjelaskan bahwa modal dalam 

pengertian sehari-hari adalah sejumlah uang yang 

perlu dimiliki sebagai langkah awal usaha. Modal 

tersebut dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

1. Modal tetap adalah modal yang tidak habis 

dipakai dalam satu kali proses produksi. 

Modal jenis ini butuh pemeliharaan supaya 

berdaya guna dalam jangka waktu lama 

seperti tanah, gudang, kandang, peralatan dan 

lain-lain. 

2. Modal tidak tetap adalah modal yang habis 

atau dianggap habis dalam satu kali proses 

produksi misalnya pakan, obat, gaji pegawai, 

listrik, telfon, air, dan lain-lain.  

Modal dalam usaha tani dapat 

diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik 
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berupa uang maupun barang yang digunakan 

untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam suatu proses 

produksi (Soekartawi, 2002).Menurut Prof 

Bakker dalam buku Riyanto (2003) menyebutkan 

bahwa modal ialah baik yang berupa barang-

barang kongkret yang masih ada dalam rumah 

tangga perusahaan maupun berupa daya beli atau 

nilai tukar dari barang. Modal yang menunjukkan 

bentuknya ialah apa yang disebut sebagai “modal 

aktif”, sedangkan modal yang menunjukkan 

sumbernya atau asalnya ialah apa yang disebut 

dengan “modal pasif”. Elemen-elemen dari modal 

aktif akan selalu berubah-ubah, akan selalu 

berganti baik dalam jangka waktu yang pendek 

(kas, efekten, piutang, barang), maupun dalam 

jangka waktu yang panjang (aktiva tetap). 

Sedangkan nilai dari modal pasif dalam jangka 

waktu tertentu relatif permanen.  

Menurut Riyanto (2003) menyebutkan 

bahwa pembagian modal aktif berdasarkan cara 
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dan lamanya perputaran, modal aktif atau 

kekayaan suatu perusahaan dapat dibedakan 

antara “aktiva lancar” dan “aktiva tetap”. 

Perbandingan atau perimbangan antara kedua 

aktiva tersebut akan menentukan “struktur 

kekayaan”. Aktiva lancar ialah aktiva yang habis 

dalam satu kali perputaran dalam proses produksi, 

dan proses perputarannya adalah dalam jangka 

waktu yang pendek (umumnya kurang dari satu 

tahun). Sedangkan yang dimaksud dalam aktiva 

tetap ialah aktiva yang tahan lama yang tidak atau 

yang secara berangsur-angsur habis turut serta 

dalam proses produksi. Contoh aktiva tetap yang 

tidak habis dalam proses produksi misalnya tanah 

dimana diatasnya didirikan bangunan seperti 

kandang untuk ternak, dan untuk aktiva tersebut 

tidak diadakan penyusutan. Adapun aktiva tetap 

yang habis dalam proses produksi misalnya 

bangunan kandang, kendaraan, perlengkapan dan 

lain-lain, untuk golongan aktiva ini diadakan 

penyusutan.  
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2.2.5 Struktur Biaya/Cost Structure 

Perilaku biaya (cost behavior) berarti 

bagaimana suatu biaya akan bereaksi atau 

memberikan respons terhadap perubahan-

perubahan tingkat aktivitas usaha. Perilaku biaya 

mendasari proses penaksiran keuntungan mana 

pendapatan dan volume produksi perusahaan 

berubah sehingga dapat bermanfaat juga dalam 

penaksiran biaya. Pada umumnya dikenal dua 

perilaku biaya, yakni biaya variabel dan biaya 

tetap. Tetapi ada pula pola perilaku biaya lainnya, 

yakni biaya campuran dan biaya semivariabel. 

Proporsi relatif dari setiap biaya diatas dalam 

perusahaan disebut struktur biaya (cost structure). 

Struktur biaya perusahaan sangatlah signifikan 

dalam hal bahwa proses pengambilan keputusan 

ini dapat dipengaruhi oleh jumlah relatif biaya 

atau variabel yang ada dalam perusahaan 

(Simamora, 2002).Biaya produksi adalah nilai 

dari semua faktor produksi yang digunakan, baik 

dalam bentuk benda maupun jasa selama proses 

produksi berlangsung (Soekartawi, 2005). 
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Menurut Soekardono (2009), biaya produksi 

adalah semua pengeluaran perusahaan untuk 

memperoleh faktor-faktor produksi yang akan 

digunakan untuk menghasilkan barang-barang 

produksi oleh perusahaan tersebut. Ibrahim 

(2009), menyatakan bahwa menajemen yang baik 

sangat diperlukan dalam suatu usaha, selain itu 

juga membedakan antara biaya tetap (fixed cost) 

dan biaya tidak tetap (variable cost). 

Biaya tetap: menurut Soekardono (2009), 

biaya tetap adalah biaya-biaya yang dalam 

keadaan terbatas tidak berubah mengikuti tingkah 

perubahan aktivitas produksinya. Sebagai contoh, 

pada peningkatan 20 persen jumlah ternak yang 

dipelihara, biaya tetap (misal: kandang ternak) 

tidak perlu ditingkatkan, tetapi pada peningkatan 

100% biaya tetap akan berubah. Ada dua macam 

biaya tetap, yaitu: 

a. Biaya Tetap Total: contoh penting 

biaya tetap total, adalah sebagai 

berikut: 
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1. Upah tenaga kerja tetap 

2. Biaya hidup keluarga petani 

3. Bunga dan pembayaran kembali 

pinjaman pokok 

4. Penggantian tanaman, ternak, 

bangunan, mesin, dan sebagainya 

5. Pajak tanah 

6. Perbaikan jalan, saluran irigasi, 

bangunan dan peralatan 

7. Asuransi tenaga kerja, alat-alat yang 

tetap, tanaman dan ternak 

8. Telepon 

9. Pajak pendapatan dan pajak-pajak 

biaya lain. 

b. Biaya Tetap Operasional: contoh 

penting biaya tetap operasional, adalah 

sebagai berikut: 

1. Upah tenaga kerja juru tani 

2. Penyusutan semua modal 

3. Gaji tenaga kerja tetap 

4. Pajak tanah 
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5. Perbaikan saluran, jalan, bangunan, 

dan sarana 

6. Asuransi pekerja, sarana, tanaman, 

dan ternak 

7. Telepon dan pengeluaran bisnis. 

 

Biaya tidak tetap menurut Soekardono 

(2009) merupakan biaya yang besarnya selalu 

berubah tergantung jumlah produksi yang akan 

dihasilkan atau dengan kata lain biaya yang 

digunakan untuk suatu usaha barang, barang 

tersebut habis terpakai dalam satu kali produksi. 

Pada pemeliharaan ayam ras petelur dengan cara 

pemeliharaan awal berupa pullet, biaya tidak 

tetapnya berupa biaya pembelian pakan, obat-

obatan dan vaksin tenaga kerja dan lain-lain. 

Total biaya merupakan seluruh biaya yang 

dikeluarkan dalam suatu usaha, berikut rumus 

matematis total biaya (Ibrahim, 2009). 
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TC = FC + VC 

Keterangan : TC = Biaya total 

FC = Biaya tetap 

VC = Biaya tidak tetap. 

Biaya tidak tetap: Ibrahim (2009) 

menyebutkan bahwa biaya tetap adalah biaya 

yang selalu berubah sesuai dengan perubahan 

volume produksi, misalnya biaya ongkos angkut, 

biaya bahan bakar, biaya pakan , biaya retribusi, 

biaya asuransi, biaya listrik, biaya rekening 

telepon. 

 

2.2.6Revenue Structure 

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 tertentu, baik yang 

dijual maupun yang tidak dijual 

(Asnawi,2009).Total penerimaan merupakan 
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perkalian antara produksi yang diperoleh dengan 

harga jual atau penerimaan dapat dimaksudkan 

sebagai pendapatan kotor usaha, sebab belum 

dikurangi dengan keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan selama proses produksi berlangsung 

(Soekartawi, 2005). 

Penerimaan merupakan semua pendapatan 

yang didapatkan dari penjualan produk dan 

belum dikurangi dengan biaya pengeluaran. 

Berikut rumus matematis penerimaan 

(Ibrahim,2009). 

TR = Q.P 

Dimana :  

TR = Total Revenue /total penerimaan 

Q = Tingkat Produksi (unit) 

P = Harga jual/unit (Rp/unit) 

Penerimaan usaha peternakan ayam petelur 

diperoleh setelah hasil produksi dijual yaitu 

bersumber dari penjualan telur , ayam afkir , dan 

kotoran ayam (Asnawi,2009). 
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2.2.7Pendapatan  

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul 

selama dalam aktivitas normal perusahaan. Dalam 

jurnal akuntasi dasar disebutkan bahwa 

pendapatan hanya meliputi arus masuk bruto dari 

manfaat ekonomi yang diterima dan dapat 

diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. 

Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, 

seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan 

manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan 

dan tidak mengakibatkan kenaikan 

ekuitas. Asnawi (2009) menyatakan bahwa 

keuntungan atau pendapatan pada usaha 

peternakan ayam petelur merupakan selisih antara 

penerimaan total dengan biaya total produksi 

yang dikeluarkan oleh peternak ayam petelur 

selama satu periode pemeliharaan atau periode 

produksi.(Dwi dan Julianty, 2002) Pendapatan 

adalah penghasilan yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivias yang biasa dan yang dikenal 

dengan sebutan berbeda, seperti misalnya 

penjualan barang dagangan, penghasilan jasa 
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(fees), pendapatan bunga, pendapatan dividen, 

royalties dan sewa. Pendapatan dirumuskan 

sebagai berikut: 

휋 = TR − TC 

Keterangan : 

휋 = Income (Pendapatan adalah nilai 

penerimaan total dikurangi denga biaya 

total. 

 TR = Total Revenue/Total Penerimaan 

 TC = Total Cost 

 

2.2.8Rasio Profitabilitas 

Secara umum, rasio profitabilitas diketahui 

sebagai salah satu teknik analisi laporan keuangan 

yang mengukur kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui sumber yang ada, 

penjualan, kas, aset, dan modal. Menurut Harahap 

(2002), bahwa: “Rasio Profitabilitas adalah salah 

satu teknik rasio keuangan yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada 

seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 
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karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Rasio 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba disebut juga Operating Ratio” 

Menurut Suad dan Enny (2002), bahwa: 

“Rasio Profitabilitas ini dimaksudkan untuk 

mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan 

atau mungkin sekelompok aktiva perusahaan. 

Mungkin juga efisiensi ingin dikaitkan dengan 

penjualan yang berhasil diciptakan.”Berikut 

merupakan rumus rasio dalam profitabilitas: 

 

2.2.8.1Rasio Gross Profit Margin (GPM) 

Menurut Munawir (2007) bahwa: “Gross 

Margin Ratio merupakan ratio atau 

perimbangan atara gross profit (laba kotor) yang 

diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan 

yang dicapai pada periode yang sama.”. 

Khusnadi dan Syadeli (2002) menyebutkan 

bahwa Gross Profit Margin digunakan untuk 

mengukur total laba kotor yang tersedia untuk 

menutup baban operasi dan laba yang 
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diharapkan, dinamakan Gross Profit Margin 

karena penjualan (sales) dikurangi biaya (of 

good sold=harga pokok penjualan) disebut 

dengan laba kotor.Gross Profit Margin 

dirumuskan sebagai berikut (Heryadi dan 

Budiarsih, 2013): 

퐺푃푀

=
푃푒푛푗푢푎푙푎푛 − ℎ푎푟푔푎 푝표푘표푘 푃푒푛푗푢푎푙푎푛 

푃푒푛푗푢푎푙푎푛
 푋 100% 

atau  

GPM =
 푋 100% 

Rasio ini menunjukkan seberapa besar 

keuntungan kotor yang diperoleh dari penjualan 

produk. Menurut Sugiono (2012), jika 

perusahaan mempunyai ratio 16,67 % artinya 

bahwa penjualan sebesar Rp. 100,- perusahaan 

memperoleh laba kotor sebesar Rp. 0,16. 

Syamsudin (2009) menyebutkan bahwa semakin 

besar Gross Profit Margin semakin baik operasi 

perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa cost of 

goods sold lebih rendah dibandingkan dengan 
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sales, begitu pula sebaliknya semakin rendah 

Gross Profit Margin semakin kurang baik 

operasi perusahaan. Standar untuk GPM 

menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

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

11,81%. 

 

2.2.8.2Rasio Operating Profit Margin (OPM) 

Menurut Munawir (2007) bahwa: 

“operating ratio mencerminkan tingkat 

effisiensi perusahaan, sehingga ratio yang tinggi 

menunjukkan keadaan yang kurang baik karena 

berarti bahwa setiap rupiah penjualan yang 

terserap dalam biaya yang tinggi, dan yang 

tersedia untuk laba kecil.”Operating Profit 

Margin juga mengukur presentase dari profit 

yang diperoleh perusahaan dari tiap penjualan 

sebelum dikurangi dengan biaya bunga dan 

pajak. Pada umumnya semakin tinggi rasio ini 

maka semakin baik (Suteja, 2012) 
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Operating Profit Margin dirumuskan 

sebagai berikut (Suteja, 2012): 

푂푃푀 =
푇표푡푎푙 푃푒푛푗푢푎푙푎푛
퐵푖푎푦푎 푃푒푛푗푢푎푙푎푛  푋 100 % 

Laba usaha diperoleh dari laba kotor yang 

telah dikurangi dengan biaya operasional. 

Semakin tinggi Operating Profit Margin, maka 

semakin baik operasi suatu perusahaan 

(Syamsuddin, 2009).Standar rata-rata OPM 

untuk usaha kecil dan menengah sebesar 0,88% 

menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

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

 

2.2.8.3Rasio  Net Profit Margin (NPM) 

Menurut Darsono dan Ashari(2005) 

bahwa: “NPM merupakan rasio yang 

menggambarkan besarnya laba bersih yang 

diperoleh oleh perusahaan pada setiap penjualan 

yang dilakukan. Rasio ini menggambarkan 

besarnya presentase keuntungan bersih yang 

diperoleh perusahaan untuk setiap penjualan 
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karena memasukkan semua unsur pendapatan 

dan biaya.  

Net Profit Margin dirumuskan sebagai 

berikut (Suteja, 2012): 

푁푒푡 푃푟표푓푖푡 푀푎푟푔푖푛

=  
퐿푎푏푎 푏푒푟푠푖ℎ − 푃푎푗푎푘

푃푒푛푗푢푎푙푎푛  푋 100% 

Menurut Syamsuddin (2009), semakin 

tinggi NPM maka semakin baik operasi suatu 

perusahaan. Standar rata-rata NPM untuk usaha 

kecil dan menengah sebesar 15% menurut 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

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

 

2.2.8.4Rasio Return On Assets (ROA) 

ROA merupakan salah satu rasio 

profitabilitas karena ROA dapat menunjukkan 

keberhasilan suatu usaha dalam menghasilkan 

keuntungan pada masa lampau untuk kemudian 

diproyeksikan di masa yang akan 

datang.Assetatau aktiva adalah keseluruhan harta 
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perusahaan yang diperoleh dari modal sendiri 

maupun modal asing yang digunakan untuk 

kelangsungan hidup suatu usaha.  

Menurut Brigham and Houston (2001) 

bahwa: “ Rasio laba bersih terhadap total aktiva 

mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) 

setelah bunga dan pajak”. Menurut Sawir 

(2005), “Return On Assets merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin 

besar ROA suatu perusahaan, semakin besar 

pula tingkat keuntungan yang dicapai 

perusahaan dan semakin baik pula posisi usaha 

tersebut dari segi penggunaan Asset”. Menurut 

Sawir (2005) secara matematis ROA dapat 

dihitung dengan rumus: 

푅푒푡푢푟푛 푂푛 퐴푠푠푒푡푠 =  
푁푒푡 퐼푛푐표푚푒
푇표푡푎푙 푀표푑푎푙  푥 100% 

Semakin besar ROA suatu usaha, semakin 

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

dalam usaha tersebut.Faktor – faktor yang 
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mempengaruhi rasio Return On Asset antara 

lain: rasio perputaran kas, rasio perputaran 

piutang dan rasio perputaran persediaan. Standar 

rata–rata ROA untuk skala usaha kecil dan 

menengah sebesar > 10% menurut Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia 

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

2.2.8.5Rasio Return On Equity (ROE)  

ROE merupakan teknik lain untuk 

menganalisis profitabilitas perusahaan. ROE 

secara eksplisit menganalisis profitabilitas 

perusahaan bagi pemilik saham biasa, artinya 

bunga dan dividen dimasukkan dalam analisis. 

Laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan bisa 

dibagi-bagi ke pemilik modal hutang (kredit), 

saham preferen, dan saham biasa (Hanafi dan 

Halim, 2009) 

Menurut Brigham and Houston 

(2001)bahwa:”ROE adalah rasio laba bersih 

terhadap ekuitas saham biasa (Return On 
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Common Equityatau ROCE), atau tingkat 

pengembalian atas investasi pemegang saham.”  

푅푒푡푢푟푛 표푛 퐸푞푢푖푡 =
퐿푎푏푎 푠푒푡푒푙푎ℎ 푝푎푗푎푘
푀표푑푎푙 푠푒푛푑푖푟푖  푋 100% 

Semakin tinggi ratio ini berarti semakin 

kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan 

untuk membiayai aktiva perusahaan, jika ratio 

75% berarti 25% aktiva perusahaan dibiayai 

oleh pinjaman dan margin of safety (porection) 

adalah 3:1 (300%) (Munawir, 2007). Kriteria 

pengujian ROE berdasarkan Peraturan Menteri 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia (2006) yakni: 

 ROE > 21% : menunjukkan aman, artinya 

usaha tersebut dalam keadaan aman atau 

menguntungkan. 

 ROE antara 10 – 20% : menunjukkan hati-

hati, artinya usaha tersebut dalam keadaan 

batas keamanan atau keuntungan minimal. 

 ROE < 9% : menunjukkan tidak aman, 

artinya usaha tersebut dalam keadaan tidak 

aman atau tidak menguntungkan. 
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Standar rata-rata ROE untuk usaha kecil 

dan menengah sebesar >21% menurut Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia 

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

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan 

pada bulan Maret-April 2015 di Bakin Farm 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. 

Total populasi ternak di Kecamatan Poncokusumo 

sebesar 272.500 ekor. Penetuan lokasi penelitian 

ini dilakukan secara sengaja (purposive 

sampling)dimana Kota Malang merupakan salah 

satu sentra produksi peternakan ayam petelur 

terbanyak di Jawa Timur. Ayampulletadalah awal 

dari ayam layerdan letak wilayah Kabupaten 

Malang sangat berpotensi dalam usaha 

pemeliharaan pullet. Dipilihnya Kecamatan 

Poncokusumo karena didaerah tersebut 

merupakan sentra peternakan pullet usia 0 – 16 

minggu, dengan  jumlah minimal populasi yang 

dipelihara 5000 – 40.000 ekor. “Bakin Farm” 

dipilih karena jumlah populasi pulletpada periode 

12 sebesar 26.000 ekor, periode 13 sebesar 32.000 



47 
 

ekor, periode 14 sebesar 29.000 ekor dan periode 

15 sebesar 29.000 ekor. 

 

3.2 Metode Penelitian  

Penyusunan penelitian ini menggunakan 

metode studi kasus, yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah 

yang ada berdasarkan data pada sebuah usaha 

peternakan dengan cara menyajikan data, 

menganalisis dan menginterpretasi. Cara 

pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

sengaja (Purposive sampling) dengan 

pertimbangan bahwa responden merupakan 

peternakan dengan lokasi peternakan pada satu 

tempat yang letaknya kandang dengan jalan raya 

sebesar 500 m, posisi antar kandang sejajar 

dengan yang lain dengan jumlah kandang 

sebanyak 5 kandang, tiap kandang memiliki 2 

lantai dimana posisi kandang menghadap timur 

dan barat. Tenaga kerja tetap dan tenaga kerja 

harian berasal dari penduduk sekitar yang digaji 

tiap bulan oleh pemilik usaha “Bakin farm”  
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengambilan sampel peternak dengan 

menggunakan metode multi stage sampling 

method yaitu metode pengambilan sampel secara 

bertahap dari elemen populasi yang paling besar 

ke elemen populasi yang lebih kecil danbegitu 

seterusnya. Dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
 

Gambar 2 : Frame method penentuan responden tahun 

2015 
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Tahap I : Kabupaten Malang ditetapkan secara 

sengaja sebagai tempat penelitian 

dengan pertimbangan Kabupaten 

Malang merupakan salah satu sentra 

peternakan pullet di Jawa Timur. 

Pemilihan Kecamatan Poncokusumo 

karena daerah Poncokusumo 

merupakan peternakan pulletterbesar di 

Kabupaten Malang setelah Dampit dan 

Turen. Total jumlah ayam pullet di 

Kecamatan Poncokusumo sebesar 

272.500 ekor. 

Tahap II : Dilakukan pengambilan sampel secara 

Purposive samplingdimana Kecamatan 

Poncokusumo dipilih karena salah satu 

dari sentra peternakan pullet. 

Poncokusumo memiliki 17 Desa dan 

Desa Wringinanom merupakan salah 

satu desa yang memiliki jumlah 

pulletterbanyak yaitu sebesar 55.000 

ekor.  
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Tahap III : Pemilihan sampel dilakukan secara 

Purposive sampling, yaitu sampel 

dipilih berdasarkan tujuan penelitian. 

Pertimbangan yang dilakukan adalah: 

1. Mengusahakan (memiliki atau bagi 

hasil) ternak pullet minimal 21.000 

ekor. 

2. Memiliki pengalaman dalam 

beternakpullet. 

Responden bertempat di 

DesaWringinanomkarena merupakan sentra 

peternakan pullet. “BakinFarm”dipilih karena 

memiliki populasi ternak terbanyak yaitu pada 

periode 12 sebesar 26.000 ekor, periode 13 

sebesar 32.000 ekor, periode 14 sebesar 29.000 

ekor dan periode 15 sebesar 29.000 ekor dengan 

anggapan penulisan periode dimulai dari periode 

1 (satu) hingga periode 4 (empat). 

 

3.4 Analisis Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 
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Data Primer yang berbentuk tabel dan data yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan dengan mempelajari referensi 

yangberhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah data keuangan “Bakin Farm” yang telah 

menderikan usaha lebih dari lima tahun. Peneliti 

hanya menggunakan data selama kurun waktu 

selama 3 tahun  terakhir dimulai tahun 2012 pada 

periode 12 hingga tahun 2014 pada periode 

15.Periode 1 (26.000 ekor) pada bulan Juli hingga 

bulan Oktober tahun 2012, periode 2 (32.000 

ekor) dengan pemeliharaan pada bulan Desember 

2012 hingga April 2013, periode 3 (29.000 ekor) 

dengan pemeliharaan pada bulan Juni hingga 

September 2013 dan periode 4 (29.000) dengan 

pemeliharaan pulletbulan November 2013 hingga 

Maret 2014. 

Menurut Munawir (2007) dengan 

menganalisa laporan keuangan untuk jangka 

waktu lebih dari tiga tahun akan diketahui 
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kecenderungan atau arah atau trend dari posisi 

keuangan ataupun hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan yang bersangkutan, apakah 

menunjukkan arah yang tetap, meningkat atau 

bahkan menurun. Selain itu dikarenakan data-data 

tersebut belum terlalu lama untuk diolah. Data 

yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

analisa deskriptif, yaitu dengan menggunakan 

rumus rasio profitabilitas dari angka-angka yang 

tersedia, kemudian dilakukan uraian dan 

perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus 

ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

memberikan gambaran realitas yang ditemukan 

dari hasil penelitian (Kountur, 2003). 

Tingkat pendapatan usaha peternakan dapat 

diketahui dari beberapa elemen  seperti total 

biaya, penerimaan, pendapatan usaha serta 

analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas 

bertujuan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba baik dalam 

hubungannya dengan penjualan, aset, maupun 

modal sendiri. Hasil profitabilitas dapat dijadikan 
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sebagai tolak ukur maupun gambaran tentang 

efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari 

keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan 

hasil penjualan dan investasi perusahaan. Adapun 

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Biaya total/Fixed Cost  

Merupakan keseluruhan biaya yang 

digunakan untuk kelangsungan usaha. Menurut 

Tunggal (2004),full cost termasuk semua 

produksi, marketing dan administrative cost. 

Untuk mengetahui biaya total dapat 

menggunakan rumus berikut (Ibrahim, 2009) 

TC= TFC+TVC 

Keterangan : 

TC = Total Cost/Biaya Total pemeliharaan 

pulletdalam satu kali periode 

pemeliharan dalam bentuk Rupiah. 

TFC = Total Fixed Cost/Total Biaya Tetap 

pemeliharaan pulletdalam satu kali 

periode dalam bentuk Rupiah. 

TVC = Total Variable Cost/Total Biaya 

Variabel pemeliharaan pulletdalam 
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satu kali periode dalam bentuk 

Rupiah. 

2.  Penerimaan total 

Total penerimaan adalah jumlah unit yang 

terjual  dikalikan harga output per unit 

(Ibrahim,2009). Cara untuk menghitung 

penerimaan total dapat dilakukan dengan 

mengalikan jumlah produk dengan harga jual 

produk per unit. Jika dirumuskan sebagai 

berikut (Ibrahim, 2009) 

푇표푡푎푙 푝푒푛푒푟푖푚푎푎푛 

= 퐻푎푟푔푎 푗푢푎푙 푋 푇푖푛푔푘푎푡 푝푟표푑푢푘푠푖 

Keterangan : 

Harga jual  : harga jual produksi 

pullethidup, kotoran ayam 

dan karung bekas dalam satu 

kali periode pemeliharan 

dalam bentuk Rupiah. 

Produksi : jumlah pullet hidup yang 

terjual, kotoran ayam dan 

karung bekas dalam ukuran 



55 
 

kg per periode dalam bentuk 

Rupiah. 

 

3.  Pendapatan  

Pendapatan adalah penambahan jumlah 

aktiva sebagai hasil operasi perusahaan secara 

bruto, pendapatan diperoleh karena adanya 

penyerahan/penjualan barang/jasa atau aktiva 

lainnya dalam satu periode.Rumus pendapatan 

sebagai berikut(Ibrahim, 2009) 

푃푑 = TR − TC 

Keterangan: 

Pd (Pendapatan) : Pendapatan dari penjualan 

pullethidup umur 120 – 150 

hari, kotoran ayam dan 

karung bekas selama satu 

kali periode dalam bentuk 

Rupiah. 

TR  : Total Revenue  atau total 

penerimaan jumlah 

pullethidup umur 120 -150 

hari yang terjual dikalikan 
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hargapullet per ekor 

ditambah dengan penjualan 

kotoran ayam dan karung 

bekas per kg dalam bentuk 

Rupiah. 

TC  : Total Cost atautotal biaya 

adalah keseluruhan biaya 

yang digunakan untuk 

kelangsungan usaha 

peternakan pullet dalam 

memenuhi kebutuhan 

produksi pullet umur 120 – 

150 hari per periode dalam 

bentuk Rupiah. 

 

4.  Rasio Gross Profit Margin (GPM) 

Rasio GPM bertujuan untuk mengetahui 

perbandingan antara laba kotor dengan jumlah 

penjualan bersih dari peternakan ayam pullet. 

Laba kotor penjualan merupakan penjualan 

bersih (total penerimaan) perusahaan dikurangi 

harga pokok penjualan dalam bentuk persen. 
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Rumus GPM adalah sebagai berikut(Munawir, 

2007) 

퐺푃푀

=
푃푒푛푗푢푎푙푎푛 − ℎ푎푟푔푎 푝표푘표푘 푃푒푛푗푢푎푙푎푛 

푃푒푛푗푢푎푙푎푛  푋 100% 

atau 

GPM =   
 

푋 100% 

Keterangan : 

Penjualan  :  Total Penerimaan produksi 

yang dihasilkan yaitu 

penjualan pullethidup, 

kotoran ayam dan karung 

bekas per periode dalam 

bentuk Rupiah.  

Harga Pokok Penjualan : Harga pullet hidup 

umur 120 – 150 hari yang 

telah ditentukan oleh 

mitra dalam bentuk 

Rupiah. Sedangkan untuk 

kotoran ayam dan karung, 

harga ditentukan oleh 
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peternak per periode 

dalam bentuk Rupiah.   

Laba Kotor  :Keuntungan dari penerimaan 

penjualan pullet, kotoran 

ayam dan karung sebelum 

agunan. 

 

5.  Rasio Operating Profit Margin (OPM) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dalam hal ini keuntungan dari 

penjualan pullet. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung OPM adalah sebagai berikut 

(Munawir, 2007) 

           푂푃푀 =
푇표푡푎푙 푃푒푛푗푢푎푙푎푛 − (퐵푖푎푦푎 푃푟표푑푢푘푠푖 −  푃푎푗푎푘)

퐵푖푎푦푎 퐾푒푟푗푎  푋 100 % 

Keterangan: 

Total Penjualan : Total yang didapatkan dari 

penjualan produksi berupa 

pullet hidup, kotoran ayam, 

dan karung bekas per periode 

dalam bentuk Rupiah. 
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Biaya Penjualan : Biaya yang dikeluarkan 

untuk memenuhi kebutuhan 

produksi berupa biaya tetap 

dan biaya variabel dalam per 

periode produksi dalam 

bentuk Rupiah.  

 

6. Rasio  Net Profit Margin (NPM) 

Tujuan perhitungan NPM adalah untuk 

menilai kemampuan peternak ayam pullet 

untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan 

dengan penjualan yang dicapai. Rumus NPM 

adalah sebagai berikut (Darsono dan Ashari, 

2005) 

푁푃푀 =  
퐿푎푏푎 푏푒푟푠푖ℎ − 푃푎푗푎푘
푇표푡푎푙 푃푒푛푗푢푎푙푎푛  푋 100% 

Keterangan : 

Laba bersih : Hasil dari penjualan pullet, 

kotoran ayam, dan karung 

bekas setelah dikurangi 

agunan per periode produksi 

dalam bentuk Rupiah. 
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Total Penjualan : Total uang yang didapatkan 

dari hasil penjualan pullet 

hidup, kotoran ayam dan 

karung bekas per periode 

dalam bentuk Rupiah.   

 

7. Rasio Return on Asset (ROA) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan. Semakin besar ROA suatu 

perusahaan, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai perusahaan dan 

semakin baik pula posisi usaha tersebut dari 

segi penggunaan asset”.  

Menurut (Sawir, 2005) secara matematis ROA 

dapat dihitung dengan rumus: 

 

Keterangan :  

Net Icome  : Pendapatan bersih yang 

diperoleh dari penjualan 
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pullet, kotoran ayam, dan 

karung bekas per periode 

dalam bentuk Rupiah. 

Total Modal  : Keseluruhan yang 

dikeluarkan untuk memenuhi 

kebutuhan pullet. Modal 

tersebut berupa modal tetap 

dan modal tidak tetap dalam 

per periode dalam bentuk 

Rupiah. 

 

8. Rasio Return on Equity (ROE) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur laba 

bersih setelah pajak dengan modal sendiri 

dalam artian modal sendiri yang dimiliki oleh 

peternak pullet.  Rumus yang digunakan untuk 

menghitung ROE yakni sebagai berikut 

(Brigham and Houston, 2001) 

푅푂퐸 =
퐿푎푏푎 푠푒푡푒푙푎ℎ 푝푎푗푎푘
푀표푑푎푙 푠푒푛푑푖푟푖  푋 100% 

Keterangan: 
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Laba setelah pajak (EAT) : Pendapatan bersih 

yang diperoleh dari penjualan 

pullet, kotoran ayam dan 

karung bekas setelah 

dikurangi oleh agunan per 

periode dalam bentuk 

Rupiah. 

Modal Sendiri  : Modal kas yang dimiliki 

oleh peternak selama periode 

pemeliharaan dalam bentuk 

Rupiah. 

 

3.5 Batasan Istilah 

 Pullet: istilah untuk anak ayam siap 

bertelur (Dara) berumur 0 – 16 minggu. 

 Profitabilitas: rasio kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. 

 Modal usaha pullet: kekayaan/harta yang 

dimiliki peternak pullet berupa barang 

maupun uang hasil penerimaan 

pemeliharaan pullet sebelumnya. 
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 EBIT (Earning before interest and 

tax/laba sebelum bunga dan pajak): ukuran 

profitabilitas entitas yang tidak 

memasukkan beban bunga dan pajak 

penghasilan. 

 EAT : (Earnig after tax) laba setelah 

dikurangi bunga dan pajak 

 GPM (Gross Profit Margin): Rasio untuk 

mengukur kemampuan peternak pullet 

untuk mendapatkan keuntungan dengan 

membandingkan laba bersih penjualan 

dengan jumlah penjualan bersih ternak 

pullet, kotoran pullet dan karung bekas 

pakan dan sekam.  

 NPM (Net Profit Margin): Rasio untuk 

mengukur kemampuan peternak pullet 

untuk mendapatkan keuntungan dengan 

membandingkan laba bersih penjualan 

dengan jumlah penjualan bersih ternak 

pullet, kotoran pulletdan karung bekas 

pakan dan sekam. 
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 ROA (Return On Asset): Rasio untuk 

mengukur peternak pulletuntuk 

mendapatkan keuntungan dengan 

membandingkan laba bersih penjualan 

dibandingkan dengan total kekayaan/harta 

yang dimiliki peternak. 

 ROE (Return On Equity): Rasio untuk 

mengukur peternakpullet untuk 

mendapatkan keuntungan dengan 

membandingkan laba bersih penjualan 

dibandingkan dengan total kekayaan/harta 

pribadi yang dimiliki peternak. 

 OPM (Operating Profti Margin): Rasio 

untuk mengukur petenak pullet untuk 

mendapatkan keuntungan dengan 

membandingkan total penjualan pullet, 

kotoran pullet dan karung bekas pakan dan 

sekam dikurangi oleh biaya penjualan dan 

pajak dibagi dengan biaya penjualan 

pullet.  

 Chick in : Jumlah pullet awal masa 

pemeliharan  
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 Chick out : Jumlah pullet keluar/pullet 

yang terjual  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa 

Wringinanom yang merupakan salah satu desa 

yang terletak di wilayah Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang. Desa 

Wringinanom terletak  5 km dari Kecamatan 

Tumpang dan 30 km dari Kecamatan Lumajang. 

Batas–batas Desa Wringinanom adalah sebagai 

berikut: sebelah utara berbatasan dengan 

Kecamatan Tumpang, sebelah barat berbatasan 

dengan Desa Belung Kecamatan Poncokusumo, 

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wonorejo 

Kecamatan Poncokusumo dan sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Gubugklakah Kecamatan 

Poncokusumo.  

Data topografi keadaan wilayah desa 

Wringinanom berada pada ketinggian 1.400 m 

diatas permukaan laut (dpl) dengan suhu udara 

rata-rata 250C dan kelembapan berkisar antara 
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70% - 80%. Hal tersebut sesuai dengan Asnawi 

(2009) yang mengatakan bahwa ayam petelur 

dapat berproduksi secara optimal pada suhu 180C 

sampai 210C. 

Desa Wringinanom memiliki luas wilayah 

945,8 Ha. Data monografi tahun 2014 

menunjukkan bahwa di wilayah desa yang terdiri 

atas 4 dusun mempunyai jumlah penduduk 

sebesar 5702 jiwa, dengan pembagian 2865 jiwa 

berjenis kelamin pria, 2837 jiwa yang berjenis 

kelamin wanita dan terdiri atas 1619 kepala 

keluarga. 

 

4.2 Profil Usaha PeternakanPullet“Bakin Farm” 

Pemeliharaan pulletpada “Bakin Farm” 
dimulai dari umur 1 (satu) hari sampai umur 20 
(dua puluh) minggu atau tergantung dengan 
permintaan pasar. Usaha peternakan pullet“Bakin 
Farm” dimulai pada tahun 2006 yang merupakan 
usaha keluarga milik Bapak Bakin yang bermitra 
dengan PT. Prospek Karyatama sebagai penyedia 
pullet, pakan, obat-obatan dan vaksinator. Usaha 
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peternakan pullet“Bakin Farm” berkonsep 
contract farmingdengan PT. Prospek Karyatama 
yang menyediakan sarana produksi ternak dengan 
harga jual yang sudah ditentukan oleh perusahaan, 
sedangkan “Bakin Farm” menyediakan kandang, 
tenaga kerja dan biaya operasional, selain itu 
“Bakin Farm” menyerahkan jaminan dalam 
bentuk surat berharga dan menandatangani 
kontrak kerja dengan pola kontrak harga dan 
kontrak upah (kontrak ayam hidup).  

Kegiatan agribisnis yang dilakukan oleh 

“Bakin Farm” meliputi kegiatan dari hulu hingga 

hilir. Berikut dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 1 : Sistem Agribisnis Pada “Bakin Farm” 
Keterangan Fungsi 

Hulu 

PT. Prospek Karyatama sebagai 
penyedia bahan baku (DOC, 
pakan, obat dan vitamin) secara 
kontinyu  

Budidaya Ternak 
(on farm) 

Pemeliharaan pullet oleh “Bakin 
Farm” secara menyeluruh untuk 
memenuhi kebutuhan pasar 

Hilir Pemasaranpullet yang dilakukan 
oleh PT.Prospek Karyatama 

Sumber: Data primer diolah (2015) 
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Berdasarkan sistem agribisnis tersebut, maka 

kondisi aktual kegiatan agribisnis pada “Bakin 

Farm” meliputi 3 (tiga) subsistem yang 

merupakan komponen dari sistem agribisnis, 

yaitu: 1) Subsistem hulu sebagai penyedia sarana 

produksi (DOC, pakan, obat dan vitamin) 2) 

subsistem proses produksi (budidaya tani/ternak), 

dan 3) subsistem hilir (penanganan pasca 

panen/pemasaran pullet). Ketiga subsistem 

tersebut merupakan suatu runtut kegiatan yang 

berkesinambungan mulai dari hulu sampai hilir. 

Keberhasilan dari sistem agribisnis sangat 

tergantung dari kemajuan yang dicapai dari setiap 

subsitem agribisnis.    

4.2.1 Subsistem Hulu 

Penyedia sarana produksi ternak pada 

peternakan pullet “Bakinfarm” berasal dari mitra 

kerja yaitu “PT.Prospek Karyatama” sejak tahun 

2006 hingga tahun 2015. Bahan baku dikirim 

secara kontinyu sesuai dengan harga kontrak yang 

telah disepakati. Masalah penghitungan akhirnya 
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atau yang disebut PPPP (Perhitungan Pembiayaan 

Peternak Plasma) yang didasarkan pada total 

pembelian serta hasil penjualan pullet. Sedangkan 

mengenai harga jual pullet dan harga feed, 

semuanya telah tetera pada surat kontrak sebelum 

DOC masuk ke dalam kandang, dan harga 

obat/vaksinya mengikuti harga dari supplier. 

DOCpullet pada “Bakin Farm” berasal dari 

PT. Prospek Karyatama yang memiliki tipe 

medium atau petelur coklat. Strain pada bibit 

pullet adalah Isa Brown dengan jenispullet 909. 

Menurut Hendrix (2010) ayam petelur coklat atau 

ayam tipe dwiguna produksi telurnya cukup 

tinggi, dagingnya banyak dan enak dimakan 

walaupun tidak sebaik ayam broiler. “PT. 

Prospek Karyatama” menyediakan pullet secara 

kontinyu untuk memenuhi kebutuhan peternak. 

Pembelian DOCpada periode 1 berjumlah 26.000 

ekor, periode 2 berjumlah 32.000 ekor, periode 3 

dan periode 4 berjumlah 29.000 ekor. 
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Pakan yang disediakan oleh “PT Prospek 

Karyatama” sebagai mitra kerja peternakan 

pullet“Bakin Farm” diantaranya:Pakan ternak 

untuk starter diberikan kepada ayam petelur umur 

1 minggu hingga ayam petelur tersebut berumur 

10 minggu. Sedangkan pakan ternak untuk 

grower diberikan kepada ayam petelur berumur 

11 minggu hingga ayam petelur tersebut 

menghasilkan telur pertamanya. Bentuk ransum 

untuk pulletdibagi menjadi 2 (dua) yaitu bentuk 

tepung (mash) dan bentuk butiran pecah 

(crumbles) 

1. Bentuk Mash (Tepung): 

Bahan ransum bebentuk tepung terdiri 

dari campuran ransum yang digiling hingga 

halus kemudian dicampur menjadi satu. 

Bentuk ransum yang halus ini memiliki 

keuntungan yaitu mudah diserap usus ayam 

sehingga efisiensinya lebih baik. Pada 

peternakan “BakinFarm” ransum bentuk 

tepung diberikan kepada ayam petelur umur 
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1 (satu) sampai ayam petelur tersebut 

berumur 10 (sepuluh) minggu. 

2. Bentuk Crumbles (butiran pecah): 

Bentuk ini merupakan perkembangan 

dari bentuk tepung. Pemberian ransum 

bentuk crumbles diberikan kepada ayam 

petelur umur 11 (sebelas) minggu sampai 

umur ayam petelur tersebut dijual pada 

umur 112 – 150 hari. 

Pemberian obat, vaksin maupun vitamin 

diawasi oleh petugas lapang yang bertugas dan 

dicatat sebagai data kebutuhan ternak sesuai 

dengan umur ternak. “PT. Prospek Karyatama” 

sebagai mitra kerja “Bakin Farm” juga 

menyediakan bahan-bahan kimia untuk 

biosecurity seperti formalin, virukill, dan 

bromoquad yang digunakan untuk 

mensucihamakan kandang sebelum pullet masuk. 
 

4.2.2 Subsistem Budidaya Ternak 

Proses budidaya ternak pullet yang dilakukan 

peternakan “Bakin Farm” mencangkup beberapa 
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hal seperti: penyediaan kandang berserta peralatan 

kandang ternak pulletsebelum DOCmasuk sampai 

penjualan pullet dan tersedianya tenaga kerja 

sebagai faktor pendukung pertumbuhan ternak 

pullet agar kesehatan ternak terjaga sehingga 

menghasilkanpulletyang sehat dengan 

keseragaman bobot badan yang baik dan 

mortalitas yang rendah, Tujuan dari manajemen 

ternak pulletyang baik untuk menghasilkan 

keuntungan dari proses produksi  

 

4.2.2.1 Rata-Rata Bobot Badan Pullet 

Parameter pokok yang digunakan dalam 

pemeliharaan pullet adalah berat badan (BB) dan 

keseragaman (uniformity). Berat badan 

merupakan indikator kualitas pullet yang mudah 

untuk diamati.  Rerata bobot badan pullet 

peternakan “Bakin Farm” dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3: Grafik Rerata Bobot BadanPullet(Kg/Ekor) 

Gambar 3 menjelaskan mengenai total rata-

rata bobot badan pullet tertinggi pada periode 3 

yaitu sebesar 1,40 kg dan total rata-rata bobot 

badan pulletterkecil pada periode 4 sebesar 1,30 

kg. Periode 2 mengalami peningkatan bobot 

badan pulletsebesar 0,05 kg dari 1,33 gr pada 

periode 1 menjadi 1,38 kg pada periode 2. Periode 

3 bobot badan pullet naik 0,02 gr dari 1,38 kg 

pada periode 2 menjadi 1,40 kg pada periode 3. 

Penurunan bobot badan pulletterjadi pada periode 

4 sebesar 0,1 gr dari 1,40 kg pada periode 4 

menjadi 1,30 kg pada periode ke-4.  

1,33
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PERIODE PEMELIHARAAN PULLET
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Bobot badan pullet dipengaruhi oleh 

kesehatan pulletyang merupakan salah satu dari 

faktor manajemen pemeliharaan pullet. Menurut 

Hendrix (2010) berat badan ayam yang terlalu 

kecil dapat menyebabkan bobot telur lebih kecil 

dan masa rentang bertelur lebih rendah. Waktu 

yang dimiliki peternak untuk mendapat standar 

bobot badan pullet sampai umur 12 minggu 

karena setelah umur tersebut penambahan bobot 

badan untuk saluran reproduksi. Standar dari 

mitra kerja untuk berat badan pullet sebesar 1,295 

kg, periode pemeliharaan pulletpada periode 1 

(satu) sampai periode 4 (empat) sudah diatas 

standar bobot badan.  

4.2.2.2 Keseragaman Bobot Badan Pullet 

Keseragaman bobot badan pullet merupakan 

salah satu tujuan dari pemeliharaan pullet dan  

faktor utama keberhasilan dari usaha 

pemeliharaan pullet. Seleksi pullet juga sangat 

penting karena dengan melakukan seleksi dapat 

menghasilkan bobot badan pullet yang seragam. 
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Bobot badan standar dan bobot badan melebihi 

standar harus dipisahkan untuk diberi perlakuan 

tersendiri. Keseragaman bobot badan 

pullet“Bakin Farm” pada periode 1 hingga 

periode 4 dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

Gambar 4: Grafik keseragaman bobot badan pullet(% per 

farm) 

Gambar 4 menjelaskan mengenai persentase 

tertinggi pada periode 1 dengan persentase 

keseragaman sebesar 91,07% sedangkan 

persentase keseragaman terendah pada periode 4 

sebesar 90,02%. Penurunan keseragaman terjadi 

pada periode 2 dan periode 4. Persentase 

penurunan keseragaman pada periode 2 sebesar 
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90,80% dan penurunan persentase keseragaman 

pada periode 4 sebesar 90,02%. Persentase 

keseragaman tersignifikan pada periode 4 sebesar 

0,91% dari periode 3 sebesar 90,93% menjadi 

90,02% pada periode 4. Standar keseragaman 

bobot badan pullet dari mitra kerja sebesar 90% 

setiap periode. Periode pemeliharaan pullet dari 

periode 1 (satu) hingga periode 4 (empat) telah 

memenuhi keseragaman bobot badan pullet sesuai 

dengan standar mitra kerja. 

Penimbangan bobot badan pulletakan 
menghasilkan bobot badan pullet yang seragam 
sehingga ternak akan mengalami dewasa kelamin 
secara bersamaan dan ini akan memungkinkan 
ayam memulai bertelur pada waktu yang 
bersamaan tepat pada waktunya (Hendrix, 2010). 
Persentase keseragaman bobot badan pullet 
didapat dari penimbangan tiap ekor pullet per 
minggunya. Berat badan pullet dikatakan 
standar jika mencapai + 10% dari target berat 
badan dari manual management guide(Hendrix, 
2010).Keseragaman pullet dihitung dengan 
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mengambil sampel dengan jumlah 100 ekor lalu 
dihitung rata-ratanya.Nilai rata-rata tersebut 
dibuat batasan 10% diatas rata-rata dan 10% 
dibawah rata-rata, maka diketahui rumus sebagai 
berikut: 

    
   100% 

4.2.2.7 Tingkat KematianPullet 

Semakin banyak jumlah mortalitas atau 

kematian dalam satu kali masa pemeliharaan 

pulletdapat menurunkan pendapatan suatu 

peternakan. Total mortalitas di “Bakin Farm” 

pada periode 1 sampai 4 dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Grafik Mortalitas Pullet Per Periode 

(% PerFarm) 
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Gambar 5 menjelaskan mengenai 

peningkatan mortalitas terbesar pada periode 4 

dengan persentase kematian 2,06%. Mortalitas 

terkecil pada periode 1 dengan persentase 

kematian sebesar 0,81%. Pada periode 2 

persentase kematian sebesar 1,23% dan pada 

periode 3 persentase kematian turun menjadi 

0,83%. Peningkatan mortalitas tersignifikan pada 

periode 4  sebesar 1,23% dari periode 3 sebesar 

0,83% menjadi 2,06% pada periode 4. 

Mortalitas dapat terjadi akibat manajemen 

pemeliharaan yang salah. Menurut Hendrix  

(2010) mortalitas dapat disebabkan karena daya 

tahan tubuh pullet yang kurang, pemberian 

ransum dan minum yang tidak sesuai kebutuhan, 

pemberian obat dan vitamin yang kurang dan juga 

manajemen pemeliharaanpullet yang buruk. 

Mortalitas pullet pada peternakan “Bakin farm” 

disebabkan karena musim penghujan dan 

manajemen pemeliharaan yang buruk.Pada 

periode 4 (empat) dan periode 2 (dua) mortalitas 
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tinggi pada saat musim penghujan, hal tersebut 

sesuai dengan data pada periode 2 (dua) 

pemeliharaan pullet pada bulan Desember hingga 

bulan April, sedangkan periode 4 (empat) 

pemeliharaan pullet pada bulan November hingga 

bulan Maret. Mortalitaspullet dapat menyebabkan 

penurunan dari penerimaan pullet disebabkan 

karena pullet yang mati menurunkan total dari 

penerimaan setiap periode pemeliharaan pullet.  

4.2.3Subsistem Hilir 

Pemasaran pulletsepenuhnya dilakukan oleh 

PT. Prospek Karyatama sebagai mitra dari “Bakin 

Farm”. Pulletdibeli sesuai dengan harga kontrak 

dengan mempertimbangkan bobot badan, umur, 

dan keseragaman pullet. Mitra kerja peternakan 

“Bakin Farm” akan memasarkan pullet ke 

peternak layer dengan harga jual sesuai pasaran. 

Pemasaran tersebut meliputi daerah – daerah 

sentra peternakan ayam petelur di semua daerah 

di Jawa seperti di Jawa Timur: Blitar, 

Tulungagung, Kediri, Jawa Tengah pada daerah 
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Yogyakarta dan Jawa Barat keseluruhan kota di 

Jawa Barat hingga Serang.  

 

4.3 Modal Usaha Bakin Farm 

Sumber modal usaha yang dimiliki yang 

digunakan oleh peternakan “Bakin Farm” 

menggunakan modal sendiri yang berasal dari 

penghasilan usaha berternak pullet selama 6 tahun 

dengan total periode sebelas kali. Selama periode 

tersebut peternak menjual pullet hidup, kotoran 

ternak dan juga karung bekas kotoran dan karung 

bekas dan sekam. Pullet hidup dijual kembali 

kepada “PT. Prospek Karyatama” sebagai mitra 

kerja, sedangkan untuk kotoran ternak dan karung 

bekas dijual kepada warga sekitar yang 

membutuhkan. 

Modal adalah biaya proses produksi 

berlangsung. Modal dalam usaha tani dapat 

diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik 

berupa uang maupun barang yang digunakan 

untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam suatu proses 
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produksi (Soekartawi, 2002). Struktur modal tetap 

“Bakin Farm” dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Struktur ModalTetap “Bakin Farm” Per 

Periode Pemeliharaan. 

No. 
Keterangan Rp/Periode 

(Rp/1000 
ekor) (Rp/ekor) % 

I Modal Tetap 
1 Sewa Tanah 400,000 13,966 14 2.00% 

2 
Bangunan 
Kandang 8,854,167 309,154 309 44.31% 

3 Brooder 216,667 7,565 8 1.08% 
4 Tempat Pakan 867,611 30,294 30 4.34% 
5 Tempat Minum 694,056 24,234 24 3.47% 

6 
Peralatan 
Kandang 50,000 1,746 2 0.25% 

7 Kendaraan 1,666,667 58,194 58 8.34% 
8 Gudang Pakan 208,333 7,274 7 1.04% 
9 Tandon Air 5,325,000 185,929 186 26.65% 

10 Instalasi Listrik 1,600,000 55,866 56 8.01% 
11 Instalasi Air 100,000 3,492 3 0.50% 

 
Total Modal 
Tetap 19,982,500 697,713 698 100.00% 

Sumber: Data primer diolah (2015) 

Total modal tetap sebesar Rp 19.982.500,-. 

Modal tetap terbesar pada biaya pembangunan 

kandang dengan harga pembuatan kandang 

sebesar Rp 309/ekor, sedangkan modal tetap 
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terendah pada biaya instalasi air sebesar Rp 

3/ekor. Modal tetap meliputi berbagai kebutuhan 

untuk pemeliharaan ayam pullet seperti sewa 

tanah, bangunan kandang dan peralatan untuk 

kebutuhan pullet lainnya. Modal tetap memiliki 

nilai yang tidak dapat diubah dalam kurun waktu 

tertentu sedangkan modal kerja memiliki nilai 

yang dapat berubah sesudah dengan jumlah 

populasi pullet yang dipelihara. 

 

4.4 Analisa Rugi-Laba 

Analisa laba rugi mengukur kinerja suatu 

usaha peternakan selama periode waktu tertentu. 

Periode yang diukur di usaha pullet“Bakin Farm” 

dimulai dari periode 1 (satu) hingga periode 4 

(empat). Pendapatan yang diperoleh “Bakin 

Farm” selama satu periode pemeliharaan 

pulletdidapat dari hasil penjualan pullet hidup 

umur rata-rata 150 hari, penjualan kotoranpullet 

per kg, penjualan karung bekas pakan dan sekam, 

bonus pemeliharaan yang didapatkan dari mitra 

sebagai kesuksesan terpenuhinya standar bobot 
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badan pullet per periode. Menurut Rodoni dan Ali 

(2010) laporan rugi-laba mengikhtisiarkan 

pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama 

satu periode akuntansi, yang biasanya setiap satu 

kuartal atau satu tahun. Asnawi (2009) 

menyatakan bahwa keuntungan atau pendapatan 

pada usaha peternakan ayam petelur merupakan 

selisih antara penerimaan total dengan biaya total 

produksi yang dikeluarkan oleh peternak ayam 

petelur selama satu periode pemeliharaan atau 

periode produksi. 

 

4.4.1 Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan total dari biaya 

kerja yang terdiri atas biaya tetap dan biaya 

variabel. Biaya produksi pemiliharaan pullet 

meliputi penyusutan bangunan kandang, 

penyusutan gudang pakan, penyusutan kendaraan, 

penyusutan peralatan kandang, sewa tanah, biaya 

perawatan peralatan kandang, gaji tenaga kerja, 

biaya operasional dan pajak. Sedangkan biaya 

variabel merupakan biaya yang nilainya dapat 
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berubah sesuai jumlah pemiliharaan pullet. Biaya 

variabel meliputi pembelian DOC, pembelian 

pakan, pembelian obat ternak, pembayaran listrik 

dan air, pembelian sekam, bahan bakar dan biaya 

tak terduga untuk pemeliharaan pullet.  Biaya 

produksi  pemeliharaan pulletpada “Bakin Farm” 

dapat dilihat pada  Tabel 3. 
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Rata-rata biaya produksi pada 4 (empat) 

periode pemeliharan pullet di “Bakin Farm” sebesar 

Rp 45.575,-/ekor. Biaya terbesar diperoleh pada total 

biaya variabel sebesar Rp 45.107,- . Biaya pakan 

merupakan biaya tertinggi dari biaya variabel dengan 

rata-rata pakan sebesar Rp 33.184,- per ekor. Modal 

kerja terbesar dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

Gambar 6: Grafik Biaya Variabel Pemeliharaan 

Pullet Per Periode (Rp/Ekor) 

Gambar 6 menjelaskan bahwa periode 1 (satu) 

merupakan periode dengan dengan pembelian DOC 

tertinggi sebesar Rp 10.081,-/ekor. Harga DOC 

periode 2 (dua) hingga periode 3 (tiga) mengalami 

penurunan, namun pada periode 4 (empat) harga 

DOC naik sebesar Rp 1.406,- per ekor dari periode 

sebelumnya. Periode dengan harga DOC terendah 
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pada periode 3 (tiga) dengan harga DOC sebesar Rp 

6.252,- per ekor. Total biaya produksi terefisien 

didapat dari periode 1 dengan total biaya sebesar Rp 

38.742 per ekor sedangkan biaya produksi terbesar 

pada periode 4 dengan total sebesar Rp 51.952 per 

ekor. Peningkatan biaya produksi terbesar pada 

periode 3 dengan total peningkatan dari periode 

sebelumnya sebesar Rp 7.162 per ekor.  Persentase 

modal kerja dapat dilihat pada gambar 7. 

 

 

 

 

Gambar 7: Grafik Biaya Variabel Pemeliharaan 

Pullet Per Periode (% Per Farm)  

Gambar 7 menjelaskan bahwa periode 3 

merupakan periode dengan pembelian pakan 

tertinggi sebesar 79,53%, sedangkan pembelian 

pakan terefisien pada periode 1 dengan persentase 

sebesar 62,92%. Pembelian DOC merupakan biaya 
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variabel tertinggi berikutnya. Pembelian DOC 

tertinggi pada periode 1 dengan persentase sebesar 

26,29%, sedangkan persentase pembelian DOC 

terefisien pada periode 3 dengan persentase sebesar 

12,56%. Biaya terbesar diperoleh dari pembelian 

pakan, biaya variabel terbesar selanjutnya adalah 

pembelian DOC dan pembelian obat dan vitamin 

untuk ternak pullet. Tingginya persentase modal 

kerja menurut Warsito dkk (2009) didapat dari 

tingginya biaya pakan disusul dengan pembelian 

DOCpullet. Sesuai dengan Candra (2013) yang 

menyebutkan bahwa persentase tertinggi pada 

peternakan ayam petelur didapatkan dari biaya 

pakan.  

 

4.4.2 Penerimaan 

Penerimaan yang diperoleh “Bakin Farm” 

selama satu periode pemeliharaan pulletdidapat dari 

hasil penjualan pullet hidup umur rata-rata 150 hari, 

penerimaan terbesar didapatkan dari penjualan 

pullethidup dari mitra kerja “Bakin Farm” yaitu “PT. 
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Prospek Karyatama”. Hargapullet dapat berbeda 

dilihat dari bobot badan pulletdan lama umur 

pemeliharaan. Semakin lama umur pemeliharaan 

pullet, maka semakin mahal harga penjualan 

pulletper ekor.   

Penjualan kotoranpullet per kg biasanya dibeli oleh 

warga sekitar untuk dijadikan pupuk organik pada 

tanaman, penjualan karung bekas juga dibeli oleh warga 

sekitar untuk kebutuhan masing-masing. Bonus 

pemeliharaan yang didapatkan dari mitra kerja karena 

telah memenuhi standar bobot badan pulletper ekor. 

Standar bobot badan pullet sebesar 1,295 kg/ekor. 

Banyaknya jenis kebutuhan yang diproduksi “Bakin 

Farm” dapat meningkatkan penerimaan yang dihasilkan 

dari usaha peternakan pullet. Berikut merupakan total 

penerimaan yang didapatkan peternakan pullet “Bakin 

Farm” pada Tabel 4. 
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Penerimaan setiap periode pada 

peternakanpullet “Bakin Farm” dibagi menjadi 4 

bagian yaitu penerimaan penjualanpullet, 

penerimaan dari penjualan kotoranpullet, penerimaan 

dari penjualan karung bekas, dan penerimaan bonus 

pemeliharaan pullet dari mitra kerja. Penerimaan dari 

penjualan pullet merupakan penerimaan tertinggi 

diantara penerimaan lainnya. Penerimaan dari 

penjualanpullet yang berbeda disebabkan karena 

populasi tiap periode pemeliharaan pulletyang 

berbeda. Rata-rata penerimaan dari penjualan pullet 

dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

Gambar 8: Grafik Rata-Rata Penerimaan Dari 

Penjualan Pullet Per Periode (Rp/Ekor) 
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Gambar 8 menjelaskan mengenai total penjualan 

pullethidup pada periode 1 (satu) lebih rendah dengan 

harga penerimaan rata –rata per ekor sebesar Rp 40.529,-. 

Penyebab dari rendahnya penerimaan disebabkan karena 

total penjualan pulletlebih rendah diantara tiga periode 

lainnya. Penerimaan tertinggi pada periode 3 (tiga) 

dengan harga penerimaan rata-rata per ekor sebesar Rp 

56.620,-. Penerimaan yang tinggi disebabkan karena 

tingkat mortalitas pada periode 3 (tiga) lebih rendah 

sehingga meningkatkan total penerimaan dari penjualan 

pullet hidup. Peningkatan penerimaan dari 

penjualanpullet terjadi dari periode 1 (satu) sampai 

periode 3 (tiga), terjadi penurunan penerimaanpullet pada 

periode 4 (empat) disebabkan karena mortalitas 

pulletmeningkat sebesar 403 ekor. Penerimaan dari 

bonus, penerimaan dari penjualan karung bekas dan 

kotoranpullet dapat dilihat pada Gambar 9 
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Gambar 9: Grafik Penerimaan Dari Penjualan Karung 
Bekas Dan Kotoran Pullet Serta Bonus Pemeliharaan 

Pullet Per Periode (Rp/Ekor) 

Penerimaan dari pemeliharaan pullet didasari 

pada tercapainya bobot badan pullet yang diberikan 

oleh mitra kerja. Penerimaan bonus per ekor sebesar 

Rp 999,- per ekor. Peneriamaan dari penjualan 

karung bekas pada periode 2 (dua) lebih tinggi 

dengan penerimaan sebesar Rp 1.041,- per ekor, 

penerimaan dari penjualan karung bekas terendah 

pada periode 1 sebesar Rp 907,- per ekor. 

Penerimaan dari penjualan karung bekas dipengaruhi 

oleh pembelian pakan dalam satu kali periode 

pemeliharan pullet. Satu karung pakan memiliki 

bobot bersih pakan sebesar 60 kg.  Penerimaan dari 

penjualan karung bekas tidak berpengaruh signifikan 

dari penerimaan keseluruhan pemeliharaan pullet. 
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Penerimaan dari kotoran pullet tertinggi pada 

periode 2 (dua) sebesar Rp 73,- per ekor. Penerimaan 

dari penjualan pullet dari periode 2 (dua) sampai 

periode 4 (empat) tidak mengalami peningkatan 

yang signifikan, disebabkan karena total populasi 

ayam pulletdari periode tersebut tidak jauh berbeda, 

pada periode 2 (dua) total populasi awal 

pemeliharaan pulletsebesar 32.000 ekor, sedangkan 

pada periode 3 (tiga) dan 4 (empat), total populasi 

sebesar 29.000 ekor. Periode 1 (satu) mendapatkan 

penerimaan terkecil sebesar Rp 24,- per ekor, 

disebabkan karena populasi pemeliharaanpullet 

sebesar Rp. 26.000 ekor. 

Persentase penerimaan dari penjualanpullet 

hidup, bonus, karung bekas dan kotoran pulletdapat 

melihat besar kecilnya persentase dari penerimaan 

“Bakin Farm”. Persentase penjualan pullethidup dari 

peternakan pullet “Bakin Farm” per periode dapat 

dilihat pada Gambar 10. 
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Gambar 10: Grafik Penerimaan Dari Penjualan Pullet Per 
Periode (% Per Farm) 

Periode 1 (satu) merupakan periode dengan 

persentase penjualan pullet terendah diantara 4 

(empat) periode pemeliharaan pada “Bakin Farm”, 

sedangkan periode 3 (tiga) merupakan periode 

dengan persentase penjualan pullet tertinggi. 

Persentase penerimaan bonus tertinggi pada periode 

1, sedangkan persentase bonus terendah pada periode 

3 (tiga). Tinggi rendahnya persentase penjualan 

pulletdisebabkan oleh jumlah populasipullet yang 

terjual, sedangkan tinggi rendahnya penerimaan 

bonus disebabkan oleh total bonus yang didapatkan 

per periode dibagi dengan total penjualan yang 

meliputi: penjualan pullet, bonus, kotoran pulletdan 

karung bekas dikalikan seratus persen.  Persentase 
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penjualan karung bekas, kotoran pulletdan bonus 

pemeliharaan pulletdapat dilihat pada Gambar 11. 

 

Gambar 11: Grafik Penerimaan Dari Penjualan Karung 
Bekas Dan Kotoran Pullet Dan Bonus Pemeliharaan 

Pullet Per Periode (% Per Farm) 
 

Periode 1 (satu) merupakan periode dengan 

persentase penjualan kotoran pullet terendah diantara 

4 (empat) periode pemeliharaan pada “Bakin Farm”, 

sedangkan periode 2 (dua) merupakan periode 

dengan persentase penjualan kotoranpullet tertinggi. 

Penjualan karung bekas memiliki persentase yang 

sama pada 4 (empat) periode pemeliaharaan pullet di 

“Bakin Farm”. Persentase yang tinggi dari penjualan 

kotoranpulletdisebabkan oleh persentase dari 

penjualanpullet yang rendah, sedangkan nilai 

persentase yang sama pada penjualan karung bekas 
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disebabkan karena harga penjualan karung bekas 

yang tidak jauh berbeda. Persentase yang tinggi dari 

penerimaan bonus yang didapatkan oleh peternakan 

pullet“Bakin Farm” disebabkan karena rendahnya 

persentase yang didapatkan dari penjualan pullet. 

 

4.4.3 Keuntungan 

Keuntungan dari hasil penjualanpullet berasal 

dari total penerimaan dikurangi biaya produksi. Total 

rata-rata keuntungan peternakan pulletpada “Bakin 

Farm” dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5: Rata-Rata Keuntungan Peternakan Pullet “Bakin 

Farm 

 
Rata-rata laba kotor per ekor sebesar Rp 

5.308,-. Laba kotor merupakan laba sebelum 
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dikurangi pajak. Tinggi rendahnya laba kotor 

dipengaruhi oleh popolasi penjualanpullet hidup dan 

biaya variabel pemeliharaanpulletselama 

pemeliharaan per satu periode. Laba bersih pada 

“Bakin Farm” didapat dari laba kotor setelah 

dikurangi pajak 1%. Rata-rata laba bersih yang 

didapatkan “Bakin Farm” selama 4 (empat) periode 

sebesar Rp 5.308,- . Sesuai dengan pajak 

penghasilan Pph pasal 4 ayat 2 pp. 46, maka “Bakin 

Farm” diwajibkan untuk membayar pajak sebesar 

1% dari total penerimaan yang didapatkan. Laba 

bersih per kg bobot hidup pullet dapat dilihat pada 

Gambar  12. 

 

Gambar 12: Grafik Laba Bersih “Bakin Farm” Per 

Periode (Rp/1000 Ekor) 
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Gambar 12 menjelaskan bahwa periode 3 

merupakan periode pemeliharaan pullet terbaik 

karena menghasilkan laba bersih tertinggi yaitu 

sebesar Rp 7.440,- per ekorpullet hidup. Sedangkan 

harga pulletterendah pada periode 1 yaitu sebesar Rp 

2.792,- per ekor pullet hidup. Peningkatan laba 

bersih pada menuju periode 2 (dua) sampai periode 3 

(tiga) dengan peningkatan tersignifikan pada periode 

3 (tiga) sebesar Rp 3.100,- per ekor, penurunan laba 

bersih pada periode 4 (empat), harga per ekor 

menjadi Rp 5.051,-.  

Laba bersih dari penjualan pullet dipengaruhi 

oleh rendahnya jumlah pullet yang mati dan harga 

jual pulletper ekornya. Menurut Soekartawi (2005) 

total pendapatan diperoleh dari total penerimaan 

dikurangi dengan total biaya dalam suatu proses 

produksi. Laba bersih pada peternakan pullet “Bakin 

Farm” diperoleh dari total penerimaan dikurangi 

dengan total biaya produksi dikurangi dengan pajak 

penghasilan. Besarnya total penerimaan dipengaruhi 

oleh total penjualan pullet dan lama pemeliharaan 
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sehingga menghasilkan bobot badan pullet yang 

sesuai dengan standar mitra kerja yaitu sebesar 1,295 

kg.  

4.5 Analisa Profitabilitas Usaha Peternakan Bakin 

Farm 

Profitabilitas penting dalam mempertahankan 

kelangsungan usaha peternakan dalam jangka 

panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah 

usaha peternakan tersebut memiliki prospek yang 

baik di masa yang akan datang, sehingga setiap 

usaha peternakan akan selalu berusaha meningkatkan 

profitabilitasnya karena semakin tinggi profitabilitas 

suatu usaha peternakan maka kelangsungan hidup 

usaha peternakan tersebut akan semakin 

terjamin.Rasio profitabilitas pada peternakan pullet 

“Bakin Farm”: terdiri atas rasio gross profit margin,  

rasio net profit margin, rasio return on asset, rasio 

return on equity dan rasio operating profit margin.  
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4.5.1 Gross Profit Margin (GPM) 

Data perhitungan Gross Profit Margin usaha 

peternakan ayam pullet di “Bakin farm” 

Poncokusumo dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Gross Profit Margin Peternakan Pullet “Bakin 

Farm” 

 

Nilai gross profit margin diperoleh dari laba 

sebelum pajak/laba kotor dibagi dengan penjualan 

pullet, penjualan kotoranpullet, penjualan karung 

bekas dan bonus penjualanpullet per periode 

pemeliharaan pullet. Nilai gross profit margin 

tertinggi pada periode 3 (tiga) disebabkan karena 

laba kotor yang diterima lebih tinggi dan  total 

penjualan pada periode 3 (tiga) juga tinggi. 

Tingginya nilai gross profit margin pada periode 3 

(tiga) dipengaruhi oleh tingginya penerimaan dari 

penjualan pullet di peternakan pullet “Bakin Farm”. 
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Nilai gross profit margin terendah pada periode 1 

(satu) disebabkan karena laba kotor yang diterima 

lebih rendah dan total penjualan selama periode 1 

(satu) juga rendah. Rendahnya nilai gross profit 

margin pada periode 1 (satu) dipengaruhi oleh 

populasi yang lebih rendah diantara 3 (tiga) periode 

pemeliharaan pulletyang lain pada peternakan pullet 

“Bakin Farm”. Rasio gross profit profit margin pada 

peternakan pullet“Bakin Farm” dapat dilihat pada 

Gambar 13. 

 
Gambar 13: Grafik Rasio Gross Profit Margin Per 

Periode (% Per Farm) 

Gambar grafik tersebut menjelaskan bahwa 

persentase rasio gross profit marginterendah pada 

peternakan pullet“Bakin Farm” pada periode 1 (satu) 

sebesar 6,78%, rendahnya persentase rasio gross 

profit margin disebabkan karena nilai gross profit 
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margin yang rendah. Persentase rasio gross profit 

margin tertinggi pada periode 3 (tiga) sebesar 

13,02%. Pada periode 2 (dua) hingga periode (tiga) 

terjadi kenaikan rasio gross profit margin, kenaikan 

persentase tersignifikan dari periode 2 (dua) ke 

periode 3 (tiga) sebesar 3,77%. Periode 4 (empat) 

terjadi penurunan persentase rasio gross profit 

margin. Persentase rasio gross profit margin pada 

periode 4 (empat) sebesar 8,94%. Penurunan 

persentase rasio gross profit disebabkan karena 

turunnya laba kotor yang diperoleh pada peternakan 

pullet“Bakin Farm”. 

Rata – rata persentase GPM yaitu sebesar 

9,50%. Nilai GPM tersebut menunjukkan bahwa 

setiap penjualan Rp. 10.000,- akan menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp 678,- pada periode 1, Rp 

925,- pada periode 2, Rp 1302,- pada periode 3 (tiga) 

dan Rp 894,- pada periode 4 (empat). Naik turunnya 

nilai GPM dapat disebabkan karena adaya 

peningkatan biaya produksi yang tidak diikuti 

dengan peningkatan penjualanpullet sehingga laba 

kotor yang dihasilkan rendah. 
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Nilai persentase GPM yang fluktuatif 
menunjukkan bahwa usaha ternak pullet dalam 
menghasilkan laba kotor masih rentan mengalami 
penurunan pendapatan. Syamsudin (2009) 
menyebutkan bahwa semakin besar gross profit 
margin semakin baik operasi perusahaan, hal ini 
menunjukkan bahwa cost of goods sold lebih rendah 
dibandingkan dengan sales, begitu pula sebaliknya 
semakin rendah gross profit margin semakin kurang 
baik operasi perusahaan. 

4.5.2 Net Profit Margin (NPM) 

Data perhitungan Net Profit Margin usaha 

peternakan ayam pullet di “Bakin farm” 

Poncokusumo dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Net Profit Margin Peternakan Pullet“Bakin 

Farm” 
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Nilai net profit margin diperoleh dari laba 

bersih dibagi dengan penjualan pullet, penjualan 

kotoran pullet, penjualan karung bekas dan 

penerimaan bonus dari penjualan pulletper periode 

pemeliharaan pullet. Nilai net profit margin tertinggi 

diperoleh pada periode 3 (tiga). Tingginya nilai net 

profit margin disebabkan karena laba bersih yang 

diperoleh pada periode 3 (tiga) lebih tinggi yaitu 

sebesar Rp 213.965.246,47 dengan total penjualan 

yang tinggi sebesar Rp 1.659.486.414. Tingginya 

laba bersih dipengaruhi oleh total dari penjualan 

pullet yang tinggi sehingga menghasilkan 

penerimaan yang tinggi. 

Nilai net profit margin terendah pada periode 1 

(satu), disebabkan karena laba bersih yang 

didapatkan selama periode 1 (satu) lebih rendah dan 

total penjualan pada periode 1 (satu) juga rendah. 

Rendahnya nilai net profit margin disebabkan karena 

total penjualan pulletyang rendah dibandingkan 

dengan periode 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat), selain 

itu juga disebabkan karena total populasi 

pemeliharaan pullet selama periode 1 (satu) juga 
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lebih rendah yaitu sebesar 26.000 ekor.Rasio net 

profit margin pada peternakan pullet“Bakin Farm” 

dapat dilihat pada Gambar 14. 

 
Gambar 14: Grafik Rasio Net  Profit Margin Per Periode 

(% Per Farm) 

Gambar 14 menjelaskan bahwa persentase 

rasio net profit margin terendah pada periode 1 (satu) 

sebesar 6,72%, namun terjadi peningkatan persentase 

dari periode 2 (dua) hingga periode 3 (tiga). Periode 

3 (tiga) merupakan periode dengan persentase rasio 

net profit tertinggi yaitu sebesar 12,89%. Penurunan 

persentase rasio net profit margin terjadi pada 

periode 3 (tiga) menuju periode 4 (empat) sebesar 

4,04%, persentase rasio net profit margin pada 

periode 4 (empat) sebesar 8,85%.  

Persentase rasio net profit margin berturut-

turut sebesar 6,72%, 9,16%, 12,89% dan 8,85%. 
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Nilai tersebut menunjukkan bahwa perbandingan 

jumlah keuntungan bersih dan volume penjualan, 

sehingga dapat dikatakan bahwa setiap Rp 10.000,- 

akan mampu memberikan keuntungan bersih setiap 

periode berturut-turut sebesar Rp 672,-; Rp 916,-; Rp 

1289,- dan Rp 885,-. Darsono dan Ashari 

(2005)menyatakan bahwa NPM merupakan rasio 

yang menggambarkan besarnya laba bersih yang 

diperoleh oleh perusahaan pada setiap penjualan 

yang dilakukan. Rasio ini menggambarkan besarnya 

peresentase keuntungan bersih yang diperoleh 

perusahaan untuk setiap penjualan karena 

memasukkan semua unsur pendapatan dan biaya. 

Sedangkan menurut Syamsuddin (2009), semakin 

tinggi NPM maka semakin baik operasi suatu 

perusahaan. 

Tingkat NPM yang dicapai “Bakin Farm” 

cenderung fluktuatif selama 4 periode pemeliharaan 

pullet. Penurunan nilai NPM menunjukkan bahwa 

kinerja usaha peternakan pullet dalam menghasilkan 

keuntungan tidak baik. Sedangkan peningkatan nilai 

NPM pada usaha peternakan pulletmenunjukkan 
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bahwa usaha tersebut relatif menguntungkan, 

meskipun begitu keuntungan penjualan pulletperlu 

ditingkatkan dengan cara meningkatkan jumlah 

penjualan pullet .  

 

4.5.3 Return On Asset (ROA) 

Data perhitungan Return On Asset usaha 

peternakan ayam pullet di “Bakin farm” 

Poncokusumo dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Return On Asset Peternakan Pullet“Bakin 

Farm” 

 
Nilai return on asset pada Tabel 8 diperoleh 

dari laba bersih dibagi dengan total modal usaha. 

Nilai ROA tertinggi pada periode 3 (tiga), tingginya 

nilai ROA disebabkan karena laba bersih yang 

diperoleh pada periode 3 (tiga) sangat tinggi. Total 

modal pada periode 3 (tiga) yang tinggi tidak 
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mempengaruhi nilai ROA. Periode 1 (satu) 

merupakan periode dengan nilai return on asset 

terendah disebabkan karena laba bersih dan total 

modal yang rendah. Tinggi rendahnya nilai return on 

asset dipengaruhi oleh laba bersih yang didapatkan 

dan total modal yang dimiliki. Rasio return on asset 

pada peternakan pullet“Bakin Farm” dapat dilihat 

pada Gambar 15. 

 

Gambar 15: Grafik Rasio Return On Asset Per Periode 

(% Per Farm) 

Gambar 15 menjelaskan bahwa persentase 

rasio return on asset terendah pada periode 1 (satu) 

yaitu sebesar 7,06%, namun terjadi peningkatan dari 

periode 2 (dua) hingga periode 3 (tiga). Periode 3 

(tiga) merupakan periode dengan persentase tertinggi 

sebesar 14,62%. Penurunan persentase terjadi pada 

periode 3 (tiga) menuju periode 4 (empat) sebesar 
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5,03% menjadi 9,59%. Rata–rata nilai ROA sebesar 

10,30% diatas standar usaha.Rata-rata nilai ROA 

menunjukkan bahwa tingkat penghasilan yang 

diperoleh suatu usaha atas total modal usaha rata-rata 

sebesar 10,30% atau dalam setiap Rp 10.000,- total 

modal usaha akan menghasilkan keuntungan sebesar 

Rp 1030,-.  

Nilai ROA yang rendah dapat disebabkan 

karena pemeliharaanpullet dalam jangka pendek 

yaitu 120 – 150 hari masa pemeliharaan. Menurut 

Sawir (2005), “Return on Assets merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin 

besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan 

semakin baik pula posisi usaha tersebut dari segi 

penggunaan asset”. Sedangkan menurut (Brigham 

and Houston, 2001)bahwa: “ Rasio laba bersih 

terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas 

total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak. 

Peningkatan nilai ROA menunjukkan bahwa 
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penggunaan modal usaha cukup efisien dalam 

menghasilkan keuntungan, sedangkan penurunan 

nilai ROA menunjukkan bahwa penggunaan modal 

usaha kurang efisien dalam menghasilkan 

keuntungan. 

 

4.5.4 Return On Equity (ROE) 

Data perhitungan Return On Equity usaha 

peternakan ayampullet di “BakinFarm” 

Poncokusumo dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Return On Equity Peternakan Pullet 

“BakinFarm” 

 
Nilai return on equity pada Tabel 9 diperoleh 

dari laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Periode 

2 (dua) merupakan periode dengan nilai ROE 

tertinggi. Tingginya nilai ROE disebakan karena 

selisih antara laba bersih yang didapatkan dengan 
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modal sendiri lebih besar. Periode 4 (empat) 

merupakan periode dengan nilai ROE terendah. 

Rendahnya nilai ROE disebabkan karena selisih laba 

yang diperoleh dibandingkan dengan modal sendiri 

lebih kecil. Tinggi rendahnya nilai return on equity 

dipengaruhi oleh selisih laba yang diperoleh dengan 

modal sendiri yang digunakan untuk memproduksi 

ternak pullet. Rasio return on equity pada peternakan 

pullet“Bakin Farm” dapat dilihat pada Gambar 16. 

 

Gambar 16: Grafik Rasio Return On Equity Per Periode 

(% Per Farm) 

Gambar grafik  tersebut menjelaskan bahwa 

periode 4 (empat) merupakan periode dengan 

persentase terendah sebesar 22,09%. Periode 2 (dua) 

merupakan periode dengan persentase tertinggi 

sebesar 46,99%. Periode 1 (satu) menuju periode 2 

(dua) terjadi peningkatan persentase sebesar 0,49%. 
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Penurunan persentase terjadi pada periode 3 (tiga) 

hingga periode 4 (empat). Penurunan tersignifikan 

pada periode 3 (tiga) menuju periode 4 (empat) 

sebesar 20,20%  menjadi  22,09%.  

Rata-rata nilai ROE sebesar 39,47%. Nilai 
tersebut menunjukkan bahwa tingkat penghasilan 
yang diperoleh suatu usaha atas modal sendiri yang 
diiinvestasikan rata-rata sebesar 39,47% atau dalam 
setiap Rp 10.000,- modal sendiri yang diinvestasikan 
akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 3947,- 
.Brigham and Houston (2001) menyatakan bahwa 
ROE adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas saham 
biasa (Return On Common Equity atau ROCE), atau 
tingkat pengembalian atas investasi pemegang 
saham. Peningkatan nilai ROE menunjukkan bahwa 
penggunaan modal sendiri yang diinvestasikan 
dalam menghasilkan keuntungan sudah cukup 
efisien, penurunan nilai ROE menunjukkan bahwa 
penggunaan modal sendiri yang diinvestasikan 
dalam menghasilkan keuntungan kurang 
efisien.Sedangkan kriteria pengujian ROE 
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 
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Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
(2006) yakni: 

 ROE > 21% : menunjukkan aman, artinya usaha 
tersebut dalam keadaan aman atau 
menguntungkan. 

 ROE antara 10 – 20% : menunjukkan hati-hati, 
artinya usaha tersebut dalam keadaan batas 
keamanan atau keuntungan minimal. 

 ROE < 9% : menunjukkan tidak aman, artinya 
usaha tersebut dalam keadaan tidak aman atau 
tidak menguntungkan. 

4.5.5 Operating Profit Margin (OPM) 

Data perhitungan Operating Profit Margin 

usaha peternakan ayam pullet di “Bakin farm” 

Poncokusumo dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10. Operating Profit Margin Peternakan Pullet 
“Bakin Farm” 
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Nilai operating profit margin pada Tabel 10 

menunjukkan bahwa nilai OPM diperoleh dari total 

penjualan dikurangi biaya kerja tanpa pajak pbb dan 

pajak kendaraan dibagi dengan biaya kerja. Periode 

3 (tiga) merupakan periode dengan nilai OPM 

tertinggi, tingginya nilai OPM disebabkan karena 

tingginya total penjualan pullet, penjualan kotoran 

pullet, penjualan karung bekas dan bonus yang telah 

dikurangi oleh biaya kerja dan pajak selama satu 

periode pemeliharaan pullet. Periode 1 (satu) 

merupakan periode dengan nilai OPM terendah, 

disebabkan karena rendahnya total penjualan yang 

dikurangi biaya produksi dan pajak selama saatu 

periode pemeliharaan pullet.  Tinggi rendahnya nilai 

operating profit margin dipengaruhi oleh total 

penjualan dan biaya kerja. . Rasio operating profit 

margin pada peternakan pullet“Bakin Farm” dapat 

dilihat pada Gambar 17. 
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Gambar 17: Grafik Rasio Operating Profit Margin Per 

Periode (% Per Farm) 

 

Gambar 17 menjelaskan persentase rasio OPM 

terendah pada periode 1 (satu) sebesar 7,30%. 

Peningkatan persentase rasio OPM pada periode 2 

(dua) sebesar 10,21% dan pada periode 3 (tiga) 

dengan persentase tertinggi sebesar 14,99%. Periode 

3 (tiga) menuju periode 4 (empat) terjadi penurunan 

persentase sebesar 5,16%. Persentase periode 4 

(empat) sebesar 9,83%. Rata-rata nilai OPM pada 

“Bakin Farm” sebesar 10,58%. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat profit yang diperoleh 

usaha peternakan atas penjualan sebelum dikurangi 

dengan biaya bunga dan pajak rata-rata sebesar 

10,58% atau dalam setiap Rp 10.000,- hasil 
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penjualan pullet, kotoran ternak dan karung akan 

menghasilkan keuntungan sebesar Rp 1058,- 

Operating profit margin juga mengukur 

presentase dari profit yang diperoleh perusahaan dari 

tiap penjualan sebelum dikurangi dengan biaya 

bunga dan pajak. Pada umumnya semakin tinggi 

rasio ini maka semakin baik (Suteja, 2012). Semakin 

tinggi operating profit margin maka semakin baik 

operasi suatu usaha (Syamsuddin, 2009). Nilai OPM 

dari periode 1 hingga periode 4 sangat fluktuatif. 

Nilai OPM yang tinggi menunjukkan kemampuan 

menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional 

baik.Laba operasional dapat ditingkatkan dengan 

mengelola penggunaan biaya operasional dengan 

baik serta meningkatkan penjulanpullethidup.  

 

4.5.6Penilaian Terhadap Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas pada peternakan pullet 

“Bakin Farm” yang terdiri atas rasio gross profit 

margin, rasio net profit margin, rasio return on asset, 

rasio return on equity dan rasio operating profit 

margin dalam 4 (empat) periode pemeliharaan 
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didapatkan hasil bahwa periode 3 (tiga) merupakan 

periode dengan rasio profitabilitas terbaik. Periode 3 

(tiga) memiliki rasio return on asset, return on 

equity dan operating profit margin diatas standar 

UKM. Rasio profitabilitas yang tinggi disebabkan 

oleh keuntungan yang diperoleh selama periode 3 

(tiga) yang tinggi. Keuntungan dari usaha peternakan 

pullet “Bakin Farm” diperoleh dari banyaknya 

penjualan pullet hidup dengan harga yang tinggi .  

Periode 3 (tiga) merupakan periode dengan keunggulan 

dari segi tingkat laba kotor, laba bersih dan tingkat 

operasi yang menunjukkan efisiensi modal usaha yang 

dijalankan oleh peternakan pullet“Bakin Farm”. Nilai 

profitabilitas yang dibawah standar UKM menunjukkan 

bahwa laba kotor dan laba bersih yang dihasilkan harus 

ditingkatkan dengan meminimalkan biaya produksi 

sehingga rasio gross profit margin dan net profit margin 

dapat melebihi standar UKM. Peningkatan laba 

dipengaruhi oleh manajeman pemeliharaan pullet selama 

periode peroduksi dengan cara meminimalkan mortalitas 

pulletsehingga penerimaan dari penjualan pulletlebih 

besar. Tabel penilaian rasio profitabilitas pada peternakan 
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pullet“Bakin Farm” selama 4 periode pemeliharaan dapat 

dilihat pada Tabel 11 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian di 

peternakan pullet “Bakin Farm” Desa 

Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo 

Kabupaten Malang, dapat disimpulkan : 

1. Usaha pullet yang paling menguntungkan 

pada periode tiga dengan modal tetap sebesar 

Rp 698,- per ekor, biaya produksisebesar Rp 

50.186,-, penerimaan sebesar Rp 57.701 dan 

labasebesar Rp 7.514,- tiap ekor 

pemeliharaan pullet. 

2. Nilai rasio profitabilitas terefisien pada 

periode tiga dengan nilai GPM (13,02%), 

ROA (14,62%) dan OPM (14,99%)  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian di 

peternakan pullet “Bakin Farm” Desa 

Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo 
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Kabupaten Malang, maka saran yang dapat 

diberikan yaitu: 

1. Nilai profitabilitas pada GPM, NPM, ROA, 

ROE dan OPM sebaiknya ditingkatkan 

untukmeningkatkan kinerja keuangan dengan 

cara meningkatkan volume penjualan pullet 

dan meminimalkan biaya produksi yang 

dikeluarkan 

2. Perlu meningkatkan kerjasama antar inti dan 

plasma agar dapat memperoleh keuntungan 

yang lebih besar. 
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Lampiran 1. Kuisioner 

KUISIONER 

Identitas Responden 

1. Nama    : 
2. Alamat    :  
3. Pengalaman beternak  :  tahun 
4. Jenis Kelamin   : 1. Pria 

2. Perempuan 

 5. Umur    :  tahun 

 6. Pendidikan Terakhir  : 1. SD 3. SMA 

      2. SMP 4. Sarjana 

 7.   Nomor HP   :  

Profil Perusahaan 

1. Nama Usaha Peternakan : 
2. Alamat Peternakan  : 
3. Tahun Berdiri   : 
4. Asal DOC 
5. Jumlah DOC yang masuk : 
6. Mortalitas   : 
7. Bobot panen   : 
8. Umur panen   : 
9. Modal usaha   : Rp. 
10. Sumber modal   : a. Modal sendiri 

b. Modal Luar 
    Bunga:   % 

11. Jumlah Tenaga Kerja  : 
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12. Struktur Produksi saat penelitian: a. Grower 

      b. Finisher 

13. Pemasaran   : 

14. Suplier Pakan   : 

15. Suplier Obat   : 

 *Lingkari pada bagian yang sesuai. 
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Lampiran 2 

Modal Usaha Peternakan 

Item Harga 
Awal (Rp) 

Harga 
Akhir (Rp) Umur Ekonomi 

1. Kandang       
2. Tanah       
3. kebun    
4. Motor    
5. Traktor    
6. Tempat Pakan       
7. Tempat Minum       
8. Terpal       
9. Lampu       
10. Gasolek       
11. Kipas/blowe       
12. Tandon Air       
13. Jenset       
14. Chick Guard       
15. ...................       
16. ...................       
17. ...................       
18. ...................       
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Tenaga Kerja 

Item P1 Ket 
1. Manager     
a. Jumlah (orang)     
b. Gaji     
2. T. Kerja Tetap     
a. Jumlah (orang)     
b. Gaji     
3. T. Kerja Harian     
a. Jumlah (orang)     
b. Upah     
 ...     
 ...     
 ...     
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Lampiran 3  

Pakan, Vitamin dan Obat 

Item P1 Ket 
1. Pakan     
a. Jenis     
b. Harga     
2. Vitamin     
a. Jenis     
b. Harga     
3. Obat     
a. Jenis     
b. Harga     
 ....     
 ....     
 ....     
 ....     
 ....     
 ....     
 ....     
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DOC dan Ayam siap panen 

Item P1 Ket 
1. DOC     
a. Jenis     
b. Jumlah     
c. Harga     
2. Ayam siap panen     
a. Umur Panen     
b. Bobot Badan     
c. Harga     
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lanjutan Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
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Lampiran 11. 

ANALISA PROFITABILITAS 

PETERNAKAN PULLET “BAKIN FARM” 

PERIODE 1 –PERIODE 4 

Gross Profit Margin 

 Periode 1 :  ௧
௨ 

%100 ݔ =

 ோ.ଶ.ଵଵ.ସ଼ଽ,ଷଽ
ଵ.ଵ.଼.ଶ

%100 ݔ = 6,78%   

 Periode 2 :  ௧
௨ 

%100 ݔ  =

 ோ.ଵଷ଼ଵଽ.ଶସଷ,ସସ
ଵ.ସଽ଼.ସଷ.ଽହସ

%100 ݔ =  9,25%  

 Periode 3 :  ௧ 
௨ 

%100 ݔ  =

 ோ.ଶଵ.ଵଶ.ହଵଵ,ହଽ
ோ.ଵ.ହଽ.ସ଼.ସଵସ

%100 ݔ = 13,02%  

 Periode 4 :  ௧
௨ 

%100 ݔ  =

 ோ.ଵସସ.ଽଶ.ଶଷ,ଽ
ோ.ଵ.ଶ.ହସ,ଵଷ

%100 ݔ = 8,94% 

 

Net Profit Margin 

 Periode 1 :  ௦
௨ 

%100 ݔ  =
ோ.ଵ.ଽ଼ସ.ଷସ,ହ
ோ.ଵ.ଵ.଼.ଶ

%100 ݔ = 6,72% 
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 Periode 2 :  ௦ 
௨

%100 ݔ =
 ோ.ଵଷ.ଶଷଷ.ହଵ,ଵ
ோ.ଵ.ସଽ଼.ସଷ.ଽହସ

%100 ݔ = 9,16% 

 Periode 3 :  ௦
௨ 

%100 ݔ  =

 ோ.ଶଵଷ.ଽହ.ଶସ,ସ
ோ.ଵ.ହଽ.ସ଼.ସଵସ

%100 ݔ =  12,89% 

 Periode 4 :  ௦
௨ 

%100 ݔ  =

 ோ.ଵସଷ.ସଵ.ଵ, 
ோ.ଵ.ଶ.ହସ.ଵଷ

%100 ݔ = 8,85% 

 

Return On Asset 

 Periode 1 :  ௦
௦௦௧

%100 ݔ  =

 ோ,ଵ.ଽ଼ସ.ଷସ,ହ
ோ.ଵ.ଶ.ଵଶ.ଶଵ

%100 ݔ =  7,06% 

 Periode 2 :  ௦
௦௦௧

%100 ݔ  =

 ோ.ଵଷ.ଶଷଷ.ହଵ,ଵ
ோ.ଵ.ଷଽ.଼ଶ.ଶଵଵ

%100 ݔ = 9,95%  

 Periode 3 :  ௦
௦௦௧

%100 ݔ  =

 ோ.ଶଵଷ.ଽହ.ଶସ,ସ
ோ.ଵ.ସଷ.ଵ଼.ସଶ

%100 ݔ = 14,62% 

 Periode 4 :  ௦
௦௦௧

%100 ݔ  =

 ோ.ଵସଷ.ସଵ.ଵ,
ோ.ଵ.ସଽହ.ସଵ.ସଽ

%100 ݔ = 9,59% 
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Return On Equity 

 Periode 1 :  ௦
ௌ ௌௗ

%100 ݔ  =

 ோ.ଵ.ଽ଼ସ.ଷସ,ହ
ோ.ଵହସ.଼.ଽଽ

%100 ݔ = 46,50% 

 Periode 2 :  ௦
ௌ ௌௗ

%100 ݔ  =

 ோ.ଵଷ.ଶଷଷ.ହଵ,ଵ
ோ.ଶଽଶ.ଷଷ.ଵହ

%100 ݔ = 46,99% 

 Periode 3 :  ௦
ௌ ௌௗ

%100 ݔ  =

 ோ.ଶଵଷ.ଽହ.ଶସ,
ோ.ହହ.ଽଽ଼.ଷଽ

%100 ݔ = 42,29% 

 Periode 4 :  ௦
ௌ ௌௗ

%100 ݔ  =

 ோ.ଵସଷ.ସଵ.ଵ,
ோ.ସଽ.ସଽ.ଷଽ଼

%100 ݔ = 22,09% 

Operating Profit Margin 

 Periode 1 : 
்௧ ௨ ି (௬ ௗ௨௦ି)

௬ ௨
%100 ݔ  =

 ோ.ଵଵ.଼.ଶିோ.ଽଽସ.ସ଼ଶ.ଶଵ
ோ.ଽଽସ.ଵସ.ଵ,ଵ

= 7,30% 

 Periode 2 : 
்௧ ௨ ି (௬ ௗ௨௦ି)

௬ ௨
%100 ݔ  =

  ோ.ଵ.ସଽ଼.ସଷ.ଽହସିோ.ଵ.ଷହଽ.ଶ.ଶଵ,ହ
ோ.ଵ.ଷହଽ.଼ହସ.ଵ,ହ

=

10,21% 
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 Periode 3 : 
்௧ ௨ ି (௬ ௗ௨௦ି)

௬ ௨
%100 ݔ  =

ோ.ଵ.ହଽ.ସ଼.ସଵସିோ.ଵ.ସସଷ.ଵ.ସଶ,ସଵ
ோ.ଵ.ସସଷ.ଷହଽ.ଽଶ,ସଵ

=

14,99% 
 Periode 4: 

்௧ ௨ି(௬ ௗ௨௦ି)
௬ ௨

 %100 ݔ 

= ோ.ଵ.ଶ.ହସ.ଵଷିோ.ଵ.ସହ.ସଵ.ସଽ
ோ.ଵ.ସହ.ସଷ.ଽଽ,ଷ

= 9,83% 
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Lampiran 12.  

PETA KECAMATAN PONCOKUSUMO 

KABUPATEN MALANG 
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