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Abstract 

The purpose ofthis research was toexamine the 

effectiveness ofbusiness partnershipsat PT. Sinar 

SaranaSentosawithbroilerfarmerswho cooperatewithPT. 

SinarSarana  Sentosa. Data collection method which used 

was questionnaires to 

theplasmafarmerswhopartneredwithPT. SinarSarana 

Sentosa at Gondanglegi distric, Malang regency. 

Farmersplasmais used asthe respondents, based on 

populationownedbroilerwere divided intothreescalesusing 

the formulasolvin, which scaleI (<4100 population ), 

scaleII(4.100 s/d8599 population) andscaleIII(>8599 

population). The data wasanalyzedwithdescriptive 

analysisandImportance PerformanceAnalisys(IPA). The 

results showed that the realization of the production 

achievement scores on all three scales with the indicator 

(average harvest weight; 32-35 days, the average body 

weight; 1.8 to 2 kg, the average FCR; 1.6 to 1.65 , 

mortality; 3%, the average Index Performance (IP) ; 300) 

and with a maximum assessment scores 5.00. Results of 

mailto:wahyubs.wb@gmail.com
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research on scale I are as follows; The average age of 

harvest 36-38 days (score 3.46), an average of 1.5 to 1.7 kg 

body weight (score 3.63), mortality of 4% (score 3.81), 

FCR 1.7 -1.79 kg (score 3.38), IP 251-299 (score 3.53). 

Scale II, the average age of harvest 36-38 days (score 3.45), 

an average of 1.5 to 1.7 kg body weight (score 3.81), 

mortality of 4% (score 3.43), FCR 1.7 to 1.79 kg (score 

3.04), IP 251-299 (score 3.54). Scale III, the average age of 

harvest 32-35 days (score 4.05), an average of 1.8 to 2 kg 

body weight (score 4.32), mortality of 4% (score 3.53), 

FCR 1, 6 to 1.65 kg (score 4.17), IP 300-350 (score 4.25). 

Based on the achievement of targets set by the company of 

the three Scales of the stratum III is one who is able to hit 

the target with the effectiveness of good.  

Keywords : Effectiveness, Broiler, Mortality, FCR, IP 
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RINGKASAN 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 25 Juni - 25 juli 

2015 di peternakan plasma yang bermitra dengan PT. Sinar 

Sarana Sentosa yang tersebar di Kecamatan Gondanglegi 

Kabupaten Malang. Lokasi penelitian ditentukan secara 

sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan tempat 

PT. Sinar Sarana Sentosa merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang perunggasan, khususnya ayam pedaging 

yang memiliki kurang lebih sekitar 180 peternak plasma 

yang tersebar di Kabupaten Malang.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas kemitraan usaha pada PT. Sinar Sarana Sentosa 

dengan peternak ayam pedaging yang bekerjasama dengan 

PT. Sinar Sarana Sentosa, apakah tercapai keefektifan 

hubungan kerjasama antar kedua belah pihak tersebut, serta 

untuk mengetahui bagaimana pola hubungan kerjasama 

antara kemitraan PT. Sinar Sarana Sentosa dengan peternak 

ayam pedaging. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan informasi tentang pengetahuan 

akan keefektifan sistem kemitraan di PT. Sinar Sarana 

mailto:wahyubs.wb@gmail.com
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Sentosa yang bergerak dibidang peternakan ayam 

pedaging. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan menggunakan 

kuisioner kepada peternak plasma yang bermitra dengan 

PT. Sinar Sarana Sentosa yang berlokasi di Kecamatan 

Gondanglegi Kabupaten Malang. Peternak plasma yang 

dijadikan responden, berdasarkan populasi ternak yang 

dimiliki dibagi menjadi 3 strata menggunakan rumus solvin 

yaitu, strata I (<4100 ekor), strata II (4.100 s/d 8.599) dan 

strata III (>8.599). Data hasil penelitian dianalisa dengan 

analisis deskriptif dan Importance Performance Analisys 

(IPA). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor realisasi 

pencapaian produksi pada ketiga strata dengan indikator 

(rata-rata bobot panen ; 32-35 hari, rata-rata bobot badan ; 

1,8-2 kg, rata-rata FCR ; 1,6-1,65, mortalitas ; 3%, rata-rata 

IP ; 300) serta dengan skor penilaian maksimal 5,00.Hasil 

penelitian pada strata I adalah sebagai berikut ; Rata-rata 

umur panen 36–38 hari ( skor 3,46), rata-rata bobot badan 

1,5-1,7 Kg ( skor 3,63), mortalitas 4% ( skor 3,81), FCR 

1,7-1,79 kg ( Skor 3,38), IP 251-299 (Skor 3,53). Strata II, 

rata-rata umur panen 36–38 hari ( skor 3,45), rata-rata 

bobot badan 1,5-1,7 Kg ( skor 3,81), mortalitas 4% ( skor 

3,43), FCR 1,7-1,79 kg ( Skor 3,04), IP 251-299 (Skor 

3,54). Strata III, rata-rata umur panen 32–35 hari ( skor 

4,05), rata-rata bobot badan 1,8-2 Kg ( skor 4,32), 

mortalitas 4% ( skor 3,53), FCR 1,6-1,65 kg ( Skor 4,17), 

IP 300-350 (Skor 4,25). Berdasarkan ketercapaian target 

yang ditetapkan oleh perusahaan dari ketiga strata tersebut 

strata III adalah salah satu yang mampu mencapai target 
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dengan efektifitas yang baik, namun pada strata I dan II 

juga sudah cukup efektif dalam mencapai target, serta pada 

uji analisis IPA yang dinilai berdasarkan harapan dan 

pencapaian juga menunjukkan hasil efektifitas pada strata 

III lebih baik dibandingkan kedua strata yang lain.  

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa 

pada strata I, II, dan III, sudah menunjukkan kerjasama 

yang efektif dengan pihak PT. Sinar Sarana Sentosa, 

namun pada strata I dan II efektifitasnya dapat dikatakan 

masih tidak sebaik pada strata III. Tingkat efektifitas juga 

dipengaruhi oleh karakteristik responden serta populasi 

usaha yang dijalankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

DAFTAR ISI 

 

     Halaman 

RIWAYAT HIDUP .....................................................  i 

RIWAYAT HIDUP .....................................................  i 

KATA PENGANTAR .................................................  ii 

ABSTRACT .................................................................  iii 

RINGKASAN ..............................................................  iv 

DAFTAR ISI  ...............................................................  v 

DAFTAR GAMBAR ……………………… ..............  vii 

DAFTAR TABEL  ....................................................... viii 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................... ix 

DAFTAR SINGKATAN ............................................. x 

BAB I. PENDAHULUAN 

 1.1.Latar Belakang  ........................................ 1 

 1.2.Rumusan Masalah  ................................... 3 

 1.3.Tujuan Penelitian  .................................... 3 

 1.4.Kegunaan  ................................................ 4 

 1.5.Kerangka Pikir  ........................................ 4 

 1.6.Hipotesis  ................................................. 5 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1. Penelitian Terdahulu  .............................. 7 

 2.2. Landasan Teori ....................................... 8 

2.2.1 Efektivitas  ..................................... 8 

2.2.2 Kemitraan Usaha… ........................ 11 

2.2.3 Usaha Peternakan Broiler… ........... 15 

2.2.4 Importance Performance Analysis 18 

BAB III. MATERI DAN METODE 

 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian … ............. 23 

 3.2. Metode Penelitan .................................... 23 

 3.3. Populasi dan Sampel ……. ..................... 24 



x 

Halaman 

3.4.1. Populasi… .................................... 24 

3.4.2. Sampel  ......................................... 24 

               3.4. Metode Pengumpulan Data  .................... 28 

 3.5. Variabel Penelitian  ................................. 29 

3.5.1. Karakteristik Responden .............. 30 

 3.6 Analisis Data …  ...................................... 30 

3.6.1. Analisis Efektivitas Kemitraan  

Usaha PT. Sinar Sarana Sentosa ............. 30 

3.6.2. Uji Validitas ................................. 31 

3.6.3. Uji Reliabilitas .............................. 31 

3.6.4. Skala Likert................................... 32 

3.6.5. Uji Korelasi .................................. 33 

3.6.6. Analisis Deskriptif ........................ 34 

 3.6. Importance Performance Analysis .......... 35 

 3.7. Batasan Istilah ......................................... 36 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 4.1. Hasil Penelitian  ...................................... 39 

4.1.1. Profil Perusahaan PT. Sinar  

           Sarana Santosa ............................. 39 

 4.2. Profil Usaha Peternak  ............................ 40 

4.2.1. Subsistem Hulu……………….. ......................... 41 

                     4.2.2. Subsistem Budidaya Ternak… ....... 42 

                     4.2.3. Subsistem Hilir ............................... 42 

 4.3.  Karakteristik Responden ........................ 43 

4.3.1. Umur Responden .......................... 43 

4.3.2. Tingkat Pendidikan Responden .... 44 

4.3.3. Pengalaman Responden dalam  

           Beternak....................................... 45 

4.3.4. Jumlah Anggota Keluarga  

           Responden ................................... 47  



xi 

Halaman 

4.3.5. Jenis Pekerjaan Utama  

           Responden ................................... 48 

 4.4. Biaya Produksi ……………………. ...... 49 

4.4.1. Penerimaan ................................... 51 

4.4.2. Keuntungan .................................. 52 

4.5. Hasil Analisis Data ................................ 52 

4.5.1. Uji Validitas ................................. 52 

4.5.2. Uji Reliabilitas .............................. 54 

4.6. Hubungan Kemitraan PT. Sinar Sarana  

Santosa dengan Peternak Plasma .................. 55 

4.7. Implikasi yang disarankan Peternak  

       Plasma dalam Bermitra .......................... 56 

4.8. Target yang Harus dicapai oleh  

        Peternak ................................................ 57 

4.9. Efektifitas antara pihak inti-plasma ....... 58 

4.9.1. Umur Panen ................................ 59 

4.9.2. Bobot Badan ............................... 60 

4.9.3. Mortalitas ................................... 61 

4.9.4. Feed Convertion Ratio ................ 62 

4.9.5. Index Performance ...................... 63 

4.10. Komunikasi Inti-Plasma ....................... 66 

4.11. Perhitungan Importance Performance 

Analisis ......................................................... 68 

4.12. Hubungan Komunikasi Inti-Plasma 

Pencapaian Target ......................................... 85 

4.13. Kendala yang dihadapi oleh Pihak Inti-

Plasma ........................................................... 88 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 5.1. Kesimpulan ............................................. 89 

 5.2. Saran ....................................................... 89 



xii 

DAFTAR PUSTAKA  ................................................. 91 

LAMPIRAN ………… ................................................ 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar              Halaman 

1. Kerangka Pikir Penelitian.....................................4 

2. Sampling Frame method ......................................25 

3. Diagram Importance Performance Analysis ........ 36  

4. Umur Peternak ..................................................... 43 

5. Tingkat Pendidikan Peternak Plasma ...................45 

6. Lama Pengalaman Peternak Plasma dalam  

Beternak ..............................................................51 

7. Jumlah Anggota Keluarga Peternak Plasma ........47 

8. Jenis Pekerjaan Utama Peternak Plasma ..............48 

9. Realisasi Pencapaian Target Pada Peternak  

Plasma Perperiode ...............................................65 

10. Diagram Kartesius Realisasi Dan Harapan 

Ketercapaian Target pada Strata 1 ......................70 

11. Diagram Kartesius Realisasi Dan Harapan  

Ketercapaian Target pada Strata 2 ......................73 

12. Diagram Kartesius Realisasi Dan  

Harapan Ketercapaian Target pada Strata 3 ........ 74 

13. Diagram kartesius Komunikasi Inti-Plasma  

Pada Strata 1........................................................79 

14. Diagram Kartesius Komunikasi Inti-Plasma  

Pada Strata  2.......................................................81 

15. Diagram Kartesius Komunikasi Inti-Plasma Pada 

Strata 3 ................................................................83 

 

 

 

 

 



xiv 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel     Halaman 

1. Populasi Ternak Responden Berdasarkan  

Strata ................................................................ 28 

2. Target yang Ditetapkan Oleh Kemitraan  ......... 30 

3. Interval Koefisien Uji Korelasi …  .................. 33 

4. Skor Rataan Efektivitas ….  ............................. 35 

5. Sistem Agribisnis    … ..................................... 40 

6. Perhitungan Biaya Produksi Per Priode ........... 32 

7.  Hasil Pengujian Validitas…   .......................... 53 

8. Hasil Pengujian Reliabilitas …  ....................... 55 

9. Efektifitas Program Kemitraan Berdasarkan 

Ketercapaian Tujuan … .................................... 58 

10. Komunikasi Peternak Plasma terhadap Inti…  67 

11. Perhitungan Nilai Tengah Tiap Atribut 

Ketercapaian Target Strata 1….  ...................... 68 

12. Perhitungan Nilai Tengah Tiap Atribut 

Ketercapaian Target Strata 2…  ....................... 69 

13. Perhitungan Nilai Tengah Tiap Atribut 

Ketercapaian Target Strata 3…  ....................... 69 

14. Perhitungan Nilai Tengah Tiap Atribut  

Komunikasi Inti-Plasma Strata 1….................. 76 

15. Perhitungan Nilai Tengah Tiap Atribut  

Komunikasi Inti-Plasma Strata 2… ................. 77 

16. Perhitungan Nilai Tengah Tiap Atribut  

17. Komunikasi Inti-Plasma Strata 3… ................. 78 

Hasil Uji Korelasi Pearson Antar Ketiga  

Strata….  .......................................................... 86 



xv 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                                                              Halaman 

1.   Biodata respoden..……  .......................................... 97 

2.   Analisis biaya produksi ........................................... 99 

3.   Tabel realisasi target per periode ............................. 100 

4.   Tabel komunikasi inti-plasma………….................. 102 

5.   Data biaya produksi…………………. .................... 105 

6.   Analisis deskriptif pencapaian biaya produksi  ....... 106 

7.   Analisis deskriptif hubungan komunikasi inti  

plasma… ....................................................................... 107 

8.   Tabel skor kepentingan peternak…… ..................... 109 

9.   Hasil uji IPA dengan SPSS… .................................. 112 

10.Kuisioner………… .................................................. 115



 
 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Kebutuhan akan protein hewani masyarakat Indonesia 

terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan 

bertambahnya jumlah penduduk serta semakin tingginya 

kesadaran masyarakat Indonesia akan kebutuhan gizi yang 

mengakibatkan meningkatnya permintaan masyarakat 

terhadap produk-produk peternakan. Daging merupakan 

makanan yang bergizi tinggi dan salah satu sumber protein 

hewani. Pembangunan sub sector peternakan, khususnya 

dalam pengembangan usaha ayam pedaging, merupakan salah 

satu cara untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang 

terus meningkat. Selain dapat memenuhi kebutuhan protein 

hewani harga daging ayam potong pun lebih murah jika 

dibandingkan oleh daging sapi, sehingga usaha peternakan 

tersebut dapat berkembang dengan pesat. 

 Fenomena tersebut dapat semakin membuka peluang 

bagi peternak yang mengusahakan produksi ayam pedaging 

untuk meningkatkan keuntungan dan juga kesejahteraanya. 

Peternakan ayam pedaging memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan peternakan penghasil daging lainnya. 

Keunggulan itu diantaranya adalah siklus produksi yang 

singkat yaitu dalam waktu 4-6 minggu ayam pedaging sudah 

dapat dipanen dengan bobot badan 1,5-1,56 kg/ekor dan tidak 

memerlukan lahan yang luas, sehingga lahan yang tersedia 

dapat dimanfaatkan secara efisien. Siklus produksi yang 

pendek inilah yang menjadi daya tarik bagi peternak karena 

perputaran modalnya relatif lebih cepat (Yemima, 2014). 
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Kenyataanya masih terdapat banyak kendala yang dihadapi 

oleh para peternak mulai dari ketersediaan modal, perawatan 

ternak hingga pendistribusian daging ayam tersebut. Hal 

tersebut masih banyak terjadi mengingat sebagian besar 

peternak ayam pedaging masih merupakan peternakan 

bersekala kecil, maka dari itu dibutuhkan suatu  wadah atau 

lembaga yang dapat menampung berbagai permasalahan yang 

mereka hadapi serta mampu mencarikan solusi untuk 

memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para peternak 

hingga para peternak tersebut mendapatkan kesejahteraan. 

Lembaga yang dapat menampung sistem ekonomi kerakyatan 

seperti ini salah satunya adalah kemitraan.  

Kemitraan diharapkan dapat mengubah sistem 

perekonomian para peternak serta meningkatkan 

kesejahteraanya. Kemitraan juga dapat melibatkan daya pikir 

masyarakat, dimana kebanyakan tingkat pendidikan 

masyarakat terutama di daerah pedesaan masih sangat rendah 

serta cenderung masih berfikiran tradisional. Kemitraan 

diharapkan mampu menghimpun dan memberdayakan 

masyarakat dibidang yang dinaunginya yaitu peternakan ayam 

pedaging.  

Hubungan antara PT. Sinar Sarana Sentosa dan para 

peternak ayam pedaging di Kabupaten malang merupakan 

suatu hubungan kemitraan dalam mencapai tujuan bersama. 

Keberhasilan yang diharapkan dapat tercapai apabila masing-

masing dapat memenuhi perannya secara berkesinambungan 

sehingga kemitraan antara PT. Sinar Sarana Sentosa dan 

peternak ayam pedaging dapat berjalan dengan baik dan 

mempermudah dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama 

yang terjadi antara kedua belah pihak tentu akan sangat 

menguntungkan keduanya apabila program kerjasama 
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kemitraan tersebut terjadi secara efektif. Perusahaan juga perlu 

mengetahui apakah hubungan kemitraannya dengan para 

peternak plasma tersebut telah berjalan secara efektif atau 

tidak. Selain itu pemberdayaan kemitraan hendaknya 

mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Adanya 

hubungan kemitraan yang terjalin antara PT. Sinar Sarana 

Sentosa dan para petenak yang efektif, serta mendapat 

dukungan dari pemerintah diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan peternak serta dapat memenuhi kebutuhan 

sumber protein hewani khusunya dikabupaten malang jawa 

timur. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan 

masalah yang didapat adalah, 

1. Bagaimana pola hubungan kemitraan PT. Sinar 

Sarana Sentosa dengan peternak ayam pedaging? 

2. Bagaimanakah efektivitas kemitraan usaha antara PT. 

Sinar Sarana Sentosa dengan para peternak ayam 

pedaging sebagai anggotanya dalam mencapai tujuan 

bersama berdasarkan skala usaha? 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pola hubungan kemitraan PT. 

Sinar Sarana Sentosa dengan peternak ayam 

pedaging. 

2. Untuk mengetahui efektivitas kemitraan usaha pada 

PT. Sinar Sarana Sentosa dengan  peternak ayam 

pedaging berdasarkan skala usahanya. 
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1.4. Kegunaan 

2. Diharapkan dapat memberi gambaran dan informasi 

yang lebih jelas kepada masyarakat umum mengenai 

sistem kemitraan PT. Sinar Sarana Sentosa. 

3. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan penerapan ilmu selama proses 

perkuliahan, praktek lapang dan wawasan baru 

mengenai efektifitas usaha kemitraan. 

4. Bagi pembaca dan peminat permasalahan yang sama, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan informasi dan pengetahuan. 

 

1.5.  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 Kemitraan Usaha 

Pihak Inti  

(PT. Sinar Sarana Sentosa) 

Pihak Plasma  

(Peternak Ayam Broiler) 

Menentukan Target 

(Bobot panen, Umur panen, 

Mortalitas ,FCR, IP) 

Merealisasikan target yang 

diberikan oleh inti 

Efektivitas Hubungan Kerjasama 

Efektif Tidak Efektif 

Evaluasi 

Kepuasan 
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1.6.  Hipotesis  

 Berdasarkan permasalahan dan landasan teori, maka 

untuk menjawab tujuan penelitian diajukan beberapa hipotesis 

sebagai berikut : 

1. Diduga terjadi hubungan kinerja yang efektif antara 

PT. Sinar Sarana Sentosa dengan para peternak plasma 

pada strata I,II,dan III di kecamatan Gondanglegi. 

2. Diduga terjadi hubungan korelasi yang baik antara 

target yang telah dicapai oleh para peternak strata 

I,II,dan III dengan faktor komunikasi yang dilakukan 

kedua belah pihak dengan koefisien korelasi 0,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Yunita (2010) tentang 

efektivitas kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan 

peternak sapi perah di koperasi susu “SAE” Kecamatan Pujon, 

Malang. Penelitian tersebut bertujuan untuk menunjukkan 

peran dan upaya KUD dalam mensejahterakan para 

anggotanya. Penelitian tersebut menyatakan bahwa efektivitas 

hubungan kemitraan antara pihak koperasi dan para peternak 

dapat terjadi jika mereka melakukan kewajiban yang telah 

disepakati bersama, dimana tujuan bersama antara koperasi 

susu SAE dengan para peternak sapi perah sebagai anggota 

koperasi adalah peningkatan kualitas susu peternak di daerah 

Pujon. 

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Fitriyanti (2011) 

tentang analisis efektivitas program kemitraan PT. Bank X 

dengan usaha kecil di Bogor. Penelitian tersebut menyatakan 

bahwa kerjasama antara PT. Bank X dengan mitra binaannya 

terjadi hubungan kerjasama yang efektif, hal tersebut 

dikarenakan hubungan kerjasama dalam kedua pihak tersebut 

mampu membuat mereka mencapai tujuan bersama. Penelitian 

tersebut menggunakan analisis deskriptif, uji cross-tab, uji 

korelai dan analisis IPA. Berdasarkan hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara 

lama bermitra dengan pencapaian program kemitraan, serta 

keefektivan kerja sama keduanya dapat dilihat dari segi 

ketercapaian tujuan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Fadhilha (2010) 

tentang Efektivitas Pola Kemitraan Bank Muamalat Indonesia 
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dengan Mega Life Cabang Syari’ah juga mendapatkan hasil 

bahwa ketidak efektifan kerjasama diakibatkan adanya 

beberapa kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak yang 

bermitra dan salah satunya diakibatkan karena hanya satu 

pihak saja yang bekerja. Pencapaian tujuan kerjasama 

kemitraan tidak bisa jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja 

yang bekerja sehingga mengakibatkan tidak efektifnya 

hubungan kerja tersebut. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Efektivitas 

Efektivitas bukan merupakan suatu hal yang dapat 

diukur sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari 

berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang 

menilai serta menginterpretasikannya, jika dilihat dari sudut 

produktivitas maka pihak inti memberikan pemahaman bahwa 

efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) produksi. 

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan 

antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang 

telah diwujudkan namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan 

tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan 

tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal 

itu dikatakan tidak efektif. Efektivitas adalah pemanfaatan 

sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang 

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang 

atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan 

keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah 

ditetapkannya. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, 

berarti makin tinggi efektivitasnya (Siagian, 2001). 

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan 

gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian 
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efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan 

masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian 

utama. Efisiensi apabila dikaitkan dengan efektivitas maka 

walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi 

meningkat (Sedarmayanti, 2001). Effendy (2003) menyatakan 

bahwa efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya 

mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang 

dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah pekerja yang 

ditentukan. 

 Dunn (2000) menerangkan bahwa efektivitas 

(effectiveness) berhubungan dengan apakah suatu alternatif 

mencapai hasil atau akibat yang diharapkan, atau mencapai 

tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas secara dekat 

berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit 

produksi atau layanan atau nilai moneternya. Efektivitas juga 

merupakan kriteria evaluasi yang mempertanyakan apakah 

hasil yang diinginkan telah tercapai. 

Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan 

ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu 

perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas 

operasionalnya.Terdapat beberapa cara pengukuran terhadap 

efektivitas, sebagai berikut:  

1.Keberhasilan program 

2.Keberhasilan sasaran 

3.Kepuasan terhadap program 

4.Tingkat input dan output 

5.Pencapaian tujuan menyeluruh (Campbell, 1989) 

Steers (1985)  mengatakan mengenai ukuran efektivitas, 

sebagai berikut:  
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1. Pencapaian tujuan  

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian 

tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, oleh karena 

itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, 

diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan 

pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam 

arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa 

faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan 

target kongktit. 

2. Integrasi  

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan 

suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, 

pengembangan konsensus dan komunikasi dengan 

berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut 

proses sosialisasi.  

3. Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, untuk itu 

digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian 

tenaga kerja 

Gibson, (2000) menyatakan bahwa Faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas yaitu, (1) faktor internal yang terdiri 

atas kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, motivasi, 

stress, keterpaduan, kepemimpinan, struktur, status, peran, 

norma-norma, lingkungan, teknologi, pilihan strategi, proses 

dan kultur; (2) faktor eksternal terdiri atas kebijakan 

pemerintah, kondisi ekonomi secara umum dan aktivitas sosial 

yang  berada diluar kendali manajemen. Efektivitas 

merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran 

yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan 

ataupun program. Sebuah programdapat dikatakan efektif 
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apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah 

ditentukanEmerson, H (1980). 

Weiss (1972) menyatakan bahwa evaluasi merupakan 

kata yang elastis yang mewakili penilaian terhadap banyak hal. 

Program sosial dirancang untuk mengembangkan banyak 

orang. Program bisa memberikan perubahan pada 

pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku individu. Berdasarkan 

kriteria tertentu, penelitian mengenai evaluasi program akan 

menggambarkan kesimpulan mengenai keefektifan, manfaat, 

dan kesuksesan program yang diteliti. Pengukuran efektivitas 

suatu program dilakukan berdasarkan kesesuaian efek program 

dengan tujuan dari program tersebut. 

2.2.2. Kemitraan Usaha 

Kemitraan berasal dari kata mitra, yang berarti teman, 

kawan atau sahabat. Kemitraan muncul karena minimal ada 

dua pihak yang bermitra. Keinginan untuk bermitra muncul 

dari masing-masing pihak, walaupun dapat pula terjadi, bahwa 

kemitraan muncul akibat peranan pihak ketiga (Salam, Muis, 

dan Alfian, 2006). Kemitraan usaha mendukung efisiensi 

ekonomi karena pihak-pihak yang bermitra masing-masing 

menawarkan sisi keunggulan yang dimilikinya dalam upaya 

memperkuat mekanisme pasar (Saptana dan Daryanto, A. 

2009). 

Sistem kemitraan yaitu pengusaha atau perusahaan 

memberikan modal berupa bibit ayam, pakan, obat-obatan dan 

vaksin dan peternak menyediakan kandang dan alat, tenaga 

kerja, listrik, air dan bahan lain seperti sekam dan kapur, 

ketika ayam siap panen maka penjualan atau pemasaran akan 

dilakukan oleh perusahaan dengan harga pasar yang telah 

ditentukan. Pemilihan waktu pemeliharaan diperhitungkan 
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oleh perusahaan  agar ayam dapat dipanen dan dijual saat 

harga ayam mahal yaitu pada bulan-bulan tertentu seperti hari 

raya keagamaan (Zuraida, Rohaeni, dan Hikmah, 2006). 

Rahardi, Satyawibawa dan Setyowati (2001) menyatakan 

bahwa kemitraan yang menggunakan pola inti plasma sangat 

baik untuk perkembangan sektor peternakan dimana 

perusahaan inti adalah perusahaan besar yang melaksanakan 

pembinaan terhadap usaha kecil mulai dari penyediaan sarana 

produksi, bimbingan teknis sampai pemasaran hasil produksi. 

 Wahyuni (2006), menyatakan bahwa pola kemitraan 

adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha 

menengah dan besar disertai pembinaan dan pengembangan 

oleh usaha menengah dan besar atas dasar prinsip saling 

memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 

Kerjasama kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar 

dan usaha menengah dapat mendorong upaya dalam rangka 

pemerataan pembangunan. 

 Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan 

oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk 

meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling 

menguntungkan dan saling memberikan manfaat antara pihak 

yang bermitra. Pola kemitraan di bidang peternakan, adalah 

salah satu jalan kerjasama antara peternak kecil (plasma) 

dengan perusahaan swasta dan pemerintah sebagai inti 

(Hafsah, 2003). 

Suharti (2003) menyatakan bahwa model kemitraan yang 

dilakukan oleh inti adalah melalui penyediaan sarana produksi 

peternakan, bimbingan teknis dan manajemen, menampung 

serta memasar-kan hasil produksi. Peternak plasma 

menyediakan kandang, melakukan kegiatan budidaya dan hasil 

dari penjualan ayam diserahkan kepada pihak inti dengan 
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harga yang telah disesuaikan pada isi kontrak perjanjian 

kerjasama. Kemitraan dimaksudkan sebagai upaya 

pengembangan usaha yang dilandasi kerja sama antara 

perusahaan dan peternakan rakyat, dan pada dasarnya 

merupakan kerja sama vertikal (vertical partnership). Kerja 

sama tersebut mengandung pengertian bahwa kedua belah 

pihak harus memperoleh keuntungan dan manfaat. Dewanto 

(2005) menyatakan bahwa pola kemitraan yang terjadi 

seringkali merupakan perjanjian standar atau baku, dimana 

peternak plasma tidak mempunyai kebebasan untuk 

merundingkan isi dari perjanjian tersebut. Peternak plasma 

hanya menerima formulir perjanjian yang disodorkan oleh 

perusahaan inti untuk disetujui, tanpa punya kesempatan untuk 

melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang ditunjukan oleh 

dalam perusahaan inti. 

Kemitraan merupakan kemitraan usaha pertanian 

berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan dan 

peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan 

mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu hubungan 

yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan, 

saling memerlukan dalam mitra memerlukan hasil produksi 

dan kelompok mitra memerlukan pasokan bahan baku dan 

bimbingan dari perusahaan, saling memperkuat artinya 

kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama 

memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis, 

sedangkan saling menguntungkan yaitu baik kelompok mitra 

dan perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan, 

dan kesinambungan usaha lebih lanjut dinyatakan dalam Surat 

Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/OT. 210/1997 

bahwa pola kemitraan usaha peternakan terdiri dari tiga 

macam.  



14 

 

1. Pola Inti Plasma, adalah hubungan kemitraan antara 

kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya 

perusahaan bertindak sebagai inti dan kelompok mitra 

sebagai plasma. Kelebihan pola ini adalah: a) kepastian 

sarana produksi, b) pelayanan/bimbingan, dan c) 

menampung hasil. Kekurangan pola ini adalah: a) inti 

plasma menyediakan operasional, dan b) kegagalan dalam 

panen menjadi kerugian plasma.  

2. Pola Sub Kontrak, adalah hubungan antara kelompok mitra 

dengan perusahaan mitra yang didalamnya kelompok mitra 

memproduksi komponen yang diperlukan perusahan mitra 

sebagai bagian dari produksinya  

3. Pola Dagang Umum, adalah hubungan kemitraan antara 

kelompok dengan perusahaan mitra yang didalamnya 

perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok 

mitra, atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang 

diperlukan oleh perusahaan mitra. 

Kemitraan didefinisikan sebagai hubungan sukarela 

dan bersifat kerja sama antara beberapa pihak, baik pemerintah 

maupun swasta, yang semua orang idalamnya setuju untuk 

bekerja sama dlam meraih tujuan bersama dan menunaikan 

kewajiban tertentu serta menanggung resiko, tanggung jawab, 

sumber daya, kemampuan dan keuntungan secara bersama 

sama. Kunci utama terlaksananya kemitraan adalah dengan 

menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh 

program-program dengan lembaga-lembaga terkait yang 

berpartisipasi dalam kemitraan tersebut, untuk membangun 

dan mempeluas akses pendidikan masyarakat dan menjawab 

tantangan pengembangan kemitraan, perlu diterapkan 

koordinasi, integrasi dan singkronisasi seluruh program, baik 

secara internal maupun lintas sektoral. Penggalangan 
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kemitraan dan kerja sama yang baik dilakukan dengan seluruh 

pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga seluruh 

program sampai ke masyarakat dan dapat dilaksanakan tanpa 

hambatan berarti (Wahyuni 1999 ). 

Sutawi (2007) menyatakan bahwa kewajiban pihak 

inti adalah menyediakan sarana produksi peternakan bagi 

pihak plasma dan memberikan pelayanan seperti bimbingan 

teknis hasil budidaya ayam pedaging kepada pihak plasma. 

Salah satu hak dan kewajiban pihak inti adalah memberikan 

pelayanan serta bimbingan teknis budidaya ayam pedaging 

kepada pihak plasma dan memberikan sanksi terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh plasma salah satunya adalah 

membangun dan menyediakan kandang ayam dengan 

peralatannya serta tenaga kerja yang diperlukan untuk 

pemiliharaan ayam pedaging dan plasma berhak mendapat 

bonus kelebihan harga 

Hafsah (2003) menyatakan bahwa kemitraan adalah 

suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih 

dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan 

bersama, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling 

membesarkan. Kemitraan merupakan strategi bisnis maka 

keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya 

kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika 

bisnis. 

2.2.3 Usaha Peternakan  Broiler 

Broiler merupakan tipe ayam ras pedaging dan 

umumnya digunakan untuk konsumsi  sehari-hari  sebagai  

pemenuhi  kebutuhan  protein  hewani.  Berdasarkan aspek 

pemuliaannya terdapat tiga jenis ayam penghasil daging, 

yaitu   ayam kampung, ayam petelur afkir dan broiler. Ayam 
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ras pedaging (broiler) umumnya  dipanen pada umur sekitar 4-

5 minggu dengan bobot badan antara 1,2-1,9  kg/ekor yang 

bertujuan sebagai sumber pedaging (Kartasudjana,  2005). 

 Broiler adalah galur ayam hasil rekayasa teknologi 

yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas 

pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, masa panen 

pendek menghasilkan daging berserat lunak, timbunan daging 

baik, dada lebih besar, dan kulit licin (Fahmi, 2004). Broiler 

termasuk hewan berdarah panas yang bersifat homeotermik 

dan mempertahankan suhu tubuh pada rentangan yang sempit, 

dan kemampuan menurunkan suhu tubuh saat temperatur 

lingkungan meningkat (Yahav et al., 2005). 

Soekartawi (2007) menyatakan bahwa ayam pedaging 

mempunyai pertumbuhan yang cepat serta mempunyai dada 

yang lebar dengan timbunan daging yang baik dan banyak. 

Ayam pedaging pertumbuhannya sangat fantastik sejak umur 

satu minggu hingga lima minggu. Ayam pedaging berumur 

tiga minggu sudah menunjukkan pertumbuhan bobot badan 

yang memuaskan, sehingga ayam pedaging dapat dijual 

sebelum umur delapan minggu. 

Achmanu dan Muharlien (2011) menyatakan bahwa 

ciri ayam pedaging adalah bentuk badan besar, pertumbuhan 

cepat, berdaging, temperamen tenang, lamban, sebagian 

cakar/kaki berbulu serta ayam pedaging merupakan ayam yang 

sangat efisien dalam menghasilkan daging. Sutawi (2007) 

menyebutkan bahwa industri peternakan broiler merupakan 

komoditas  industri yang selama ini berada pada struktur pasar 

persaingan sempurna (perfect competition). Perdagangan 

bebas membuat tingkat persaingan industri antar Negara 

menjadi semakin ketat. Perputaran modal yang cepat 

merupakan motivasi yang kuat dalam usaha peternakan broiler 
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dan sumber daya yang dibutuhkan tidak harus dibayar 

langsung, oleh sebab itu banyak peternak yang berbisnis 

dibidang peternakan broiler, sehingga  peternakan broiler di 

lapangan berkembang dengan pesat. 

Pemeliharaan ayam pedaging dinyatakan berhasil jika 

angka kematian secara keseluruhan kurang dari 5%. Tingkat 

mortalitas dipengaruhi oleh umur, ayam pedaging umur 5-8 

minggu memiliki tingkat mortalitas yang lebih tinggi 

dibandingkan umur 2-4 minggu (Bell and Weaver, 2002). 

FCR merupakan perbandingan antara jumlah pakan 

yang dikonsumsi dengan pertumbuhan berat badan. Angka 

konversi pakan yang kecil berarti jumlah pakan yang 

digunakan untuk menghasilkan satu kilogram daging semakin 

sedikit, semakin tinggi konversi pakan berarti semakin boros 

pakan yang digunakan (Edjeng dan Kartasudjana, 2006). Nilai 

konversi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

genetik, tipe pakan yang digunakan, feed additive yang 

digunakan dalam pakan, manajemen pemeliharaan, dan suhu 

lingkungan (James, 2004). 

Sujana, Darana dan Setiawan (2011) menyatakan 

bahwa Indeks produksi atauindex performance dihitung 

berdasarkan rataan bobot badan dikali persentase ayam hidup, 

dibagidengan umur ayam dikali konversi pakan, dikali 

100.Akhir pemeliharaan ayam pedaging, biasanya selalu 

dihitung IP (Index Performance) yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat atau skor produktivitas yang 

mampu dicapai dari hasil budidaya. Medion, (2010) 

menyatakan bahwa salah satu parameter utama yang sering 

digunakan untuk mengukur keberhasilan peternakan yaitu 

Index Performance (IP). 
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Usaha budidaya ayam pedaging merupakan salah satu 

alternatif usaha yang dapat dilakukan karena waktu usahanya 

relatif cepat, hemat lahan dan dapat dilakukan secara intensif 

dengan padat modal dan teknologi (Zuraida, Rohaeni dan 

Hikmah, 2006). 

2.2.4 Importance Performance Analysis 

Metode Importance Performance Analysis (IPA) 

disebutkan oleh James dalam Yola (2013), merupakan alat 

bantu dalam menganalisis atau yang  digunakan untuk 

membandingkan sampai sejauh mana antara kinerja/pelayanan 

yang dapat dirasakan oleh pengguna jasa dibandingkan 

terhadap tingkat kepuasan yang diinginkan. Kotler (2000), 

salah satu instrument untuk menilai ke 5 elemen kualitas 

pelayanan diatas dan menilai apakah kualitas pelayanan yang 

diberikan perusahaan sudah sesuai antara kinerja/Performance 

perusahaan dengan harapan/Importance konsumen serta 

menentukan langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya 

adalah dengan Importance-Performance Analysis. 

Importance–Performance analysis tersebut dapat diketahui 

rangking masing-masing atribut pelayanan per variabel 

kualitas pelayanan dari sudut Kinerja (Performance) dan 

Harapan (Importance) menurut hasil skors penilaian 

konsumen/responden.  

Importance Performance Analysis (IPA) digunakan 

untuk membandingkan sampai sejauh mana antara 

kinerja/pelayanan yang dapat dirasakan oleh konsumen 

dibandingkan terhadap tingkat kepuasan yang diinginkan. 

Importance Performance Analysis (IPA) bertujuan untuk 

menampilkan informasi berkaitan dengan faktor-faktor 

pelayanan yang menurut pelanggan sangat mempengaruhi 
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loyalitas dan kepuasan mereka. IPA digambarkan dalam 

diagram dua dimensi yaitu diagram importance – performance 

untuk mendapatkan usulan praktis dan memudahkan 

penjelasan data. 

 Hidayatullah (2006) menyatakan bahwa voice adalah 

keluhan dalam arti berhubungan dengan pelayanan terhadap 

konsumen saat atau pasca pembelian. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa importance performance analysis ini 

membandingkan antara expectation (harapan) dengan 

perceived performance  (kinerja perusahaan) dalam mengukur 

kepuasan konsumen suatu perusahaan. Importance 

Performance Analysis telah diterima secara umum dan 

dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan 

untuk diterapkan dan tampilan hasil analisa yang memudahkan 

usulan perbaikan kinerja. Importance Performance Analysis 

mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi 

berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang menurut 

konsumen sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas 

mereka, dan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen 

perlu ditingkatkan karena kondisi saat ini belum memuaskan 

(Martinez, 2003). 

Berikut penjelasan untuk masing - masing kuadran 

Importance Performance Analysis menurut (Brandt, 2000) : 

1. Kudran pertama: tingkatkan kinerja (high importance 

& low performance) dianggap faktor yang sangat 

penting namun belum memuaskan untuk kondisi saat 

ini sehingga harus menjadi perhatian bagi manajemen 

untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai. 

2. Kuadran kedua: pertahankan kinerja (high importance 

& high perfomance) dianggap sebagai faktor 
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penunjang bagi kepuasan konsumen sehingga 

manajemen wajib memastikan kinerja institusinya 

dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapai. 

3.  Kuadran ketiga: prioritas rendah (low importance & 

low performance) dianggap mempunyai tingkat 

kepuasan yang rendah sekaligus dianggap tidak terlalu 

penting oleh konsumen, sehingga manajemen tidak 

perlu memprioritaskan faktor tersebut. 

4. Kuadran keempat: cenderung berlebihan (low 

importance & high performance) dianggap tidak 

terlalu penting sehingga manajemen bisa 

mengalokasikan sumber daya yang terkait dengan 

faktor - faktor tersebut kepada faktor - faktor lain yang 

lebih membutuhkan peningkatan penanganan. 

Importance Performance Analysis (IPA) secara 

konsep merupakan suatu model multi - atribut. Teknik ini 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penawaran pasar 

dengan menggunakan dua kriteria yaitu kepentingan relatif 

atribut dan kepuasan konsumen. Penerapan teknik IPA dimulai 

dengan identifikasi atribut-atribut yang relevan terhadap 

situasi pilihan yang diamati. Daftar atribut-atribut dapat 

dikembangkan dengan mengacu kepada literatur-literatur, 

melakukan interview, dan menggunakan penilaian manajerial. 

Sekumpulan atribut yang melekat kepada barang atau jasa 

dievaluasi berdasarkan seberapa penting masing-masing 

produk tersebut bagi konsumen dan bagaimana jasa atau 

barang tersebut dipersepsikan oleh konsumen. Evaluasi ini 

biasanya dipenuhi dengan melakukan survey terhadap sampel 

yang terdiri atas konsumen, setelah menentukan atribut-atribut 

yang layak, konsumen ditanya dengan dua pertanyaan. Atribut 
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pertama adalah atribut yang menonjol dan yang kedua adalah 

kinerja perusahaan yang menggunakan atribut tersebut. 

Dengan menggunakan mean, median atau pengukuran 

ranking, skor kepentingan dan kinerja atribut dikumpulkan dan 

diklasifikasikan ke dalam kategori tinggi atau rendah; 

kemudian dengan memasangkan kedua set rangking tersebut, 

masing-masing atribut ditempatkan ke dalam salah satu dari 

empat kuadran kepentingan kinerja (Crompton dan Duray, 

1985). 

Diagram kartesius pada Importance Performance 

Analysis merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat 

bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan 

tegak lurus pada titik - titik (x,y), dimana x merupakan rata-

rata dari skor tingkat pelaksanaan seluruh faktor dan y adalah 

rata - rata dari rata - rata skor tingkat kepentingan seluruh 

faktor yang memperngaruhi kepuasan pelanggan (Supranto, 

2011).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 25 Juni - 25 Juli 

2015 di peternakan plasma yang bermitra dengan PT. Sinar 

Sarana Sentosa yang tersebar di Kecamatan Gondang Legi 

Kabupaten Malang. Lokasi penelitian ditentukan secara 

sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan tempat 

PT. Sinar Sarana Sentosa merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang perunggasan, khususnya Ayam pedaging 

yang memiliki kurang lebih sekitar 180 peternak plasma yang 

tersebar di Kabupaten Malang. 

3.2. Metode Penelitian 

Melakukan survey efektivitas kemitraan usaha antara 

PT. Sinar Sarana Sentosa dengan  para peternak ayam 

pedaging yang menjadi mitranya. Penelitian menggunakan 

metode penelitian kualitatif dimana data yang diambil dengan 

cara bertanya  dan memberikan kuisioner kepada responden 

dalam bentuk kata-kata maupun kalimat. Metode penelitian 

yang digunakan bersifat deskriptif . Metode deskriptif adalah 

salah satu metode penelitan yang banyak digunakan pada 

penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian, 

seperti pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) 

yang menyatakan bahwa penelitian desktiptif adalah sebuah 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau 

menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat 

ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab 

masalah secara actual, sedangkan Sukmadinata (2006) 

menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah 
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metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan 

sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat 

yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat 

atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang 

sedang berlangsung. 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peternak 

yang bermitra dengan PT. Sinar Sarana Sentosa yang berada di 

Kecamatan Gondang Legi, lokasi ini dipilih karena sebagian 

besar peternak PT. Sinar Sarana Sentosa berada di Kecamatan 

Gondang Legi, dengan jumlah 42 orang. 

3.4.2. Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dengan 

menggunakan metode multi stage sampling method, yaitu 

metode pengambilan sampel yang dilakukann secara bertahap 

dari elemen populasi yang paling besar ke elemen populasi 

yang lebih kecil dan begitu seterusnya. Dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Tahap 1                    Metode Purposive Sampling 

 

 

 

Tahap 2                                                                              Metode Purposive Sampling   

 

 

 

Tahap 3                                                                              Metode Purposive Sampling 

 

 

Tahap 4                                                                              Metode Stratified Sampling  

 

 

 

 

Kabupaten Malang 

PT. Sinar Sarana Sentosa 

Malang 

(180 peternak) 

 

Kecamatan Gondanglegi  total 

42 peternak 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan 30 Peternak di anggap 

mewakili 

 

 

 

 

 

Sampel diambil berdasarkan 

Skala Usaha (srata I, II dan III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sampling Frame method   

 

Tahap 1 : Kabupaten Malang ditetapkan secara 

sengaja sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan 

Kabupaten Malang merupakan salah satu sentra 

peternakan ayam pedaging di Jawa Timur. Berdasarkan 

data PT. Sarana Sinar Sentosa Malang mempunyai mitra 

atau peternak plasma sebanyak 180 peternak. 
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Tahap2 : Dilakukan pengambilan sampel secara 

Purposive sampling di Kecamatan Gondanglegi yang 

merupakan daerah dengan populasi peternak terbesar 

yang bermitra dengan PT. Sinar Sarana Sentosa di 

Kabupaten Malang. Total peternak di Kecamatan 

Gondanglegi sebanyak 42 peternak.  

Tahap 3 : Pemilihan sampel dilakukan secara 

Purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan 

tujuan penelitian. Pertimbangan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Dipilihpeternak di kelompoksampel yang 

memilikiusahabudidayaayampedagingtipekandangope

n house systemyang bermitra dengan PT. 

SinarSaranaSentosaMalang. 

2. Jumlah total peternakmitraPT. 

SinarSaranaSentosaMalang di 

KecamatanGondanglegiadalah 42peternak. 

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian dilakukan 

dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 

 Untuk menentukan besarnya sampel yang digunakan 

maka dapat dihitung menggunakan rumus Solvin sebagai 

berikut: 

n =
N

1 + Ne2
 

Keterangan : 

 n = jumlah sampel 

 N = jumlah populasi 

 e = batas toleransi kesalahan (error tolerance) 0,10 

(10%) 
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 Dari rumus diatas, maka besarnya jumlah sampel (n) 

adalah sebagai berikut: 

                             n =
N

1 + Ne2
 

                                                          n =
42

1 + 42(0,10)2
 

 

  = 30 peternak 

 

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas maka 

diperoleh besarnya sampel yang akan digunakan adalah 30 

orang responden dengan kisaran kepemilikan ternak 2500-

15000 ekor/responden. Kemudian sampel dikelompokkan 

menjadi beberapa strata, yang terbagi atas skala kecil (strata I), 

menengah (strata II), dan besar (strata III).  

 

a. Skala kecil   :𝑥 − 0,5 𝑠𝑑 

b. Skala menengah     : antara (𝑥 − 0,5 sd) s/d (𝑥 + 0,5 sd) 

c. Skala besar    :>𝑥 − 0,5 sd 

keterangan: 

𝑥     : rata-rata kepemilikan broiler 

Sd    :simpangan baku 

Jumlah responden       : 30 peternak 

Rata-rata kepemilikan Broiler : 6.350 ekor 

Standart deviasi (sd)  : 4.499ekor 

Rumus skala usaha     :𝑥 − 0,5 sd 

    : 6.350±0,5(4.499) 

Skala kecil (strata I)   : <6.350 - 0,5(4.499) = < 4.100 ekor 

Skala menengah (strata II)  :Antara 6.350 – 0,5 (4.499) s/d 6.350       + 

0,5 (4.499) 

    : antara 4.100 s/d 8.599 ekor 



28 

 

Skala besar (strata III) : > 6.350+0,5(4.499)  = > 8.599 ekor 

Jumlah responden pada strata I, II dan III masing-masing 

adalah 14, 8, dan 8 orang peternak plasma (tabel 1 ). 

Tabel 1. Populasi ternak responden berdasarkan strata 

Skala Usaha 

(Strata) 

KisaranPopulasi 

(ekor) 

Jumlah 

Peternak 

  Orang (%) 

I <4100 14 46,8 

II antara 4100 s/d 8599 ekor 8 26,6 

III >8599 8 26,6 

JumlahResponden 30 100 

Sumber: Data primer diolah,2015 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara wawancara yang dilakukan 

terhadap pemilik usaha peternakan ayam pedaging yang 

bermitra dengan PT. Sinar Sarana Sentosa dengan 

menanyakan target atau pencapaian apa saja yang telah 

mereka sepakati kemudian hak dan kewajiban antara PT. Sinar 

Sarana Sentosa dengan Peternak ayam pedaging yang menjadi 

mitranya. Data diambil dengan menggajukan beberapa 

pertanyaan dan juga dengan menggunakan kuisioner, adapun 

data diperoleh menggunakan dua jenis sumber data yaitu: 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh 

dari individu seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pengisian kuisioner yang dilakukan mahasiswa. Data 

primer diperoleh dengan melakukan wawancara 

terhadap pemilik dan karyawan usaha peternakan 

ayam pedaging dan kemitraan PT. Sinar Sarana 
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Sentosa mengenai data diperlukan untuk 

menyelesaikan penelitian ini seperti, bagaimana 

efektivitas antara kemitraan dan para peternak ayam 

pedaging dan apa saja hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan secara tidak 

langsung yang diambil melalui hasil penelitian terdahulu, 

jurnal, dan buku. 

3.5. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian adalah 

efektivitas hubungan kemitraan antara pihak PT. Sinar Sarana 

Sentosa dan peternak plasma di Kecamatan Gondanglegi yang 

meliputi : 

1. Ketercapaian target produksi 

Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur 

untuk mengetahui efektivitas produksi adalah, 

rata-rata umur panen, rata-rata bobot badan, rata-

rata FCR, rata-rata mortalitas, dan rata-rata IP 

(Index Performance). 

2. Hubungan kemitraan 

Hubungan inti-plasma meliputi hubungan 

komunikasi yang terjadi antara inti dan plasma 

antara lain untuk membantu dalam pencapaian 

tujuan dari kedua belah pihak tersebut, serta 

bagaimana pola hubungan kemitraan yang terjadi 

antara peternak inti dan plasma. 
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3.5.1. Karakteristik Responden 

Karakteristik konsumen merupakan karakter yang 

berdasarkan pada : 

a. Jenis Kelamin 

b. Usia 

c. Tingkat Pendidikan 

d. Pengalaman Responden menjadi peternak 

e. Jumlah anggota keluarga yang dimiliki 

f. Pekerjaan Utama 

3.6. Analisis Data 

3.6.1.  Analisis Efektivitas Kemitraan Usaha Pada PT. 

Sinar Sarana Sentosa 

Perhitungan atau pengukuran suatu efektivitas usaha  

dilihat dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban serta hak-hak 

yang diperoleh oleh kedua belah pihak yang bermitra yakni 

antara PT. Sinar Sarana Sentosa dan peternak ayam pedaging. 

            Tabel 2. Target Yang Ditetapkan Oleh Kemitraan 

Sumber : Data primer diolah, 2015 

 

Rata-Rata Umur Panen 32-35 Hari 

Rata-Rata Bobot Badan 

Panen 
1,8-2 Kg 

Rata-Rata FCR 1,6-1,65 Kg 

Rata-Rata Mortalitas 3% 

Rata-Rata IP(Indeks 

Performa) 
300 
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3.6.2. Uji Validitas 

Sebuah instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian harus dapat mengukur atau mengungkapkan data 

dari variabel yang diteliti. Hal ini dapat diketahui dengan uji 

validitas untuk mengetahui valid atau tidaknya sebuah 

instrument, untuk menguji validitas alat ukur, maka terlebih 

dahulu dihitung harga korelasi dengan rumus product moment, 

yaitu: 

 
Keterangan:  

rxy  = Koefisien korelasi  

Σy  = Jumlah skor total  

n  = Jumlah responden  

Σx2  = Jumlah kuadrat skor item  

Σy2  = Jumlah kuadrat skor total  

Σx  = Jumlah skor item  

Σxy  = Total perkalian skor item  

           Dan total sebuah instrumen dapat dinyatakan valid 

apabila koefisien korelasinya > 0,3. 

3.6.3. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan alat pengukuran konstruk atau variabel. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang, terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2001). 

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat 

pengukur dalam mengukur suatu gejala/kejadian. Semakin 

tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat 
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pengukur tersebut. Nilai  Cronbach Alpha dihitung 

menggunakan alat bantu program komputer yaitu SPSS 16 

dengan menggunakan model Alpha. Sedangkan dalam 

pengambilan keputusan reliabilitas, suatu instrumen dikatakan 

reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 

(Ghozali, 2001). 

3.6.4. Skala Likert 

Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena 

pendidikan. Skala Likert terdapat dua bentuk pernyataan yaitu 

pernyataan positif yang berfungsi untuk mengukur sikap 

positif, dan pernyataan negatif yang berfungsi untuk mengukur 

sikap negatif objek.Skor pernyataan positif adalah sebagai 

berikut,  

5) untuk sangat setuju (SS) 

4) untuk setuju (S) 

3) untuk ragu-ragu (RR) 

2) untuk tidak setuju (TS) 

1) untuk sangat tidak setuju (STS) 

 Skor pernyataan negatif yang digunakan dalam skala Likert 

adalah sebagai berikut, 

5) untuk sangat tidak setuju (STS) 

4) untuk tidak setuju (TS) 

3) untuk ragu-ragu (RR) 

2) untuk setuju (S)  

1) untuk sangat setuju (SS) 

Beberapa peneliti menghilangkan pilihan ragu-ragu 

dalam instrument penelitian untuk memudahkan peneliti 

melihat sikap responden sesungguhnya sesuai angket yang 
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responden isikan, dalam penelitian ini skala Likert digunakan 

untuk mengukur komunikasi PT. Sinar Sarana sentosa 

terhadap peternak ayam pedaging. 

3.6.5.  Uji Korelasi 

Uji korelasi adalah metode pengujian yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang datanya 

kuntitatif. Metode uji korelasi selain dapat mengetahui derajat 

keeratan hubungan korelasi juga dapat digunakan untuk 

mengetahui arah hubungan dua variabel numerik, misalnya 

apakah hubungan berat badan dan tinggi badan mempunyai 

derajat yang kuat atau lemah dan juga apakah kedua variabel 

tersebut berpola positif atau negatif (Armaidi, 2010). Rumusan 

korelasi product moment menurut Sugiyono (2004) adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 Untuk mengetahui interpretasi untuk mengetahui 

hubungan korelasi tersebut, maka dapat digunakan pedoman 

dalaam tabel 3 : 

 Tabel 3. Interval Koefisien Uji Korelasi 

Interval koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,020 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

             Sumber : Sugiyono (2004) 
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 IK =   Jarak        x 100% 

           Jumlah Kelas 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  

H0: Tidak ada hubungan yang nyata antara dua variabel  

H1: Terdapat hubungan yang nyata antara dua variabel  

Taraf kepercayaan yang digunakan dalam uji signifikansi 

adalah 5%. Sedangkan yang menjadi dasar pengambilan 

keputusan signifikan atau tidaknya hubungan kedua variabel 

adalah:  

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima  

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak  

3.6.6. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui 

karakteristik umum dari peternak plasma di Kecamatan 

Gondanglegi,dan efektivitas pencapaian target atau tujuan 

kemitraan. Data mengenai karakteristik responden tersebut 

akan diperoleh melaui kuesioner dan kemudian diklasifikasi 

dalam bentuk tabel. Penentuan kategori variabel dan indikator 

dilakukan berdasarkan skor yang dicapai responden dengan 

menggunakan rumus interval class,yaitu membagi selisih nilai 

tertinggi dan terendah dengan banyaknya kategori 

(Dajan,1986), sehingga dapat diketahui nilai kategori setiap 

variabeldan indikator. Rumus interval class adalah sebagai 

berikut :  

 

Keterangan :  

IK  = Interval Kelas 

Jarak  = Nilai data tertinggi-nilai data terendah 

     (Skor maksimum-skor minimum) 

Jumlah kelas =Total jawaban 
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Dengan jumlah kategori sebanyak 5, maka P = 5-1 = 0,8.  

5 

Indikator ketercapaian tujuan dinilai oleh responden 

dengan cara memberikan skor antara 1 sampai 5. Hasil 

penilaian skor pada semua indikator dijumlahkan dan 

kemudian dirata-ratakan sehingga mendapatkan hasil akhir 

berupa rata-rata skor dari tujuan kemitraan ternak ayam 

pedaging. Hasil akhir rata-rata skor ini dimasukkan ke dalam 

matrik dengan memilih salah satu kategori pencapaian skor 

yang ditunjukkan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Skor Rataan Efektivitas 

Rentang Skala penilaian Keterangan 

1,00 -1,80 Sangat tidak efektif/sangat 

tidak setuju 

1,81-2,60 Tidak efektif/ tidak setuju 

2,61-3,40 Efektivitas rendah/ kurang 

setuju 

3,41-4,20 Efektivitas sedang/setuju 

4,21-5,00 Efektivitas tinggi/ sangat 

setuju 

Sumber : Data primer diolah, 2015. 

3.6.  Importance Performance Analysis 

 Menurut Tjiptono (2011) teknik ini dikemukakan 

pertama kali oleh Martilla dan James pada tahun 1977 dalam 

artikel mereka “Importance Performance Analysis” yang 

dipublikasikan di Journal of  Marketing. Berdasarkan teknik 

ini, responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan dan 

kinerja perusahaan, kemudian nilai rata-rata tingkat 
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kepentingan dan kinerja tersebut dianalisis pada Importance 

Performance Matrix, yang mana sumbu x mewakili persepsi 

seddangkan subu y mewakili harapan. Maka nanti akan 

didapatkan hasil berupa empat kuadran seseuai gambar berikut 

: 

 
Gambar 3. Diagram importance / performance matrix 

(Rangkuti, 2005) 

Rumus yang digunakan dalam IPA adalah sebagai berikut: 

 
Keterangan : 

TKi = Tingkat kesesuaian responden 

Xi = Skor penilaian tingkat kinerja/kepuasan 

Yi = Skor penilaian kepentingan 

 

3.7. BatasanIstilah 

1. Broileradalahayamtipepedaging yang 

umurpemeliharaannyacukupsingkatyakni 34-38 

haritergantungpermintaanpasar. 
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2. Skalausahaadalahjumlahayamraspedaging yang 

dipeliharadalamsatuperiode yang 

dinyatakandalamjumlahternak yang dipelihara. 

3. Efektivitas adalah ukuran yang memberikan gambaran 

tentang seberapa jauh target yang ditetapkan dapat 

tercapai. 

4. Karakteristik responden adalah ciri-ciri yang 

dimilikiatau melekatpada diriinternal responden secara 

individusehingga mampumenerapkan usaha ternak 

ayam pedaging, misalnya pendidikanformal dan 

informal, umur, pengalama, anggota keluarga, dan 

pekerjaan utama. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Profil Perusahaan PT. Sinar Sarana Sentosa 

 Penelitian dilakukan dengan memberikan beberapa 

kuisioner kepada para peternak Ayam pedaging yang bermitra 

dengan perusahaan PT. Sinar Sarana Sentosa Malang. 

Peternak yang dijadikan sebagai responden berjumlah 30 

peternak yang bertempat tinggal di Kecamatan Gondanglegi 

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan 

luas 3.535 km². Kabupaten malang berbatasan dengan 

Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto disebelah 

utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, dan disebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri, 

sedangkan diselatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.   

 PT. Sinar Sarana Sentosa Malang merupakan sebuah 

perusahaan Perseroan Terbtas yang bergerak dibidang 

peternakan Ayam pedaging dengan cara melakukan kerjasama 

dengan para peternak rakyat di Kabupaten Malang melalui 

pola kemitraan inti plasma dimana PT. Sinar Sarana Sentosa 

sebagai inti dan para peternak rakyat sebagai plasma. Sebagai 

pihak inti PT. Sinra Sarana Sentosa memiliki beberapa 

kewajiban, antara lain menyediakan DOC, pakan, dan obat-

obatan ternak, menentukan harga kesepakatan kontrak kepada 

para peternak Ayam pedaging yang menjadi rekan 

bermitranya, juga melakukan kontrol dan memberikan 

bimbingan teknis serta membantu saat panen. Hal tersebut 

sesuai pendapat proses produksi, peternak hanya menyediakan 
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tenaga kerja dan kandang, sedangkan pihak perusahaan 

menyediakan bibit, pakan, obat-obatan, pelayanan teknik 

berproduksi dan kesehatan hewan (Hartono 2000). PT. Sinar 

Sarana Sentosa Malang dipimpin oleh Ir. Jarot Rustanto HP 

selaku direktur. PT. Sinar Sarana Sentosa Malang sebagai inti 

membagi peternak plasmanya menjadi 3 strata, yaitu strata I 

dengan populasi ternak < 4.100 ekor, sedangkan strata II 

dengan populasi ternak  antara 4.100 – 8.600 ekor, dan strata 

III dengan kapasitas >8.600 ekor. 

4.2. Profil Usaha Peternak 

 Pemeliharan ayam pedaging pada peternak plasma di 

Kecamatan Gondanglegi dimulai dari umur 1 hari sampai 

dengan ± 35 hari. Usaha peternakan yang bermitra dengan PT. 

Sinar Sarana Sentosa dibagi menjadi tiga strara.  Kegiatan 

agribisnis yang dilakukan dari hulu sampai hilir dapat dilihat 

pada Tabel 5.  

Tabel 5. Sistem agribisnis 

Keterangan Fungsi 

Hulu PT. Sinar Sarana Sentosa sebagai 

penyadia sapornak (DOC, pakan, obat 

dan vitamin) secara kontinyu. 

Budidaya ternak Pemeliharaan ayam pedaging oleh 

peternak plasma yang bermitra dengan 

PT. Sinar Sarana Sentosa. 

Hilir Pemasaran ayam pedaging yang 

dilakukan oleh PT. Sinar Sarana 

Sentosa. 

Sumber: Data primer diolah 2015 
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Tabel 5. sistem agribinis tersebut, menunjukkan 

bahwa kondisi aktual kegiatan agribisnis yang terjadi antara 

peternak plasma dengan PT. Sinar Sarana Sentosa meliputi 

tiga subsistem yang merupakan komponen dari sistem 

agribisnis yaitu: 1) subsistem hulu sebagai penyedia sarana 

produksi (DOC, pakan, obat dan vaksin). 2)  subsistem proses 

produksi (usaha peternakan ayam pedaging yang dilakukan 

oleh peternak plasma), dan 3) subsistem hilir (penagnanan 

pasca panen atau pemasaran ayam pedaging). 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 subsistem agribisnis. Sistem kemitraan 

pengusaha atau perusahaan memberikan modal berupa bibit 

ayam, pakan, obat-obatan dan vaksin dan peternak 

menyediakan kandang dan alat, tenaga kerja, listrik, air dan 

bahan lain seperti sekam dan kapur, ketika ayam siap panen 

maka penjualan atau pemasaran akan dilakukan oleh 

perusahaan dengan harga pasar yang telah ditentukan. 

Pemilihan waktu pemeliharaan diperhitungkan oleh 

perusahaan  agar ayam dapat dipanen dan dijual saat harga 

ayam mahal yaitu pada bulan-bulan tertentu seperti hari raya 

keagamaan (Zuraida, dkk, 2006). 

4.2.1. Subsistem Hulu  

Penyedia sarana produksi ternak pada peternakan 

plasma berasal dari mitra kerjanya yaitu PT. Sinar Sarana 

Sentosa. Bahan baku dikirim secara kontinyu sesuai dengan 

harga kontrak yang telah disepakati. Harga jual dan harga 

pakan tertera pada kontrak dan telah disepakati sebelum DOC 

masuk ke dalam kandang, begitu juga dengan harga obat dan 
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vaksin. Strain DOC ayam pedaging yang berasal dari PT. 

Sinar Sarana Sentosa adalah jenis Ross. PT. Sinar Sarana 

Sentosa menyediakan DOC ayam pedaging  secara kontinyu 

untuk memenuhi kebutuhan para peternak plasma, jumlah 

DOC yang dikirim juga berbeda-beda tergantung permintaan 

dan skala usaha yang dijalankan oleh peternak plasma. Pakan 

yang disediakan oleh pihak PT. Sinar Sarana Sentosa 

diantaranya, pakan starter dan pakan untuk finisher. Pakan 

Starter diberikan kepada ayam pedaging berumur 1-21 hari, 

sedangkan pakan finisher diberikan untuk ayam pedaging 

berumur 22 hari hingga dipanen.  

4.2.2. Subsistem Budidaya Ternak 

 Proses budidaya ternak yang dilakukan oleh peternak 

plasma (pada ketiga strata) mencakup beberapa hal seperti : 

penyediaan kandang beserta peralatan kandang ternak ayam 

pedaging sebelum DOC masuk sampai penjualan ayam 

pedaging, serta tersedianya tenaga kerja sebagai faktor 

pendukung pertumbuhan ternak sehingga menghasilkan ayam 

pedaging yang sehat dengan keseragaman bobot badan yang 

baik dan mortalitas yang rendah, tujuan manajemen ternak 

yang baik, agar mendapatkan keuntungan dari proses produksi.  

4.2.3. Subsistem Hilir 

 Proses pemanenan yang dilakukan oleh peternak 

plasma setelah ayam pedaging mencapai umur yang 

ditentukan oleh PT. Sinar Sarana Sentosa, pedagang yang 

sudah memiliki kerjasama dengan PT. Sinar Sarana Sentosa 

akan langsung mengambil hasil panen di peternak plasma 

kemudian langsung membawanya untuk di jual. 
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4.3. Karakteristik Responden 

 Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan cara  

menyebarkan kuisioner kepada 30 responden yang merupakan 

para peternak Ayam pedaging yang bermitra dengan PT. Sinar 

Sarana Sentosa, dapat diketahui tentang beberapa karakteristik 

para responden antara lain meliputi, umur responden, tingkat 

pendidikan responden, pengalaman responden menjadi 

peternak, jumlah anggota keluarga yang dimiliki responden 

dan pekerjaan utama responden. 

4.3.1. Umur Responden 

 Umur peternak plasma merupakan suatu hal yang 

menentukan kemajuan usahanya. Umur berkaitan dengan 

kemampuan fisik dan cara berfikir seseorang, semakin tua 

umur seseorang maka produktivitas kerja seseorang akan 

menurun, dan jika terlalu muda maka tingkat produktivitasnya 

masih rendah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Umur peternak plasma (%) 
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Gambar 4. menunjukkan bahwa rata-rata pada strata I, 

II, III peternak plasma berumur 41-50 tahun yakni, 57,14% 

(strata I), 50,00% (strata II) dan 75% (strata III) . Sebagian 

besar usia masih memungkinkan mereka untuk 

mengembangkan usahannya lagi karena masih berada 

dikategori usia produktif. Berdasarkan data diatas semua 

responden masih termasuk usia produktif. Batas usia produktif 

di Negara Indonesia berada pada kelompok umur 15-64 tahun 

(BPS, 2014). Umur merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan 

aktifitasnya dan memungkinkan untuk mengembangkan 

usahanya. Hasil tersebut sesuai pendapat Saad, (2012) yang 

menyatakan bahwa  tingkat produktivitas kerja seseorang akan 

mengalami peningkatan sesuai dengan pertambahan umur, 

kemudian akan menurun kembali menjelang usia tua. Tingkat 

produktivitas seseorang jika dilihat dari umur dapat diamati 

dari beberapa segi, antara lain lamban, sulit dimengerti dan 

diarahkan, serta kurang kreatif. 

4.3.2. Tingkat Pendidikan Responden 

 Tingkat pendidikan mempengaruhi cara berpikir dan 

tindakan seorang peternak plasma dalam menjalankan 

usahanya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi peternak 

plasma dapat dengan mudah menerima dan mengadopsi 

inovasi yang disampaikan kepadanya sehingga memungkinkan 

untuk memajukan usahanya.  
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Gambar 5.  Tingkat pendidikan peternak plasma(%) 

Gambar 5. menunjukkan bahwa dari ketiga strata 

tersebut rata-rata responden telah menempuh pendidikan 

hingga SMA, dengan tingkat pendidikan seperti itu mereka 

dapat menyerap serta menerapkan inovasi yang diberikan oleh 

pihak inti serta dapat mengembankan usaha budidaya 

peternakan ayam pedaging. Hasil dari penelitian sesuai dengan 

pendapat Sumbayak, (2006) yang menyatakan bahwa salah 

satu faktor yang menyebabkan seorang peternak berbeda 

dalam hal menerima inovasi adalah tingkat pendidikan yang 

dimiliki, semakin cepat dalam menyerap inovasi akan 

berdampak positif terhadap usaha yag dijalankannya. 

4.3.3. Pengalaman Responden Dalam Beternak  

 Pengalaman peternak plasma dalam menjalankan 

usaha peternakan ayam pedaging juga menjadi suatu faktor 

yang dapat mempengaruhi hasil produksi. Semakin lama 

peternak plasma menjalankan usaha peternakan ayam 

pedaging maka semakin berpengalaman pula dalam 
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menghadapi hal-hal yang menjadi kendala dalam beternak 

ayam pedaging, sehingga peternak tersebut dapat 

meningkatkan produksi serta menekan resiko dari hal-hal yang 

tidak diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Lama pengalaman peternak plasma dalam beternak 

Berdasarkan keterangan Gambar 6. pada strata I dan II 

rata-rata lama pengalaman beternak adalah 1-5 tahun, yakni 71 

dan 62,5%. Kenyataan bahwa banyak peternak yang baru 

memulai usaha ternak selama 1-5 tahun di kecamatan 

Gondanglegi. Hal tersebut juga menunjukkan sudah banyak 

respoden yang berminat dalam usaha peternakan ayam 

pedaging, pada strata III, 50% responden telah menjalankan 

usaha peternakan ayam pedaging selama 11-15 tahun. Hasil 

tersebut berbanding lurus dengan skala usaha yang 

dikalankannya. Semakin lama menjalankan usahanya semakin 

lebih berpengalaman juga dalam bidang usaha yang dijalankan 

sehingga dapat membuat usaha tersebut lebih berkembang. 
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4.3.4. Jumlah Anggota Keluarga Responden 

 Jumlah anggota keluarga peternak plasma berkaitan 

dengan kemampuan peternak plasma dalam memenuhi 

kebutuhan masing-masing anggota keluarganya. Banyaknya 

jumlah anggota keluarga menyebabkan beban ekonomi yang 

ditanggung oleh kepala rumah tangga akan lebih berat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Jumlah anggota keluarga peternak plasma(%) 

Berdasarkan Gambar 7. dapat dilihat baik pada strata 

I, II, dan III, rata-rata memiliki 4-6 orang anggota keluarga 

yang harus ditanggungnya dengan persentase sebagai berikut, 

64% pada strata I, 62,5% pada strata II dan 87,5% pada strata 

III. Jumlah anggota keluarga merupakan salah satu faktor yang 

membuat para peternak plasma akan bekerja lebih maksimal 

untuk dapat memenuhi target yang diberikan oleh inti. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Soekartawi, (2008) yang 

menyatakan bahwa jumlah tanggungan keluarga merupakan 
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salah satu faktor ekonomi yang perlu diperhtikan dalam 

menentukan pendapatan dan memenuhi kebutuhannya. 

4.3.5. Jenis Pekerjaan Utama Responden 

 Para peternak plasma yang dijadikan responden tidak 

semuan dari mereka yang pekerjaan utamanya beternak, 

namun ada beberapa dari mereka yang pekerjaan utamanya 

sebagai petani, ataupun pedagang dan hanya menjadikan usaha 

peternakan sebagai usaha sampingan mereka.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  Jenis pekerjaan utama peternak plasma(%) 

Berdasarkan pada Gambar 8. dapat dilihat bahwa dari 

ketiga strata, rata-rata pekerjaan  utama para responden adalah 

sebagai peternak, yakni pada strata I ada sekitar 57%  

pekerjaan utama responden adalah sebagai peternak, namun 

sekitar 36% yang pekerjaan utamanya petani dan 7% 

pekerjaan utamanya sebagai pedagang. Strata II 100% 

seluruhnya pekerjaan utama responden adalah sebagai 

peternak, dan pada strata III 87,50% pekerjaan utama para 
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responden adalah sebagai peternak ayam pedaging. 

Berdasarkan hasil tersebutdapat ditarik sebuah kesimpulaan 

bahwa faktor pekerjaan utama peternak berpengaruh terhadap 

sistem manajemen pemeliharaan. Responden yang memang 

berprofesi sebagai peternak akan sangat mempengaruhi tingkat 

keberhasilan usahanya dalam bidang peternakan, sedangkan 

peternak plasma yang menjadikan beternak sebagai pekerjaan 

sampingan akan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan 

karena akan sulit untuk berfokus pada usaha peternakannya. 

4.4. Biaya Produksi 

 Biaya produksi pada usaha peternakan ayam pedaging 

dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variable. Biaya tetap 

terdiri atas: tenaga kerja tetap, penyusutan kandang, 

penyusutan peralatan, listrik dan air. Biaya variabel terdiri dari 

DOC, pakan, vaksin dan obat-obatan, sekam dan biaya lain 

lain. Perhitungan biaya produksi dapat dilihat pada tabel 5. 

Hasil menunjukkan bahwa pada strata I (Rp 27.439,50,-) 

adalah yang paling rendah apabila dibandingkan dengan strata 

II ( Rp 30.060,4,-) dan strata III (Rp 32.419,1). Tingginya 

biaya produksi menyebakan total biaya pengeluaran yang 

harus dikeluarkan oleh peternak plasma untuk menjalankan 

usaha peternakan ayam pedaging tiap periode prodksinya 

menjadi besar, sehingga total keuntungan yang diperoleh 

peternak plasma tiap periodenya menjadi rendah. Biaya pakan 

merupakan biaya produksi tertinggi dibandingkan dengan 

biaya produksi lainnya. Biaya pakan pada strata III (78,96%) 

adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan dua strata 

lainya, yakni strata II (77,86%) dan strata I (75,97%). 

 Soekartawi (2002) menyatakan bahwa total biaya 

produksi merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan dalam  
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suatu usaha buidaya ayam pedaging. Biaya ini terdiri dari 

biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya variable. Biaya 

tetap ini antara lain berupa tanah, kandang, peralatan yang 

digunakan, dan sarana transportasi. besar kecilnya biaya 

produksi yang dikeluarkan oleh peternak plasma yang bermitra 

dengan PT. Sinar Sarana Sentosa maka akan mempengaruhi 

total keuntungan yang diterima. 

 Semakin banyak jumlah populasi ayam pedaging yang 

dipelihara setiap periode produksi maka semakin besar pula 

pengeluaran yang dikeluarkan sebagai biaya produksi. 

Penggunaan biaya produksi antara strata I,II, dan III 

mengalami perbedaan yang dipengaruhi oleh jumlah populasi 

ayam pedaging yang dipelihara dalam setiap periode produksi 

dan bisa juga dipengaruhi oleh sarana prasarana penunjang 

akan kebutuhan ayam pedaging selama periode pemeliharaan 

misalnya: pakan tambahan, vitamin dan obat-obatan serta 

penggunaan tenaga kerja sewa. 
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uraian biaya Strata I Strata II Strata III 

Rp/ekor/Periode % Rp/ekor/Periode % Rp/ekor/Periode % 

1. Penerimaan       

penjualan ayam 29.397 98,53 32.008 98,66 34.762 98,71 

pejualan kompos 112 0,38 0 0,00 0 0,00 

pejualan karung 72 0,24 60 0,18 56 0,16 

bonus fcr 258,6 0,74 174 0,58 330 1,02 

Transport 31,8 0,11 91 0,58 39,9 0,11 

Total 29.871,4 100 32.333 100 35.187,9 100 

Biaya tetap       

Upah tenaga kerja 300 1,09 333 1,11 385,7 1,19 

Penyusutan kandang 97 0,35 87,4 0,29 97 0,30 

Penyusutan peralatan 19 0,07 20 0,07 19 0,06 

Total Biaya tetap 738,50 2,69 824,4 2,74 864,7 2,67 

Biaya Variabel       

DOC 5.220 19,02 5.220 17,37 5.220 16,10 

Pakan 20.846 75,97 23.405 77,86 25.597,8 78,96 

Vaksin dan Obat 260 0,95 161 0,54 308 0,95 

Sekam 375 1,37 450 1,50 428,6 1,32 

LPG 280 1,02 300 1,00 285 0,88 

Listrik dan air 42,5 0,15 84 0,28 78 0,24 

Total Biaya variable 26.701 97,31 29.236 97,26 31.554,4 97,33 

2. Total biaya produksi 27.439,50 100 30.060,4 100 32.419,1 100 

3. Keuntungan 2.431,9  2.272,6  2.768,8  

 

Tabel 6. Perhitungan biaya produksi per periode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer diolah, 2015 

4.4.1. Penerimaan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak 

menjadikan penerimaan dari besarnya bobot badan ayam 

pedaging akhir periode yang diperoleh merupakan parameter 

utama dalam mendapatkan keuntungan usaha peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan ini, selain penerimaan yang didapat 

dari bobot badan akhir, peternak juga memperoleh penerimaan 

yang didapat dari bonus pemeliharaan. Besarnya penerimaan 

dihitung dengan mengalikan jumlah produksi dengan harga 

produk yang berlaku sesuai dengan harga kontrak kerja. 
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Penerimaan /ekor dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

strata III (Rp 35.187,9,-) adalah yang tertinggi jika 

dibandingkan dengan strata I (Rp 29.871,4,-) dan strata II (Rp 

32.333,-). Tingginya penerimaan pada strata III disebabkan 

oleh beberapa faktor antara lain, tingginya bobot badan, 

rendahnya tingkat mortalitas, serta pencapaian standar FCR 

sahingga peternak mendapat penerimaan bonus. 

4.4.2 Keuntungan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan pada 

strata III (Rp 2.768,8,-) adalah yang paling tinggi apabila 

dibandingkan dengan dua strata lainnya, yaitu strata I (Rp 

2.431,9,-) dan strata II (Rp 2.272,6,-). Meskipun  total 

penerimaan pada strata II lebih tinggi daripada strata I akan 

tetapi biaya produksi yang dikeluarkan lebih besar sehingga 

keuntungan yang didapat tidak maksimal, sedangkan pada 

strata III baik biaya produksi maupun penerimaan yang 

didapat sama besarnya sehingga keuntungan yang dieroleh 

juga lebih besar dibandingkan pada strata I dan II (Tabel 5). 

Keuntungan dalam usaha peternakan ayam pedaging pola 

kemitraan diperoleh dari total penerimaan dikurangi total 

biaya produksi pemeliharaan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Soekartawi (2003) yang menyatakan bahwa total pendapatan 

atau keuntungan diperoleh dari penerimaan dikurangi dengan 

total biaya dalam suatu proses produksi. 

4.5. Hasil Analisis Data 

4.5.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji masaing-

masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dimana 

dari keseluruhan variabel memuat 11 pertanyan yang harus 
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dijawab oleh responden, dengan menggunakan uji validitas 

tersebut dapat dilihat apakah dari masing-masing variable 

yang dipergunakan dalam penelitian ini layak atau tidak. 

Sugiyono, (2004) menyatakan bahwa instrumen sebuah 

penelitian dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang 

dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Hasil 

dari uji validitas kuisioner yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Hasil Pengujian Validitas 

NO Indikator 
r 

hitung 
r tabel Keterangan 

1 Pencapaian Target 

-Rata - rata umur 

panen 

-Rata - rata bobot 

badan 

-Rata - rata FCR 

-Rata - rata 

mortalitas 

-Rata – rata indeks 

performa 

 

0,446 

0,726 

0,550 

0,723 

0,652 

 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

 

Valid 

Valid  

Valid 

Valid 

Valid 

2 Komunikasi antara 

pihak inti-plasma 

-Mencukupi 

kebutuhan 

-Puas dengan harga 

kontrak 

-Puas dengan 

keuntungan 

-Inti mampu 

menyediakan 

sapornak 

 

 

0,789 

0,577 

0,529 

0,451 

0,452 

 

 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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-Pencapaian target 

(susah/tidak) 

 -Seringnya 

dilakukan 

pembinaan 

0,457 0,361 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2015 

 

Berdasarkan Tabel 7. dapat diperoleh hasil bahwa 

semua indikator yang digunakan dalam instrument penelitian 

adalah valid, karena hasilnya menunjukkan bahwa r hitung 

lebih besar dari pada r tabel (0,361) dengan demikian maka 

dapat dikatakan bahwa indikator yang digunakan pada 

kuisioner dalam penelitian adalah layak. 

4.5.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Butir 

pertanyaan dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten. Menurut Ghozali, 

(2001) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan alat pengukuran 

variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu, suatu instrumen penelitian 

dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0,6. Berikut ini adalah hasil dari uji reliabilitas kuisioner yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan program  

SPSS. 
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Tabel 8. Hasil pengujian reliabilitas 

Jumlah Item Koefisien Alpha Keterangan 

11 0,787 Reliable 

Sumber: Data primer diolah 2015 

Hasil dari uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 8. 

menunjukan bahwa Cronbach’s alphanya 0,787 yaitu diatas 

0,6 maka dapat dikatakan bahwa masing-masing indikator 

yang digunakan untuk mengukur variabel pada kuisioner 

adalah reliabel, sehingga masing-masing indikator tersebut 

layak untuk digunakan sebagai alat ukur. 

4.6 Hubungan Kemitraan PT. Sinar Sarana Sentosa 

dengan Peternak Plasma 

 Hubungan antara peternak ayam pedaging yang 

dijadikan responden dan PT. Sinar Sarana Sentosa adalah 

kemitraan. Kemitraan merupakan perihal hubungan atau 

jalinan kerjasama sebagai mitra yang saling menguntungkan 

antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau 

besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan 

pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling 

memerlukan, menguntungkan dan memperkuat (Wahyudi, 

2010). Pencapaian keberhasilan dalam suatu usaha kemitraan 

sangat diharapkan oleh para pelaku usaha mitra, dimana 

perusahaan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan serta 

menunjukkan keadaan yang lebih baik dari pada masa 

sebelumnya agar dapat mempertahankan dan mengembangkan 

usahanya (Salam dkk, 2006).  Sistem kemitraan pada PT. 

Sinar Sarana Sentosa dan pihak peternak adalah inti plasma. 

Pihak peternak plasma menggunakan sistem kontrak dimana 
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sistem kontrak tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak 

agar kedepannya nanti tidak ada salah paham maupun 

kekeliruan. Salah paham dan kekeliruan yang dimaksudkan 

disini adalah mengenai harga kontrak yang ditetapkan oleh 

pihak inti, target produksi yang telah ditentukan oleh pihak inti 

serta selalu mentaati peraturan yang telah diberikan oleh pihak 

inti. 

Berdasarkan pola kemitraan inti plasma, pihak inti 

juga harus mampu memenuhi kebutuhan peternak plasma, 

seperti menyediakan sapornak, DOC, pakan, obat-obatan serta 

mampu memberikan bimbingan teknik selama pemeliharaan, 

sedangkan kewajiban peternak plasma adalah menyediakan 

kandang, selalu menjual hasil produksinya melalui PT. Sinar 

Sarana Sentosa, serta selalu mematuhi peraturan yang 

ditetapkan oleh PT. Sinar Sarana Sentosa sebagai pihak inti. 

4.7. Implikasi yang dirasakan peternak plasma dalam 

bermitra 

Pola kemitraan yang telah terbentuk antara peternak 

plasma di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, 

menggambarkan bahwa PT. Sinar Sarana Sentosa memiliki 

peranan yang besar dalam usaha peternakan ayam pedaging di 

Kecamatan tersebut, karena sebagian besar peternak didaerah 

Gondanglegi memilih untuk melakukan kerjasama secara 

kemitraan. Para peternak plasma menganggap bermitra 

memiliki beberapa keunggulan dibandingakan beternak secara 

mandiri seperti, meminimalisir resiko kerugian dan tidak 

memerlukan modal yang besar seperti peternak mandiri, 

mereka hanya perlu menyiapkan kandang, dan peralatan yang 

akan digunakan untuk usaha serta tenaga kerja. Para peternak 

juga mendapatkan beberapa fasilitas atau layanan yang 
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dibutuhkan dalam melakukan usaha ternak ayam pedaging, 

selain itu mereka juga mendapatkan bimbingan secara teknis 

dari pihak inti. Para peternak plasma yang mengikuti program 

kemitraan tidak perlu bingung dalam memasarkan hasil 

produksi mereka, karena sudah ada pihak inti yang akan 

menampung dan memasarkan hasil produksi mereka. Sesuai 

dengan pendapat Suharti, (2003) yang menyatakan bahwa 

model kemitraan yang dilakukan oleh inti adalah melalui 

penyediaan sarana produksi peternakan, bimbingan teknis dan 

manajemen, menampung serta memasar-kan hasil produksi, 

sedangkan peternak plasma menyediakan kandang, melakukan 

kegiatan budidaya dan hasil dari penjualan ayam diserahkan 

kepada pihak inti dengan harga yang telah disesuaikan pada isi 

kontrak perjanjian kerjasama. Wahyuni (2006) menambahkan, 

pola kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil 

dengan usaha menengah dan besar disertai pembinaan dan 

pengembangan oleh usaha menengah dan besar atas dasar 

prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan, disamping itu kerjasama kemitraan antara 

usaha kecil dengan usaha besar dan usaha menengah dapat 

mendorong upaya dalam rangka pemerataan pembangunan. 

4.8. Target Yang Harus Dicapai Oleh Peternak 

 PT. Sinar Sarana Sentosa sebagai pihak inti 

menetapkan beberapa target produktifitas yang harus dipenuhi 

oleh pihak plasma, dimana target tersebut dapat digunakan 

sebagai indikator untuk mengukur keefektivan hubungan yang 

terjalin antara peternak plasma dengan PT. Sinar Sarana 

Sentosa sebagai pihak inti dalam mencapai tujuaan bersama, 

yaitu produksi yang sesuai dengan target. Efektivitas 

merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran 
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yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan 

ataupun program. Hal tersebut dapat dikatakan efektif apabila 

tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah 

ditentukan.EmersonH., (1980)Adapun beberapa target yang 

harus dipenuhi oleh para peternak plasma adalah, umur panen, 

bobot badan saat panen, mortalitas, FCR dan IP(Index 

Performance).  

4.9. Efektivitas Kemitraan Antara Pihak Inti – Plasma 

 Efektivitas program kemitraan dapat dinilai 

berdasarkan ketercapaian tujuan oleh para responden, atau 

target yang telah terealisasikan. Pencapaian target atau tujuan 

yang telah ditetapkan menandakan bahwa kerjasama antar 

kedua belah pihak tersebut telah berlangsung secara efektif. 

Ketercapaian tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel 9. 

berikut, 

Tabel 9. Efektivitas program kemitraan berdasarkan ketercapaian 

tujuan  

 
Sumber: Data primer diolah, 2015 

 

No 
Target yang harus 

dicapai 

Skor Rataan Keterangan  

Strata 

I 

Strata II Strata III 
Strata I Strata II Strata III 

1 Rata-Rata Umur Panen 3,46 3,45 4,05 
Efektivitas 

sedang 

Efektivitas 

sedang 

Efektivitas 

sedang 

2 Rata-Rata Bobot Badan  3,63 3,81 4,32 
Efektivitas 

sedang 

Efektivitas 

sedang 

Efektivitas 

tinggi 

3 Mortalitas 3,81 3,43 3,53 
Efektivitas 

sedang 

Efektivitas 

sedang 

Efektivitas 

Sedang 

4 FCR 3,38 3,04 4,17 
Efektivitas 

rendah 

Efektivitas 

rendah 

Efektivitas 

sedang 

5 IP 3,53 3,54 4,25 
Efektivitas 

sedang 

Efektivitas 

sedang 

Efektivitas 

tinggi 

Secara Keseluruhan 3,65 3,45 4,06 
Efektivitas 

Sedang 

Efektivitas 

sedang 

Efektivitas 

sedang 
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 Hasil menunjukkan bahwa program kemitraan 

berdasarkan ketercapaian tujuan yang ditetapkan oleh pihak 

PT. Sinar Sarana Sentosa dan direalisasikan oleh para peternak 

plasama pada masing-masing strata telah menunjukkan hasil 

yang efektif, walaupun tingkat efektivitasnya tergolong 

sedang. Nilai skor rataan dari masing-masing strata adalah 

3,65(strata I), 3,45(strata II), dan 4,06(strata III). Strata III 

memiliki tingkat efektivitas yang lebih dibandingkan dengan 

dua strata lainnya. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pada 

peternak di strata III memiliki pengalaman yang lebih 

dibandingkan dua strata lainnya, namun tingkat keefektifan 

pada strata I secara keseluruhan memiliki nilai lebih tinggi 

daripada strata II, hal tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa 

faktor yang berpengaruh pada masing – masing indikator 

target tersebut bisa saja dari manajemen pemeliharaan, dan 

lain sebagainya. Analisis deskriptif pencapaian target dapat 

dilihat pada lampiran 6. 

4.9.1 Umur Panen 

 Ayam pedaging merupakan ternak yang memiliki 

pertumbuhan dengan bobot badan yang tinggi dalam waktu 

yang relatif singkat yaitu sekitar 35 hari. PT. Sinar Sarana 

Sentosa menetapkan target rata-rata umur panen ternak ayam 

pedaging 32-35 hari, karena pada umur 35 hari merupakan 

umur yang optimal bagi produktivitas ayam pedaging dalam 

mengasilkan daging. Para peternak ayam pedaging di 

Kecamatan Gondanglegi baik pada strata I, strata II, maupun 

strata III memanen ternaknya pada umur antara 32-38 hari, 

dengan begitu peternak dapat memenuhi target yang 

ditetapkan oleh pihak perusahaan. Pemanenan yang dilakukan 

oleh para peternak plasma dengan pertimbangan umur rata-
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rata antara 32-38 hari bukan hanya untuk memenuhi target saja 

namun, ayam pedaging yang dipanen terlalu tua umurnya 

hanya akan merugikan karena selain terlalu banyak 

mengkonsumsi pakan, lemak yang dihasilkan juga menjadi 

lebih banyak dari pada daging yang dihasilkan, selain itu ayam 

pedaging yang terlalu tua juga mudah terserang penyakit.   

Hal tersebut sesuai pendapat North and Bell, (1990) 

yang menyatakan, pertumbuhan ayam pedaging yang paling 

pesat terjadi pada umur 3–7  minggu, dan setelah minggu ke-7 

laju pertumbuhannya akan menurun di samping itu pada umur 

diatas 7 minggu ayam akan lebih mudah terkena penyakit 

seperti ND, koksidiosis, CRD dan kepincangan. Parkhust and 

Mountney, (1988) menambahkan,  ayam pedaging yang 

dipelihara sampai umur 7 minggu, berat badan 2 kg, dengan 

angka kematian 3%, serta nilai konversi pakan 2,00, akan 

mencapai nilai produktivitas yang cukup tinggi. Angka 

produktivitas tersebut merupakan cara untuk mengevaluasi 

hasil tata laksana atau perawatan ayam. Tingkat efektivitas 

umur panen yang telah dicapai para peternak pada strata III 

adalah 4,05 yang berarti efektifitasnya sedang, tingkat 

efektivitas pencapain target umur panen pada strata III lebih 

tinggi dibandingkan pencapaian target pada strata I dan II yang 

hanya 3,46 dan 3,45. 

4.9.2 Bobot Badan 

 Bobot badan merupakan salah satu indikator target 

yang harus dicapai oleh peternak plasma, target rata-rata bobot 

badan yang ditetapkan oleh pihak inti adalah 1,8 – 2 kg. 

Peternak plasma di Kecamatan Gondanglegi pada strata I, II, 

dan III rata-rata memiliki bobot panen ternaknya sebesar 1,5-2 

kg. Hasil dari analisis deskriptif pada Tabel 9 menunjukkan 
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tingkat keefektivan tercapainya bobot badan panen tertinggi 

terletak pada strata III, dengan total nilai skor rata – rata 

sebesar 4,32 yang berarti baik atau efektifitasnya sedang, 

tingkat keefektivan pencapaian bobot badan panen kedua 

adalah pada strata II dengan nilai skor rata – rata sebesar 3,81 

namun tingkat efektivitasnya masih tergolong sedang , dan 

tingkat keefektivan pencapaian bobot badan yang terakhir 

terdapat pada strata I yaitu sebesar 3,63. Ketiga strata dapat 

dikatan memiliki tingkat efektivitas sedang. Bobot badan juga 

berhubungan dengan umur panen, ternak berumur 30-35 hari 

memiliki rata-rata bobot badan berkisar antara 1,5-2,0 kg/ekor, 

walaupun target yang ditetapkan pihak inti dengan umur 32-35 

hari bobot badannya 1,8-2,0 namun pada kenyataanya ada juga 

ternak yang sudah mencapai masa panen tapi bobot badannya 

tidak mencapai angka 1,8 kg/ekor.  

Ternak yang memiliki bobot <1,8 kg PT. Sinar Sarana 

Sentosa juga memiliki pasarnya sendiri, karena ayam berbobot 

<1,8 kg juga memiliki peminatnya tersendiri. Ayam pedaging 

yang dipanen dengan bobot >2 kg belum tentu permintaan 

dipasaran tinggi, hal tersebut sesuai dengan pendapat Rahayu, 

(2002) menyatakan konsumen rumah tangga di Indonesia 

kebanyakan menyukai ayam pedagingukuran kecil (1–1,5 kg), 

sedangkan ukuran besar biasanya diperuntukkan bagi 

pengolahan makanan tertentu (sate, opor, dll) dan untuk 

industri pengolahan daging ayam (nugget, sosis, dll). 

4.9.3 Mortalitas 

 Mortalitas merupakan angka kematian pada populasi 

ternak ayam pedaging dalam satu periode. PT. Sinar Sarana 

Sentosa menetapkan angka mortalitas bagi peternak plasma 

maksimal adalah sebesar 3%,  jika angka mortalitas yang 
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dicapai peternak plasma diatas 3% maka dapat dikatakan 

belum memenuhi target maksimal mortalitas. Tingkat 

mortalitas rata- rata ternak pada strata I, II, dan III adalah 

sebesar 3-5 %, walaupun para peternak plasma di Kecamatan 

Gondanglegi tidak semuanya mampu mencapai target tingkat 

mortalitas maksimal 3%  namun tingkat mortalitasnya juga 

tidak sampai diatas 5%, berarti dapat dikatan manajemen 

pemeliharaan sudah cukup baik. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Bell and Weaver, (2002) menyatakan, pemeliharaan 

ayam pedaging dinyatakan berhasil jika angka kematian secara 

keseluruhan kurang dari 5%. Tingkat mortalitas dipengaruhi 

oleh umur, ayam pedaging umur 5-8 minggu memiliki tingkat 

mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan umur 2-4 minggu. 

Tingkat efektifitas dari tercapainya target mortalitas 

tersebut,nilai skor yang tertinggi terletak pada strata I yakni 

sebesar 3,81 yang kedua terletak pada strata III yakni sebesar 

3,53 dan yang terkecil terletak pada strata II yakni 3,43. Ketiga 

strata tersebut menunjukkan nilai keefektifan hubungan yang 

sama yaitu berada pada kategori efektivitas sedang, seperti 

pada bobot badan, mortalitas juga ada kaitannya dengan umur 

panen, semakin lama umur panennya maka semakin rentan 

juga ternak tersebut dengan mortalitas atau kematian, namun 

bukan hanya umur panen saja tapi manajemen pemeliharan 

yang kurang baik juga berpengaruh pada tingkat mortalitas. 

4.9.4 Feed Convertion Ratio (FCR) 

 FCR atau feed convertion ratio merupakan 

perhitungan yang digunakan untuk menghitung efisiensi pakan 

pada usaha budidaya peternakan ayam pedaging, dengan 

menghitung FCR  membantu peternak mengefisiensikan pakan 

yang akan digunakan, semakin kecil nilai FCR maka semakin 
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baik. PT. Sinar Sarana Sentosa menetapkan target FCR yang 

harus dicapai para peternak adalah sebesar 1,6 – 1,65 kg. 

Besarnya FCR yang telah dicapai oleh peternak plasma strata 

I, II, dan III di Kecamatan Gondanglegi berkisar antara 1,6-1,8 

kg.  

Hasil analisis deskriptif pada Tabel 9 didapatkan hasil 

skor keefektifan dari Strata III adalah yang tertinggi yaitu 4,17 

sedangkan pada strata I dan II skor efektivitas yang tercapai 

adalah 3,38 dan 3,04. Pencapaian target FCR yang ditentukan 

oleh pihak perusahaan sudah dapat dikatakan efektif, namun 

efektifitasnya tidaklah tinggi. Banyak faktor yang 

mempengaruhi pencapaian nilai FCR pada ternak, seperti 

umur ternak, suhu, lingkungan, pakan, manajemen 

pemeliharaan dan lain-lain. Hal tersebut sesuai pendapat 

James, (2004) yang menyatakan nilai konversi pakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain genetik, tipe 

pakan yang digunakan, feed additive yang digunakan dalam 

pakan, manajemen pemeliharaan, dan suhu lingkungan. 

Edjeng dan Kartasudjana, (2006) menambahkan, FCR 

merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang 

dikonsumsi dengan pertumbuhan berat badan. Angka konversi 

pakan yang kecil berarti jumlah pakan yang digunakan untuk 

menghasilkan satu kilogram daging semakin sedikit, semakin 

tinggi konversi pakan berarti semakin boros pakan yang 

digunakan. PT. Sinar Sarana Sentosa selaku pihak inti akan 

memberikan bonus kepada peternak plasma yang dapat 

mencapai target FCR. 

4.9.5 Index Performance (IP) 

 Index Performance merupakan perhitungan yang 

digunakan untuk mengetahui apakah sistem manajemen yang 
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ditetapkan di suatu peternakan tersebut sudah baik atau masih 

kurang. Semakin tinggi nilai IP maka semakin baik 

produksinya dan sebaliknya, jika semakin rendah nilai IP 

maka semakin jelek produksinya. Medion, (2010) menyatakan 

bahwa salah satu parameter utama yang sering digunakan 

untuk mengukur keberhasilan peternakan yaitu Index 

Performance (IP). Standar IP yang ditetapkan oleh PT. Sinar 

Sarana Sentosa adalah 300. Rata-rata IP yang dicapai oleh 

peternak plasma di Kecamatan Gondanglegi berkisar antara 

200-350, jika dilihat bagaimana efektifitas ketercapaian target, 

pada strata III 4,25 yaitu berarti tingkat efektifitasnya tinggi, 

pada peternak strata II dan I nilai efektifitasnya adalah sedang 

dengan skor 3,65(strata I) dan 3,45(strata II). Para peternak 

plasma dapat menggunakan IP sebagai evaluasi manajemen 

yang diterapkan oleh para peternak tersebut. 

Sujana, Darana dan Setiawan (2011) menyatakan 

bahwa Indeks produksi atauindex performance dihitung 

berdasarkan rataan bobot badan dikali persentase ayam hidup, 

dibagidengan umur ayam dikali konversi pakan, dikali 

100.Akhir pemeliharaan ayam pedaging, biasanya selalu 

dihitung IP (Index Performance) yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat atau skor produktivitas yang 

mampu dicapai dari hasil budidaya. Realisasi pencapaian 

target produksi selama 6 periode terakhir dapat dilihat pada 

Gambar 8.  
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Gambar  9. Grafik  realisasi pencapaian target pada peternak 

plasma per periode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer diolah 2015 

 

Berdasarkan Gambar 9. diatas dapat dilihat gambaran 

pencapaian target per periode dari strata I, II dan III 

mengalami angka produksi yang naik turun, namun tingkat 

perbedaan pencapaian angka produksi tersebut tidaklah 

berbeda jauh antara periode 1 hingga periode 6 selama enam 

periode terakhir ini. Strata III dapat diakatan memiliki nilai 

produksi yang lebih tinggi daripada strata I, dan II. Terjadinya 

perbedaan produksi dalam beberapa periode yang berbeda 

merupakan hal yang wajar, namun pada ketiga strata tersebut 

masih menunjukkan tingkat efektivitas dengan PT. Sinar 

Sarana Sentosa karena mereka masih mampu memenuhi target 

yang ditetapkan oleh inti walaupun tingkat efektifitas 

pencapaian target produksinya pada strata I, II, dan III masih 

belum tinggi. 

Peternak yang berada di strata III kebanyakan dari 

mereka mampu mengatasi permasalahan yang mengganggu 



66 

 

pencapaian target produksi yang telah ditentukan oleh pihak 

inti, mungkin hal tersebut diakibatkan oleh perbedaan 

pengalaman mereka dalam beternak, namun tidak hanya itu, 

terjadinya ketidak efektifan  tersebut dipengaruhi oleh 

berbagai macam hal seperti, pada periode tersebut para 

peternak memberikan manajemen pemeliharaan yang salah 

karena strain ternak tidak sama seperti pada periode 

sebelumnya, sehingga terjadi kesalahan diluar kendali 

manajemen, yang mengakibatkan tingginya tingkat mortalitas, 

hal tersebut sesuai dengan pendapat Gibson, (2000) yang 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas yaitu, (1) faktor internal yang terdiri atas 

kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, motivasi, 

stress, keterpaduan, kepemimpinan, struktur, status, peran, 

norma-norma, lingkungan, teknologi, pilihan strategi, proses 

dan kultur; (2) faktor eksternal terdiri atas kebijakan atasan, 

kondisi ekonomi secara umum dan aktivitas sosial yang  

berada diluar kendali manajemen. Pencapaian target produksi 

juga berpengaruh pada biaya produksi.  

4.10. Komunikasi Inti-Plasma 

 Komunikasi yang terjadi antara pihak inti dengan 

pihak plasma merupakan salah satu faktor yang dapat 

membantu para peternak plasma dan pihak inti untuk 

mencapai tujuan bersama. Effendy, (2003) menyatakan bahwa 

efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai 

tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang 

dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang 

ditentukan. Komunikasi antara kedua belah pihak dala 

mencapai tujuannya dapat dilihat pada Tabel 13. 
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Tabel 10. Komunikasi peternak plasma terhadap inti 

 

Sumber : Data primer diolah, 2015 

Tabel 10. dapat disimpulkan bahwa rata – rata dari 

nilai indikator komunikasi para peternak plasma terhadap PT. 

Sinar Sarana Sentosa pada strata I, II dan III yaitu 3,88, 3,71, 

dan 4,125, dengan total skor maksimal indikator, 5,00 artinya 

para peternak plasma di Kecamatan Gondanglegi setuju dan 

mereka cukup puas dengan program kemitraan PT. Sinar 

Sarana Sentosa. Tingkat komunikasi antara para peternak 

plasma dengan pihak inti akan membentuk suatu hubungan. 

Peternak plasma mendapat perhatian dan kepercayaan dari PT. 

Sinar Sarana Sentosa, maka timbal baliknya adalah mereka 

juga percaya kepada perusahaan dan mereka juga 

mendapatkan mendapat perlindungan dari perusahaan 

sehingga terbentuk kepuasan akumulatif atau keseluruhan 

No Komunikasi inti-plasma 

Skor Keterangan 

Strata I 
Strata   

II 

Strata 

III 
Strata I StrataII StrataIII 

1 
Sistem kemitraan mencukupi 

kebutuhan sehari-hari 
3,54 3,41 4,29 Setuju Setuju 

Sangat 

setuju 

2 
Kepuasan peternak plasma 

dengan harga kontrak 
3,64 3,47 3,93 Setuju Setuju Setuju 

3 
Puas dengan keuntungan yang 

diberikan oleh pihak inti 
3,73 3,62 3,91 Setuju Setuju Setuju 

4 

Pihak inti mampu 

menyediakan kebutuhan 

peternak (Sapornak) 

4,88 3,87 5,00 
Sangat 

setuju 
Setuju 

Sangat 

setuju 

5 
Target susah dipenuhi atau 

tidak 
3,54 3,75 4,00 Setuju Setuju Setuju 

6 
Seringnya pembinaan yang 

dilakukan oleh inti 
3,96 4,14 3,62 Setuju Setuju Setuju 

Secara keseluruhaan 3,88 3,71 4,12 Setuju Setuju Setuju 
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penilaian atas barang dan jasa. Adanya hubungan komunikasi 

yang sesuai antara kedua belah pihak yang saling bekerja sama 

maka akan memungkinkan mereka dalam pencapaian target 

yang telah ditentukan. Hasil analisis deskriptif hubungan 

komunikasi inti-plasma dapa dilihat pada Lampiran 7. 

4.11. Perhitungan Importance Performance Analysis (IPA) 

 Importance performance analysis (IPA) merupakan 

salah satu analisis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi penilaian terhadap kinerja pelaksanaan kemitraan 

antara peternak plasma dengan PT. Sinar Sarana Sentosa, 

dengan analisis ini dapat dilihat tingkat kesesuaian antara 

kepentingan (harapan) berupa target yang ditetapkan oleh 

pihak inti dengan kinerja yang telah dicapai oleh pihak 

peternak dari masing-masing strata. Atribut ketercapaian target 

pada strata I, II, dan III dapat dilihat pada tabel berikut. 

    Tabel 11 Perhitungan nilai tengah tiap atribut ketercapaian 

target strata I 

Atribut 
Performance 

(X) 

Importance 

(Y) 

Kesesuaian 

(%) 

Umur panen 3,46 4,00 86,50 

Bobot panen 3,63 4,00 90,75 

Mortalitas 3,81 4,50 84,66 

FCR 3,38 4,35 77,70 

Indeks 

Performa 3,53 4,35 81,14 

Rata-rata 3,56 4,24  

Sumber: Data primer diolah, 2015 

 



69 

 

Tabel 12 Perhitungan nilai tengah tiap atribut ketercapaian 

target strata II 

Atribut 
Performance 

(X) 

Importance 

(Y) 

Kesesuaian 

(%) 

Umur panen 3,45 4,00 86,25 

Bobot panen 3,81 4,00 95,25 

Mortalitas 3,43 4,50 76,22 

FCR 3,04 4,25 71,52 

Indeks 

Performa 3,53 4,37 80,77 

Rata-rata 3,45 4,22  

     Sumber: Data primer diolah, 2015 

 

     Tabel 13 Perhitungan nilai tengah tiap atribut ketercapaian 

target strata III 

Atribut 
Performance 

(X) 

Importance 

(Y) 

Kesesuaian 

(%) 

Umur panen 4,05 4,00 101,25 

Bobot panen 4,32 4,00 108,00 

Mortalitas 3,53 4,50 78,44 

FCR 4,17 4,40 94,34 

Indeks 

Performa 4,25 4,40 96,15 

Rata-rata 4,06 4,26  

     Sumber: Data primer diolah, 2015 

Atribut-atribut diatas yang merupakan nilai-nilai 

tengah tersebut dapat dipindahkan ke dalam diagram kartesius 

yang telah dibagi dalam empat kuadran yaitu, kuadran I 

(prioritas utama), kuadran II (pertahankan prestasi), kuadran 
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III (prioritas rendah), dan kuadran IV (berlebihan). Garis yang 

digunakan sebagai pembagi kuadran tersebut adalah garis Y = 

4,23 ( strata I), 4,22 (strata II), 4,26 (strata III)  dan X = 3,56 

(strata I), 3,45 (strata II), 4,06 (strata III). Nilai-nilai tersebut 

adalah rata-rata dari masing-masing aspek kepentingan 

(harapan) dan kinerja yang telah dicapai oleh responden, 

dengan analisis kuadran dapat diketahui atribut-atribut yang 

terdapat pada kuadran I, II, III, dan IV serta implikasi terhadap 

hasil tersebut. Atribut pada masing-masing kuadran strata I 

dapat dilihat pada gambar berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Diagram kartesius realisasi dan harapan 

ketercapaian target pada strata I 

Hasil dari analisis IPA pada Gambar 10. didapatkan 

nilai dari masing-masing atribut realisasi dan harapan yang 
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tersebar pada keempat kuardran yang terdapat pada strata I 

menunjukkan hasil sebagai berikut: Kuadran I menunjukkan 

faktor-faktor atau atribut yang mempengaruhi harapan 

responden yang perlu di prioritaskan, karena keberadaan 

faktor-faktor yang terdapat pada kuadran I merupakan faktor 

yang menjadi prioritas utama ketercapaian target, sedangkan 

tingkat pelaksanaannya masih belum memuaskan. Atribut 

yang terdapat di kuadran I pada strata I adalah FCR dan Index 

performance, pada strata I tingkat kesesuaian realisasi 

pencapaian target dan harapan pada atribut FCR adalah 77, 

70% sedangkan tingkat kesesuaian realisasi pencapaian target 

dan harapan pada atribut Index Performance adalah 81,14%. 

FCR dan Index performance merupakan faktor yang menjadi 

prioritas utama yang mempengaruhi keberhasilan budidaya 

ayam pedaging serta dapat menentukan nilai intensif bonus 

yang didapatkan oleh peternak sehingga pelaksanaannya perlu 

ditingkatkan lagi. Kuadran II menunjukkan atribut yang perlu 

dipertahankan, karena umumnya tingkat pelaksanaannya telah 

sesuai antara realisasi dan harapan, sehingga hasil yang 

diperoleh telah memuaskan. Atribut yang terdapat di kuadran 

II pada strata I adalah mortalitas dengan tingkat kesesuaian 

antara realisasi dan harapan sebesar 84,66%. Mortalitas 

merupakan faktor yang cukup penting dalam budidaya ternak 

ayam pedaging pola kemitraan karena selain FCR dan Index 

performance, mortalitas juga menjadi salah satu yang 

menentukan nilai intensif bonus yang didapat oleh peternak.  

Bell and Weaver, (2002) menyatakan, pemeliharaan 

ayam pedaging dinyatakan berhasil jika angka kematian secara 

keseluruhan kurang dari 5%. Kuadran III menunjukkan atribut  

dengan prioritas rendah (kurang penting) namun dalam 

pelaksanaannya dapat dikatakan cukup. Atribut yang terdapat 
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di kuadran III pada strata I adalah umur panen dengan tingkat 

kesesuaian realisasi dan harapan sebesar  86,50%. Umur panen 

pada usaha budidaya ayam pedaging pola kemitraan dinilai 

tidak terlalu penting meskipun pihak inti juga menetapkan 

target umur panen yaitu 32-35 hari, namun meskipun demikian 

ayam pedaging dapat dipanen walaupun belum mencapai 

target tersebut atau lebih dari target yang ditentukan, hal 

tersebut dikarenakan perusahaan juga menuruti permintaan 

pasar untuk umur panen. Kuadran IV menunjukkan atribut 

yang dinilai berlebihan pada pelaksanaannya, hal tersebut 

disebabkan responden menganggap tidak terlalu penting faktor 

tersebut namun pelaksananya dilakukan baik sekali sehingga 

hasilnya sangat memuaskan, namun hasil yang dipperoleh 

menjadi tidak efektif. Atribut yang terdapat pada kuadran IV 

adalah bobot badan panen dengan tingkat kesesuaian 90,75% 

sama halnya dengan umur panen, bobot badan panen juga 

menyesuaikan permintaan pasar. Atribut yang tersebar pada 

masing-masing kuadran yang terdapat pada strata II dapat 

dilihat pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Diagram kartesius realisasi dan harapan 

ketercapaian target pada strata II 

Hasil dari analisis IPA pada Gambar 11. menunjukkan 

bahawa pada strata II, atribut yang tersebar pada kuadran I 

adalah FCR dan mortalitas dengan tingkat kesesuaian 71,52% 

(FCR), dan 76,22% ( mortalitas), pada strata II  mortalitas dan 

FCR yang menjadi prioritas utama dalam usaha budidaya 

ayam pedaging belum dapat tercapai dengan baik, sehingga 

perlu adanya peningkatan dalam manajemen pemeliharaannya. 

Atribut yang tersebar di kuadran II pada strata II adalah Index 

Performance dengan tingkat kesesuaian 80,77%. Pelaksanaan 

realisasi pencapaian target Index Performance pada strata II 

telah sesuai dengan harapan dan perlu dipertahankan lagi 

kedepannya, mengingat Index Performance juga menjadi suatu 

faktor penentu keberhasilan usaha budidaya ayam pedaging 
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sesuai dengan pendapat Medion, (2010)  yang menyatakan 

bahwa salah satu parameter utama yang sering digunakan 

untuk mengukur keberhasilan peternakan yaitu Index 

Performance (IP). Atribut yang terdapat pada kuadran IV 

adalah bobot badan saat panen dengan tingkat kesesuaian 

92,25%. Bobot badan saat panen bukanlah menjadi prioritas 

utama pada usaha budidaya ayam pedaging pola kemitraan 

karena bobot badan ayam pedaging sesuai dengan permintaan 

pasaran namun pada pelaksanaannya pada strata I dan II sesuai 

dengan target yang diberikan, sedangkan umur panen pada 

strata II berada pada garis antara kuadran III dan IV. Atribut 

yang tersebar pada masing-masing kuadran yang terdapat pada 

strata II dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Diagram kartesius realisasi dan harapan 

ketercapaian target pada strata III 
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Hasil dari analisis IPA pada Gambar 12. diperoleh nilai 

dari masing-masing atribut realisasi dan harapan tersebar di 

keempat kuadran pada strata III adalah sebagai berikut, pada 

kuadran I menunjukkan atribut yang menjadi prioritas utama 

target yang ditetapkan oleh pihak inti adalah mortalitas dengan 

tingkat kesesuaian 4,50%. Mortalitas merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha budidaya ayam 

pedaging, namun pada strata III mortalitas yang menjadi 

prioritas utama masih belum dapat tercapai sesuai harapan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat mortalitas seperti, 

cuaca dan manajemen pemeliharaan. Pemeliharaan ayam 

pedaging dengan skala usaha yang besar dengan tenaga kerja 

yang kurang mumpuni mengakibatkan tingkat mortalitas juga 

makin besar, sehingga perlu ada perbaikan manajemen agar 

mampu mencapai produksi yang baik. Atribut-atribut yang 

berada di kuadran II pada strata III adalah FCR dan Index 

Performance  yaitu dengan tingkat kesesuaian 94,34 % (FCR) 

dan 96,15% (Index Performance), kedua atribut tersebut 

merupakan atribut yang mempengaruhi keberhasilan usaha 

budidaya ternak ayam pedaging, pelaksanaannya pada strata 

III sudah baik karena telah sesuai dengan harapan para 

peternak plasma dan perlu terus dipertahankan. Atribut yang 

terdapat pada kuadran III adalah umur panen dengan tingkat 

kesesuaian 101,25%. Tingkat kesesuaian umur panen pada 

strata III telah sesuai dengan yang diharapkan begitu juga 

dengan ketercapaian bobot badan panen dengan tingkat 

kesesuaian 108,00%.Atribut analisis IPA untuk hubungan 

komunikasi inti-plasma dapat dilihat pada tabel berikut, 
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Tabel 14 Perhitungan nilai tengah tiap atribut komunikasi inti-

plasma strata I 

Atribut 
Performance 

(X) 

Importance 

(Y) 

Kesesuaian 

(%) 

Mencukupi 

kebutuhan 
3,54 4,42 80,09 

Puas dengan 

harga kontrak 
3,64 4,42 82,35 

Puas dengan 

pembagian 

keuntungan 

3,73 3,71 100,53 

Inti mampu 

menyedeiakan 

sapornak 

4,88 5,00 97,60 

Pencapaian 

target 

(susah/tidak) 

3,54 3,71 95,41 

Seringnya 

dilakukan 

pembinaan 

3,96 4,42 89,59 

Rata-rata 3,88 4,28  

    Sumber: Data primer diolah, 2015 

 

 

 

 

 



77 

 

Tabel 15 Perhitungan nilai tengah tiap atribut komunikasi inti-

plasma strata II 

Atribut 
Performance 

(X) 

Importance 

(Y) 

Kesesuaian 

(%) 

Mencukupi 

kebutuhan 
3,41 4,37 78,03 

Puas dengan 

harga kontrak 
3,47 4,37 79,40 

Puas dengan 

pembagian 

keuntungan 

3,62 3,75 96,53 

Inti mampu 

menyedeiakan 

sapornak 

3,87 5,00 77,40 

Pencapaian 

target 

(susah/tidak) 

3,75 3,87 96,89 

Seringnya 

dilakukan 

pembinaan  

4,14 4,37 94,73 

Rata-rata 3,71 4,28  

   Sumber: Data primer diolah, 2015 
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Tabel 16 Perhitungan nilai tengah tiap atribut komunikasi inti-

plasma strata III 

Atribut 
Performance 

(X) 

Importance 

(Y) 

Kesesuaian 

(%) 

Mencukupi kebutuhan 4,29 4,37 98,16 

Puas dengan harga 

kontrak 
3,93 4,37 89,93 

Puas dengan pembagian 

keuntungan 
3,91 4,00 97,75 

Inti mampu menyedeiakan 

sapornak 
5,00 5,00 100,00 

Pencapaian target 

(susah/tidak) 
4,00 4,00 100,00 

Seringnya dilakukan 

pembinaan  
3,62 4,37 82,83 

Rata-rata 4,13 4,35  

   Sumber: Data primer diolah, 2015 

Garis yang digunakan sebagai pembagi kuadran 

tersebut adalah garis Y = 4,13 ( strata I), 4,18 (strata II), 4,28 

(strata III)  dan X = 3,88 (strata I), 3,71 (strata II), 4,18 (strata 

III). Atribut pada masing-masing kuadran pada strata I  dapat 

dilihat pada Gambar 13. 
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Gambar 13. Diagram kartesius komunikasi inti-plasma pada 

strata I 

Hasil dari analisis IPA pada Gambar 12.  atribut-

atribut yang tersebar pada kuadran I adalah, beternak mampu 

mencukupi kebutuhan dan kepuasan responden dengan harga 

kontrak yang diberikan oleh pihak inti. Tingkat kesesuaian 

masing-masing atribut tersebut adalah 80,09% dan 82,35%. 

Harapan para peternak plasma pada strata I bahwa dengan 

beternak para responden mampu mencukupi kebutuhan 

hidupnya, namun pada pelaksanaannya hal tersebut belum 

tercapai, begitu juga dengan kepuasan akan harga kontrak 

yang diberikan oleh pihak inti. Kesepakatan dengan harga 

kontrak yang diberikan oleh pihak inti merupakan prioritas 

utama, karena jika tidak disepakati maka tidak terjalin 

hubungan kerjasama kemitraan namun pada pelaksanaannya 
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masih ada peternak yang agak keberatan dengan harga kontrak 

yang telah disepakati. Atribut-atribut pada kuadran II adalah 

seringnya dilakukan pembinaan oleh inti dengan tingkat 

kesesuaian 89,59% dan kemampuan pihak inti dalam 

memenuhi sapornak dengan tingkat skesesuaian 97,60%. 

Pembinaan yang dilakukan oleh inti sangat sering dilakakukan 

di strata I mengingat, usaha budidaya ayam pedaging dengan 

skala kecil dan masih banyak yang baru memulai usaha 

beternak sekitar 1-5 tahun maka perlu dilakukan pembinaan 

oleh pihak inti agar dapat memajukan usaha peternakan ayam 

pedaging tersebut. Kemampuan pihak inti dalam menyediakan 

sapornak dinilai cukup penting dan pada pelaksanaannya 

sudah baik dan perlu dipertahankan, karena penyediaan 

sapornak sangat penting bagi kelangsungan usaha budidaya 

ayam pedaging pola kemitraan. Atribut-atribut yang terdapat 

pada kuadran III adalah susah tidaknya dalam mencapai target 

produksi yang ditetapkan oleh inti dengan tingkat kesesuaian 

95,41% dan kepuasan dalam pembagian keuntungan dengan 

tingkat kesesuaian 100,53%. Susah tidaknya dalam pencapaian 

target yang ditetapkan oleh pihak inti dalam pelaksanaanya 

tidak terlalu baik namun para peternak telah mampu 

memenuhi target produksi yang diberikan walaupun masih ada 

beberapa faktor produksi yang perlu ditingkatkan, begitu juga 

dengan kepuasan dalam pembagian keuntungan, pembagian 

keuntungan para responden yang diberikan oleh pihak inti 

berdasarkan dengan ketercapaian target produksi. Atribut yang 

tersebar pada masing-masing kuadran yang terdapat pada 

strata II dapat dilihat pada Gambar 14. 
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Gambar 14. Diagram kartesius komunikasi inti-plasma pada 

strata II 

Hasil analisis IPA pada Gambar 14. atribut-atribut 

yang tersebar pada kuadran I adalah beternak mampu 

mencukupi kebutuhan dengan tingkat kesesuaian 78,03% dan 

kepuasan dengan harga kontrak yang diberikan oleh pihak inti 

79,40%. Kedua atribut yang berada pada kuadran I merupakan 

apa yang menjadi prioritas utama, seperti dengan beternak 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan utama para 

responden karena pekerjaan utama para responden pada strata 

II semuanya adalah sebagai peternak, namun dalam 

pelaksanaannya hal tersebut belum sesuai dengan harapan. 

Kepuasan dengan harga kontrak yang diberikan yang menjadi 
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prioritas utama namun dalam pelaksanaannya masih saja ada 

yang kurang setuju terhadap harga kontrak yang telah 

disepakati. Atribut-atribut yang terdapat pada kuadran II 

adalah kemampuan pihak inti dalam menyediakan sapornak 

dan seringnya dilakukan pembinaan oleh pihak inti, dengan 

masing-masing tingkat kesesuaian 77,40% dan 94,73%. 

Seperti halnya pada strata I, seringnya dilakukan pembinaan 

oleh pihak inti pada strata II dikarenakan masih banyak yang 

baru memulai usahanya 1-5 tahun, selain itu tidak seperti pada 

strata III hasil produksi dari strata II masih dikatakan rendah 

walaupun dapat memenuhi beberapa target produksi sehingga 

adanya pembinaan merupakan prioritas yang perlu 

dipertahankan. Kemampuan pihak inti dalam menyediakan 

sapornak dinilai penting dalam usaha budidaya ayam pedaging 

pola kemitraan, dan pelaksanaannya pun sudah baik dan perlu 

dipertahankan. Atribut yang terdapat pada kuadran III adalah 

kepuasan responden dalam pembagian keuntungan yang 

diberikan oleh pihak inti dengan tingkat kesesuaian 97,75%. 

Atribut pada kuadran IV adalah susah tidaknya dalam 

mencapai target yang ditentukan oleh pihak inti dengan tingkat 

kesesuaian 96,89%. Atribut yang tersebar pada masing-masing 

kuadran yang terdapat pada strata III dapat dilihat pada 

Gambar 15. 
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Gambar 15. Diagram kartesius komunikasi inti-plasma pada 

strata III 

Hasil dari analisis IPA pada Gambar 15. atribut-atribut 

yang tersebar di keempat kuadran pada strata III adalah 

sebagai berikut, atribut pada kuadran I seringnya dilakukan 

pembinaan oleh pihak inti dengan tingkat kesesuaian 82,83% 

dan kepuasan dengan harga kontrak yang diberikan oleh pihak 

inti dengan tinggkat kesesuaian 89,93%, pada strata III 

pembinaan oleh inti telah jarang dilakukan mengingat pada 

strata III telah memiliki skala usaha yang besar, serta 

pengalaman para peternaknya mayoritas telah beternak selama 

11-15 tahun walaupun ada beberapa dari mereka masih baru 

mulai beternak selama 1-5 tahun, produksi yang dicapai pada 
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strata III juga sudah menunjukkan hasil baik, namun 

sayangnya peternak pada strata III belum mampu menekan 

tingkat mortalitas (lihat Gambar 15.) maka diharapkan kepada 

pihak inti perlu adanya pembinaan intensif juga. Seperti 

halnya pada strata I, dan II, harga kontrak yang merupakan 

prioritas utama dalam menjalani usaha peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan pada pelaksanaanya masih saja ada 

peternak yang kurang setuju dengan harga kontrak yang telah 

disepakati. Atribut-atribut yang terdapat pada kuadran II 

adalah atribut kemampuan pihak inti dalam memenuhi 

kebutuhan sapornak para responden dan juga atribut beternak 

mencukupi dapat kebutuhan para responden dengan masing-

masing tingkat kesesuaian 100,00% dan 98,16%. Pihak inti 

telah mampu memenuhi sapornak yang dibutuhkan oleh strata 

I,II, dan III, hal tersebut perlu dipertahankan demi 

kelangsungan kerjasama kedua belah pihak dalam 

menjalankan usaha budidaya ayam pedagig pola kemitraan. 

Responden pada strata III telah mampu memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan beternak, hal tersebut perlu dipertahankan 

mengingat 87,5% pekerjaan utama para responden pada strata 

III adalah sebagai peternak. Atribut-atribut yang terdapat pada 

kuadran III adalah atribut puas dengan pambagian keuntungan 

dan atribut susah tidaknya pencapaian target yang ditetapkan 

oleh pihak inti dengan masing-masing tingkat kesesuaian 

97,75% dan 100,00%, seperti halnya pada strata I dan II 

atribut kepuasan responden terhadap pembagian keuntungan 

berada pada kuadran III yang berarti para responden telah puas 

dengan keuntungan yang diberikan oleh pihak inti. Atribut 

susah tidaknya pencapaian target berada pada kuadran III yang 

berarti peternak pada strata III telah mampu mencapai target 

yang telah ditentukan, walaupun hasil yang dicapai belum 
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maksimal. Berdasarkan hasil dari wawancara baik peternak 

pada strata I,II, dan III menganggap target yang harus dicapai 

tidaklah susah dan kurang dipentingkan dibandingkan atribut-

atribut yang lain, padahal pencapaian target merupakan 

indikator efektivitas kerjasama yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak dan pada pelaksanaanya masih kurang baik.  

4.12 Hubungan Komunikasi Inti-Plasma Dengan 

Pencapaian Target 

Hubungan komunikasi yang terjadi antara pihak inti 

dan plasma bertujuan agar kerjasama keduanya dapat berjalan 

secara efektif dan mereka sama-sama mampu mencapai tujuan 

mereka. Untuk melihat hubungan komunikasi tersebut 

berpengaruh atau tidak terhadapefektivitas pencapaian target 

yang ditentukan, maka dilakukan uji korelasi menggunakan 

program SPSS 16. Metode uji korelasi yang digunakan adalah 

korelasi pearson, dan didapatkan hasil seperti pada Tabel 17 

berikut, 
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Umur 
Panen 

Bobot 

badan 

panen 

Mortalitas FCR IP 
Mencukupi 
kebutuhan 

Puas 

dengan 
harga 

kontrak 

Puas dengan 

pembagian 

keuntungan 

Inti mampu 

menyedikan 

sapornak 

Pencapaian target 
(susah/tidak) 

Seringnya 
dilakukan oleh inti 

Umur Panen 1 0,263 -0,12 0,223 0,315 0,233 0,162 0,128 0,158 0,414 -0,234 

Bobot badan 

panen 

0,263 1 0,277 0,596” 0,689” 0,639” 0,377 0,25 0,15 0,246 -0,72 

Mortalitas -0,12 0,277 1 0,585” 0,658” 0,228 -0,174 -0,200 0,53 -0,64 0,176 

FCR 0,223 0,569” 0,585” 1 0,851” 0,666” 0,334 0,222 0,219 0,233 0,52 

IP 0,315 0,689” 0,658” 0,851” 1 0,627” 0,183 0,87 0,137 0,290 0,045 

Mencukupi 

kebutuhan 

0,233 0,639” 0,228 0,666” 0,627” 1 0,676” 0,410’ 0,208 0,509” -0,154 

Puas dengan 

harga kontrak 

0,162 0,377 -0,147 0,334 0,183 0,676” 1 0,601” 0,106 0,397’ -0,085 

Puas dengan 

pembagian 

keuntungan 

0,128 0,025 -0,200 0,222 0,087 0,410’ 0,601” 1 0,261 0,219 -0,126 

Inti mampu 

menyedikan 

sapornak 

0,158 0,015 0,053 0,219 0,137 0,208 0,106 0,261 1 0,018 -0,233 

Pencapaian target 

(susah/tidak) 

0,414 0,246 -0,064 0,233 0,290 0,509” 0,397’ 0,219 0,018 1 -118 

Seringnya 

dilakukan oleh 

inti 

-0,234 -0,072 0,176 0,052 0,045 -0,154 -0,85 -0,126 -0,233 -0,118 1 

 

Tabel 17. Hasil uji korelasi pearson antar ketiga strata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2015 
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Uji korelasi pearson digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel, analisis korelasi 

pearson bertujuan untuk mengetahui seberapa kuatkah 

hubungan antara satu atau beberapa variabel dengan satu 

variabel lain. Hasil dari nilai korelasi pearson pada Tabel 14. 

Efektivitas pencapaian target ketiga strata dalam 6 periode 

terakhir dengan hubungan komunikasi antara pihak plasma 

dan inti, variable-variabel tersebut mempunyai hubungan 

linier sempurna karena korelasi sama dengan 1. Hasil uji 

korelasi pearson dapat diketahui bahwa nilai pearson 

correlation dibawah 0,5 yang menandakan bahwa tidak terjadi 

korelasi antar setiap variabel, atau dapat dikatakan korelasi 

baik. Menurut Sarwono (2006) menyatakan bahwa koefesien 

korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara 

dua variabel. Besarnya koefesien korelasi berkisar antara +1 s/d -

1. Koefesien korelasi menunjukkan kekuatan (strength) 

hubungan linear dan arah hubungan dua variabel acak.Jika 

koefesien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai 

hubungan searah. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai 

variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefesien korelasi 

negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. 

Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan 

menjadi rendah dan berlaku sebaliknya. Untuk memudahkan 

melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua 

variabel penulis memberikan kriteria sebagai berikut : 

a. r : 0 Tidak ada korelasi antara dua variabel 

b. r :  0-0,25 Korelasi sangat lemah 

c. r : 0,25-0,50 Korelasi lemah 

d. r : 0,50-0,75 Korelasi cukup 

e. r : 0,75-0,90 Korelasi kuat 

f. r : 1 Korelasi sangat kuat 
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4.13. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Inti-Plasma 

Hasil dari berbagai pencapaian yang telah dicapai oleh 

kedua belah pihak yang bermitra tidak lepas dari yang 

namanya permasalahan, baik itu dari pihak peternak plasma 

maupun dari pihak perusahaan PT. Sinar Sarana Sentosa. 

Permasalahan yang dihadapi oleh para peternak menurut 

pendapat dari beberapa responden adalah terletak pada 

kualitas atau strain DOC yang tidak selalu sama sehingga 

dalam manajemen pemeliharaanya menjadi berbeda dan perlu 

dilakukan penyesuaian, faktor cuaca juga menjadi salah satu 

kendala yang mempengaruhi pencapaian target yang diberikan 

oleh inti, selain itu adanya perubahan pencapaian tinggi-

rendahnya target dalam perjanjian yang telah diperbarui juga 

cukup menjadi kendala bagi para peternak. Kendala yang 

dihadapi oleh pihak inti adalah cukup sulitnya melakukan 

pembinaan dikarenakan jumlah para peternak yang banyak 

serta lokasinya yang terpisah cukup jauh antara para peternak 

satu dengan peternak lain, oleh sebab itu perlu dilakukan 

evaluasi lagi dari kedua belah pihak yang bermitra.  

Weiss (1972) menyatakan bahwa evaluasi merupakan 

kata yang elastis yang mewakili penilaian terhadap banyak 

hal. Program sosial dirancang untuk mengembangkan banyak 

orang. Program bisa memberikan perubahan pada 

pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku individu. Berdasarkan 

kriteria tertentu, penelitian mengenai evaluasi program akan 

menggambarkan kesimpulan mengenai keefektifan, manfaat, 

dan kesuksesan program yang diteliti. Pengukuran efektivitas 

suatu program dilakukan berdasarkan kesesuaian efek program 

dengan tujuan dari program tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penelitian 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tingkat efektifitas hubungan kerjasama antara 

kemitraan PT. Sinar Sarana Sentosa dan para 

responden dengan pola hubungan inti-plasma pada 

ketiga strata telah menunjukkan hasil yang efektif, 

namun pada strata III menunjukkan hasil yang lebih 

efektif dibandingkan dengan strata I dan II. 

2. Hasil analisis IPA pencapaian target menunjukkan 

sebagian besar peternak pada strata I belum mencapai 

target FCR dan IP yang ditentukan belum tercapai 

dengan baik namun target standar mortalitas telah 

tercapai dengan baik, sedangkan pada strata II para 

peternak telah mampu mencapai standar IP namun 

standar mortalitas dan FCR belum tercapai dengan 

baik yang, dan pada strata III mortalitas belum 

tercapai dengan baik namun FCR dan IP telah 

tercapai dengan baik. Untuk target bobot badan dan 

umur panen telah mampu tercapai dengan baik, 

karena umur panen dan bobot badan menyesuaikan 

dengan permintaan pasar. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian, dalam melakukan 

usaha peternakan ayam pedaging yang bergerak secara 

kemitraan, diharapkan pihak inti, dapat selalu memenuhi 

kebutuhan para peternak plasma, serta selalu melakukan 
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pembinaan lapang mengenai teknis beternak, begitu juga 

dengan para peternak supaya selalu mentaati peraturan dan 

selalu mengikuti arahan yang ditetapkan oleh pihak inti agar 

dapat meningkatkan hasli produksi, sehingga kerja sama kedua 

belah pihak lebih efektif lagi.  

  



91 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Achmanu dan Muharlien, 2011. IlmuTernakUnggas. UB 

Press. Malang. 

 

Armaidi, D. 2010. Uji 

Korelasi.http://armaididarmawan.blogspot.com/2010/

12/vbehaviorurl defaultvmlo_23.html . diakses: 25 

Agustus 2015 

 

Bell, D. D. and Weaver Jr. W. D. 2002. Commercial Chicken 

Meat and Egg Production. 5th Ed. Springer Science 

Business Media, Inc., New York. 

 

BPS. 2014. Karakterisitik Penduduk Indonesia. 

http://www.datastatistik-indonesia.com/portal/ 

index.php?option=com_content&task=view&id=210

&Itemid=210&limit=1&limitstar=4. diakses tanggal 

5 Juli 2015. 

Brandt, D.R., 2000, An Outside-In Approach to Determining 

Customer Driven Priorities forImprovement and 

Innovation, White Paper Series, Volume 2 – 2000.  

 

Campbell, D., dan White J. R.1989. Polymer 

Characterization, Physical Techniques. New York: 

Mc Graw Hill.  

Crompton, J.L. and Duray, N.A. 1985. An Investigation of the 

Relative Efficiency of Four Alternative Approaches to 

Importance-Performance Analysis, Journal of 

Academy of Marketing Science. 

http://armaididarmawan.blogspot.com/2010/12/vbehaviorurl%20default
http://armaididarmawan.blogspot.com/2010/12/vbehaviorurl%20default
http://armaididarmawan.blogspot.com/2010/12/vbehaviorurl%20default
http://www.datastatistik-indonesia.com/portal/%20index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=210&limit=1&limitstar=4
http://www.datastatistik-indonesia.com/portal/%20index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=210&limit=1&limitstar=4
http://www.datastatistik-indonesia.com/portal/%20index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=210&limit=1&limitstar=4


92 

 

Dewanto, A. A. 2005. Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti 

Plasma Pada Petermak Ayam Potong/Broiler di 

Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. 

http://eprints.undip.ac.id/15258/1/Agus_Adi_Dewanto

.pdf. diakses tanggal 28 Maret 2015. 

 

Dunn, W. H. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi 

kedua. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 

 

Effendy, O. U. 2003. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 

 

Emerson, H. 1980. Introduction to Nonprofit Organization 

Accounting USA: Kent Publishing Company. 

 

Fahmi, M. 2004. Pengaruh Pembagian Persentase Pemberian 

Ransum pada Siang dan Malam Hari terhadap 

Performans Broiler pada Frekuensi Pemberian 

Ransum 8 kali. Skripsi. Fakultas Pertanian. 

Universitas Lampung. Bandar Lampung. 

 

Ghozali, I. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan 

Program SPSS, BP UNDIP, Semarang. 

 

Gibson, J L. 2006, Organizations (Behavior, Structure, 

Processes). Twelfth Edition, McGrow Hill.  

 

Hafsah, J.M. 2003. Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi. 

Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 

 



93 

 

Hartono, B. 2012. Ekonomi Bisnis Peternakan. UB Press. 

Malang. 

 

James, R. G. 2004. Modern livestock and Poultry  Production. 

7
th
 Edition. Thomson Delmar Learning Inc., FFA 

Activities, London. 

 

Kartasudjana, R. 2005. Manajemen Ternak Unggas. Fakultas 

Peternakan. Universitas Padjajaran Press, Bandung. 

Kotler, P. 2000. Manajemen Pemasaran. Edisi Milenium. Jilid 

1&2. PT. Prenhalindo; Jakarta. 

Medion, 2010. Berhasil atau Tidakkah Pemeliharaan Broiler 

Anda. 

http://info.medion.co.id/index.php/artikel/broiler/tata-

laksana/berhasil-atau-atau-tidakkah-pemeliharaan- 

broiler. diakses tanggal 5 Juli 2015. 

 

Rahayu, S. 2002. Pengertian Tentang Sistem Informasi 

Manajemen. Perancangan Sistem Informasi ATK 

Berbasis Komputer Pada Bag Pembelian Kantor 

Surya Pratama. Juli. II-4 –II-10. 

 

Saad, U. 2012. Pengaruh Intensitas Penyuluhan dan 

Karakteristik Teknologi Budidaya Sapi Potong 

terhadap Jenis Adopsi Inovasi oleh Peternak di Desa 

Simpursia Kecamatan Pammana Kabupaten 

Wajo.Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar. 

 

http://info.medion.co.id/


94 

 

Salam., Muis dan Alfian E.N.R. (2006). Analisis Finansial 

Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola 

Kemitraan.Jurnal Agrisistem, Juni 2006, 2 (1). 

 

Saptana dan Daryanto, A. 2009. Kemitraan Usaha (Contract 

Farming) Peternakan: Mewujudkan Keunggulan 

Komparatif Menjadi Keunggulan Kompetitif. Bunga 

Rampai Agribisnis Seri Pemasaran : 217- 243.  

Sedarmayanti, 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas 

Kerja. Bandung: Mandar Maju. 

 

Soekartawi, 2008. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian. UI 

Press. Jakarta. 

 

Siagian,S.P.  2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi 

Aksara, Jakarta 

 

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan 

R & D. Bandung: Alfabeta. 

 

Sumbayak, J.B. 2006. Materi, Metode, dan Media 

Penyuluhan. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera 

Utara. Medan. 

 

Sumarni dan Wahyuni, 2006, Metodologi Penelitian dan 

Bisnis, Penerbit Andi, Yogyakarta. 

 

Suharti, 2003. Analisis profitabilitas usaha ayam pedaging 

pola kemitraan di Kabupaten  Magelang. Tesis S-2. 



95 

 

Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. 

Yogyakarta.  

 

Sujana, E., Darana, S. dan Setiawan, I. 2011 

ImplementasiTeknologi Semi ClosedHouseSystem 

Pada Performan Ayam Broiler Di TestFarm 

Sustainable Livestock Techno Park, KampusFakultas 

Peternakan UniversitasPadjadjaran,Jatinangor. 

Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 

 

Sukmadinata, 2006. Metode Penelitian Pendidikan, Remaja 

Rosdakarya, Bandung. 

 

Supranto, J., 2001. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan. 

Bineka Cipta. Jakarta. 

 

Sutawi. 2007. Kapita Selekta Agribisnis Peternakan. UMM 

Press. Malang. 

 

Yemima dan Herlinae, 2014. Pola Konsumsi Daging Ayam 

Broiler pada Rumah Tangga di Perumahan Bareng 

Kalingu I di Kelurahan Kereng Bangkirai Kota 

Palang Karaya. Jurnal Ilmu Hewani Tropika 3(2). 

 

Wahyudi., Suryahadi dan Saleh. (2010). Perbandingan 

Pendapatan Peternak dari Dua Sistem Kemitraan Inti 

Plasma Berbeda pada Usaha Pembesaran Ayam Ras 

Pedaging. Jurnal Manajemen IKM, 5(2). September 

2010 (111-121). 

 



96 

 

Zuraida, R. Rohaeni. Dan Z. Hikmah, . 2006. Prospek 

Pengusahaan Ayam Pedaging Pada Kota-madya 

Banjarbaru Kalimantan Selatan: Kasus Di Desa 

Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru 

Kalimantan Selatan. 

BalaiPengkajianTeknologiPertanian Kalimantan 

Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


