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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum PT. JAGUAR 

 PT. Jaguar merupakan kemitraan yang berdiri pada pada 

19 Februari 2011, namun aktif memulai aktifitasnya pada awal 

bulan Maret 2011 yang pada saat itu masih bekerja sama 

dengan DK (Double K). Struktur pimpinan pada masa itu 

kepala Cabang yaitu Bapak Taufiq, Bagian logistic yaitu 

Balqis, Bagian keuangan dan Marketing yaitu yuyun, serta 

Petugas lapang yang langsung dipegang oleh TS yang terdiri 

dari 2 wilayah. Pada 3 september 2012, PT. Jaguar milik 

bapak Hadi Gunawan bergabung dengan Ganesa, Pusatnya 

beradan di Semarang dan di Jawa Timur saat ini ada 2 cabang, 

yaitu ada di Malang dan Jombang. Regional ada di daerah 

Malang. Total plasma saat ini berjumlah 134 yang terbagi 

dalam 2 area yaitu Malang dan Jombang. 

 Sejak awal, ternak yang dibudidayakan adalah ayam 

broiler. Strain yang dibudidayakan di peternakan kemitraan 

PT. Jaguar adalah Cobb. Bibit yang digunakan didatangkan 

dari Jombang. Asal bibit ayam dan juga pakan dari PT 

Phokpand. Pakan yang digunakan hanya satu jenis untuk 

periode DOC sampai siap panen, yaitu pakan starter. Usaha 

peternakan semakin maju dan pesat perkembangan nya, dan 

semakin banyak jumlah peternak yang tertarik untuk bekerja 

sama dengan perusahaan. Para peternak dapat bergabung 

dengan perusahaan dengan cara menyetujui kontrak yang 

sudah ditentukan oleh perusahaan. Kontrak perusahaan saat ini 

sudah terjadi perubahan sebanyak 2 kali. Perubahan ini terjadi 

karena harus menyesuaikan dengan harga pakan dan DOC. 
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Dengan plasma, selama kerja sama berjalan dengan baik maka 

tidak akan ada batasan maupun perubahan apapun. 

 Sistem pemasaran yaitu hanya dipasarkan di daerah 

Malang saja. Broker yang berhubungan langsung dengan 

perusahaan, bakul diatur langsung oleh broker. Bakul yang 

bekerjasama dengan perusahaan juga berasal dari lokalan, 

hanya daerah Malang saja. Startegi pemasaaran langsung 

berasal dari Kepala Cabang yang kemudiaan dibawahnya ada 

Bapak Agung yang bertugas sebagai Jenderal Manager 

sekaligus memegang bagian pemasaran. Sistem pemanenan 

yaitu, kabar dari kandang bahwa ayam sudah siap di panen 

dengan standar bobotbadan minimal 2,1 kg, umur panen 

minimal 38 hari, dan jumlah/stok ayam berapa banyak 

diinformasikan ke kantor, dan kemudiaan kantor akan 

menghubungi bakul untuk memanen ayam langsung 

kepeternak.  

Lokasi peternakan berada di desa Tlogosari, 

Donomulyo yang tepatnya berada di Malang bagian Selatan. 

Lokasi peternakan ini memiliki batas-batas:  

 Sebelah utara berbatasasn dengan kebun, pekarangan 

dan rumah penduduk  

 Sebelah selatan berbatasan dengan kebun, pekaranagn 

dan rumah penduduk 

 Sbelah barat berbatsan dengan kebun dan pekarangan 

kosong 

 Sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk 

dan akses jalan 

Jumlah ternak broiler yang dibudidayakan sekitar 5000 

ekor dari 8 peternak yang berada di daerah Donomulyo dan 

semuanya merupakan kemitraan PT. JAGUAR. Siklus chic-in 

berlangsung selama 50-60 hari, paling cepat selama 50-60 
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hari, paling cepat selama 1-3 minggu . PT. JAGUAR tidak 

menyediakan keswan, yang ada hanya CP yaitu untuk 

membantu jika terjadi complain dari peternak. Obat yang 

digunakan yaitu obat pesanan yang dipesan sendiri oleh 

perusahaan.DOC yang digunakan memakai sitrat.  

Berdasarkan pengamatan penulis, struktur organisasi di 

perusahaan tidak di buat secara tertulis. Adapun struktur 

organisasi di PT. JAGUAR  dapat dideskripsikan. Bagian-

bagian karyawan kantor PT. JAGUAR  anatara lain Balqis 

Yuniar sebagai sales, M.sigit sebagai Admin Sales, Lukita 

Wayuni sebagai keuangan dan Choirunisa sebagai Logitik. 

 

4.1.1  Sarana Produksi Peternakan di PT. JAGUAR  

Sarana produksi peternakan (sapronak) 

merupakan salah satu servis yang diberikan oleh PT. 

Jaguar kepada peternak plasma. Sapronak terdiri dari 

pengadaan DOC, pakan, vaksin, obat. PT. Jaguar selain 

wajib menyediakan sapronak juga berkewajiban 

memberikan bimbingan kepada peternak (plasma), 

melakukan kontrol serta menangani panen dan 

pemasaran. Roghib (2004) menyebutkan 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. Mahyudi, Suryahadi, dan Saleh 

(2010) menambahkan bahwa perusahaan inti 

menyediakan Day Old Chicken (DOC), pakan, vitamin, 

obat, menetapkan harga sesuai kontrak termasuk harga 

jual ayam dan pembayaran piutang dipotong langsung 

setelah hasil panen. 
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PT. Jaguar dalam melakukan kegiatannya tetap 

berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan kemitraan dengan 

pola inti plasma sehingga dengan adanya PT. Jaguar , 

kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha peternak dan 

karyawan PT. Jaguar dapat terus semakin maju dan 

berkembang. Santoso (2004) pola kemitraan 

dikembangkan agar peternak raakyat sebagai ekonomi 

usaha kecil dapat terlibat dan turut mengambil manfaat 

didalamnya. 

Peternak plasma yang dikembangkan di PT. 

Jaguar meliputi tiga aktivitas pokok, yaitu:  

1.  Pemasokan sarana produksi ternak berupa DOC, 

pakan, dan obat 

2.  Pemeliharaan ayam pedaging (broiler) 

3.  Pemasaran hasil produksi 

 

Perusahaan inti bertanggung jawab dalam 

pemasokan sarana produksi dan pemasaran hasil produksi 

berupa ayam hidup, sedangkan peternak plasma 

bertanggung jawab dalam proses produksi untuk 

menghasilkan ayam pedaging dengan kualitas baik dan 

juga peternak harus menyediakan kandang, anak 

kandang, peralatan serta biaya operasional lainnya. 

Prawirokusumo (2001) kemitraan yang menggunakan 

pola inti plasma sangat baik untuk perkembangan sektor 

perkebunan, peternakan, dan perikanan dimana 

perusahaan inti adalah perusahaan besar yang 

melaksanakan pembinaan terhadap usaha kecil mulai dari 

penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai 

pemasaran hasil produksi. 
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4.1.1.1  DOC 

DOC ayam broiler yang dipakai merupakan 

DOC dari Cobb. Menurut Fadillah (2004), kesuksesan 

beternak ayam broiler komersial tergantung dari 

kualitas DOC yang dipelihara. Jika DOC yang 

dipelihara berkualitas maka selama pemeliharaannya 

tidak akan mengalami kendala yang berarti sehingga 

peforma yang dihasilkan tergantung dari factor 

lingkungan nya. Sebaliknya, jika yang dipelihara DOC 

berkualitas jelek, produksi yang di capai tidak akan 

optimal walaupun faktor lingkungan yang diberikan 

sudah maksimal. Rasyaf (2004) pedoman untuk 

memilih DOC anatara lain ayam harus berasal dari 

induk yang sehat agar tidak membawa penyakit 

bawaan; ukuran atau bobot ayam yaitu untuk bobot 

normal DOC sekitar 35-40 gram; anak ayam itu 

memperhatikan mata yang cerah dan bercahaya, aktif 

serta tampak segar; DOC tidak memperlihatkan cacat 

fisik seperti kaki bengkok, mata buta atau kelainan 

fisik lain nya yang mudah dilihat; dan tidak ada 

lekatan tinja di duburnya. Cahyono (2004) pemilihan 

DOC harus memperhatikan syarat-syarat tertentu dari 

anak-anak ayam tersebut yang akan dipelihara dan 

dibesarkan lebih lanjut untuk tujuan komersial. 

Dengan menyeleksi anak ayam maka beberapa 

keuntungan dapat diperoleh selama dalam 

pemeliharaan selanjutnya,yakni: (a) produksi yang 

dicapai dapat optimal karena tingkat mortalitas pada 

ternak ayam rendah (b) memudahkan dalam 

pengelolaan karena anak-anak ayam yang dipelihara 

mempunyai tingkat keseragaman yang tinggi baik 



35 
 

terhadap kesehatan,ukuran besar dan jenisnya (c) 

keuntungan yang diperoleh dapat lebih tinggi dan (d) 

dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan 

konsumen. Ciri – cirri DOC yang baik : 

1.  Bebas dari penyakit pollorum, jamur dan 

omphalitis.  

2.  Berasal dari induk yan baik. 

3.  DOC terlihat aktif dan lincah dan mata cerah. 

4.  DOC memiliki kekebalan dari induk yang tinggi. 

5.  Kaki DOC besar dan basah. 

6.  Memiliki bulu cerah, penuh dan tidak kusam. 

 

Table 1. Harga DOC per tahun Pola Kemitraan PT.JAGUAR 

 
Peternak 1  Peternak 2 Peternak 3 

Harga (Rp / ekor) 81.600.000 81.600.000 132.050.000 

Jumlah (ekor) 12,000 12 21.5 

Jumlah (Rp) 40.8 40.8 36.933 

 

 
Peternak 4  Peternak 5 Peternak 6 

Harga (Rp / ekor) 
158.600.000 184.250.000 150.450.000 

Jumlah (ekor) 24.500 33.000 24.000 

Jumlah (Rp) 38.800 33.500 37.400 
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4.1.1.2 Pakan dan Minum  

Tempat pakan yang sesuai dengan umur ayam 

serta jumlah tempat pakan ketersediaan cukup 

berpengaruh terhadap perkembangan ayam sehingga 

jumlah dan bentuk baik tempat pakan maupun minum 

harus diperhatikan agar diperoleh bobot panen yang 

maksimal. Jumlah tempat pakan dan minum yang 

terlalu sedikit akan membuat broiler tidak mendapat 

pakan dan minum secara merata. Ketidak merataan ini 

dapat mempengaruhi bobot panen yang tidak seragam, 

hal ini tentu saja akan menimbulkan penurunan 

keuntungan bagi peternak sendiri. Sistem peternakan 

pada saat DOC menggunakan tempat pakan dan 

tempat minum khusus DOC, sedangkan saat 

memasuki umur 12 hari mulai menggunakan hanging 

feeder  dan nipple hinnga panen. Sistem peternakan 

open house pada saat DOC menggunakan tempat 

pakan dan minum khusus DOC, sedangkan saat 

memasuki usia 12 hari (brooder dilepas) mulai 

menggunakan hanging feeder dan tempat minum 

ototmatis. Hasil pengamatan di peternakan sistem 

open house milik Peternak 1, Peternak 2, Peternak 3, 

Ibu. Siti, Bapak. Wijiyanto, Bapak. Lasmono Agung . 

Hasil pengamatan di peternakan sistem open house 

milik Peternak 1 dan Peternak 2 menggunakan tempat 

minum DOC sebanyak 28 buah untuk 1 kandang 

dengan kapasitas 2000 ekor, sedangkan di peternakan 

Bapak. Gito tempat minum DOC sebanyak 37 buah 

untuk 1 kandang  berisi 3000 ekor, Di peternakan 

Peternak 4 digunakan tempat minum 100 buah untuk 1 

kandang berisi 3,500 ekor, di peternakan Peternak 5 
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tempat minum DOC sebanyak 140 untuk 1 kandang 

berisi 4000 ekor , sedangkan di peternakan Peternak 6 

untuk 2 kandang tempat minum DOC 80 dan 48 buah. 

Standartnya 1 tempat minum dapat digunakan untuk 

100 ekor, sedangkan pakan hanya di sebar di atas 

Koran saja. Hari ke 2 tetap. 

 

Table 2. Harga Pakan per tahun Pola Kemitraan (Rp/Kg) 

Pakan (Rp) Peternak 1 Peternak 2 Peternak 3 

Total  314.911.220 314.926.900 550.165.000 

Jumlah sak 789 819 `1.484 

Harga (Rp) 2.404.741 2.319.656 2.205.579 

 

Pakan (Rp) Peternak 4 Peternak 5 Peternak 6  

Total  629.742.500 709.042.500 713.877.500 

Jumlah sak 1.691 1.723 1.872` 

Harga (Rp) 2.227.919 2.486.656 2.296.421 

 

4.1.1.3 Vaksin, Vitamin, dan Obat - obatan 

Hasil pengamatan di PT. JAGUAR , 

perusahaan tidak menyediakan vaksin bagi peternak 

plasma.peternak plasma menyediakan sendiri vaksin 

dan obat obatan untuk ternak yang dipelihara , 

diperoleh dari poultryshop di daerah sekitar 

peternakan Adapun cara penggunaan obat-obatan yaitu 

melalui air minum, pakan dan suntikan (Rasyaf, 

2004). 



38 
 

Vaksinasi adalah proses memasukkan bibit 

penyakit yang sudah mati (disebut vaksinasi pasif) 

atau bibit penyakit yang sudah dilemahkan (disebut 

vaksinasi aktif) ke dalam tubuh ayam baik melalui 

injeksi (suntikan), campuran air minum, maupun tetes 

mata. Pada  peternakan ayam ras pedaging, jenis 

vaksin yang sering dipakai hanya new castle disease 

(ND) atau tetelo atau gumboro (Fadilah, 2004). Ada 

beberapa vitmin yang digunakan untuk menunjang 

proses pertumbuhan ayam broiler yang diberikan 

daintaranya : 

 Vitacart Plus  

 Prima Tylcosin 

 Prima Vitaplus 

 Low stress-c 

 

4.1.1.4  Pemasaran Hasil Produksi 

 Pemasaran dalam peternakan broiler pola 

kemitraan sangatlah penting karena bertujuan untuk 

membantu perusahaan dan peternak dalam upaya 

untuk mencapai tujuan dan targetnya secara 

menyeluruh, sehingga dibutuuhkan manajemen 

pemasaran untuk mencapai tujuan tersebut. 

 Lembaga-lembaga pemasaran yang berperan 

dalam proses pemasaran broiler di peternakan sistem 

open house meliputi PT. JAGUAR Farm, agen, dan 

bakul/pedagang eceran. 

1) PT. JAGUAR  

Perusahaan berperan sebagai inti dan 

merupakan lembaga pemasaran utama yang berfungsi 

sebagai produsen broiler baik  dalam bentuk hidup 
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maupun karkas. Perusahaan dalam hal ini melakukan 

fungsi-fungsi pemasaran yang meliputi fungsi 

pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas. 

Pengembangan pada startegi pemasaran dengan cara 

menyusun klasifikasi produk yang didasarkan pada 

karakteristik produk. Klasifikasi produk tersebut 

adalah barang tidak tahan lama dan barang tahan lama 

(kotler,2002). Broiler yang dipasarkan merupakan 

barang tidak tahan lama maka strategi yang perlu 

digunakan adalah dengan menyebarluaskan sesegera 

mungkin dan menarik keuntungan yang tidak terlau 

besar. PT. JAGUAR mengikuti harga pasar yang di 

tentukan setiap harinya dan memberikan diskon pada 

pembeli dengan partai besar. 

2) Agen/Pedagang Besar  

Agen (pedagang partai besar) adalah lembaga 

yang berperan aktif dalam memasarkan broiler dalam 

bentuk karkas ke pasar-pasar. Agen mengambil dalam 

bentuk ayam hidup dari peternakan yang kemudian di 

sembelih dan dilakukan pembersihan bulu ayam, lalu 

dipasarkan ke konsumen lokal di sekitaran donomulyo 

dan sumber manjing dalam bentuk karkas, dimana 

jeroan dijua secara berbeda. Pedagang besar 

diperlukan karena perusahaan tidak mungkin 

memasarkan broiler langsung ke pasar. Pedagang di 

pasar memiliki peranan yang sangat besar sekali 

karena dengan adanya pedagang pasar yang berada di 

berbagai tempat di daerah Donomulyo dan Sumber 

manjing maka dapat memudahkan perusahaan 

memasarkan produknya dan konsumen juga mudah 

memperoleh daging ayam. 
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3) Bakul 

Bakul sangat berperan aktif dalam membantu 

memasarkan broiler dalam bentuk karkas dari 

peternakan ke konsumen di sekitar Donomulyo dan 

Sumbermanjing,. Pedagang ecer sangat diperlukan 

karena tidak mungkin peternak maupun PT. JAGUAR  

memasarkan broiler langsung ke konsumen. Bakul 

biasanya mengambil dengan hitungan ekor tidak 

hitungan kilogram karena  akan lebih banyak 

mendapatkan ayam per ekor dari pada per kg, 

sehingga mereka juga dapat mencukupi kebutuhan 

hidup nya. 

Swastha (2000) menyebutkan bahwa terdapat 

dua golongan besar lembaga pemasaran yang terlibat 

dalam saluran distribusi yaitu perantara pedagang dan 

perantara agen. Perantara ini mempunyai hubungan 

yang erat dalam kepemilikan barang, mereka berhak 

memiliki barang-barang yang dipasarkan, meskipun 

tidak memilikinya secara fisik. Pedagang dapat 

digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: produsen, 

pedagang besar, dan pengecer. Proses pemasaran 

broiler yang dimaksud dengan pedagang besar adalah 

agen yang tidak langsung menjual barangnya (ayam) 

ke konsumen tetapi masih melalui beberapa pedagang 

kecil dibawahnya, dan pedagang kecil adalah 

bakul/pedagang ecer yang langsung menjual 

dagangannya (ayam) kekonsumen. 

Pembeli yang sebagian besar adalah 

agen(pedagang partai besar)dan bakullangsung 

menghubungi ke kantor kemitraan (inti) untuk 

membeli broiler hidup, sehingga peternak tidak ikut 
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campur dalam proses ini. Peternak nantinya sebelum 

pemanenan akan diberitahu oleh bagian marketing PT. 

JAGUAR nama-nama agen dan bakul yang akan 

mengambil hasil panen beserta tonase ayam yang 

dapat diberikan kepada agendan bakul yang 

bersangkutan. Proses penimbangan tidak dilakukan 

oleh peternak melainkan tukang timbang yang dikirim 

oleh kemitraan (inti), jika penimbang atau PPL 

maupun kepala produksi tidak datang maka peternak 

terpaksa menimbang sendiri hasil panen. Pembayaran 

atas pembelian broiler hidup oleh agen dan bakul 

dilakukan setelah melakukan penimbangan dan 

beberapa agen maupun bakul membayar satu atau dua 

hari setelah penimbangan. Pembayaran dilakukan oleh 

agen maupun bakul dengan cara membayar langsung 

ke bagian marketing PT. JAGUAR Malang atau 

transfer ke rekening milik PT. JAGUAR Malang 

Nominal pembayaran setiap agen dan bakul pasti 

berbeda-beda sesuai dengan jumlah tonase yang 

mereka bawa dan harga yang telah disepakati oleh 

agen dan bakul dengan PT. JAGUAR Malang. Harga 

pada agen dan bakul biasanya mengikuti harga pasar 

pada hari panen, harga tersebut bisa diatas atau 

dibawah harga kontrak antara PT. JAGUAR Malang  

dengan peternak plasma. 

 

4.2  Profil Peternak Plasma Responden Penelitian 

 Peternak plasma yang dijadikan sebagai responden 

adalah peternak di Kecamatan Donomulyo. Pengambilan 

responden digunakan sebagai sumber data primer dan 

dijadikan sebagai informasi tentang identitas peternak, data ini 
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meliputi : nama, tahun berdiri, pengalamn beternak. 

Krakteristik responden dapat dilihat di table 3 berikut : 
 

Table 3. karakteristik responden di PT. JAGUAR Malang 

Nama Peternak : Peternak 1 

Tahun Berdiri : 2001 

Alamat : 
Desa Donomulyo, kecamatan 

Donomulyo 

Jenis Usaha : Peternakan Ayam Broiler 

Komoditi : Ayam Pedaging 

Jumlah Populasi : Ayam Produksi : 2000 

 

Peternak ke 1 merupakan peternak ayam broiler yang berdiri 

pada tahun 2001. Peternak 1 memiliki umur 53 tahun. Beliau 

memiliki riwayat pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah 

Atas. Peternak 1 beralamatkan di desa Donomulyo Kecamatan 

Donomulyo Malng. 

 Beliau memulai usaha dengan populasi sebanyak 500 

pada tahun 2001, beliau belajar beternak ayam pedaging dari 

teman dan lingkungan sekitar. Kini populasi di peternak 1 

sebanyak 2000 ekor , peternak 1 memiliki pegawai 2 orang. 

 Ayam pedaging yang digunakan oleh peternak 1 berasal 

dari PT. Charoeen Pokphand, dengan strain Cobb. Pakan yang 

digunakan juga sama berasal dari PT.Charoen Pokphand, jika 

peternak tersebut mengalami kekuranagan pakan bisa meminta 

kepada peternak yang lain.  
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Nama Peternak : Peternak 2 

Tahun Berdiri : 2000 

Alamat : 
Desa Donomulyo, kecamatan 

Donomulyo 

Jenis Usaha : Peternakan Ayam Broiler 

Komoditi : Ayam Pedaging 

Jumlah Populasi : Ayam Produksi : 2000 

 

Dari kedua peternak tersebut memiliki popolasi yang 

sama tetapi pengalaman usaha berbeda tahun. Peternak 1 

memiliki pengalaman 15 tahun hingga tahun 2016 , sedangkan 

peternak 2 memiliki pengalaman 14 tahun hingga tahun 2016, 

artinya peternakan milik Peternak 1 memilik pengalaman yang 

lebih dibandingkan dengan peternakan Peternak 2.  

Nama Peternak : Peternak 3 

Tahun Berdiri : 2003 

Alamat : 
Desa Donomulyo, kecamatan 

Donomulyo 

Jenis Usaha : Peternakan Ayam Broiler 

Komoditi : Ayam Pedaging 

Jumlah Populasi : Ayam Produksi : 3500 

  

 Peternakan milik Peternak 3 merupakan peternak ayam 

broiler yang berdiri pada tahun 2003. Peternak 3 memiliki 

umur 55 tahun. Beliau memiliki riwayat pendidikan terakhir 

yaitu Sekolah Menengah Atas. Peternak 3 beralamatkan di 

Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo, Malang. 

 Beliau memulai usaha dengan populasi sebanyak 700 

pada tahun 2003, beliau belajar beternak ayam pedaging dari 

orang tua dan lingkungan sekitar. Kini populasi di peternakan 
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milik Peternak 3 sebanyak 3500 ekor , peternakan milik 

Peternak 3 memiliki pegawai 2 orang. 

 Ayam pedaging yang digunakan oleh peternakan 

Peternak 3 berasal dari PT. Charoeen Pokphand, dengan strain 

Cobb. Pakan yang digunakan juga sama berasal dari 

PT.Charoen Pokphand, jika peternak tersebut mengalami 

kekuranagan pakan bisa meminta kepada peternak yang lain.  

 

Nama Peternak : Peternak 4 

Tahun Berdiri : 2004 

Alamat : 
Desa Telogosari, kecamatan 

Donomulyo 

Jenis Usaha : Peternakan Ayam Broiler 

Komoditi : Ayam Pedaging 

Jumlah Populasi : Ayam Produksi : 4000 

 

Peternakan milik Peternak 4 merupakan peternak ayam 

broiler yang berdiri pada tahun 2004. Peternak 4 memiliki 

umur 46 tahun. Beliau memiliki riwayat pendidikan terakhir 

yaitu Sekolah Menengah Atas. Peternak 4  beralamatkan di 

Desa Telogosari Kecamatan Donomulyo, Malang. 

Beliau memulai usaha dengan populasi sebanyak 650 

pada tahun 2004, beliau belajar beternak ayam pedaging dari 

orang tuanya sendiri. Kini populasi di peternakan milik 

Peternak 4 sebanyak 4000 ekor , peternakan milik Peternak 4 

memiliki pegawai 2 orang. 

Ayam pedaging yang digunakan oleh peternakan 

Peternak 4 berasal dari PT. Charoeen Pokphand, dengan strain 

Cobb. Pakan yang digunakan juga sama berasal dari 
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PT.Charoen Pokphand, jika peternak tersebut mengalami 

kekuranagan pakan bisa meminta kepada peternak yang lain.  

 

Nama Peternak : Peternak 5 

Tahun Berdiri : 1997 

Alamat : 
Desa Telogosari, kecamatan 

Donomulyo 

Jenis Usaha : Peternakan Ayam Broiler 

Komoditi : Ayam Pedaging 

Jumlah Populasi : Ayam Produksi : 4000 

 

Dari kedua peternak tersebut memiliki popolasi yang 

sama tetapi pengalaman usaha berbeda tahun. Peternak 4 

memiliki pengalaman 14 tahun hingga tahun 2016 , sedangkan 

peternakan milik Peternak 5 memiliki pengalaman 19 tahun 

hingga tahun 2016, artinya peternakan milik Peternak 5 

memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan dengan 

peternakan Peternak 4.  

 

Nama Peternak : Peternak 6 

Tahun Berdiri : 2000 

Alamat : 
Desa Telogosari, kecamatan 

Donomulyo 

Jenis Usaha : Peternakan Ayam Broiler 

Komoditi : Ayam Pedaging 

Jumlah Populasi : Ayam Produksi : 5000 

 

Peternak 6 merupakan peternak ayam broiler yang 

berdiri pada tahun 2000. Peternak 6 memiliki umur 50 tahun. 

Beliau memiliki riwayat pendidikan terakhir yaitu Sarjana. 
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Peternak 6 beralamatkan di Desa Telogosari Kecamatan 

Donomulyo, Malang. 

 Beliau memulai usaha dengan populasi sebanyak 750 

pada tahun 2000, beliau belajar beternak ayam pedaging dari 

teman nya sendiri. Kini populasi di peternak 6 sebanyak 5000 

ekor , Peternak 6 memiliki pegawai 2 orang. 

 Ayam pedaging yang digunakan oleh peternak 6 berasal 

dari PT. Charoeen Pokphand, dengan strain Cobb. Pakan yang 

digunakan juga sama berasal dari PT.Charoen Pokphand, jika 

peternak tersebut mengalami kekuranagan pakan bisa meminta 

kepada peternak yang lain.  

 

4.3  Profil Usaha Peternakan Broiler 

4.3.1 Tipe, Letak dan Umur Kandang  

 Peternakan broiler milik Peternak 1 dan Peternak 2 

menggunakan kandang dengan sistem open house dengan tipe 

kandang panngung. Kandanag dengan sistem open house 

dipilih oleh kedua peternak tersebut dengan harapan dapat 

meningkatakan jumlah/kapasitas pemeliharaan broiler dengan 

ukuran tanah yang luas, selain itu diharapkan dapat 

meningkatkan keuntungan yang diperoleh setiap periode nya. 

Kadang milik Peternak 1 dan Peternak 2 terletak di belakang 

rumah nya sendiri dan dekat dengan pemukiman warga, 

menurut nuryanto (2007) Pemilihan lokasi kandang Lokasi 

kandang yang baik adalah: a) Sumber air bersih mudah 

diperoleh b) Topografi c) Tekstur tanah d) Sarana transportasi 

mudah terjangkau e) Sirkulasi udara lancar f) Jarak dari 

lingkungan perumahan penduduk tidak terlalu dekat. Sumber 

air di kedua peternakan ini berasal dari air sumur yang berada 

didekat kandang dan sumber listrik berasal dari PLN. 
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 Peternakan Broiler milik Peternak 3 menggunakan 

kandang dengan sistem open house dengan tipe kadang 

panggung. Kadang dengan sistem open house dipilih oleh 

Peternak 3 dengan harapan dapat meningkatkan 

jumlah/kapasitas pemeliharaan broiler dengan ukuran tanah 

yang luas, selain itu diharapkan dapat meningkatkan 

keuntungan yang diperoleh setiap periode nya. Kadang milik 

Peternak 3 terletak di belakang rumah nya sendiri dan dekat 

dengan pemukiman warga. menurut nuryanto (2007) 

Pemilihan lokasi kandang Lokasi kandang yang baik adalah: 

a) Sumber air bersih mudah diperoleh b) Topografi c) Tekstur 

tanah d) Sarana transportasi mudah terjangkau e) Sirkulasi 

udara lancar f) Jarak dari lingkungan perumahan penduduk 

tidak terlalu dekat. Sumber air di peternakan ini berasal dari 

sanyo dan sumber listrik berasal dari PLN. 

 Peternakan broiler milik Peternak 4 dan Peternak 5  

menggunakan kandang dengan sistem open house dengan tipe 

kandang panggung. Kandanag dengan sistem open house 

dipilih oleh kedua peternak tersebut dengan harapan dapat 

meningkatakan jumlah/kapasitas pemeliharaan broiler dengan 

ukuran tanah yang luas, selain itu diharapkan dapat 

meningkatkan keuntungan yang diperoleh setiap periode nya. 

Kadang milik Peternak 4 dan Peternak 5 terletak di belakang 

rumah nya sendiri dan dekat dengan pemukiman warga, 

menurut nuryanto (2007) Pemilihan lokasi kandang Lokasi 

kandang yang baik adalah: a) Sumber air bersih mudah 

diperoleh b) Topografi c) Tekstur tanah d) Sarana transportasi 

mudah terjangkau e) Sirkulasi udara lancar f) Jarak dari 

lingkungan perumahan penduduk tidak terlalu dekat. Sumber 

air di kedua peternakan ini berasal dari air sanyo tanpa 

menggunakan air sumur dan sumber listrik berasal dari PLN. 
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 Peternakan Broiler milik Peternak 6 menggunakan 

kandang dengan sistem open house dengan tipe kadang 

panggung. Kadang dengan sistem open house dipilih oleh 

Peternak 6 dengan harapan dapat meningkatkan 

jumlah/kapasitas pemeliharaan broiler dengan ukuran tanah 

yang luas, selain itu diharapkan dapat meningkatkan 

keuntungan yang diperoleh setiap periode nya. Kadang milik 

Peternak 6 terletak di sebelah rumah nya sendiri dan dekat 

dengan pemukiman warga. menurut nuryanto (2007) 

Pemilihan lokasi kandang Lokasi kandang yang baik adalah: 

a) Sumber air bersih mudah diperoleh b) Topografi c) Tekstur 

tanah d) Sarana transportasi mudah terjangkau e) Sirkulasi 

udara lancar f) Jarak dari lingkungan perumahan penduduk 

tidak terlalu dekat. Sumber air di peternakan ini berasal dari 

sanyo dan sumber listrik berasal dari PLN. 

 

4.3.2 Konstruksi Bangunan, Ukuran dan Kapasitas 

kandang  

 Kandang open house di keseluruhan peternak 

berpondasi kayu beton.  Bahan baku utama atap adalah asbes 

gelombang dan genteng. Asbes digunakan karena harganya 

yang murah,awet dan mudah diperoleh. Genteng diggunakan 

hanya di ujung atap saja untuk menutup sambungan antara 

asbes sebelah kanan dengan asbes sebelah kiri dan kayu reng 

daintaranya. Dinding kandang terbuat dari bambu, bagian 

ujung dan tengah kandang di beri tiang cor yang tebalnya 14 

cm dan tingginya 4 m dengan jarak 4 meter antar tiang. Terpal 

digunakan  sebagai tirai kandang yang berfungsi menutup 

seluruh bagian kandang dan melindungi broiler dari suhu 

sekitar kandang yang kurang nyaman bagi broiler itu sendiri. 

Alas kandang menggunakan bambu. Alas kandang tersebut 
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menggunakan bambu karena kandang berbentuk panggung, 

sehingga ekstreta bisa langsung jatuh ke tanah. Litter yang 

digunakan berasal dari sekam (kulit padi). Hal ini dilakukan 

agar ayam merasa lebih hangat dan dapat menyerap air yang 

dikandung ekstreta. Litter yang digunakan pada kandang 

panggung tidak selama proses produksi, tetapi hanya mulai 

DOC hingga minggu ke 2 (situasional), setelah itu tidak 

menggunakan litter lagi. Peternak 1 dan Peternak 2 memiliki 

masing-masing 1 kandang open house yang dimana 

berkapasitas 2000 ekor, dimana setiap kandang merupakan 

kandang panggung. Kandang tersebut berukuran panjang 32 m 

dan lebar 10 m. Peternak 3 memilik 1 kandang open house 

dimana berkapasitas 3500 ekor, dimana setiap kandang 

merupakan kandang panggung. Kandang tersebut berukuran 

panjang 50 m dan lebar 15 m. Peternak 4 dan Peternak 5 

memiliki masing-masing 1 kandang open house yang 

berkapsitas 4000 ekor, dimana setipa kandang merupakan 

panggung. Kandang tersebut berukuran panjang 66 m dan 

lebar 20 m . Peternak 6 meiliki 2 kandang open house dimana 

masing-masing berkpasitas 2.500 ekor, dimana setiap kandang 

adalah panggung. Kandang tersebut berukuran panjang 40 dan 

lebar 13 m. Dari beberapa peternak open house mampu 

beroperasi sebanyak 6 periode selama satu tahun dengan 

waktu pemeliharaan antara 36 – 43 hari per periode dan waktu 

istirahat hanya 7 hari. 

 

4.3.3 Upah Karyawan 

Peternak 1 , peternak 2 dan peternak 3 meperkejakan 1 

orang anak kandang untuk mengelola peternakan broilernya 

sistem open house, dimana anak kandang mampu merawat 

2000 ekor broiler di peternak 1 dan peternak 2, sedangkan di 
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peternak ke 3 mampu merawat 3500 ekor broiler, gaji yang 

didapatkan per periode sebesar Rp 1.000.000,-. Peternak ke 4 

memperkejakan 1 orang anak kandang untuk mengelola 

peternakan broilernya sistem open house, dimana anak 

kandang mampu merawat  4000 ekor broiler, gaji yang 

didapatkan per periode sebesar Rp 2.000.000,-. Peternak 5 dan 

peternak 6 memperkejaan 2 orang anak kandang untuk 

mengelola peternakan broilernya sistem open house, dimana 

anak kandang milik peternak ke 5 mampu merawat 4000 ekor 

broiler sedangkan di peternak ke 6 mampu merawat 5000 ekor 

broiler, gaji yang didapatkan masing-masing anak kandang ya 

itu Rp 2.000.000,-. 

 

4.4  Kedudukan Inti Plasma di PT. JAGUAR  

 Kemitraan usaha budidaya broiler adalah kerjasama 

antara perusahaan kemitraan dengan peternak plasma. Horne 

and Wachowicz (2005) menyatakan bahwa pola kemitraan 

dalam usaha penggemukan broiler biasanya termasuk dalam 

persekutuan terbatas artinya partner terbatas (inti) 

memberikan kontribusi berupa modal dan berkewajiban 

sebatas jumlah modal yang dikontribusikan, mereka tidak 

dapat dirugikan lebih dari jumlah modal yang diberikan. 

Partner umum (plasma) memiliki kewajiban yang tidak 

terbatas. Inti tidak ikut serta dalam pelaksanaan bisnis seluruh 

kegiatan budidaya dikerjakan oleh plasma. Inti berperan 

sebagai investor dan mereka berbagai keuntungan atau 

kerugian atas persekutuan berdasarkan syarat-syarat perjanjian 

sebelum pendanaan.. Kerjasama yang kemitraan yang 

dijalankan oleh PT. JAGUAR Malang dengan peternakan 

rakyat adalah dengan pola inti plasma PT.JAGUAR Malang 

bertindak sebagai perusahaan inti bertanggung jawab dalam 
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pemasokan saran produksi peternakan (sapronak), meberikan 

bimbingan kepada plasama, dan memasarakan hasil 

produksinya berupa broiler hidup, sedangkan peternak 

plasama bertanggung jawab dalam penyedaiaan 

kandang,peralatan kandang, tenaga kerja, biaya operasional 

lain (sekam, listrik, dll), dan proses produksi untuk 

menghasilkan broiler itu sendiri dengan kualitas yang baik dan 

sesuai standart perusahaan. Shinta (2011) menjelaskan bahwa 

dalam penjelasan Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor. 

9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan model inti plasma 

adalah “hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha 

menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan 

mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam 

menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian 

bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, 

penguasaan dan peningktan teknologi yang diperlukan bagi 

peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha”. 

Kemitraan dengan pola inti plasma mampu 

mengembangkan usaha sektor peternakan, dimana perusahaan 

inti adalah perusahaan besar dengan kepemilikan modal yang 

besar serta menguasai teknis pemeliharaan dan berkewajiban 

memberikan pembinaan yang baik terhadap peternak rakyat 

mulai dari sapronak, bimbingan selama pemeliharaan, dan 

pemasaran hasil utama budidaya broiler. Kemitraan yang 

dikembangkan oleh PT. JAGUAR Malang meliputi tiga 

aktivitas pokok, yaitu: 

1. Pemasokan sarana produksi peternakan (sapronak) berupa 

bibit (DOC), pakan, dan VODV 

2. Bimbingan teknis oleh PPL selama masa pemeliharaan 

3. Pemasaran hasil utama produksi (broiler hidup) 
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Perusahaan inti bertanggung jawab dalam pemasokan 

sapronak dan hasil dari panen sedangkan pternak plasma 

bertanggung jawab melakukan pemeliharaan broiler dengan 

baik, penyediaan kandang, peralatan kandang, tenaga kerja, 

dan operasional kandang selama periode pemeliharaan broiler. 

Shinta (2011) menjelaskan bahwa peran pengusaha besar 

selaku (inti) tentunya harus diimbangi dengan peran usaha 

kecil (plasma) yaitu meningkatkan kemampuan manajemen 

dan kinerja usahanya yang berkelanjutan serta memanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan 

bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha 

menengah. 

 Kedudukan hak,tugas, dan kewajiban dari PT. JAGUAR 

Malng sebagai perusahaan int dan peternakan rakyat sebagai 

pternak plasma dicantumklan dalam pasal-pasal surat 

perjanjian kontrak kerjasama kemitraan. Hak dan kewajiban 

dari masing-masing kedua pihak perusahaan inti dan peternak 

plasma adalah sebagi berikut : 

1. Hak, tugas dan kewajiban perusahaan inti/PT. JAGUAR 

Malang. 

a) Pihak Pertama menjamin pengadaan SAPRONAK 

seperti DOC (Day Old Chicken) ayam pedaging, 

obat-obatan, vaksin, pakan broiler dengan kualitas 

standar, dengan jumlah yang sesuai dengan kapasitas 

farm, yang dibeli oleh Pihak Kedua dari Pihak 

Pertama dengan harga SAPRONAK yang akan 

dimasukkan dan dijelaskan melalui kesepakatan 

kedua belah pihak yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 

b) Pihak pertama berhak menentukan jadwal 

pemasukan SAPRONAK, agar mengatur stabilitas 
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produksi, mengatur saat panen dan berat panen 

sesuai selera konsumen. 

c) Pihak pertama akan member tahu bila terjadi 

perubahan harga SAPRONAK dan perubahan 

tersebut baru mulai berlaku pada siklus produksi 

selanjutnya setelah panen dari masing-masing farm 

d) Pihak pertama meberikan bimbingan teknis dan alih 

teknologu kepada pihak kedua yang berkaitan 

langsung dengan usaha budidaya ayam pedaging. 

e) Pihak pertama bakal menjamin pemasaran baik 

dengan cara mebeli atau menjualkan ayam panen 

dengan ketentuan yang sudah di sepakti sebelumnya. 

2. Hak, tugas dan kewajiban peternak plasma (Pihak Kedua) 

  a) Pihak Kedua wajib mempersiapkan lahan, 

pembangunan kandang, peralatan farm,  

perlengkapan lain selain SAPRONAK, serta 

menyiapkan tenaga kerja dalam rangka menjalankan 

operasi farm sebelum kedatangan SAPRONAK 

yang dikirim pihak pertama kepada Pihak Kedua. 

  b)  Pihak Kedua wajiub mebeli seluruh kebutuhan 

SAPRONAK untuk keperluan farm yang dimaksud 

dalam perjanjian ini dari Pihak pertama. 

c) Pihak kedua dilarang menerima atau memasukan 

SAPRONAK dari pihak lain selain  dari pihak 

pertma. 

  d) Pihak Kedua mengizinkan untuk melakukan 

audistock dan catatan produksi serta finansial yang 

dibutuhkan setiap saat. 

  e) Pihak Kedua dilarang memindahkan SAPRONAK 

keluar areal peternakan untuk dijual, dipinjamkan 

atau keperluan apapun kecuali atas persetujuan 
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Pihak Pertama, apabila hal tersebut tidak dipatuhi 

oleh pihak kedua maka Pihak Petama berhak 

melaporkannya kepda pihak yang berwajib untuk 

diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 

hokum. 

  f) Pihak kedua menjalankan sendiri operasi farm dan 

wajib mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar 

tercapai ukuran panen yang diinginkan dan setiap 

resiko kegagalan termasuk ayam sakit menjadi 

tanggung jawab Pihak Kedua. 

g) Pihak Kedua wajib mengajukan permintaan 

SAPRONAK kepada Pihak Pertama minimal  1 

(satu) minggu sebelum tanggal pengiriman yang 

diminta. Kerugian akibat kelambatan pengajuan 

permintaan sehingga menyebabkan pengiriman 

SAPRONAK oleh Pihak Pertama mengalami 

kelambatan merupakan tanggung jawab Pihak 

Kedua. 

h)  Pihak Kedua wajib melakukan pencatatan dan 

pelaporan data perkembangan 

budidaya/produksinya melalui jumlah Day Old 

Chicken (DOC) saat datang, jumlah ayam hidup, 

jumlah ayam mati, jumlah pakan yang diberikan, 

berat badan, kematian, vaksinasi, pemberian obat-

obatan dan lain nya sesuai dengan pemakaian 

standar dari pihak pertama untuk ayam berumur 

sehari sampai ayam panen setiap hari. 

i)Pihak Kedua menyiapkan kemudahan pengambilan 

ayam panen oleh Pihak   Pertama seperti 

menyiapkan tenaga angkut untuk ayam panen, 
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air dan lain-lain agar dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. 

j)     Pihak kedua memberikan pelayanan penimbangan 

pada saat ayam dipanen dengan disaksikan dan 

disetujui oleh Pihak Pertama. 

k)  Pihak Kedua wajib menyerahkan dan menjual 

keseluruhan produk ayam panen sesuai harga 

kontrak kepada Pihak Pertama. 

l)    Pihak kedua wajib menjamin keamanan untuk 

pemeliharaan ayam sejak penyerahan bibit ayam 

sampai ayam dapat dipanen dari pencurian, 

kebakaran, kehilangan ataupun hal yang dapat 

mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama. 

m)    Pihak Kedua wajib menanggung dan membayar 

seluruh biaya-biaya, pajak-pajak, rekening-rekening 

dan biaya renovasi sebelum maupun selama 

perjanjian ini berlangsung 

n)   Apabila barang jaminan yang dijaminkan ke Pihak 

Pertama bukan lokasi farm yang diperjanjikan dalam 

perjanjian kerjasama ini, jika Pihak Kedua terbukti 

melanggar ketentuan pasal 5 ayat 7 perjanjian ini 

maka Pihak Kedua tetap wajib menjamin 

pelaksanaan perjanjian ini hingga jatuh tempo 

perjanjian berakhir. 

4.5  Modal Usaha  

Modal merupakan hal terpenting awal dalam membuka 

sebuah usaha. Modal pada umumnya terbagi menjadi dua 

bagian yaitu modal tetap dan modal kerja. Contoh dari modal 

usaha peternakan ayam petelur adalah kandang, pullet, gudang 

pakan, dan gudang telur. Sedangkan untuk modal kerja 

memiliki contoh yaitu pembelian pakan, pembayaran listrik, 
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pembelian pulsa. Modal dalam pengertian sehari hari adalah 

sejumlah uang yang perlu dimiliki sebagai langkah awal 

usaha. Modal tersebut dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

1. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai 

dalam satu kali proses produksi. Modal jenis ini butuh 

pemeliharaan supaya berdaya guna dalam jangka 

waktu lama seperti  tanah, gudang, kandang, peralatan 

dan lain lain 

2. Modal tidak tetap adalah modal yang habis dipakai 

dalam satu proses produksi misalnya pakan, gaji 

pegawai, obat, listrik, telepon, dan lain lain. 

 

Table 4. Struktur modal usaha peternakan broiler  

 
 

 
 

 

 

 

Rp/Farm Rp/kg % Rp/Farm Rp/kg %

Modal Tetap 139.188.000 6066 24,93 139.188.000 6898 24,93

Modal Kerja 419.195.053 18.271 75,07 419.200.433 20777 75,07

Total Modal 558.383.053 24.338 100 558.388.433 27.68 100

Ket.
Peternak 1  Peternak 2

Rp/Farm Rp/kg % Rp/Farm Rp/kg %

Modal Tetap 216.102.000 5831 29,81 260.902.000 6239 30,90

Modal Kerja 710.907.949 19.183 98,06 820.070.840 19.612 97,13

Total Modal 724.974.614 19.562 100 844.304.174 20.19 100

Ket.
Peternak 3 Petrnak 4 



57 
 

 
 

Tabel 4. menunjukan bahwa total modal yang di 

butuhkan dari setiap peternak untuk menghasilkan satu 

kilogram daging broiler milik Peternak 1  sebesar Rp 24.338,-, 

milik Peternak 2 Rp 27.676,-, milik Peternak 3 Rp 19.562,-, 

milik Peternak 4 Rp 20.191,-, milik Peternak 5 Rp 22.721,-, 

dan milik Peternak 6 Rp 18.895,-. Perbedaan biaya tersebut 

terletak pada kebutuhan modal tetap berupa pembuatan 

kandang dan modal kerja berupa biaya pakan yang lebih 

tinngi. Modal tetap yang dibutuhkan peternakan milik Ibu Sri 

Wahyuningsh Rp 139.188.000 atau 24,93 % dari total modal 

yang dibutuhakn selama 1 tahun produksi, artinya diperlukan 

modal tetap sebesar Rp 6.066,- untuk menghasilkan 1 

kilogram broiler. Modal tetap yang dibutuhkan peternakan 

milik Peternak 2 Rp 139.188.000 atau 24,93 % dari total 

modal yang dibutuhkan selama 1 tahun produksi, artinya 

diperlukan modal tetap sebesar Rp 6.898,- untuk menghasilkan 

1 kilogram broiler. Modal tetap yang dibutuhkan peternakan 

milik Peternak 3 Rp 216.102.000 atau 29,81% dari total modal 

yang dibutuhkan selama 1 tahun produksi, artinya diperlukan 

modal tetap sebesar Rp 5.831,- untuk menghasilkan 1 

kilogram broiler. Modal tetap yang dibutuhkan peternakan 

milik Peternak 4 Rp 260.902.000 atau 30,90 % dari total 

modal yang dibutuhkan selama 1 tahun produksi, artinya 

diperlukan modal tetap sebesar Rp 6.239,- untuk menghasilkan 

Rp/Farm Rp/kg % Rp/Farm Rp/kg %

Modal Tetap 272.220.000 6651 29,27 356.614.000 6925 36,65

Modal Kerja 908.777.338 22.204   97,72 947.735.051 18.404 97,40

Total Modal 929.940.496 22.721 100 973.010.051 18.9 100

Ket.
Peternak 5                           Peternak 6
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1 kilogram broiler. Modal tetap yang dibutuhkan peternakan 

milik Peternak 5 Rp 272.220.000 atau 29,27 % dari total 

modal yang dibutuhkan selama 1 tahun produksi, artinya 

diperlukan modal tetap sebesar Rp 6.651,- untuk menghasilkan 

1 kilogram broiler. Modal tetap yang dibutuhkan peternakan 

milik Peternak 6  Rp 356.614.000 atau 36,65 % dari total 

modal yang dibutuhkan selama 1 tahun produksi, artinya 

diperlukan modal tetap sebesar Rp 6.925,- untuk menghasilkan 

1 kilogram broiler. Biaya tertinggi dalam modal tetap adalah 

biaya pembuatan kandang yang bisa menghabiskan 75-98 % 

dari total modal tetap. Prosentase modal tetap pada masing – 

masing peternakan yang berbeda cukup jauh juga karena 

modal pembuatan kandang di peternakan Peternak 1, Peternak 

2, Peternak 3 yang lebih tinggi dari pada modal pembuatan 

kandang milik Peternak 4, Peternak 5, dan Bapak  Lasmono 

Agung, sehingga walaupun kapsitas dan jumlah kandang yang 

dimiliki peternakan Peternak 1, Peternak 2, Peternak 3 lebih 

sedikit dari pada peternakan milik Peternak 4, Peternak 5, 

Peternak 6 modal yang dikeluarkan oleh peternakan milik 

Peternak 1, Peternak 2, Peternak 3 lebih sedikit dari pada 

peternakan milik Peternak 4, Peternak 5 dan Peternak 6. 

Baiaya pembuatan kadang dan peralatan kandang milik 

Peternak 1, Peternak 2 dan Peternak 3 lebih sedikit dari pada 

milik peternakan Peternak 4, Peternak 5 dan Peternak 6 

menjadi penyebabnya. Riyanto (2010) menyebutkan bahwa 

modal tetap merupakan modal yang tidak habis dipakai dalam 

satu kali proses produksi. Modal tetap tidak mudah diperkecil, 

dalam keadaan ekonomi menurun modal tetap tidak dapat 

dikurangi dengan segera sehingga selalu ketinggalan 

waktunya. Susunan modal tetap relatif permanen dalam jangka 

waktu tertenti, karena susunannya tidak mengalami perubahan 
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cepat. Modal tetap mengalami proses perputaran dalam jangka 

waktu pendek. 

 Table  4. menunjukan bahwa peternakan milik 

Peternak 1 mengeluarkan modal sebesar Rp 558.383.053,- 

dengan biaya modal tertinggi pada modal kerja sebesar 75,07 

%. Peternakan milik Peternak 2 mengeluarkan modal sebesar 

Rp 558.388.433,- dengan biaya modal tertinggi pada modal 

kerja sebesar 75,07 %. Peternakan milik Peternak 3 

mengeluarkan modal sebesar Rp 724.974.614,- dengan biaya 

modal tertinggi pada modal kerja sebesar 98,06 %. Peternakan 

milik Peternak 4 mengeluarkan modal sebesar Rp 

844.304.174,- dengan biaya modal tertinggi pada modal kerja 

sebesar  97,13 %. Peternakan milik Peternak 5 mengeluarkan 

modal sebesar Rp 929.940.496,- dengan biaya modal tertinggi 

pada modal kerja sebesar 97,72 %. Peternakan milik Peternak 

6 mengeluarkan modal sebesar Rp 973.010.051,- dengan biaya 

modal tertinggi pada modal kerja sebesar 97,40 %. Modal 

kerja masing-masing peternakan  di penelitian ini meliputi 

pengadaan sekam, pakan, DOC, VODV, LPG, dan listrik. 

Modal kerja berupa pakan, DOC, VODV merupakan 

kewajiban perusahaan dalam pengadaan sapronak bagi 

peternak plasmanya. Modal kerja bisa menghabiskan banyak 

biaya karena terdapat biaya pakan didalamnya yang mampu 

menghabiskan 78-80 % dari total modal kerja. Prosentase 

pembeliaan pakan dan pengadaan DOC sangat berpengaruh 

terhadap modal kerja seperti terlihat table 5 dibawah ini.  
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Tabel 5. Biaya pakan  per kilogram broiler 

 

 

 Peternak 1       Peternak 2         Peternak 3 

          

(Rp) 

      

(%) 

        

(Rp) 

     

(%) 

        

(Rp) 

      

(%) 

Pembelian 

Pakan 
8.016  75,12 7.732  75,13 7.352  77,05 

Pembelian 

DOC 
 6.800 19,47  6.800 19,47  6.156 18,78 

Jumlah 

biaya 

produksi 

14.816  
        

100 
14.532 

         

100 
13.508  

         

100 

 

 

 

      Peternak 4      Peternak 5     Peternak 6  

          

(Rp) 

      

(%) 

         

(Rp) 

      

(%) 

        

(Rp) 

      

(%) 

Pembelian 

Pakan 
7.426  76,83 8.289 77,89 7.655 74,52 

Pembelian 

DOC 
6.233  18,26 6.467  17,56 5.583  20,05 

Jumlah 

biaya 

produksi 

13.659  
         

100 
14.756  

         

100 
13.238  

         

100 

 

Biaya pengadaan produksi tertinggi terdapat pada biaya 

pakan dengan harga Rp 8.289,- per kg dengan presentase 

77,89 % yaitu milik Peternak 5, sedangkan biaya pengadaan 

bibit (DOC) mencapai harga Rp 6.800,- per kg dengan 

presentase mencapai 19,47 % yaitu milik Peternak 1 dan 

Peternak 2. Riyanto (2010) menyebutkan bahwa modal kerja 
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merupakan jumlah seluruh aktiva lancar atau bisa juga 

disebutkan bahwa modal kerja merupakan kelebihan dari 

aktiva lancar diatas hutang lancar. Jumlah modal kerja lebih 

mudah dibesar atau dikecilkan sesuai kebutuhan peternak 

(jumlah modal kerja lebih fleksibel). Rincian modal kerja 

dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan (susunan modal kerja 

relative lebih variabel). Modal kerja mengalami proses 

perputaran dalam jangka waktun yang pendek. 

Modal yang ada di peternakan PT. JAGUAR 

berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

modal sendiri dan modal asing. Soekartawi (2003) 

menjelaskan hal yang sama bahwa modal dapat digolongkan 

berdasarkan sumber, bentuk, kepemilikan serta berdasarkan 

sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal dibagi menjadi 2, 

yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri pada 

peternakan di PT. JAGUAR berasal dari uang peternak itu 

sendiri, sedangkan modal asing berasal dari PT. JAGUAR. 

Modal sendiri tersebut dikeluarkan para peternak untuk 

menjalankan usaha broiler tersebut. Sedangkan modal asing 

yang diperoleh dari PT. JAGUAR adalah modal yang berupa 

pengadaan sapronak. Riyanto (2011) menyatakan bahwa 

modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan 

(dalam hal ini pemilik peternakan), sedangkan modal asing 

adalah modal yang berasal dari luar perusahaan (dalam hal ini 

pemilik peternakan) atau kreditur dan merupakan hutang bagi 

perusahaan yang bersangkutan. 
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4.6  Analisa Usaha  

Analisa usaha adalah landasan untuk menentukan 

sumber daya finansial (keuangan) yang diperlukan untuk 

tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. 

Analisis finansial juga dapat digunakan untuk melakukan 

evaluasi manfaat biaya yang mengacu pada penerimaan dan 

pengeluaran yang mencerminkan harga pasar actual yang 

benar-benar diterima atau yang biayarkan oleh peternak. 

Analisa usaha dapat ditinjau dari laporan rugi laba peternak. 

Laporan rugi laba peternak . 

4.6.1  Biaya Produksi 

 Biaya produksi pemeliharaan ayam pedaging secara 

garis besar dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Biaya Tetap (Fixed 

Cost) yang meliputi sewa tanah, penyusutan. (2) Biaya Tidak 

Tetap (Variable Cost) yang meliputi pembelian DOC, 

pembelian sekam, pakan, obat, vitamin, vaksin, listrik, dan 

LPG. 
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Table 6 . Rata – rata biaya produksi peternak selama 1 tahun 

 
 

 
 

 

 

 

 

Peternak 3

(Rp/kg) (%) (Rp/kg)      (%)      (Rp/kg)   (%)

Biaya (Cost )

 A. Biaya Tetap (Fixed Cost )

1. penyusutan kandang 24 0,80 28 0,80       19      0,59

2. sewa tanah 28 0,93 32 0,93    18      0,55

3. gaji tenaga kerja 44  1,43 50 1,43    27      0,84

Jumlah Biaya Tetap 96 3,16 109 3,16        63  1,98

 B. Biaya Variabel 

   1. Pembelian Sekam 8.8 0,05 8.4 0,05 15.200      0,05

   2. Pembelian DOC 6.8 19,47 6.8 19,47    6.156   18,57

   3. Pembelian Pakan 10.048 75,12 10.173 75,13    9.863   77,39

   6. VODV 50,9   1,67 58,0 1,67   42,12      1,32

   8. Listrik  4,0 0,13 4,4 0,13    8,72       0,27

   9. LPG 0,6 0,40 0,7 0,40    0,38       0,41

Jumlah Biaya Variabel 25.703 96,84 25.436 96,84    31.270  98,02

Jumlah Biaya 25.799 100 25.545 100    31.333    100

Keterangan
Peternak 1 Peternak 2

Peternak 6

(Rp/Kg) (%) (Rp/Kg) (%)    (Rp/Kg)   (%)

Biaya (Cost )

 A. Biaya Tetap (Fixed Cost )

   1. penyusutan kandang 33 1,02 21 0,58        30      0,91

   2. sewa tanah 16 0,48 16 0,43     13      0,38

   3. gaji tenaga kerja 48 1,46 49 1,32     39      1,16

Jumlah Biaya Tetap 97 2,96 86 2,33     82    16,41

 B. Biaya Variabel 

   1. Pembelian Sekam 14.4 0,04 14.4 0,04   28.800    0,08

   2. Pembelian DOC 6.233 18,35 6.467 17,45  5.583   19,45

   3. Pembelian Pakan 7.932 76,79 16.108 78,02       9.852   75,32

   6. VODV 44,06   1,35  47,73 1,29   48,98    1,60

   8. Listrik 3,75 0,11 8,19 0,22     4,45    0,15

   9. LPG    0,33 0,40     0,34 0,65     0,28    0,75

Jumlah Biaya Variabel 28.613 97,04 37.031 97,67 44.288   97,33

Jumlah Biaya 28.71 100 37.117 100 44.370    100

Keterangan
Peternak 4 Peternak 5
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Soekartawi (2006) menyebutkan bahwa biaya tetap 

didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya dan 

terus dikeluarkan walaupun produksi yang didapat banyak atau 

sedikit. Biaya tidak tetap (biaya variabel) didefinisikan sebagai 

biaya yang besar-kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang 

diperoleh. Biaya produksi di masing - masing peternakan 

setiap periode tidak stabil, karena setiap periode harga pakan, 

DOC, dan lain-lain bisa naik turun. Biaya operasional 

terutama pada biaya tidak tetap fluktuatif setiap periodenya 

karena naik turun nya harga kebutuhan pokok seperti pakan, 

DOC, dan obat-obatan. Total biaya (total cost) yang 

dikeluarkan selama rata rata satu  tahun produksi dipeternakan 

milik Peternak 1 dengan populasi 2000 ekor sebesar Rp 

69.865.842,- total biaya sealama 1 tahun produksi di 

peternakan milik Peternak 2 dengan populasi 2000 ekor 

sebesar Rp 69.866.739,-, total biaya selama 1 tahun produksi 

di pternakan milik Peternak 3 dengan populasi 3500 ekor 

sebesar Rp 118.484.658, total biaya selama 1 tahun produksi 

di peternakan milik Peternak 4 dengan populasi 4000 ekor 

sebesar Rp 136.678.473,-, total biaya selama 1 tahun produksi 

di peternakan milik Peternak 5 dengan populasi 4000 ekor 

sebesar Rp 151.462.890,-, total biaya selama 1 tahun produksi 

di peternakan milik Peternak 6 dengan populasi 5000 ekor 

sebesar Rp 157.955.842,-. Biaya produksi rata-rata per tahun 

dari masing-masing peternak mengalami perubahan baiaya 

setiap tahun nya. Biaya yang paling berpengaruh pada biaya 

tidak tetap (variabel) pada masing-masing peternak yaitu pada 

pembelian pakan. Konsumsi pakan setiap tahun nya tidak 

selalu sama, semakin banyak konsumsi pakan maka akan 

semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan untuk pembelian 

pakan. Pembelian bibit (DOC) juga berpengaruh dan sering 
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mengalami fruktuasi harga. Total rata - rata biaya yang harus 

dikeluarkan oleh Peternak 1 selama 1 tahun produksi sebesar 

Rp 3.045,-, biaya yang dikeluarkan oleh Peternak 2 selama 1 

tahun produksi sebesar Rp 3.462,-, biaya yang dikeluarkan 

oleh Peternak 3 selama 1 tahun produksi sebesar Rp 3.197,-, 

biaya yang dikeluarkan oleh Peternak 4  selama 1 tahun 

produksi sebesar Rp 3.268,-, biaya yang dikeluarkan oleh 

Peternak 5 selama 1 tahun produksi sebesar Rp 3.700,-, biaya 

yang dikeluarkan oleh Peternak 6 selama 1 tahun produksi 

sebesar Rp 3.067,- artinya biaya produksi yang dibutuhkan 

peternakan broiler milik Peternak 1 dan Peternak 2 mencapai 

3,16 % dari total biaya produksi, biaya produksi yang 

dibutuhkan peternakan broiler milik Peternak 3 mencapai 1,98 

% dari total biaya produksi, biaya produksi yang dibutuhkan 

peternakan broiler milik Peternak 4 mencapai 2,96 % dari total 

biaya produksi, biaya produksi yang dibutuhkan peternakan 

broiler milik Peternak 5 mencapai 2,33 % dari total biaya 

produksi, dan biaya produksi yang dibutuhkan peternakan 

broiler milik Peternak 6 mencapai 16,41 % dari total biaya 

produksi. 
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Gambar 2. Grafik biaya tetap (fixed cost) (Rp/kg) 

 

Biaya yang dibiutuhkan peternak berupa biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. Dari gambar 2. Dapat diketahui bahwa biaya 

tetap sesuai dengan pengertiannya adalah biaya yang tidak 

berubah dan memiliki nilai rata-rata pertahun. Biaya tetap 

adalah biaya yang besarnya tidak berpengaruh besar jumlah 

produksinya. Peternakan broiler milik Peternak 1 dan Peternak 

2 membutuhkan biaya tetap sebesar Rp 13.233.336 per tahun 

atau 3,16 % dari total biaya produksi. Peternakan broiler milik 

Peternak 3 membutuhkan biaya tetap sebesar Rp 14.066.664  

per tahun atau 1,98 % dari total biaya produksi. Peternakan 

broiler milik Peternak 4 membutuhkan biaya tetap sebesar Rp 

24.233.334  per tahun atau 2,96 % dari total biaya produksi. 

Peternakan broiler milik Peternak 5 membutuhkan biaya tetap 

sebesar Rp 21.163.158  per tahun atau 2,33 % dari total biaya 

produksi. Peternakan broiler milik Peternak 6 membutuhkan 

biaya tetap sebesar Rp 25.275.000  per tahun atau 16,41 % 

dari total biaya produksi. Biaya tetap (fixed cost) yang 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

sri wahyuningsih

kuwat

gito

siti

wijiyanto

lasmono agung



67 
 

dibutuhkan peternakan Bapak Lasomono Agung lebih besar 

dari pada peternakan yang lainnya karena biaya sewa tanah 

dan biaya gaji pekerja yang harus dikeluarkan lebih banyak. 

Lahan yang digunakan Peternak 6 lebih banyak dari 

peternakan yang lain, hal ini dikarnekan populasi atau 

kapasitas Peternak 6 yang lebih banyak. Susanto dan Wardoyo 

(2014) menjelaskan bahwa biaya tetap (fixed cost/FC) adalah 

biaya yang tidak terpengaruh oleh berapapun besarnya output 

(berapapun jumlah output, biaya tetap akan selalu sama). 

Wiyana (2008) biaya tetap adalah biaya yang timbul akibat 

penggunaan sumber daya tetap dalam proses produksi. Sifat 

biaya tetap adalah jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah 

produksi mengalami perubahan (naik dan atau turun).Biaya 

tetap yang dikeluarkan oleh para peternak berupa biaya sewa 

tanah, iuran bulanan, gaji pekerja, hutang bank dan penyusutan 

(depresiasi). Susanto dan Wardoyo (2014) menyebutkan 

bahwa biaya tetap terdiri dari biaya sewa kandang atau 

penyusutan kandang, yaitu biaya yang dibebankan pada nilai 

kandang dan umur penggunaan kandang dibebankan pada 

jumlah siklus per tahun. Biaya sewa lahan, yaitu harga sewa 

lahan yang dibebankan pada nilai sewa tanah yang berlaku di 

lokasi penelitian. Penyusutan peralatan, yaitu nilai pengadaan 

yang dibandingkan dengan umur pakai peralatan dalam tahun. 

Biaya sosial, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan 

lingkungan, baik berupa ayam maupun sumbangan uang ke 

kampung atau lingkungan, namun besarnya biaya tidak dapat 

ditentukan secara pasti dan tidak semua lingkungan memungut 

biaya sosial. Soekartawi (2003) menambahkan biaya tenaga 

kerja termasuk dalam biaya tetap dimana, biaya tenaga kerja 

yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk menggaji pekerja 
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yang membantu dalam kegiatan peternakan dengan satuan 

waktu tertentu (per minggu/per bulan).  

Pada beberapa pternakan biaya tidak tetap peternak 

berupa biaya pembelian sekam, pembelian (DOC), pembelian 

pakan, gaji pekerja, vaksin, obat, listrik, dan LPG. Biaya tidak 

tetap adalah biaya yang selalu berubah sesuai dengan 

perubahan jumlah produksi. Susanto dan Wardoyo (2014) 

meyebutkan bahwa biaya yang termasuk biaya variable yaitu: 

biaya pakan, obat-obatan, tenaga kerja, bahan bakar, listrik, 

air, sekam, biaya panen. Zulkifli (2003) menjelaskan bahwa 

biaya variabel jumlahnya dapat berubah-ubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan, namun biaya per unitnya 

tetap. Artinya, jika volume kegiatan diperbesar 2 kali lipat, 

maka total biaya juga menjadi 2 kali lipat dari jumlah semula. 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya sampai tingkat 

kegiatan tertentu relatif tetap dan tidak terpengaruh oleh 

perubahan volume kegiatan.  

 
Gambar 3. Grafik biaya tidak tetap (Rp/kg) 
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 Gambar 3.  Menunjukan biaya tidak tetap tertingi terjadi 

pada peternak milik Peternak 5 dengan menghabiskan 97,67 % 

dari total biaya produksi pada rara-rata pertahun tersebut 

senilai Rp 887.614.180,- atau Rp 3.614,- per kg broiler dan 

biaya tidak tetap terendah tedapat pada peternakan milik 

Peternak 1 dengan menghasilakn 96,84 % dari total biaya 

produksi pada rata-rata pertahun tersebut senilai Rp 

405.961.717 atau Rp 2.949,- per kg broiler. Perbedaan biaya 

DOC setiap tahun tertinggi terdapat pada peternakan milik 

Peternak 5 dan terendah terdapat pada peternakan milik 

Peternak 1. Perubahan biaya pada biaya tidak tetap pada setiap 

tahun disebabkan karena perubahan DOC yang berubah-ubah 

dan pemakaian obat-obatan setiap tahun nya yang berbeda 

sesuai dengan jenis penyakit dan kondisi ternak pada saat itu. 

Biaya tidak tetap dalam satu tahun produksi pada peternakan 

milik Peternak 5 lebih tinggi dari pada biaya tidak tetap pada 

peternakan milik Peternak 1. Peternakan milik Peternak 5 

menghabiskan biaya tidak tetap Rp 147.935.697 sedangkan 

peternakan milik Peternak 1 menghabiskan biaya tidak tetap 

Rp 67.660.286,-, seperti dijelaskan sebelumnya selisih terjadi 

karena biaya DOC dan pakan yang tidak sama, selain itu biaya 

pengadaan sekam juga berpengaruh. Biaya pengadaan sekam 

yang tinggi pada setiap peternakan penggunaan litter maksimal 

hanya sampai vaksinasi gumbro (umur 12-14 hari). 

 

4.6.2 Penerimaan 

 Penerimaan yang didapat selama satu tahun produksi 

pada setiap pternak  milik Ibu Sri Wahyunigsih sebesar Rp 

34.353.273,- atau 3.198,- per kg, pada setiap peternak milik 

Peternak 2  sebesar Rp 41.734.773,- atau 3.698,- per kg, pada 

setiap peternak milik Peternak 3 sebesar Rp 46.677.078.,- atau 
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,- per kg, 3,343,- per kg, pada setiap peternak milik Peternak 4  

sebesar Rp 54.229.457,- atau 3.388,- per kg, pada setiap 

peternak milik Peternak 5 sebesar Rp 45.405.202,- atau 3.799,- 

per kg, pada setiap peternak milik Peternak 6 sebesar Rp 

58.226.005,- atau 3.173,- per kg. Penerimaan adalah nilai hasil 

dari out put / produksi karena perusahaan telah menjual 

sebanyak barang /jasa pada pihak pembeli.Fadhli (2014) 

menyebutkan bahwa penerimaan perusahaan bersumber dari 

penjualan hasil usaha, seperti panen tanaman dan barang 

olahannya serta panen dari peternak dan barang 

olahannya.Hasil seluruh agribisnis yang dipakai untuk 

konsumsi keluarga harus dihitung sebagai penerimaan 

perusahaan dan akhirnya dipakai pemilik perusahaan secara 

pribadi. Penerimaan yang diterima oleh masing-masing 

peternak sebagai plasma dari PT. JAGUAR Malang terdiri dari 

penjualan ayam, dan bonus. Penerimaan yang diperoleh 

peternak sistem closed house dan peternak sistem open house 

setiap periode selalu mengalami perubahan. Perubahan 

penerimaan terjadi karena jumlah penjualan ayam setiap 

periode berbeda-beda tergantung pada prosentase kematian 

ayam (mortalitas) yang terjadi dari awal pemeliharaan sampai 

pemanenan. Penerimaan yang didapat dari para peternak 

diperoleh dari penjualan ayam, sekam, karung pakan, dan juga 

bonus-bonus yang didapat dari perusahaan. Bonus harga 

diberikan apabila harga ayam dipasar saat panen lebih tinggi 

dari pada harga kontrak sehingga harga pasar dikurangi 

dengan harga kontrak kemudian dikalikan dengan tonase 

panen dan hasilnya dikalikan 20%. Hartono (2008) 

menjelaskan bahwa penerimaan adalah segala sesuatu yang 

dihasilkan oleh suatu proses produksi yang disebut penerimaan 

kotor usaha tani atau nilai produksi (value of production) yang 
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didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam 

jangka waktu tertentu baik yang dijual maupun yang tidak 

dijual. Astuti, dkk (2013) menjelaskan bahwa penerimaan 

dalam suatu peternakan ayam pedaging terdiri dari: (1) hasil 

produksi utama berupa penjualan ayam pedaging, baik hidup 

maupun dalam bentuk karkas, dan (2) hasil sampingan yaitu 

berupa kotoran ayam atau alas "litter" yang laku dijual kepada 

petani sayur mayur atau petani palawija lainnya. 

  

Nilai penerimaan yang didapat di setiap peternak dapat dilihat 

Gambar 4. 

 
Gambar 4. Grafik penerimaan (Rp/kg/periode) 

Gambar 4. Menunjukan bahwa penerimaan tertinggi 

yang diperoleh masing-masing peternak diperoleh pada 

peternakan Peternak 5 yaitu sebesar Rp 45.405.101,- atau Rp 

3.799,- per kg. penerimaan terendah yang diperoleh masing-

masing peternak diperoleh oleh Peternak 6 yaitu sebesar Rp 

58.116.005,- atau Rp 3.173,- per kg. Rata-rata penerimaan 

setiap tahun produksi pada peternakan Peternak 1 Rp 

2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900

grafik penerimaan



72 
 

5.725.546 atau penerimaan per kg broiler sebesar Rp 3.198,-, 

Rata-rata penerimaan setiap tahun produksi pada peternakan 

Peternak 2  Rp 6.995.796  atau penerimaan per kg broiler 

sebesar Rp 3.698,-, Rata-rata penerimaan setiap tahun 

produksi pada peternakan Peternak 3 Rp 7.779.513 atau 

penerimaan per kg broiler sebesar Rp 3.343,-, Rata-rata 

penerimaan setiap tahun produksi pada peternakan Peternak 4  

Rp 9.038.243 atau penerimaan per kg broiler sebesar Rp 

3.388,-, Rata-rata penerimaan setiap tahun produksi pada 

peternakan Peternak 5 Rp 7.567.517 atau penerimaan per kg 

broiler sebesar Rp 3.799,-, Rata-rata penerimaan setiap tahun 

produksi pada peternakan Peternak 6 Rp 9.686.001 atau 

penerimaan per kg broiler sebesar Rp 3.173,-. Penerimaan 

pada peternakan milik Peternak 6 lebih tinggi dari pada 

peternakan yang lain nya karena penerimaan dari kelebihan 

daging peternakan Peternak 6 lebih tinggi, artinya daklam satu 

tahun produksi peternakan milik Peternak 6 mampu 

menghasilkan panen daiatas standart. 
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Tabel 7. Rata-rata penerimaan peternak selama Satu tahun 

Produksi 

 

 

 

  Peternak 1 Peternak 2 Peternak 3 

Rp % Rp %    Rp          % 

Penjualan ayam k

e PT. Jaguar  

73.023.40

4 

99,51 73.756.738 98,85 123.690.927        99,82 

Bonus 362.428  0,49 860.241  1,15  228.800           0,18 

Jumlah 

Penerimaan 

73.385.83

2 

100 74.616.978  100 123.919.727        100 

  Peternak 4 Peternak 5 Peternak 6 

Rp % Rp % Rp             % 

Penjualan ayam

 ke PT. Jaguar  

141.377.427  99,79 153.998.577 99,03 161.749.471     98,97 

bonus 300.400  0,21 1.504.636 0,97  1.679.872       1,03 

Jumlah 

Penerimaan 

 

141.677.827 

100 155.503.214 100 163.429.343   100 
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Table 7. menunjukan bahwa penerimaan yang berasal 

dari penjualan ayam sangat berpengaruh terhadap penerimaan 

pada peternakan milik Peternak 1 mencapai 99,51% dalam 

satu tahun produksi, pada peternakan milik Peternak 2 

mencapai 98,85% dalam satu tahun produksi, pada peternakan 

milik Peternak 3 mencapai 99,82% dalam satu tahun produksi, 

pada peternakan milik Peternak 4 mencapai  99,79% dalam 

satu tahun produksi, pada peternakan milik Peternak 5 

mencapai 99,03% dalam satu tahun produksi, dan pada 

peternakan milik Peternak 6 mencapai 98,87% dalam satu 

tahun produksi. Hasil penjualan ayam pula yang dapat 

menyebabkan penerimaan peternaka setiap tahun sangat 

fluktuatif itu di sebabkan penerimaan sangat dipengaruhi oleh 

tonase penjulan dan harga kontrak setiap periodenya. Hasil 

penerimaan penjualan ayam selain dipengaruhi oleh jumlah 

tonase hasil panen juga mempengaruhi kuantitas produk yang 

dihasilkan, yang nantinya sangat berpengaruh terhadap 

keuntungan yang diperoleh. Kuantitas yang diperoleh dapat 

diukur dari angka mortalitas yang dapat dialami peternak 

setiap tahun nya.   
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4.6.3  Keuntungan  

 
Gambar 5. Grafik keuntungan per kg broiler (Rp/kg/periode) 

 

Gambar 5. Menunjukan bahwa keuntungan yang 

diperoleh peternak peternak tidak tetap setiap tahun nya 

bahkan pada masing-masing peternak. Keuntungan yang lebih 

tinggi terdapat pada peternakan milik Peternak 6 total biaya 

broduksi yaitu sebesar Rp 32.841.005,- atau Rp 106,- per kg 

broiler. Keuntungan yang lebih rendah yaitu terdapat pada 

pternakan milik Peternak 1 total biaya produksi yaitu sebesar 

Rp 21,119,937 atau Rp 153,- per kg broiler.  

4.6.4 Return on Assets (ROA) 

Return on asset berfungsi untuk melihat hasil kinerja 

modal sendiri dan modal asing pada usaha peternakan Ayam 

broiler. Didalam hal ini adalah usaha pternakan ayam 

pedaging yang menjadi responden adalah PT. JAGUAR 

Malang. 
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Gambar 6. Grafik ROA (%/periode) 

Gambar 6 merupakan hasil ROA yang dihasilkan pada 

usaha peternakan ayam broiler yang menjadi responden 

penelitian yaitu PT. JAGUAR Malang. Pada usaha peternakan 

ayam broiler di PT. JAGUAR malang pada peternakan milik 

Peternak 1 ROA tertinggi pada periode 1 yaitu 14,50% 

sedangkan ROA terendah terdapat pada periode 4 yaitu 14,25 

pada peternakan milik Peternak 2 ROA tertinggi pada periode 

4 yaitu 15,11 % sedangkan ROA terendah terdapat pada 

periode 2 yaitu 14,53%, pada peternakan milik Peternak 3 

ROA tertinggi pada periode 5 yaitu 26,65%  sedangkan ROA 

terendah terdapat pada periode 1 yaitu 24.46 %, pada 

peternakan milik Peternak 4 ROA tertinggi pada periode 5 

yaitu 30,74% sedangkan ROA terendah terdapat pada periode 

1 yaitu 28,60%, pada peternakan milik Peternak 5 ROA 

tertinggi pada periode 5 yaitu 33,72% sedangkan ROA 

terendah terdapat pada periode 4 yaitu 31,05%, pada 

peternakan milik Peternak 6 ROA tertinggi pada periode 4 

yaitu 34,54% sedangkan ROA terendah terdapat pada periode 

2 yaitu 33,24%. Syamsudin (2009) Semakin besar ROA suatu 
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usaha, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

dalam usaha tersebut. 

 

4.6.5  Return on Equity (ROE) 

 Hasil pengembalian modal usaha atau return on equity 

sangat perlu diketahui oleh pemeilik saham atau pemilik usaha 

peternakan. Pengukuran return on equity ini didasarkan atas 

besarnya penerimaan dibandingkan dengan modal yang 

diinvestasikan pada usaha peternakan ayam broiler. 

 

 
Gambar 7. Grafik ROE (%/periode) 

 

Gambar 7 menunjukan tingkat return on equity yang 

dihasilkan oleh responden peternak di PT. JAGUAR Malang. 

Pada usaha peternakan ayam broiler di PT. JAGUAR malang 

pada. peternakan milik Peternak 1 ROA tertinggi pada periode 

1 yaitu 14,50% sedangkan ROA terendah terdapat pada 

periode 4 yaitu 14,25 pada peternakan milik Peternak 2 ROA 

tertinggi pada periode 4 yaitu 15,11 % sedangkan ROE 

terendah terdapat pada periode 2 yaitu 14,53%, pada 
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peternakan milik Peternak 3 ROE tertinggi pada periode 5 

yaitu 26,65%  sedangkan ROE terendah terdapat pada periode 

1 yaitu 24.46 %, pada peternakan milik Peternak 4 ROE 

tertinggi pada periode 5 yaitu 30,74% sedangkan ROE 

terendah terdapat pada periode 1 yaitu 28,60%, pada 

peternakan milik Peternak 5 ROE tertinggi pada periode 5 

yaitu 33,72% sedangkan ROE terendah terdapat pada periode 

4 yaitu 31,05%, pada peternakan milik Peternak 6 ROE 

tertinggi pada periode 4 yaitu 34,54% sedangkan ROE 

terendah terdapat pada periode 2 yaitu 33,24%. Syamsudin 

(2009) Secara umum semakin tinggi  return atau pengahasilan 

yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perusahaan. 

 

4.6.6  Break Even Point (BEP) 

Analisis break even point (BEP) atau nilai impas adalah 

suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara 

revenue (penerimaan) dan cost production (biaya produksi) 

(Darsono, 2008). BEP merupakan hasil perhitungan anatara 

biaay tetap, biaya variabel, keuntungan volume penjualan. 

Break even point merupakan pengukuran dimana kapasitas riil 

pengolahan bahan baku menjadi output menghasilkan total 

penerimaan (revenue) yang sama dengan pengeluaran ( 

Maulana, 2008). Nilai BEP harga, BEP produk, dan BEP ekor 

pada masing-masing peternakan di PT.JAGUAR Malang 

dihitung per tahun produksi. BEP digunakan untuk mengukur 

nilai produksi yang didapat oleh masing-masing peternak agar 

dapat mengetahui titik produksi ataupun harga agar peternak 

tidak mengalami kerugiaan. Grafik fluktuasi BEPharga setiap 

periodenya dapat dilihat pada Gambar 8, grafik BEPproduk 

setiap periodenya dapat dilihat pada Gambar 9. dan grafik 

BEPekor setiap periodenya dapat dilihat pada Gambar 10. 
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Gambar 8. Grafik BEP harga 

 

 
Gambar 9. grafik BEP produk 
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Gambar 10. Grafik BEP ekor 

Gambar 8. Menunjukan Nilai BEP harga pada 

peternakan milik Peternak 1 periode ke 5 yaitu Rp 4.241,- 

berada dibawah BEP harga dimana periode tertinggi terdapat 

pada periode ke 2 yaitu Rp 9.315,-, harga aktual yang berada 

dibawah BEP harga menjadi penyebab tidak terpenuhinya 

BEP harga pada periode 5, Nilai BEP harga pada peternakan 

milik Peternak 2 periode ke 3 yaitu Rp 5.724,- berada dibawah 

BEP harga dimana periode tertinggi terdapat pada periode ke 5 

yaitu Rp 10.357,-, harga aktual yang berada dibawah BEP 

harga menjadi penyebab tidak terpenuhinya BEP harga pada 

periode 3, Nilai BEP harga pada peternakan milik Peternak 3 

periode ke 2 yaitu Rp 4.766,- berada dibawah BEP harga 

dimana periode tertinggi terdapat pada periode ke 4 yaitu Rp 

10.895,-, harga aktual yang berada dibawah BEP harga 

menjadi penyebab tidak terpenuhinya BEP harga pada periode 

1, Nilai BEP harga pada peternakan milik Peternak 4 periode 

ke 3 Rp 4.840,- berada dibawah BEP harga dimana periode 
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tertinggi terdapat pada periode ke 6 yaitu Rp 7.247, harga 

aktual yang berada dibawah BEP harga menjadi penyebab 

tidak terpenuhinya BEP harga pada periode 3, Nilai BEP harga 

pada peternakan milik Peternak 5 periode ke 5 yaitu Rp 

4.849,- berada dibawah BEP harga dimana periode tertinggi 

terdapat pada periode ke 2 yaitu Rp 12.547,-, harga aktual 

yang berada dibawah BEP harga menjadi penyebab tidak 

terpenuhinya BEP harga pada periode 5, Nilai BEP harga pada 

peternakan milik Peternak 6 periode ke 3 yaitu Rp 5.124,- 

berada dibawah BEP harga dimana periode tertinggi terdapat 

pada periode ke 2 yaitu 13.693,-, harga aktual yang berada 

dibawah BEP harga menjadi penyebab tidak terpenuhinya 

BEP harga pada periode 3. Nilai BEP produkpada peternakan 

milik Peternak 1 berada dibawah BEP produk pada periode ke 

2 yaitu Rp 2.884,- dimana periode tertinggi terdapat pada 

periode ke 5 yaitu 7.042,-, tidak terpenuhinya nilai BEP 

produkpada periode ke 2 karena tonase panaen pada periode 2 

tidak dapat dipenuhi oleh peternak. Nilai BEP produk pada 

peternakan milik Peternak 2 berada dibawah BEP produk pada 

periode ke 5 yaitu Rp 2.884,- dimana periode tertinggi terdapat 

pada periode ke 3 yaitu Rp 5.042,- , tidak terpenuhinya nilai 

BEP produkpada periode ke 5 karena tonase panaen pada 

periode 5 tidak dapat dipenuhi oleh peternak. Nilai BEP 

produkpada peternakan milik Peternak 3 berada dibawah BEP 

produk pada periode ke 1 yaitu Rp 5.109,- dimana periode 

tertinggi terdapat pada periode ke 5 Rp 9.012,-, tidak 

terpenuhinya nilai BEP produk pada periode ke 1 karena 

tonase panaen pada periode 1 tidak dapat dipenuhi oleh 

peternak. Nilai BEP produkpada peternakan milik Peternak 4 

berada dibawah BEP produk pada periode ke 4 yaitu Rp 

5.793,- dimana periode tertinggi terdapat pada periode ke 5 
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yaitu Rp 10.649,-, tidak terpenuhinya nilai BEP produkpada 

periode ke 4 karena tonase panaen pada periode 4 tidak dapat 

dipenuhi oleh peternak. Nilai BEP produkpada peternakan 

milik Peternak 5 berada dibawah BEP produk pada periode ke 

2 yaitu Rp 5.793,- dimana periode tertinggi terdapat pada 

periode ke 3 yaitu Rp 10.649,-, tidak terpenuhinya nilai BEP 

produkpada periode ke 2 karena tonase panaen pada periode 2 

tidak dapat dipenuhi oleh peternak. Nilai BEP produkpada 

peternakan milik Peternak 6 berada dibawah BEP produk pada 

periode ke 2 yaitu Rp 4.078,- dimana periode tertinggi terdapat 

pada periode ke 1 yaitu Rp 12.522,-, tidak terpenuhinya nilai 

BEP produkpada periode ke 2 karena tonase panaen pada 

periode 2 tidak dapat dipenuhi oleh peternak. Nilai BEP ekor 

pada peternakan milik Peternak 1 berada dibawah BEP ekor 

pada periode ke 2 yaitu Rp 1.442,- sedangkan nilai tertinggi 

terdapat pada periode ke 5 yaitu Rp 3.521,-, tidak 

terpenuhinya nilai BEP ekor pada periode 2 karena broiler 

yang dipanen kurang dari standart karena pada periode 2 

angka mortalitas tinggi. Nilai BEP ekor pada peternakan milik 

Peternak 2 berada dibawah BEPekor pada periode ke 5 yaitu 

Rp 1.442,- sedangkan nilai tertinggi terdapat pada periode ke 3 

yaitu Rp 2.521,-, tidak terpenuhinya nilai BEP ekor pada 

periode 5 karena broiler yang dipanen kurang dari standart 

karena pada periode 5 angka mortalitas tinggi. Nilai BEPekor 

pada peternakan milik Peternak 3 berada dibawah BEP ekor 

pada periode ke 1 yaitu Rp 2.554,- sedangkan nilai tertinggi 

terdapat pada periode ke 5 yaitu Rp 4.506,-, tidak 

terpenuhinya nilai BEP ekor pada periode 1 karena broiler 

yang dipanen kurang dari standart karena pada periode 1 

angka mortalitas tinggi. Nilai BEP ekor pada peternakan milik 

Peternak 4 berada dibawah BEP ekor pada periode ke 4 yaitu 
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Rp 2.896,-  sedangkan nilai tertinggi terdapat pada periode ke 

5 yaitu Rp 5.324,-, tidak terpenuhinya nilai BEP ekor pada 

periode 4 karena broiler yang dipanen kurang dari standart 

karena pada periode 4 angka mortalitas tinggi. Nilai BEP ekor 

pada peternakan milik Peternak 5 berada dibawah BEPekor 

pada periode ke 2 yaitu Rp 2.896,- sedangkan nilai tertinggi 

terdapat pada periode ke 3 yaitu Rp 5.324,-, tidak 

terpenuhinya nilai BEPekor pada periode 2 karena broiler 

yang dipanen kurang dari standart karena pada periode 2 

angka mortalitas tinggi. Nilai BEP ekor pada peternakan milik 

Peternak 6 berada dibawah BEP ekor pada periode ke 2 yaitu 

Rp 2.039,- sedangkan nilai tertinggi terdapat pada periode ke 1 

yaitu Rp 6.261,-, tidak terpenuhinya nilai BEP ekor pada 

periode 2 karena broiler yang dipanen kurang dari standart 

karena pada periode 2 angka mortalitas tinggi. 

Nilai BEP harga digunakan sebagai penentu harga 

produk agar dapat diketahui nilai jual produk tidak akan 

menyebabkan kerugian, tetapi pada usaha budidaya broiler 

pola kemitraan peternak tidak dapat mengatur sendiri harga 

jual hasil panennya karena harga jual sudah ditentukan 

sebelum pemeliharaan dimulai dan sesuai dengan kesepakatan 

antara PT.JAGUAR dan peternak. BEP produk digunakan 

untuk menentukan titik minimal produksi agar tidak 

mengalami kerugiaan dan menghitung BEP ekor untuk 

mengetahui nilai ekor atau jumlah mionimal ternak agar tidak 

mengalami kerugiaan.  

 

4.6.7 Margin of Safety (MOS) 

Dari target penjualan yang telah dianggarkan 

manajemen memerlukan pula informasi mengenai berapa 

jumlah maksimum penurunan target penjualan yang boleh 
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terjadi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Margin of 

Safety atau batas keamanan usaha dihitungberdasarkan selisih 

antara target penjualan yang ditargetkan dengan nilai 

penjualan pada titik impas. 

 
Gambar 11. Grafik MOS 

Gambar 11 menunjukan bahwa tingkat atau volume 

penjualan ayam broiler harus dicapai atau direalisasikan oleh 

PT. JAGUAR Malang. Tingkat perhitungan MOS tertinggi 

pada peternakan Peternak 1 terdapat pada periode ke 2 yaitu 

0,63 % sedangkan nilai MOS terendah terdapat pada perde ke 

1 yaitu 0,60%. Perhitungan MOS tertinggi pada peternakan 

Peternak 2 terdapat pada periode ke 1 yaitu 0,61418 % 

sedangkan nilai MOS terendah terdapat pada perde ke 2 yaitu 

0,6045 %. Perhitungan MOS tertinggi pada peternakan 

Peternak 3 terdapat pada periode ke 1 yaitu 0,75 % sedangkan 

nilai MOS terendah terdapat pada perde ke 4 yaitu 0,48 %. 

Perhitungan MOS tertinggi pada peternakan Peternak 4 

terdapat pada periode ke 4 yaitu 0,70 % sedangkan nilai MOS 

terendah terdapat pada perde ke 6 yaitu 0,63 %. Perhitungan 
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MOS tertinggi pada peternakan Peternak 5 terdapat pada 

periode ke 1 yaitu 0,702 % sedangkan nilai MOS terendah 

terdapat pada perde ke 2 yaitu 0,56%. Perhitungan MOS 

tertinggi pada peternakan Peternak 6 terdapat pada periode ke 

2 yaitu 0,648 % sedangkan nilai MOS terendah terdapat pada 

perde ke 1 yaitu 0,546 %. Nilai MOS menunjukan bahwa 

penjualan PT. JAGUAR Malang agar tidak mengalami 

kerugiaan tidak boleh turun dari nilai yang telah ditetapkan 

tiap tahun nya. Perbedaan MOS ini dikarenakan jumlah 

produksi per tahun nya, dan masa afkir serta mortalitas yang 

berbeda tiap tahun nya. Munawir (2002) menjelaskan bahwa 

apabila penjualan pada tingkat break even dihubungkan 

dengan penjualan yang dibudgetkan atau pada tingkat 

penjualan tertentu, maka akan diperoleh informasi tentang 

seberapa jauh volume penjualan boleh turun sehingga 

perusahaan tidak menderita rugi. Hubungan atau selisih antara 

penjualan yang dibudget atau tingkat penjualan tertentu 

dengan penjualan pada tingkat break even merupakan tingkat 

keamanan (margin of safety) bagi perusahaan dalam 

melakukan penurunan penjualan. Informasi tentang margin of 

safety dapat dinyatakan dalam ratio (prosentase) antara 

penjualan menurut budget dengan volume penjualan pada 

tingkat break even dengan penjualan yang dibudgetkan itu 

sendiri. Suatu perusahaan yang mempunyai margin of safety 

yang besar lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang 

mempunyai margin of safety yang rendah, karena margin of 

safety menunjukkan indikasi atau memberikan gambaran 

kepada manajemen berapakah penurunan penjualan yang 

dapat ditolerir sehingga perusahaan tidak menderita rugi tetapi 

juga belum memperoleh laba. 
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4.6.8 Gross Profit Margin (GPM) 

Gross profit margin atau tingkat laba kotor dipengaruhi 

oleh penerimaan penjualan dengan biaya produksi yang 

dihsilkan. Rasio yang rendah dapat dipengaruhi oleh biaya 

produksi dan penjualan, selain itu gross profit margin dapat 

digunakan pula sebagai penetu harga pokok penjualan. 

 
 

Gambar 12. Grafik gross profit margin (GPM) (%/periode) 

Gamabar 12 merupakan nilai gross profit margin pada 

usaha peternakan yang digunkan sebagai responden. Nilai 

gross profit margin pada usaha peternakan PT. JAGAUAR 

Malang peternakan milik Peternak 1 tertinggi dihasilkan pada 

periode 2 yaitu 10,59%, Peternakan milik Peternak 2 tertinggi 

pada periode 4 yaitu 10,44%, Peternakan milik Peternak 3 

tertinggi pada periode 5 yaitu 10,97%, Peternakan milik 

Peternak 4 tertinggi pada periode 5 yaitu 11,06%, Peternakan 

milik Peternak 5 tertinggi pada periode 5 yaitu 10,99%, 

Peternakan milik Peternak 6 tertinggi pada periode 4 yaitu 

10,47%. Syamsudin (2009) Semakin besar gross profit margin  
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maka semakin baik keadaan operasi perusahaan , karena hal 

ini menunjukan bahwa laba kotor lebih rendah dibandingkan 

dengan penjualan.   

 

4.6.9 Net Profit Margin (NPM) 

 Rasio margin laba bersih (net profit margin/NPM) 

dihitung dengan membagi laba bersih yang diperoleh 

perusahaan dengan penjualannya. 

 
Gambar 13. Grafik net profit margin (NPM) (%/periode) 

 

Gambar 13 menunjukan bahwa setiap Rp 1.000.000,- 

volume penjualan pada peternakan milik Peternak 1 tertinggi 

pada periode 2 sebesar 10,59 % artinya setiap mengeluarkan 

RP 1000.000 volume penjualan  Rp 105.900. Pada peternakan 

milik Peternak 2  tertinggi pada periode 4 sebesar 10,44% 

artinya setiap mengeluarkan RP 1000.000 volume penjualan  

Rp 104.400, pada peternakan milik Peternak 3 tertinggi pada 

periode 5 sebesar 10,97 % artinya setiap mengeluarkan RP 

1000.000 volume penjualan  Rp 109.700, pada peternakan 

milik Peternak 4 tertinggi pada periode 5 sebesar 11,06 % 
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artinya setiap mengeluarkan RP 1000.000 volume penjualan  

Rp 110.600, pada peternakan milik Peternak 5 tertinggi pada 

periode 5 sebesar 10,99 % artinya setiap mengeluarkan RP 

1000.000 volume penjualan  Rp 109.900. pada peternakan 

milik Peternak 6 tertinggi pada periode 4 sebesar 10,47 % 

artinya setiap mengeluarkan RP 1000.000 volume penjualan  

Rp 104.700. Syamsudin (2009) semakin tinggi  net profit 

margin maka semakin baik operasi suatu perusahaan.   

 

4.6.10  Earning Before Interest and Tax (EBIT) 

 EBIT (laba sebelum bunga dan pajak) adalah ukuran 

profitabilitas entitas yang tidak memasukan beban bunga dan 

pajak penghasilan. 

 
Gambar 14. Grafik earning before interest and tax (EBIT) 

(%/periode) 

 

Gambar 14 merupakan nilai earning before interest and 

tax pada usaha peternakan yang digunkan sebagai responden. 
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PT. JAGAUAR Malang pada peternakan milik Peternak 1 

tertinggi pada periode 2 sebesar Rp 46.631.329 , pada 

peternakan milik Peternak 2 tertinggi pada periode 4 sebesar 

Rp 46.763.269, pada peternakan milik Peternak 3 tertinggi 

pada periode 5 sebesar Rp 82.507.783, pada peternakan milik 

Peternak 4 tertinggi pada periode 5 sebesar Rp 95.137.219, 

pada peternakan milik Bapak Wijayanto tertinggi pada periode 

5 sebesar Rp 104.367.434, dan  pada peternakan milik 

Peternak 6  tertinggi pada periode 4 sebesar Rp 106.909.423. 

Table 8. Rekap hasil uraian 
 

 
 

Keterangan

Peternak 1 Peternak 2 Peternak 3 Peternak 4 Peternak 5 Peternak 6

1. ROA 15,06 15,11 26,65 30,51      33,72 34,54

2. ROE 15,06 15,11 26,65 30,51     33,72 34,54

3. NPM 10,59 10,44 10,97 11,06     10,99 10,47

4. GPM 10,59 10,44 10,97 11,06     10,99 10,47


