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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian Ismail (2013) menyebutkan bahwa pada usaha peternakan 

broiler sistem closed house  membutuhkan modal dalam satu tahun tiap 1.000 ekor 

adalah sebesar Rp. 152.000.000,-, sedangkan untuk peternak broiler sistem open 

house adalah  sebesar Rp. 120.000.000,-. Wijayanto (2013) menyatakan bahwa 

modal kerja dan modal tetap pada usaha peternakan broiler sistem closed house 

dalam satu tahun per ekor adalah Rp. 166.633,55,- sedangkan untuk peternakan 

broiler sistem open house sebesar Rp. 68.266,67,. 

Ismail (2013) menyatakan bahwa biaya tetap dan biaya variable usaha 

peternakan broiler sistem closed house dalam satu tahun tiap 1.000 ekor adalah Rp. 

4.069.460,- sedangkan pada peternakan broiler sistem open house sebesar Rp. 

4.444.968-,. Wijayanto (2013) menyebutkan bahwa struktur biaya (biaya tetap dan 

biaya variable) usaha peternakan broiler per ekor pada pola kemitraan adalah 

16.295,- dan pada pola swadaya sebesar Rp. 14. 541,-. 

Rohmad (2013) menyatakan bahwa pada penelitianya penerimaan yang telah 

diperoleh pada usaha peternakan broiler per ekor pada pola kemitraan dan pola 

swadaya adalah Rp. 18.750,-. Ismail (2013) menyatakan bahwa pada total 

penerimaan yang diperoleh dari usaha peternakan broiler sistem closed house dan 

open house dalam satu tahun tiap 1.000 ekor berturut – turut adalah Rp. 

142.445.657,-.  

Ismail (2013) menyatakan bahwa keuntungan (pendapatan) yang diperoleh pada 

usaha peternakan broiler sistem clouse house dan open house dalam satu tahun tiap 

1000 ekor berturut – turut sebesar Rp. 12.463.691,-. Rohmad (2013) menyatakan 

pendapatan yang diterima dari usaha peternakan broiler per ekor pada pola 

kemitraan adalah Rp. 2.455 dan pola swadaya Rp. 4.203. 
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Hasil penelitian Agustina (2007) menjelaskan bahwa hasil uji analisis 

sensitivitas proyek terhadap perubahan harga pakan 5 % menunujukan bahwa proyek 

masih layak untuk dilaksanakan hanya pada tingkat suku bunga 12 % tanpa 

pembiayaan, sedangkan hasil analisis sensitivitas yang terjadi pada tingkat suku 

bunga kredit 16 % dengan adanya perubahan pakan 5 % perusahaan mengalami 

kerugian sehingga perusahaan harus mengantisipasi jika terjadi peningkatan harga 

pakan. Qurrotun (2014) menambahkan pada hasil penelitianya pada analisis 

sensitivitas biaya bahan baku pada usaha di “ Rahayu” pernah mengalami kenaikan 8 

% dengan harga awal bahan baku telur itik sebesar Rp. 2.300,- menjadi Rp. 2.500,-. 

Dari situlah perusahaan harus mengantisipasi kenaikan peningkatan harga bahan baku 

sehingga tidak akan mengalami kerugian dalam jumlah besar. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Usaha Peternakan Ayam Pedaging 

Menurut Keputusan Menteri pertanian Republik Indonesia No. 

948/Kpts/OT.210/10/97, usaha peternakan adalah suatu usaha yang pembibitan atau 

budidya peternakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat yang 

diselenggarakan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka 

waktu tertentu untuk tujuan komersil atau sebagai usaha sampingan untuk 

menghasilkan ternak bibit/ Potong, telur, susu, serta menggemukan suatu jenis ternak 

ternak termasuk mengumpulkan , mengedarkan dan memasarkan. 

Surat keputusan Menteri pertanian No. 362/Kptsn/TN.120/5/1990, berisi 

tentang prosedur untuk memperoleh izin usaha peternakan dimana untuk peternakan 

rakyat hanya perlu mendaftar ke dinas peternakan setempat,sedangakanuntuk 

mendirikan perusahaan peternakan perlu dari izin usaha. SK Menteri Pertanian 

tersebut menyatakan bahwa usaha peternakan denga jumlah kurang dari 10.000 ekor 

petelur dewasa disebut sebagai peternakan rakyat. Sementara untuk ayam pedaging , 

jumlah maksimum 15.000  ekor per siklus  disebut peternakan rakyat. 
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2.3.2 Usaha Peternakan Ayam pedaging  

Ayam pedaging merupakan tipe ayam 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 ayam pedaging. Ayam pedaging 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). 

Menurut Murtidjo (2006) ayam pedaging adalah istilah untuk menyebut strain 

ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki sifat ekonomis, dengan ciri khas 

pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan irit, siap dipotong pada 

umur relatif muda, serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak. Rasyaf (2004) 

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. Pada saat berumur tiga minggu ternak sudah menunjukkan pertumbuhan 

bobot badan yang memuaskan, sehingga ayam pedaging dapat dijual sebelum umur 

delapan minggu. 

Perkembangan ayam pedaging di Indonesia dimulai pada pertengahan 

dasawarsa 1970-an dan terkenal pada awal 1980-an. Laju perkembangan usaha ayam 

pedaging sejalan dengan pertumbuhan populasi penduduk, pergeseran gaya hidup, 

tingkat pendapatan, perkembangan situasi ekonomi dan politik, serta kondisi 

keamanan (Fadilah, 2005). 

Daerah penyebaran ayam pedaging komersial di Indonesia bagian barat adalah 

Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Indonesia bagian tengah adalah Kalimantan 

Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, serta Indonesia bagian timur 

adalah Pulau Sulawesi. Dari ketiga bagian daerah tersebut, Indonesia bagian barat 

merupakan penyebaran ayam pedaging komersial. Hal ini disebabkan hampir semua 

perusahaan pembibitan ayam pedaging komersial serta pangsa pasar14 terbesar masih 

didominasi oleh Indonesia bagian barat, khususnya Pulau Jawa (Fadilah 2005). 
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Selanjutnya dinyatakan bahwa, di Indonesia ayam pedaging sudah dapat 

dipasarkan pada usia lima sampai enam minggu dengan bobot hidup antara 1,3sampai 

1,6 kg per ekor. Namun demikian kebanyakan masyarakat di Indonesia lebih banyak 

menyukai daging ayam pedaging yang tidak begitu besar terutama untuk konsumsi 

rumah makan dan pasar-pasar tradisional 

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan keseluruhan 

yang bertujuan untuk menyediakan pangan hewani berupa daging, susu, serta telur 

yang bernilai gizi tinggi, meningkatkan pendapatan petani peternak, serta menambah 

devisa dan memperluas kesempatan kerja. Hal inilah yang mendorong pembangunan 

sektor peternakan sehingga pada masa yang akan datang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perekonomian bangsa. 

Untuk mencapai pembangunan pertanian pada umumnya dan sektor peternakan 

khususnya, maka sebagai penunjang kebutuhan protein hewani yang merupakan 

bagian dari kebutuhan dasar manusia perlu di usahakan produktifitas yang maksimal 

sehingg a dapat meningkatkan pendapatan petani peternak Dalam upaya pemenuhan 

protein hewani dan peningkatan pendapatan peternak, maka pemerintah dan peternak 

telah berupaya mendayagunakan sebagian besar sumber komoditi ternak yang 

dikembangkan, diantaranya adalah ayam pedaging (broiler). Sebagaimana diketahui 

ayam pedaging merupakan ternak penghasil daging yang relatif lebih cepat 

dibandingkan dengan ternak potong lainnya. Hal inilah yang medorong sehingga 

banyak peternak yang mengusahakan peternakan ayam pedaging ini. Perkembangan 

tersebut didukung oleh semakin kuatnya industri hilir seperti perusahaan pembibitan 

(Breeding Farm), perusahaan pakan ternak (Feed Mill), perusahaan obat hewan dan 

peralatan peternakan (Saragih, 2000). 
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2.3 Kemitraan 

2.3.1 Ada dua landasan teori tentang kemitraan 

A. Contract Farming (CF) 

 Definisi contract farming, secara umum merupakan penetapan aturan  yang 

mengikat antara dua pihak yang terdiri dari perusahaan pertanian (kontraktor) dengan 

petani secara perorangan (Catelo dan Costales, 2011). Rancangan institusi yang 

mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas akses pasar, bersama dalam memasarkan 

input dan output secara kolektif, yang didukung oleh pemerintah dan swasta (Jabbar 

et al., 2007). Contract farming dalam bidang peternakan adalah kerjasama antara 

peternak dengan pihak kedua yang terjalin secara baik jika saling ketergantungan 

yang saling menguntungkan, mengurangi beban resiko yang selama ini hanya 

ditanggung oleh peternak, dan produk yang dihasilkannya akan dibeli. Dalam jangka 

panjang juga memperoleh manfaat yaitu peluang kemitraan di masa depan serta akses 

terhadap program-program pemerintah (Daryanto, 2007) 

B. Partnership scheme 

Definisi partnership scheme adalah pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh 

kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Kelompok mitra adalah kelompok yang 

menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja. Sedangkan perusahaan mitra 

menyediakan biaya, modal, manajemen dan pengadaaan sarana produksi lainnya. 

Perusahaan mitra juga sebagai penjamin pasar dengan meningkatkan nilai tambah 

produk melalui pengolahan dan pengemasan. Pola ini sering diterapkan pada usaha 

perkebunan tebu, tembakau, sayuran dan pertambakan. Dalam pola ini telah diatur 

tentang kesepakan pembagian hasil dan resiko. 

 

 

 

2.3.2 Pengertian kemitraan  
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Kemitraan adalah kerjasama usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha 

menengah atau usaha besar disertai pedoman dan pengembangan oleh usaha 

menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan. Maksud dan tujuan kemitraan adalah untuk 

meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, 

permodalan dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya, 

sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan (Sirajuddin 2007). 

Selanjutnya dinyatakan bahwa, untuk mengembangkan dan melaksanakan 

kemitraan bisa dengan salah satu atau lebih pola-pola kemitraan yang ada. Sekurang-

kurangnya ada tujuh pola kemitraan, salah satunya adalah pola inti plasma, dimana 

dalam pola ini usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha 

kecil sebagai plasma. Usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti 

membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam hal : 

1. Penyediaan dan penyiapan lahan. 

2. Penyediaan sarana produksi. 

3. Memberikan teknis manajemen usaha dan produksi. 

4. Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan 

produktivitas usaha. 

Hafsah (2001)  menyatakan, bahwa kemitraan adalah suatu cara melakukan 

bisnis dimana semua pihak bekerjasama untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa kemitraan dapat juga diartikan sebagai suatu sikap 

menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu 

kerjasama tingkat tinggi, saling percaya dan saling memberi keuntungan. 

Selanjutnya menyatakan bahwa ada beberapa manfaat usaha kemitraan yaitu : 

1. Membangun hubungan jangka panjang. 

2. Memperbaiki kinerja bisnis jangka panjang. 

3. Perencanaan produksi terfokus. 

4. Kesadaran kerjasama meningkat. 

5. Membuka peluang usaha. 
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Sirajuddin (2005), menyatakan bahwa perkembangan usaha ayam pedaging 

tersebut didukung oleh makin kuatnya industri hulu, seperti perusahaan pembibitan 

(breeding farm), perusahaan pakan ternak (feed mill), perusahaan obat hewan, dan 

peralatan peternakan. Pengertian kemitraan menurut undang-undang No.9 tahun 1995 

pasal 1butir 8 tentang Usaha adalah suatu bentuk kerjasama usaha antara usaha kecil 

dengan usaha besar atau menengah disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha 

menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling 

memperkuat, dan saling menguntungkan. Dasar pemikiran dari kemitraan adalah 

bahwa setiap pelaku usaha memiliki potensi, kemampuan, dan keistimewaan sendiri, 

walaupun berbeda ukuran, jenis, sifat, dan tempat usahanya. Kelebihan dan 

kekurangan dimiliki oleh setiap pelaku, sehingga timbulah kebutuhan untuk 

bekerjasama dan bermitra. 

Menurut beberapa pengertian kemitraan tersebut, maka jika digabungkan 

didapatkan definisi kemitraan yaitu sebagai jalinan kerjasama usaha yang merupakan 

strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling 

menguntungkan. Dalam kerjasama tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan 

pengembangan. Hal ini dapat terlihat karena pada dasarnya masing-masing pihak 

pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, sehingga akan saling melengkapi antara 

kedua belah pihak yang bekerjasama. Keuntungan pengusaha besar bermitra dengan 

pengusaha kecil seperti petani dapat meningkatkan efisiensi, sehingga hasil yang 

dicapai dapat optimal. Pada era perdagangan bebas pada sat ini, para pengusaha perlu 

melakukan efisiensi untuk meningkatkan hasil dan melengkapi sumber daya yang 

tidak dimiliki. 

 

2.3.3 Maksud dan Tujuan Kemitraan 

Bobo (2003) menyatakan bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk 

mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan dengan landasan 

ekonomi dan struktur perekonomian yang kokoh dan berkeadilan dengan ekonomi 

rakyat sebagai tulang punggung utamanya. Menurut Hafsah (2002), pada dasarnya 

maksud dan tujuan kamitraan adalah ”Win-win solution partnership”. Kesadaran 
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saling menguntungkan tidak berarti harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang 

sama, tetapi yang dipentingkan adalah posisi tawar menawar serta berdasarkan peran 

masing-masing. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kemitraan adalah : 

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat. 

2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. 

3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. 

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan. 

5. Memperluas kesempatan kerja. 

Menurut Supeno dalam Silvi (2004), tujuan kemitraan dibedakan menurut 

pendekatan kultural dan struktural. Berdasarkan pendekatan kultural, tujuan 

kemitraan adalah agar mitra usaha dapat menerima dan menggunakan nilai-nilai 

barudalam berusaha, seperti perluasan wawasan, prakarsa dan kreatifitas, berani 

mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar 

perencanaan, dan berwawasan ke depan. Adapun tujuan kemitraan berdasarkan 

pendekatan struktural adalah : 

1. Saling mendukung, saling, membutuhkan, saling memperkuat, dan saling 

menguntungkan antara usaha kecil dan besar melalui ikatan kerjasama ke depan 

dan ke belakang. 

2. Menciptakan nilai tambah efisiensi dan produktivitas usaha bagi kedua belah pihak 

yang akan memperkuat ekonomi dan industri nasional sehingga menjadi tulang 

punggung pembangunan dan tatanan dunia usaha. 

3. Menciptakan dan meningkatkan alih pengetahuan, keterampilan, manajemen, dan 

teknologi sehingga menjadi bekal msyarakat untuk bisa turut berperan sebagai 

pemain yang dominan di pasar global. 

4. Mengatasi kesenjangan sosial yang selama ini merupakan masalah yang sangat 

sulit untuk dipecahkan. 

Menurut Keputusan Menteri Pertanian No.940/kpts/OT.210/10/97, kemitraan 

usaha pertanian berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan, dan 

peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwuju 

dan sinergi kemitraan yaitu : 
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1. Saling memerlukan, dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku 

dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan. 

2. Saling memperkuat, dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan 

mitrasama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga 

akan memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing 

usahanya. 

3. Saling menguntungkan, dalam arti baik kelompok mitra ataupun perusahaan mitra 

memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha. 

Secara lebih luas, terdapat banyak manfaat yang dapat dicapai dari usaha 

kemitraan yaitu (Hafsah, 2002): 

1. Produktivitas, Bagi perusahaan yang lebih besar dengan model kemitraan akan 

dapat mengoperasionalkan kapasitas pabriknya secara full capacity tanpa perlu 

memiliki lahan dan pekerja lapang sendiri karena biaya untuk keperluan tersebut 

ditanggung oleh peternak. Bagi peternak sendiri dengan kemitraan ini, 

peningkatan produktivitas biasanya dicapai secara simultan yaitu dengan 

caramenambah unsur input baik kualitas maupun kuantitasnya dalam jumlah 

tertentuakan diperoleh output dalam jumlah dan kualitas yang berlipat. Melalui 

modelkemitraan petani dapat memperoleh tambahan input, kredit dan penyuluhan 

yangdisediakan oleh perusahaan inti. 

2. Efisiensi, Perusahaan dapat mencapai efisiensi dengan menghemat tenaga dalam 

mencapai target tertentu dengan tenaga kerja yang dimiliki peternak. Sebaliknya 

bagi peternak yang pada umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi 

dan sarana produksi, dengan bermitra akan dapat menghemat waktu produksi 

melalui teknologi produksi yang disediakan oleh perusahaan. 

3. Jaminan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas, sangat erat kaitannya dengan 

efisiensi dan produktivitas di pihak petani yang menentukan terjaminnya pasokan 

pasar dan pada gilirannya menjamin keuntungan perusahaan. Ketiganya 

merupakan perekat kemitraan. Apabila berhasil, maka dapat menjaga 

keberlangsungan kemitraan ke arah yang lebih sempurna. 
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4. Resiko, Kemitraan dilakukan untuk mengurangi resiko yang dihadapi oleh kedua 

belah pihak. Kontrak akan mengurangi resiko yang dihadapi oleh pihak inti jika 

harus mengandalkan pengadaan bahan baku sepenuhnya dari pasar terbuka. 

Perusahaan inti juga akan memperoleh keuntungan lain karena perusahaan tidak 

harus menanamkan investasi atas tanah dan mengelola lahan serta ternak yang 

sangat banyak jumlahnya. 

 

2.3.4. Pola Kemitraan ( partnership scheme ) 

Pola kemitraan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian 

No.940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian yang 

merupakan penjabaran dari undang-undang No.9 tahun 1995 dan PP No. 44 tahun 

1997, terbagi menjadi enam pola kemitraan yaitu : 

1. Pola Inti Plasma 

Pola Inti plasama merupakan hubungan kemitraan anatara perusahaan mitra 

dengan kelompok mitra. Perusahaan mitra bertindak sebagai inti yangmenampung, 

membeli hasil produksi, memberikan pembinaan teknologi, bimbingan teknis dan 

manajemen, penyediaan sarana produksi dan prasarana pertanian, memberikan 

modal, serta pemasaran hasil. Petani bertindak sebagai plasma yang menjual 

seluruh hasil produksinya kepada inti dan mematuhi aturan atau petunjuk yang 

diberikan oleh inti. 

2. Pola Sub Kontrak 

Pola sub kontrak merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra 

dengan prusahaan inti yang didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen 

yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Sumardjo 

(2001) menyatakan bahwa pola sub kontrak adalah suatu system yang 

menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil atau menengah, 

dimana usaha besar sebagai perusahaan induk (parent firm) meminta kepada usaha 

kecil atau menengah selaku sub kontraktor untuk mengerjakan seluruh atau 

sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan 

induk. Pola kemitraan ini biasanya ditandai dengan kesepakatan mengenai kontrak 
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bersama yang mencakup volume, harga, mutu, dan waktu. Pola ini menunjukan di 

dalamnya bahwa kelompok mitra memproduksi komponen produksi yang 

diperlukan oleh perusahaan mitra. Hasil produksi sangat berguna bagi perusahaan 

mitra maka pembinaan perlu dilakukan dengan intensif. 

3. Pola Dagang Umum 

Pola dagang umum merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan 

usaha menengah atau usaha besar yang didalamnya usaha menengah atau usaha 

besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan 

yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Penjelasan yang 

sama juga di berikan oleh Sumardjo (2001) bahwa pola kemitraan dagang umum 

merupakan pola hubungan usaha dalam pemasaranhasil antara pihak perusahaan 

pemasar dengan pihak kelompok usaha pemasok kebutuhan yang diperlukan oleh 

perusahaan pemasar. Contohnya adalah pemasaran produk hortikultura dimana 

petani atau kelompok tani bergabung dalam bentuk koperasi, bermitra dengan 

swlayan untuk mensuplai kebutuhannya. 

4. Pola Keagenan 

Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil 

diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha 

besar mitranya. 

5. Pola Waralaba 

Berdasarkan PP No. 16 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No.259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pelaksanaan Pendaftaran usaha Waralaba ditetapkan bahwa pengertian waralaba 

adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan 

atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas 

yang dimiliki pihak lain, dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang 

ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang 

atau jasa. Menurut Undang-undang No.9 Tahun 1995 dijelaskan bahwa pola 

waralaba merupakan hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba 
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memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi 

perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bimbingan manajemen. 

6. Pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) 

Pola KOA merupakan hubungan kemitraan antara petani/kelompok mitra 

dengan perusahaan mitra, yang didalamnya petani/kelompok mitra menyediakan 

lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya 

atau modal serta sarana untuk mengusahakan dan membudidayakan suatu 

komoditi pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan,1996). 

 

2.3.5. Kemitraan Industri Perunggasan 

Kemitraan usaha muncul sebagai alternatif untuk menanggapi pasar yang 

makin terdeversifikasi dan lingkungan yang dinamis. Kemitraan mempunyai atribut 

(1) Economy of scope dimana kemitraan ditempuh untuk mendapatkan nilai 

tambahdan menciptakan maslahat yang sulit dicapai oleh perusahaan tunggal, (2) 

Economyof speed atau kemitraan ditempuh untuk memperpendek suatu proses 

pengembangan produk, dan (3) Network effect atau kemitraan dilaksanakan untuk 

membentuk suatu jaringan kerja yang menciptakan teknologi, kapasitas dan budaya 

bisnis yang memungkinkan aplikasi baru dengan berbagai tujuan. (Hermawan, et. 

Al.1999). 

Ada berbagai pola kemitraan dalam pengelompokannya yaitu keterpaduan 

vertikal dan horisontal. Simatupang et. al. (1998) mengemukakan keterpaduan 

vertikal agribisnis dapat dibedakan sesuai bentuk pilihan alat koordinasinya, yaitu 

melalui pasar atau menurut organisasi. Selanjutnya dikatakan untuk mendukung 

strategi pemenuhan preperensi konsumen keterpaduan yang dikoordinir oleh system 

pasar tidak menjamin preperensi konsumen terpenuhi. Sementara itu menurut 

organisasi agribisnis, seluruh subsistem dalam satu alur vertikal agribisnis 

komoditasakan berkoordinasi membentuk suatu wadah organisasi agribisnis yang 

disebut unit agribisnis industrial. 

Dalam konteks integrasi vertikal dalam industri perunggasan dapat mencakup 

koordinasi melalui pasar dan menurut organisasinya. Integrasi vertical didefinisikan 
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sebagai penguasaan atas seluruh atau sebagian besar jaringan agribisnisdari industri 

dari hulu hingga hilir, dimana keseluruhan unit perusahaan berada dalam satu 

manajemen pengambilan keputusan (Saragih, 2002). Kemitraan vertikal terjadibila 

ada pihak pengusaha yang mempunyai lebih banyak keterbatasan, sedangkan 

pengusaha lain mempunyai kelebihan. Kemitraan horisontal terjadi apabila pengusaha 

yang bermitra adalah sejajar atau setingkat dan dapat diajak bersama-sama untuk 

mengatasi permasalahan (Hermawan, et. al. 1998). 

Menurut Seitz. et. al. (1994) kemitraan dapat dilihat sebagai suatu integrasi 

vertikal dari dua atau lebih perusahaan yang beroperasi bersama-sama. Integrasi 

vertikal dilaksanakan pada kondisi dua perusahaan atau lebih yang beroperasi 

berbeda-beda mulai dari proses produksi, dan pemasarann yang dilaksanakan oleh 

satu manajemen atau pemilik, sedangkan koordinasi vertikal dilaksanakan melalui 

kontrak produksi dan pemasaran. Pada kontrak produk, perusahaan membuat produk 

dengan spesifikasi tertentu untuk mensuplai ke perusahaan penampumg. Perusahaan 

pengolahan biasanya memperoleh jasa finansial dan manajemen. Pada kontrak pasar, 

perusahaan produksi melakukan kontrak penyaluran jumlah dan kuantitas serta harga 

tertentu pada perusahaan pemasaran atau pengolahan. Kontrak ini sering terjadi pada 

perusahaan pertanian. Saragih (2002) mengungkapkan beberapa karakteristik dasar 

dari bisnis ayam ras yang beimplikasi pada pengelolaan bisnis perunggasan secara 

terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, diantaranya adalah : 

1. Bisnis pertumbuhan dan produksi ayam ras di dasarkan pada pemanfaatan 

pertumbuhan dan produksi ayam ras yang memiliki pertumbuhan yang 

tergolong cepat mengikuti kurva pertumbuhan sigmoid, 

2. Produktivitas ayam ras sangat tergantung pada pakan baik secara teknis maupun 

secara ekonomi, 

3. Produk akhir (final product) dari industri ayam ras merupakan produk yang 

dihasilkan melalui tahapan produksi mulai dari hulu hingga hilir, dimana 

produk antara adalah mahluk biologis yang bernilai ekonomi tinggi. 

Karakteristik dasar demikian menuntut pengelolaan bisnis ayam ras yang 

terintegrasi secara vertikal. Hal ini dilakukan perusahaan peternakan untuk 
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menghindari dari resiko ekonomi dari proses produksi, pembibitan, industri pakan, 

budidaya, hingga pada industri hilirnya (pemotongan, pengolahan, dan pemasaran) 

harus berada pada satu komando keputusan manajemen. Sekali skala dan struktur 

populasi ayam bibit pada industri bibit yang paling hulu ditetapkan, maka harus 

diikuti oleh penyesuaian skala dan struktur pada industri-industri lainnya termasuk 

pada bidang budidaya. Struktur perusahaan peternakan yang melakukan integrasi 

vertikal adalah perusahaan yang oligopolistik, yang bagi perusahaan akan lebih 

menguntungkan melakukan kesepakatan bisnis daripada melakukan perang harga. 

Dalam hal ini peternak akan mengahadapi masalah, yaitu pada pasar inputdan 

pasar output. Pada hubungan kemitraan, perusahaan inti bertindak sebagai pembeli 

produk dan penjual input tunggal. Perusahaan inti bertindak sebagai perusahaan 

monoponi pada pasar output dan monopoli pada pasar input. Pada struktur pasar 

monopsoni perusahaan sebagai price maker, jika diasumsikan produk yang dijual 

peternak merupakan faktor produksi dari perusahaan monopsoni, Henderson and 

Quandt (1986) pada kondisi ini perusahaan monopsoni tidak dapat membeli diantara 

faktor input secara bebas pada harga umum, yaitu harga dimana perusahaan harus 

membayar jumlah pembelian input yang ditentukan melalui pasar penawaran input, 

karena kurva penawaran slopenya positif, maka harga yang harus dibayar perusahaan 

monopsoni adalah kenaikan dari fungsi jumlah yang dibeli. Untuk mencapai kondisi 

keseimbangan, perusahaan monopsoni akan menerapkan harga faktor produksi lebih 

kecil dari biaya marjinal. Keuntungan maksimal pada perusahan dicapai apabila nilai 

produk marjinal sama dengan biaya marjinal 

 

2.4  Modal  

Riyanto (2001) menjelaskan bahwa modal dalam arti luas yaitu modal dalam 

bentuk uang atau barang. Modal dapat dibagi menjadi modal abstrak yang bersifat 

relatif permanen dalam waktu tertentu dan modal konkrit yang mempunyai sifat tidak 

permanen. Investasi atau penanaman modal merupakan investasi dari awal yang 

dimiliki peternak untuk memulai usahanya. Munawir (2001) menjelaskan modal kerja 

yang cukup sangat penting bagi suatu perusahaan karena dengan modal kerja yang 
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cukup itu memungkinkan bagi perusahaan untuk beroprasi dengan seekonomis 

mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya 

yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan 

Modal tetap dalam suatu usaha peternakan ayam pedaging dalam penelitian 

ini baik yang menggunakan kandang sistem close house maupun open house ini 

meliputi lahan, pembuatan kandang, serta pembelian peralatan kandang. Sedangkan 

modal tidak tetap pada usaha peternakan ayam pedaging meliputi pembilian bibit, 

pakan, obat-obatan, sekam, listrik, gas LPG serta upah tenaga kerja. Total modal tetap 

serta modal tidak tetap setiap periode dalam 1 tahun terakhir (2012) pada kandang 

close house dan open house. 

Modal tetap serta modal kerja yang modal tetap pada close house system lebih 

tinggi dibandingkan dengan open house system, dikarenakan kandang close house 

system menggunakan peralatan otomatis sehingga modal yang dibutuhkan sangat 

tinggi sehingga menyebabkan modal kerja yang dikeluarkan lebih besar close house 

system dari pada open house system (Salam 2009). 

Modal dalam suatu perusahann pada saat ini mempunyai arti yang sangat 

besar bagi suatu perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan tuntunan keberadaan 

modal semakin besar pula. Salam (2009), mendeskripsikan modal sebagai setiap 

barang yang memenuhi sesuatu fungsi yang produktif, dimana modal yang ditimbun 

kerena produksi dan berguna bagi produksi selanjutnya. 

Modal merupakan hasil kombinasi faktor produksi alam dan tenaga kerja 

ditambahkan oleh Rasyaf (2003), modal dan barang-barang modal merupakan faktor 

terpenting untuk kelangsungan usaha peternakan dan merupakan dana awal untuk 

memulai usahanya. Modal adalah dana untuk memulai sesuatu perusahaan, modal 

dapat dibedakan menjadi modal tetap (fixed capital) dan modal lancar (variable 

capital). Munawir (2001)  menyatakan, modal tetap adalah sejumlah dana yang selalu 

ada di dalam perusahaan untuk jangka waktu panjang sedangkan modal lancar adalah 

dana yang diserahkan oleh pemiliknya dalam jangka waktu yang terbatas satu tahun 

atau kurang. Rasyaf (2003) menyatakan, bahwa modal dibagi menjadi dua yaitu 

modal tetap yang tidak habis dalam satu kali proses produksi dan modal kerja yang 
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habis dalam satu kali proses produksi. Modal tetap dalam kegiatan usaha peternakan 

ayam pedaging terdiri dari tanah, kandang, gudang, peralatan dan perlengkapan. 

Modal kerja atau lancer terdiri dari ayam, pakan, listrik, air serta telepon, vitamin, 

obat-obatan, tenaga kerja, pakan, transport dan biaya perawatan. Setiap perusahaan 

memerlukan modal kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-harimisalnya : 

gaji, upah, pembelian barang dan sebagainya, dimana dana yang telah dikeluarkan 

diharapkan akan kembali masuk keperusahaan dalam jangka pendek melalui hasil 

penjualan. Perusahaan yang tidak memiliki modal kerja yang cukup, tidak dapat 

membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya dan akan menghadapi 

masalah likuiditas. 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai modal kerja maka 

ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pengertian modal kerja adalah 

sebagai berikut : 

Menurut Siregar (2008) modal kerjamerupakan modal yang diperlukan untuk 

membeli barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan produksi suatu perusahaan 

dan digunakan untuk menjalankan perusahaan selama putaran produksi. Untuk 

pertanian modal diperlukan untuk membeli persediaan (seperti bibitdan pupuk) dan 

jasa-jasa (seperti buruh pertanian) yang diperlukan selama produksi tanaman atau 

ternak. Kemudian modal kerja dikembalikan apabila tanaman atau ternak dijual 

dengan demikian akan tersedia untuk penggunaan didalam produksi berikutnya. 

Berdasarkan sifatnya soekartawi (2002) membedakan modal menjadi dua yaitu : 

1. Modal tetap. 

Adalah modal yang tidak habis dalam satu peroide produksi, mengalami lama 

perputaran dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun)misal tanah, bangunan dan 

kandang. 

2. Modal kerja 

Adalah modal yang habis atau dianggap habis dalam satu periode produksi, missal 

uang tunai, pakan, biaya kesehatan dan lain - lain. 
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2.5 Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan biaya dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan bakuyang akan 

digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Berdasarkan jangka waktunya, 

produksi dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka 

pendek perusahaan selama proses produksinya dapat menambah salah satu faktor 

produksi sedang kanfaktor-faktor produksi lainnya dianggap konstan. Ini artinya 

sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah. Sedangkan dalam jangka panjang, 

perusahaan dapat merubah atau menambah semua faktor produksi yang 

digunakannya. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikelompokkan dalam 

dua katagori yaitu biaya eksplisit dan biaya tersembunyi. Daniel (2002), 

mendefinisikan biaya produksi sebagai kompensasi yang diterima oleh para pemilik 

faktor-faktor produksi atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses 

produksi baik secara tunai maupun tidak tunai. 

Sedangkan Rosyidi (2004) menyatakan biaya produksi adalah biaya yang 

harus dikeluarkan untuk dapat menghasilkan output atau dengan kata lain merupakan 

nilai semua faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan (memproduksi) 

output. Semua faktor produksi yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan output 

itu haruslah dinilai dengan uang jadi dapat ditetapkan harganya. 

Menurut karakteristik jumlahnya biaya dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu (Daniel,2002) : 

a. Biaya tetap yaitu jenis biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar 

kecilnya produksi, misalnya sewa atau bunga tanah yang berupa uang. 

b. Biaya variabel yaitu biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan 

besarnya produksi, misalnya penegeluaran-pengeluaran untuk bibit, pupuk dan 

sebagainya. 

Siregar (2008) menambahkan, biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk sarana produksi dan berkali-kali dapat digunakan. Biaya tetap ini antara lain 

berupa lahan usaha, kandang, peralatan yang digunakan dan sarana tranportasi. 
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Sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan secara berulang - ulang 

antara lain berupa biaya penerangan listrik, upah tenaga kerja, obat – obatan dan 

biaya- biaya lain berupa biaya penerangan listrik, sumbangan pajak usaha dan iuran. 

Perhitungan biaya tetap dalam perhitungan biaya produksi menggunakan 

penyusutannya per satuan waktu (bulan atau tahun). Noor (2008) menyatakan bahwa 

penggunaan konsep biaya tetap dan variabel ini sangat penting bagi perusahaan 

khususnya untuk perencanaan produksi seperti analisis pulang pokok (BEP) dan 

perencanaan keuntungan termasuk kebijakan memberhentikan operasi. 

Menurut soekartawi (2002) secara matematis rumus perhitungan biaya 

produksi adalah sebagai berikut 

TC = FC + VC 

Keterangan : 

TC = Total Biaya (total cost). 

FC = Biaya Tetap (fixed cost). 

VC = Biaya Variabel (variable cost). 

Kegiatan usaha peternakan ayam pedaging terdapat biaya produksi yang 

dibagi menjadi dua yaitu biaya tetapdan biaya tidak tetap. Biaya tetap terdiri dari 

penyusutan bangunan (kandang, gudang dan bangunan), penyusutan peralatan dan 

perlengkapan, sewa tanah, gaji dan bunga modal. Sedangkan untuk biaya tidak tetap 

adalah ayam pedaging, biaya pakan, listrik, air, tenaga kerja (Rasyaf 2003). 

Biaya tetap ini umumnya didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap 

jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau 

sedikit (Ibrahim, 2009), jadi biaya tetap tidak tergantung pada besar kecilnya 

produksi yang diperoleh. Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang besar 

kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh atau biaya yang besarnya 

dipengaruhi oleh naik turunnya produksi yang dihasilkan (Ibrahim, 2009). 

Dari beberapa definisi di atas memberikan pengertian bahwa proses produksi 

adalah pengubahan bahan baku menjadi barang/jasa melalui penggunaan tenaga kerja 

dan fasilitas pabrik. Hal ini sangat berkaitan erat dengan beberapa pertimbangan 

tentang biaya yang harus dikeluarkan karena adanya kegiatan produksi. 
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2.5  Penerimaan 

Didalam memproduksi suatu barang, ada dua hal yang menjadi fokus utama 

dari seorang pengusaha dalam rangka mendapatkan keuntungan yang maksimum, 

yaitu ongkos (cost) dan penerimaan (Revenue). Ongkos sebagai mana telah dijelaskan 

diatas, maka yang dimaksud dengan penerimaan adalah jumlah uang yang diperoleh 

dari penjualan sejumlah output atau dengan kata lain merupakan segala pendapatan 

yang diperoleh oleh perusahaan hasil dari penjualan hasil produksinya. 

Menurut Siregar (2008) membagi jenis-Jenis Penerimaan sebagai berikut : 

1. Total penerimaan (Total revenue : TR), yaitu total penerimaan dari hasil penjualan. 

Pada pasar persaingan sempurna, TR merupakan garis lurus dari titik origin, 

karena harga yang terjadi dipasar bagi mereka merupakan suatu yang datum (tidak 

bisa dipengaruhi), maka penerimaan mereka naik sebanding (Proporsional) dengan 

jumlah barang yang dijual. Pada pasar persaingan tidak sempurna, TR merupakan 

garis melengkung dari titik origin, karena masing perusahaan dapat menentukan 

sendiri harga barang yang dijualnya, dimana mula-mula TR naik sangat cepat, 

(akibat pengaruh monopoli) kemudian pada titik tertentu mulai menurun (akibat 

pengaruh persaingan dan substansi). 

2. Penerimaan rata-rata (Avarage Total revenue: AR), yaitu rata-rata penerimaan dari 

per kesatuan produk yang dijual atau yang dihasilkan, yang diperoleh dengan jalan 

membagi hasil total penerimaan dengan jumlah satuan barang yang dijual. 

3. Penerimaan Marginal (Marginal Revenue : MR), yaitu penambahan penerimaan 

atas TR sebagai akibat penambahan satu unit output. Dalam pasar persaingan 

sempurna MR ini adalah konstan dan sama dengan harga (P), dan berimpit dengan 

kurva AR atau kurva permintaan, bentuk kurvanya horizontal. Dalam pasar 

persaingan tidak sempurna MR, menurun dari kiri atas kekanan bawah dan 

nilainya dapat berupa : 

a. Positif; 

b. Sama dengan nol; 

c. Negatif. 
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Hasil total penerimaan dapat diperoleh dengan mengalikan jumlah satuan barang 

yang dijual dengan harga barang yang bersangkutan atau TR = Q x P. 

Penerimaan akan timbul dari penjualan barang dan jasa, penerimaan total yaitu 

jumlah seluruh penerimaan dari penjualan. Total penerimaan adalah hasil perkalian 

dari jumlah unit yang terjual (Noor, 2008) 

Penerimaan dari usaha peternakan ayam pedaging berupa penjualan ayam yang 

telah digemukkan dan dari kotoran ayam berupa pupuk kandang apabila dijual. 

Namun penerimaan dari pupuk kandang kadang-kadang oleh peternak tidak 

dimasukkan sebagai penerimaan langsung karena belum seluruh pupuk kandang yang 

dihasilkan oleh para peternak mempunyai niai ekonomis. Pada umumnya pupuk 

kandang yang dihasilkan tidak dijual oleh peternak melaikan digunakan untuk 

memupuk tanaman pertaniannya atau dibuang sama sekali (Siregar, 2008). 

 

2.6  Pendapatan  

Hoddi, dkk (2011) menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh peternak 

ayam pedaging merupakan hasil dari penjualan ternak dikurangi dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkan selama masa produksi. Hasil itu harus dikurangi dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkannya. Setelah semua biaya tersebut dikurangkan barulah peternak 

memperoleh keuntungan bersih. 

Agustina (2012) menyatakan bahwa pendapatan dalam usaha tani adalah 

pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor merupakan keseluruhan 

hasil atau nilai uang dari usaha tani, sedangkan pendapatan bersih atau keuntungan 

adalah besarnya pendapatan kotor dikurangi dengan total biaya keseluruhan.  

Asnawi (2009) yang dikutip dalam Nurwahyuni (2013) menyatakan bahwa 

pendapatan pada usaha peternakan ayam petelur merupakan selisih antara penerimaan 

total dengan biaya total produksi yang dikeluarkan oleh peternak ayam petelur selama 

satu pemeliharaan atau periode produksi. Triana (2007) menyatakan bahwa untuk 

menghitung pendapatan usaha perlu diketahui biaya tetap, biaya variabel dan total 

penerimaan. 
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2.7  Laba 

Laba adalah apa yang tersisa setelah dikurangkannya pengeluaran yang timbul 

dalam memproduksi barang dan jasa atau dari penerimaan yang diperoleh dengan 

menjual barang dan jasa tersebut. Laba adalah pendapatan yang dicapai oleh pemilik 

badan usaha setelah dikurangi semua biaya - biaya dari hasil jadi laba pengusaha 

merupakan selisih antara harga - harga dan biaya - biaya. Dalam kalkulasi laba semua 

pendapatan dan biaya baik berwujud maupun tak berwujud harus diperhitungkan 

(Sunaryo, 2001). 

Myer dalam Suastiana dan Kayana, 2005 membagi laba menjadi dua yaitu 

laba bersih dan laba kotor. Laba bersih diperoleh dari selisih antara total penerimaan 

dengan total biaya produksi, sedangkan laba kotor diperoleh dari selisih total 

penerimaan dengan total biaya variabel. 

Usaha pemeliharaan ayam pedaging mendatangkan laba ganda dari 

pertambahan bobot badan, kotoran ayam. Jumlah laba yang akan diperoleh dari 

penjualan ayam yang digemukan tergantung pada pertambahan bobot badan yang 

dicapai dalam proses pemeliharaan, lama pemeliharaan dan harga daging (Siregar, 

2008). 

 

2.8 Analisis Break Even Point ( BEP ) 

Analisis BEP adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara 

biaya tetap biaya variabel, laba dan volume produksi. Masalah BEP baru muncul 

apabila suatu perusahaan disamping mempunyai biaya variabel juga mempunyai 

biaya tetap, apabila hanya adalah salah satu saja maka BEP tidak akan muncul 

(Riyanto, 2001). Analisis BEP hanya dapat memberikan informasi bagi suatu 

perusahaan pada tingkat volume berapa agar usahanya tidak mengalami kerugian dan 

digunakan untuk mengetahui berapa rupiah yang harus diterima dari hasil penjualan 

produksinya agar tidak rugi atau dengan kata lain impas.  

Munawir (2002) menjelaskan bahwa nilai BEP dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana dalam operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak 

menderita kerugian atau dengan kata lain total penerimaan sama dengan total biaya. 
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Ditambahkan oleh Nuraini (2005), perhitungan BEP dengan menggunakan rumus 

aljabar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu atas dasar harga dalam rupiah dan atas 

dasar unit. 

Soekartawi (2002) menyatakan, pendapatan dan keuntungan usaha tani 

(termasuk didalamnya usaha peternakan) yang besar tidak selalu mencerminkan 

tingkat efisiensi usaha yang tinggi. Guna mengetahui efisiensi usaha tani dapat 

digunakan analisis R / C - Ratio. Adapun R / C - Ratio adalah merupakan singkatan 

dari return cost ratio, atau dikenal dengan (nisbah) perbandingan antara penerimaan 

dan biaya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut; 

a = R / C 

Dimana: 

R = Py.Y 

C = FC + VC 

a = { (Py.Y) / ( FC = VC)} 

 

Keterangan: 

R = Total penerimaan ( revenue ). 

C = Total Biaya / cost. 

Py = Harga Output. 

Y = Output. 

FC = Total Biaya Tetap ( fixed cost ). 

VC = Total Biaya Variabel ( variable cost ). 

Syamsudin (2000) menyatakan bahwa keberhasilan suatu usaha dapat diukur 

dengan R/C Ratio. Nilai tersebut merupakan imbangan antara penerimaan dengan 

biaya yang digunakan untuk usaha. Suatu usaha dikatakan layak apabila nilai R/C 

ratio lebih dari satu. Semakin besar R/C ratio maka semakin besar pula tingkat. 
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2.9  Rentabilitas 

Ibrahim (2009) menyatakan bahwa ratio rentabilitas adalah tolak ukur 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mempertahankan kebijaksanaan yang 

menguntungkan dan mampu menunjukkan kenaikan modal yang stabil dalam waktu 

bersamaan, dengan kata lain ratio rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Menurut Bambang Riyanto (2001), rentabilitas ekonomis adalah 

membandingkan laba/rentabilitas yang diperoleh perusahaan tersebut dengan seluruh 

modalnya, baik modal asing maupun modal sendiri. Dalam menghitung rentabilitas 

ekonomis ini modal sendiri maupun modal asing tidak diadakan perbedaan dan 

dianggap sebagai suatu kesatuan “ bahwa tinggi rendahnya rentabilitas ekonomis 

ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu: 

1. Profit margin adalah perbandingan antara net operating income dengan sales atau 

penjualan bersih. 

2. Turnover operating asset (Tingkat perputaran modal usaha) adalah dengan cara 

membandingkan antara net sales atau penjualan bersih dengan operating asset atau 

modal usaha. 

Rentabilitas modal sendiri dihitung dari laba yang disediakan oleh pemilik 

berbanding dengan modal sendiri, sedangkan rentabilitas perusahaan dihitung dari 

laba perusahaan berbanding dengan jumlah modal yang dipergunakan. Perhitungan 

matematis rentabilitas menggunakan rumus (Riyanto, 2001) : 

                                                               L 

R =         X 100% 

M 

 

Kererangan: 

R  = Rentabilitas ( % ) 

L  = Laba ( Rp / Tahun ) 

MU = Modal Usaha ( Rp ) 
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Laba yang disediakan pemilik 

a. R Ekonomi =      X 100% 

Modal sendiri 

 

Laba yang disediakan pemilik 

b. R Usaha =      X 100% 

Total Modal 

 

Penentuan rentabilitas berguna untuk mengetahui hasil modal yang diputar 

dalam suatu usaha. Kriteria prosentase rentabilitas usaha peternakan adalah sebagai 

berikut: 

a.  Rentabilitas 1 – 25 % termasuk dalam kategori buruk. 

b.  Rentabilitas 26 - 50 % termasuk dalam kategori rendah. 

c.  Rentabilitas 51 – 75 % termasuk dalam kategori cukup. 

d.  Rentabilitas 76 - 100 % termasuk dalamkategori baik. 

e.  Rentabilitas > 100 % termasuk dalam kategori baik sekali. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret - April 2015 di 

“PT Jaguar Sejahtera”  di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Penentuan lokasi 

penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan 

tempat yaitu, telah berdiri 2 tahun dan lebih dari 2 tahun, serta memiliki plasma 15 

dan populasi 60.000 ekor ayam pedaging. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi yaitu menghitung 

finansial apakah usaha dipeternakan “Jaguar Sejahtera” di Kecamatan Dampit, 

Kabupaten Malang layak di kembangkan atau pun tidak layak, sehingga perlu adanya 

evaluasi yang akan dilakukan. Metode studi kasus adalah metode penelitian tentang 

subjek yang berkenaan dengan spesifik kas keseluruhan personalitas. Kasus yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah perusahaan ayam pedaging “Jaguar Sejahtera”. 

Responden dalam penelitian ini adalah plasma usaha peternakan ayam pedaging 

“Jaguar Sejahtera” dan semua pihak yang bersangkutan. Dibagi menjadi tiga sekala 

untuk Cara pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara sengaja (purposive 

sampling) dengan pertimbangan bahwa responden merupakan orang yang mengetahui 

data – data yang dibutuhkan dan pembagian skala usaha pembagian ini berdasarkan 

jumlah populasi ayam pedaging antara lain skala 1 populasi 2500 ekor/periode, skala 

2 populasi 5000 ekor/periode dan untuk skala 3 populasinya 7500 ekor/periode. 

Efisiensi dan keuntungan budidaya peternak ayam pedaging dipengaruhi oleh 

berbagai faktor adalah populasi kepemilikan ayam pedaging. Pada penilitian ini, skala 

di bagi menjadi 3 skala. Tujuan dari pengelompokan untuk mengetahui ada 

perbedaan biaya produksi dan keuntungan masing-masing skala.  
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Tanya jawab itu dilakukan dengan kedua belah pihak yaitu pewawancara 

(interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Rahayu dan Ardani, 2004). 

Siahaan (2009) menyatakan bahwa cara memperoleh data yaitu dengan : 

1. Data Primer 

merupakan data yang diperoleh dari individu seperti hasil dari hasil 

wawancara maupun hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap pemilik dan 

mitra kerja usaha peternakan ayam pedaging “ Jaguar Sejahtera” mengenai 

data keuangan yang diperlukan dengan menggunakan daftar pertanyaan 

dimana data primer tersebut diperoleh dalam bentuk perproduksi yang 

nantinya diolah menjadi pertahun. 

2. Data Sekunder  

merupakan data yang diperoleh dari lembaga instansi pemerintah 

setempat serta literature yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data 

yang di ambil adalah data periode 1 tahun terakhir yaitu pada 2014. 

 

3.3 Analisis Data 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dandata sekunder. Data primer 

(pakan, dll) diperoleh darihasil wawancara langsung kepada pemilik usaha 

peternakan ayam pedaging, sedangkan data sekunder ( denah lokasi ) diperoleh dari 

kantor Kecamatan Sawojajar. Data penelitian dianalisis secara deskriptif dengan 

menggunakan rumus-rumus ekonomi sebagai berikut : 

a. Total biaya adalah semua pengeluaran untuk proses produksi baik biaya tetap dan 

tidak tetap dengan penulisan rumus adalah 

TC = FC + VC 

Keterangan : 

TC = total cost / biaya total ( pemeliharaan ) 

FC = fixed cost / biaya tetap (pemeliharaan ) 
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VC = variabel cost / biaya variabel (pemeliharaan ) 

b. Penerimaan adalah hasil yang diterima dari penjualan output produksi, dengan 

penulisan rumus adalah : 

TR = Pq x Q 

Keterangan : 

TR = total revenue / penerimaan tetap ( penjualan ) 

Pq = price of quality / harga produk / satuan ( penjualan ) 

Q = quantity / produksi ( selama pemeliharaan ) 

c. Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan 

oleh peternak,dengan rumus adalah : 

π = TR – TC 

keterangan : 

π = income / pendapatan ( tiap penjualan ) 

TC = total cost / total biaya ( pemeliharaan ) 

TR = total revenue / penerimaan tetap ( penjualan ) 

(Soekartawi, 2002). 

d. Analisis Break Even Point ( BEP ) perhitingan BEP dengan rumus : 

TC 

BEP ( Harga ) = 

TQ 

Keterangan : TC = total biaya produksi 

TQ = total produksi 

 

BEP unit     = FC 

    P (harga/unit)– VC 

           Unit 

Keterrangan:  

TC = total biaya produksi  VC = variabel cost 

P  = harga per unit 

( Nuraini, 2005 ). 
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e. Analisis R / C Ratio merupakan singkatan dari return cost ratio atau dikenal 

dengan (nisbah) perbandingan antara penerimaan dan biaya dengan rumus adalah 

Total penerimaan 

R / C = 

Total biaya ( TC ) 

(Soekartawi, 2002). 

f. Rentabilitas adalah kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu perhitungan dengan rumus adalah 

 

   L 

R =                X 100% 

  M 

Kererangan: 

R = Rentabilitas ( % ) 

L = Laba ( Rp / Tahun ) 

MU = Modal Usaha ( Rp ) 

 

 Laba yang disediakan pemilik 

a. R Ekonomi =     X 100% 

  Modal sendiri 

Laba yang disediakan pemilik 

b. R Usaha =      X 100% 

Total Modal 

 

(Soekartawi, 2002). 

Sehingga kriteria dari rentabilitas ekonomi dan rentabilitas usaha untuk usaha 

peternakan ayam pedaging sebagai berikut : 

1. Rentabilitas 1 – 25 % termasuk dalam kategori buruk. 

2. Rentabilitas 26 – 50 % termasuk dalam kategori rendah. 

3. Rentabilitas 51 – 75 % termasuk dalam kategori cukup. 
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4. Rentabilitas 76 – 100 % termasuk dalam kategori baik. 

5. Rentabilitas > 100 % termasuk dalam kategori baik sekali. 

 

3.4 Definisi Operasioanal 

1. Peternakan ayam pedaging adalah suatu jenis komoditas berupa ayam pedaging 

dengan daging sebagai produk utamanya. 

2. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan 

suatu produkusaha tani yang dinilai dengan satuan rupiah. 

3. Penerimaan total adalah semua nilai output (daging dll) yang dihasilkan 

4. Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran dalam usaha ayam 

pedaging. 

5. Nilai rasio menunjukkan besarnya pendapatan yang diterima untuk setiap rupiah 

yang dikeluarkan untuk berptoduksi dalam usaha ternak. 

6. Rentabilitas diartikan sebagai kempuan perusahaan untuk memperoleh laba. 

7. Break Even Point adalah suatu keadaan dimana suatu perusahaan tidak mengalami 

kerugian dan tidak memperoleh keuntungan. 

8. Kemitraan adalah kerjasama usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha 

menengah atau usaha besar disertai pedoman dan pengembangan oleh usaha 

menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, 

saling memperkuat dan saling menguntungkan 


