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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha peternakan unggas yang ada di Indonesia telah berjalan lama dan telah 

mengalami perkembangan yang relatif lebih maju dibandingkan usaha ternak 

yang lain, hal tersebut dapat dilihat dari kontribusinya yang cukup besar dalam 

peningkatan pendapatan masyarakat dan yang utama adalah untuk pemenuhan 

kebutuhan makanan bernilai gizi tinggi khususnya protein hewani. Usaha 

perunggasan yang cukup berkembang di Indonesia salah satunya adalah usaha 

ternak itik. 

Itik mempunyai potensi cukup besar sebagai penghasil telur dan daging 

meskipun tidak sepopuler ternak ayam. Jumlah produksi unggas khususnya itik 

yang dari tahun ketahun semakin meningkat menjadi bukti bahwa usaha 

pemenuhan hasil peternakan meningkat seiring meningkatnya permintaan 

komsumen. Data BPS (2015) menyebutkan bahwa jumlah produksi itik dari tahun 

2007 hingga 2014 di Jawa Timur yaitu sebesar 1.423 ton pada tahun 2007, 1.443 

ton di tahun 2008, dan 2.098 ton di tahun 2009.  

Produksi itik mengalami penurunan di tahun 2010 menjadi 1.906 ton 

kemudian  meningkat lagi menjadi 2.481 ton di tahun 2011, 3.525 ton di tahun 

2012, 5.777 ton ditahun 2013 dan 5.878 ton ditahun 2014. Ternak itik pedaging 

merupakan peluang bisnis yang cukup potensial untuk dikembangkan, sebab 

setiap tahun permintaan daging itik cenderung terus meningkat, salah satu 

indikator kenaikan minat konsumen adalah semakin banyak warung pinggir jalan, 

rumah makan, katering, hingga restoran yang menyediakan menu daging itik. 

Oleh sebab itulah ternak itik pedaging menjadi salah satu alternatif usaha yang 

menjanjikan dan menguntungkan sehingga dapat diandalkan sebagai sumber 

pendapatan keluarga. 

Usaha peternakan itik pedaging terbagi menjadi dua sistem yakni mandiri dan 

kemitraan. Usaha peternakan mandiri adalah usaha yang dilakukan dengan modal 

sendiri dan bebas untuk memasarkan produknya, serta seluruh keuntungan dan 

resiko ditanggung sepenuhnya oleh peternak. Usaha peternakan pola kemitraan 

adalah kerjasama yang dilakukan antara peternak plasma dan inti plasma. 

Perusahan inti plasma menyediakan sarana produksi (DOD, pakan, obat-

obatan/vitamin, bimbingan teknis) sedangkan plasma menyediakan lahan, 

kandang, peralatan kandang dan tenaga kerja.  

Permasalahan dalam usaha peternakan mandiri adalah modal. Pola kemitraan 

digunakan untuk mengatasi berbagai macam kekurangan yang dihadapi peternak. 

Pihak inti yang berperan sebagai mitra peternak diharapkan dapat menjamin 
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kepastian pasokan sarana produksi dan harga jual produk yang dihasilkan. 

Keberhasilan usaha peternakan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu 

faktor tersebut adalah skala usaha. Semakin besar suatu usaha peternakan semakin 

efisien suatu usaha. Usaha peternakan skala besar memiliki manajemen yang baik 

dibandingkan dengan usaha skala kecil. Kunci untuk mendapatkan keuntungan 

yang optimal adalah dengan meningkatkan efisiensi usaha, meminimalkan biaya 

produksi dan memaksimalkan penjualan produk. Biaya produksi dalam 

peternakan itik dibagi menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya variabel.  

Efisiensi kinerja keuangan dari suatu usaha peternakan itik pedaging dalam 

manajemen keuangan adalah dengan menggunakan analisis profitabilitas. Data 

dari informasi tentang keuntungan, penjualan, dan total modal dapat digunakan 

untuk mengetahui pengembangan modal atas penjualan, pengembangan modal 

atas keuntungan, margin laba bersih dan margin laba kotor. Analisis profitabilitas 

diperlukan untuk menilai besar kecilnya produktifitas usaha sebuah usaha. 

CV. Putra Prima Mandiri merupakan salah satu perusahaan budidaya itik 

pedaging dengan melakukan kerjasama bersama peternak rakyat melalui pola 

kemitraan inti dan plasma, CV. Putra Prima Mandiri sebagai inti dan peternak 

sebagai plasma. CV. Putra Prima Mandiri berdiri pada tahun 2007 yang diawali 

dengan 2 peternak kemudian semakin bertambah pada tahun kedua yaitu 2008 

hingga 30 peternak dan pada tahun 2011-2012 merupakan puncak terbanyak 

dimana peternak plasma melebihi 100 orang, kemudian mengalami penurunan 

pada tahun berikutnya dan stabil pada jumlah 50 orang dengan kapasitas 1500-

20.000 ekor. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mengevaluasi kelayakan usaha peternakan itik pedaging dan dapat 

dikelola menjadi usaha yang layak maka diperlukan analisis profitabilitas usaha 

peternakan itik pedaging pola kemitraan di desa Gedangsewu Kec. Pare menurut 

skala usahanya sehingga dapat diketahui profitabilitas menurut skala usahanya 

meliputi: 

1. Gross Profit Margin 

2. Net Profit Margin 

3. Return on Assets 

4. Return on Equity 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui modal, biaya produksi, penerimaan dan keuntungan yang 

diperoleh peternak plasma CV. Putra Prima Mandiri berdasarkan skala 

usahanya selama satu tahun (4 periode). 
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2. Mengetahui nilai profitabilitas usaha peternakan itik pedaging plasma yang 

bermitra dengan perusahaan CV. Putra Prima Mandiri berdasarkan Gross 

Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Assets, dan Return on Equity 

berdasarkan skala usahanya selama satu tahun (4 periode). 

 

1.4 Kegunaan penelitian 

Kegunaan dari pelaksanaan penelitian, sebagai berikut: 

1. Bahan informasi dan evaluasi tentang usaha dari peternakan itik pedaging 

(peking) sistem kemitraan. 

2. Bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian 

dengan masalah yang sama. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh peternak itik saat ini adalah pola 

pengusahaan yang cenderung masih secara tradisional, skala usaha belum 

ekonomis dan akses pemasaran yang belum optimal. Usaha peternakan itik 

pedaging dapat dikembangkan dengan sistem kemitraan. Hafsah (2000) bahwa 

kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau 

lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan bersama 

dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Program kemitraan 

dalam usaha peternakan itik pedaging sangat membantu para peternak dalam hal 

permodalan dan pemasaran. 

Modal terdiri dua yaitu modal berdasarkan penggunaannya dan sumbernya. 

Modal berdasarkan penggunaannya terdiri dari modal tetap dan modal kerja. 

Modal berdasarkan sumbernya terdiri atas modal sendiri dan modal hutang. 

Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, 

misalnya mesin pencampur pakan dan bangunan kandang. Modal tidak tetap 

adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi misalnya 

pakan dan obat-obatan. 

Modal kerja adalah jumlah aktiva lancar (gross working capital). Modal 

sendiri adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi 

sumber pendapatan bagi pemiliknya. Modal tersebut digunakan untuk biaya 

produksi dalam usaha peternakan itik pedaging. Biaya produksi terdiri dari biaya 

tetap dan biaya variable. Biaya tetap yang dikeluarkan peternak meliputi biaya 

tenaga kerja, biaya penyusutan, sewa kandang, lahan dan bunga modal. Biaya 

tidak tetap yang dikeluarkan oleh peternak meliputi biaya pakan, biaya kesehatan, 

listrik, transportasi, pemasaran, rehabilitas, dan tenaga kerja lepas (Parasdya, 

2013). 

Penerimaan yang diperoleh dalam usaha itik pedaging sistem kemitraan 

adalah penjualan itik hidup, penjualan zak pakan, dan bonus FCR. Dari semua 
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penerimaan tersebut maka akan didapatkan Erning After Tax dan Earning Before 

Tax. Perhitungan profitabilitas terdiri dari Gross Profti Margin, Net Profit 

Margin, Return of Equity, dan Return of Assests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian sebelumnya yang menyajikan data yang berhubungan 

dengan penelitian dengan judul “Analisis Profitabilitas Usaha Ternak Itik 

Pedaging Pola Kemitraan di CV. Putra Prima Mandiri Desa Gedangsewu 

Kecamatan Pare”, adalah sebagai berikut: 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui profitabilitas yang diperoleh 

peternak ayam broiler yang mengikuti pola kemitraan dengan skala kepemilikan 

ternak yang berbeda (strata I ≤ 4.000 ekor, strata II 4.001-8000 ekor, dan strata III 

˃  8.000 ekor) di daerah Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Metode yang 

digunakan dalam penelitian adalah metode survey dengan analisis statistik yang 

digunakan adalah analisis one sample t-test dan independent sample t-test. 

Populasi ayam yang dipelihara mempengaruhi besarnya biaya produksi, 

penerimaan, dan pendapatan yang diperoleh peternak plasma. Profitabilitas yang 

dicapai oleh peternak plasa dari stratta I, strata II, dan strata III menunjukkan hasil 

usaha yang dijalankan kurang menguntungkan karena profitabilitas yang dicapai 

lebih rendah dari suku bunga deposito bank BRI yang berlaku pada bulan Juli 

2014. Sedangkan untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya biaya 

produksi, penerimaan, dan pendapatan dari masing-masing strata berbeda-beda. 

Strata III mempunyai biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan paling tinggi 

dibandingkan strata I dan strata II. Profitabilitas antara I dan II, strata I dan III 

serta strata II dan III menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata. 

(H. R Utomo, dkk. 2015) 

Tujuan dari penelitian untuk menganalisis biaya produksi, hasil penjualan 

dan Break Even Point (BEP) usaha ternak itik milik anggota “Kelompok 

Masawang”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 

pendekatan studi kasus. Sumber data yang diambil meliputi data primer dan data 

sekunder dan analisis yang digunakan adalah analisis BEP. Penelitian ini 

dilakukan pada satu periode produkisi dengan pemeliharaan 100 ekor ternak itik 

PMP (Peking Mojosari Putih). Biaya produksi per periode yang dikeluarkan 

terdiri dari biaya tetap sebesar Rp. 350,625,- dan biaya variabel sebesar Rp. 

6,667,730,-. Harga itik 70.000.00,-/ekor, penerimaan sebesar Rp. 7.000.00,- per 

periode. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan usaha ternak itik PMP 

“Kelompok Masawang” mencapai peluang pokok pada penelrimaan sebsar Rp. 

3,594,073,- volume produksi itik sebanyak 51 ekor per periode dengan bobot 

badan rata-rata 2,5 kg/ekor. (Lembong, dkk. 2015) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya, penerimaan, 

keuntungan serta besarnya tingkat efisiensi usaha dan besarnya risiko usaha dari 

ternak itik di Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif dan analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis usaha, 

biaya,penerimaan, keuntungan serta analisis efisiensi usaha dan analisis risiko 

usaha. Berdasarkan hasil penelitian ini, usaha ternak itik di Kabupaten 

Sukoharjosudah efisien menguntungkan untuk diusahakan serta memiliki risiko 

usaha yang kecil sehingga diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat 

menjadikan usaha ternak itik ini merupakan salah satu usaha yang dapat 

diandalkan di daerah mereka serta sebagai penghasil keuntungan. (Agung Ary 

Wibowo, 2009) 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Itik Pedaging 

 Itik Peking merupakan salah satu itik pedaging yang populer, sangat 

profiilic (subur) dan disebut green duck. Itik ini sangat bebas dari kelainan-

kelainan dan tidak begitu mudah dipengaruhi oleh cuaca. Kepopuleran ini 

bertahan lama disebabkan nilai ekonomi, bebas dari kelainan-kelainan (dalam 

besar, bentuk, dan warnanya), dan mempunyai vitalitas yang hebat. Pertumbuhan 

badannya cepat dan produksi telurnya lebih banyak dibandingkan dengan tipe 

pedaging lain (Mulyono, 2003). 

 Ciri-ciri fisiknya kepala besar dan bundar. Paruhnya lebar, pendek, 

ujungnya berwarna kuning akan tetapi ada yang berwarna putih. Lehernya gemuk, 

pendek, dan tegak. Dada besar, bundar membusung; badannya lebar jika dilihat 

dari belakang. Kaki pendek berwarna kekuning-kuningan sampai jingga kemerah-

merahan; kukunya putih. Sayapnya pendek dan kuat sedangkan ekornya pendek, 

hampir tegak. Warna bulunya putih seperti warna bulu burung kenari. Pada itik 

jantan ditemukan bulu leher di tengah yang agak panjang, sedangkan di atas 

kepala ditemukan bulu seperti bulu jambul (Mulyono, 2003). 

 Tujuan peliharaan unggas pedaging adalah bagaimana daging dapat 

dihasilkan dalam waktu yang singkat tetapi dengan bobot yang maksimal. 

Keseimbangan antara protein dan energi dapat menghasilkan daging paling 

maksimal dalam waktu singkat. Unggas membutuhkan energi metabolis untuk 

fungsi-fungsi tubuh dan melancarkan reaksi-reaksi sintetis dari tubuh. Energi 

metabolis menghasilkan panas untuk memelihara temperatur tubuh unggas dan 

menghasilkan energi neto (produktif) untuk hidup pokok dan produksi 

(pertumbuhan, penggemukan dan produksi telur) (Wahyu, 2004). 
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2.2.2 Usaha Peternakan Itik Pedaging 

Pambudy dan Ruminta (2002) mengatakan bahwa dari aspek ekonomi, 

usaha agribisnis itik merupakan salah satu jenis usaha agribisnis yang memliki 

prospek atau peluang sangat menjanjikan, karena: (a) mampu menghasilkan bahan 

pangan protein hewani yang bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan gizi 

masyarakat; (b) hasil ikutan memiliki nilai ekonomi tinggi, berupa bulu itik dan 

kotoran itik; (c) relatif mudah dilakukan oleh siapa saja; (d) memiliki kontribusi 

yang besar penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan dan (e) dapat 

diandalkan sebagai sumber pendapatan keluarga. 

Pambudy dan Ruminta (2002) menjelaskan bahwa ada beberapa alasan 

mengapa usaha ternak itik diterapkan sebagai salah satu pola usaha, antara lain: 

karena hasil produksi telur dan daging itik memili potensi pasar, cocok 

dikembangkan di daerah yang mempunyai areal lahan rawa atau pasang surut. 

Ditjen peternakan juga telah melaksanakan kajian kelayakan dan menyimpulkan 

bahwa pola transmigrasi dengan usaha pokok ternak itik cukup menguntungkan. 

Sistem pemeliharaan itik ada tiga, yaitu pemeliharaan sistem boro 

(tradisional), semi intensif dan intensif (Yuwono, 2012). Saat ini masih dipelihara 

secara tradisional dan kurang memperhatikan efisiensi produksi, salah satu upaya 

yang dipandang mampu mengatasi hal tersebut adalah pemeliharaan secara 

intensif. Keuntungan dengan sistem pemeliharaan tersebut adalah kesehatan dan 

keselamatan itik lebih terjamin serta biaya pemeliharaan lebih efisien (Widyharti, 

2002). 

 

2.2.3 Kemitraan 

 Sumardjo, dkk. (2004) menjelaskan bahwa pola kemitraan inti plasa 

memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri dalam implementasinya. 

Keungggulan dari pola inti plasma, antara lain tercipta saling ketergantungan dan 

saling memperoleh keuntungan, tercipta peningkatan usaha serta dapat 

mendorong perkembangan ekonomi. Kekurangan dari pola inti plasma antara lain 

pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajibannya sehingga 

kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar, komitmen perusahaan 

inti masih lemah dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan 

kesepakatan yang diharapkan oleh plasma serta belum ada kontrak kemitraan 

komoditas plasma sehingga terkadang perusaan inti mempermainkan harga 

komoditas plasma. 

 Hayati (2007) menyatakan bahwa kemitraan diharapkan menjadi alat yang 

mampu untuk menambah kesejahteraan hidup masyarakat dan sebagai peluang 

tenaga kerja. Keinginan yang besar dalam bekerja dan perilaku serta tindakan 

yang positif maka usaha yang dijalani akan mencapai tujuan untuk meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja dalam masyarakat. Usaha pemeliharaan ayam pedaging 
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dengan pola kemitraan, memegang peran penting dalam pemenuhan kebutuhan 

protein hewani dan peningkatan gizi masyarakat. 

 Dewanto (2005) menjelaskan pola kemitraan yang menghubungkan antara 

perusahaan inti dengan plasma mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup tinggi 

karena pola kemitraan ini dapat mengatasi kendala pendanaan maupun kualitas 

produk ditingkat petani atau peternak, kemitraan dapat menjamin pemasaran 

maupun tingkat harga hasil produksi petani atau peternak. Perusahaan inti juga 

memperoleh manfaat yang besar, antara lain dapat memasarkan produknya kepada 

plasma mitra mereka, selain itu mereka juga akan mendapat jaminan pasokan 

bahan baku dari mitranya. Unsur-unsur penting dari kemitraan yaitu: 

1. Kerjasama usaha yang didasari oleh kesejajaran kedudukan atau 

mempunyai derajat yang sama bagi kedua pihak yang bermitra, tidak ada 

pihak yang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk 

meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usaha 

tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta saling berkembangnya 

rasa saling percaya diantara mereka. 

2. Antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil, 

diharapkan usaha besar atau menengah dapat bekerjasama saling 

menguntungkan dengan pelaku ekonomi lain (usaha kecil) untuk mencapai 

kesejahteraan bersama. 

3. Pembinaan dan pengembangan, yang dilakukan oleh usaha besar atau 

usaha menengah terhadap usaha kecil yang dapat berupa pembinaan mutu 

produksi, peningkatann kemampuan SDM, pembinaan manajemen 

produksi dan lain-lain. 

4. Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan 

yang akan terjalin karena para mitra akan dan saling mengenal posisi 

keunggulan dan kelemahan masing-masing yang akan berdampak pada 

efisiensi dan turunnya biaya produksi. Karena kemitraan didasarkan pada 

prinsip win-win solution partnership, maka para mitra akan mempunyai 

posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. 

 

2.2.4 Modal 

Modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk 

melakukan proses produksi. Modal dapat digolongkan berdasar sumbernya, 

bentuk, kepemilikan serta berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal 

dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. Berdasarkan 

kepemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat.  

Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya 

menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya, contohnya bunga yang diperoleh 

dari bank. Sedangkan yang dimaksud modal masyarakat adalah modal yang 
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dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses 

produksi, contohnya rumah sakit umum milik pemerintah (Faiqoh, 2011). 

Riyanto (2002) menyatakan bahwa suatu modal dapat dikatakan menjadi 

modal tetap dan modal tidak tetap berdasarkan fungsi modal tersebut dalam 

perusahaan yang bersangkutan. Perbedaan fungsional antara modal tetap dan 

modal tidak tetap adalah sebgai berikut: 

1) Jumlah modal tidak tetap lebih mudah diperbesar atau diperkecil sesuai 

dengan kebutuhannya sedangkan modal tetap sekali dibeli tidak mudah 

dikurangi atau diperkecil. 

2) Susunan modal tidak tetap relative variable. Elemen-elemen modal kerja 

akan berubah sesuai dengan kebutuhan sedangkan modal tetap susunannya 

relative tetap tidak segera mengalami perubahan. 

Munawir (2010) menyatakan bahwa modal kerja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah: 

1. Sifat atau tipe perusahaan 

Modal kerja suatu perusahaan dagang relative lebih rendah bila 

dibandingkan dengan modal kerja perusahaan industri, karena tidak 

memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan 

kebutuhan uang tunai pada perusahaan dagang. Untuk membelanjai 

operasi dapat dipenuhi dari penghasilan atau penerimaan saat itu juga. 

2. Usaha yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang 

akan dijual serta harga per satuan barang tersebut. Kebutuhan modal kerja 

suatu perusahaan berhubungan langsung dengan waktu yang dibutuhkan 

untuk memperoleh barang yang akan dijual maupun bahan baku yang akan 

diproduksi sampai barang itu dijual. Semakin panjang waktu yang 

dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang tersebut semakin 

besar pula modal kerja yang dibutuhkan. Di samping itu pula harga pokok 

per satuan barang yang akan dijual semakin besar pula kebutuhan modal 

kerja. 

Candra (2012) menyatakan bahwa modal dapat diklasifikasikan 

sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang 

digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam suatu proses produksi. Jenis modal yang digunakan berupa 

modal tetap dan tidak tetap. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat 

digunakan secara berulang-ulang, misalnya mesin pemecah jagung, mesin 

pencampur pakan dan bangunan kandang. Modal tidak tetap adalah modal 

yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi misalnya pakan dan 

obat-obatan. 
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2.2.5 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh 

faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang 

produksi oleh perusahaan tersebut (Candra, 2012). Herlambang (2002) 

menyatakan bahwa kegiatan produksi menunjukkan kepada upaya pengubahan 

input atau sumber daya menjadi output berupa barang atau jasa. Dalam setiap 

usaha apapun dibutuhkan biaya untuk melakukan operasi dalam usaha tersebut 

baik itu usaha perorangan dalam skala kecil sampai usaha perusahaan dalam skala 

besar. 

Kusumawardani (2010) menyatakan bahwa biaya usaha tani biasanya 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: a) biaya tetap (fixed cost) b) biaya tidak tetap 

(variable cost). Biaya tetap itu merupakan biaya yang relatif tetap jumlahnya dan 

akan terus dikeluarkan meskipun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. 

Biaya variabel itu dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi. Biaya produksi 

dalam usaha peternakan dibagi atas dua bagian utama yaitu biaya tetap dan biaya 

variabel, biaya tetap merupakan biaya yang harus dikeluarkan misalnya gaji 

pegawai bulanan, penyusutan, bunga atas modal, pajak bumi dan bangunan dan 

lain-lain dengan biaya tetap adalah jenis biaya yang besar kecilnya tidak 

tergantung pada besar kecilnya produksi. 

 

2.2.6 Penerimaan 

Penerimaan atau revenue adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan 

outputnya. Beberapa konsep penerimaan yang penting adalah total revenue, 

average revenue, dan marginal revenue. Total revenue adalah penerimaan total 

produsen dari hasil penjualan outputnya. Average Revenue adalah penerimaan 

produsen per unit output yang ia jual. Marginal revenue adalah kenaikan dari total 

revenue yang disebabkan oleh tambahan penjualan satu unit output (Boediono, 

2002). 

Herlambang (2002) menyatakan bahwa penerimaan setiap responden 

bervariasi tergantung pada jumlah populasi ternak sapi potong yang dimiliki oleh 

setiap peternak dengan menggunakan hubungan antara penerimaan dan biaya 

maka dapat diketahui cabang-cabang usaha tani yang menguntungkan untuk 

diusahakan. Hansen (2004) menjelaskan bahwa penerimaan setiap ternak 

bervariasi tergantung pada jumlah populasi ternak yang dimiliki oleh setiap 

peternak dengan menggunakan hubungan antara penerimaan dan biaya maka 

dapat diketahui cabang-cabang usaha tani yang menguntungkan untuk 

diusahakan. Soekartawi (2003) menyatakan bahwa rumus penerimaan adalah 

sebagai berikut: 
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TR = p . Q 

 Keterangan: 

 TR= Total Revenue atau Total Penerimaan (Rp) 

 Q= Jumlah Produksi (kg) 

 P= Harga Produksi (Rp) 

 

2.2.7 Keuntungan 

Daniel (2002) menyatakan bahwa setiap akhir panen petani akan 

menghitung hasil bruto yang diperolehnya. Hasil itu harus dikurangi dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkannya. Setelah semua biaya tersebut dikurangkan 

barulah petani memperoleh apa yang disebut dengan hasil bersih atau keuntungan. 

Besar kecilnya laba yang diperoleh dipengaruhi juga oleh besar kecil 

modal usaha yang ditanamkan. Semakin besar modal usaha semakin besar pula 

laba yang didapatkan dan sebaliknya, jumlah keuntungan yang diperoleh dapat 

dijadikan ukuran keberhasilan dalam mengelola usaha atas modal yang 

ditanamkan (Nurcahyo, 2002).  

Perhitungan keuntungan dibagi menjadi 2 yaitu EBIT dan EAT. EBIT 

adalah laba sebelum pajak dan EAT adalah laba setelah pajak (Kadariah, 2001). 

Soekartawi (2003) menyatakan bahwa keuntungan adalah selisih antara total 

penerimaan dengan total biaya yang telah dikeluarkan oleh peternak, dengan 

rumus: 

        

Keterangan: 

π    = keuntungan peternakan itik pedaging (Rp) 

TR = Total Revenue (total penerimaan peternakan itik pedaging) 

(Rp) 

TCC = Total Cost (biaya total peternakan itik pedaging) (Rp) 

 

2.2.8 Analisis profitabilitas 

Taslim (2010) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan ukuran 

kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba, 

profitabilitas ini dapat mengukur kemampuan manajemen dari perusahaan 

tersebut. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dari kemampuan perusahaan 

menggunakan aktivanya secara produktif, dengan membandingkan antara laba 

yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva perusahaan tersebut. 

Pribawani (2007) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan indikator 

untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan berdasarkan hasil 

pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. 

Rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return on Equity (ROE) yaitu 

perbandingan antara laba setelah pajak (laba bersih) dengan modal sendiri. 
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Rangkuti (2008), menyatakan bahwa rasio keuntungan (profitability ratio) untuk 

mengetahui seberapa jauh efektivitas manajemen dalam mengelola 

perusahaannya. Efektivitas manajemen meliputi kegiatan fungsional manajemen, 

keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional. 

Beberapa rasio yang akan digunakan untuk mengukur profitabilitas atau 

kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan antara lain: 

1. Gross Profit Margin (GPM)  

Gross profit margin (GPM) adalah untuk mengukur tingkat 

laba kotor dibandingkan dengan volume penjualan. Semakin besar 

Gross profit margin maka semakin baik keadaan operasi 

perusahaan, karena menunjukkan bahwa laba kotor lebih rendah 

dibandingkan dengan penjualan. 

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah gross profit margin 

maka semakin kurang baik operasi perusahaan. Hustami (2012) 

menyatakan bahwa standar rata-rata gpm untuk industri adalah 

sebesar 23,8 %. Rasio ini menunjukan berapa besar keuntungan 

kotor yang diperoleh dari penjualan produk, jika perusahaan 

mempunyai rasio 16,67 %. 

Hustami (2012) menyatakan bahwa penjualan sebesar RPp 

1.00,- perusahaan memperoleh laba kotor sebesar Rp 0,16. Gross 

profit margin pada usaha dapat diketahui dengan menggunakan 

rumus: 

                    
          

         
        

2. Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini menunjukan berapa besar keuntungan bersih yang 

diperoleh, jika profit margin perusahaan lebih rendah dari rata-rata 

industrinya. Hal itu dapat disebabkan oleh harga jual perusahaan 

yang lebih rendah dari pada harga pokok penjualan perusahaan 

pesaing ataupun kedua nya (Sugiono, 2012). Net Profit Margin 

dapat diketahui dengan rumus: 

                   
           

         
        

3. Return Of Assets (ROA) 

Return on Assets (ROA) adalah untuk mengukur tingkat 

penghasilan bersih yang diperoleh dari total aktiva perusahaan. 

Semakin tinggi rasio Return on assets maka semakin baik keadaan 

suatu perusahaan. Standart rata-rata Retrun on assets adalah 7,8 % 

(Syamsudin, 2002). Menurut Fahmi (2012), menyatakan rasio 

melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu 
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memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

                 (   )  
                

           
       

4. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) adalah untuk mengukur tingkat 

penghasilan bersih yang diperoleh oleh pemilik perusahaan atas 

modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi penghasilan yang 

diperoleh maka semakin baik kedudukan pemilik perusahaan. 

Standart rata-rata return on equity adalah 14,04% (Syamsuddin, 

2002). Menurut Fahmi (2012) menyatakan bahwa rasio mengkaji 

sejauh mana suatu perusahaan dalam mempergunakan sumber daya 

yang dimiliki agar mampu memberikan laba atas ekuitas. 

                 (   ) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare. Waktu 

pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 

2016. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Studi kasus 

adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap 

suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu (Arikunto, 2006). Responden 

dalam penelitian ini adalah Putra Prima Mandiri dan pemilik usaha peternakan itik 

pedaging serta seluruh pihak yang bersangkutan. Pengambilan sampel ini 

dilakukan dengan cara sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan bahwa 

responden merupakan peternak plasma dari CV. Putra Prima Mandiri yang sudah 

mengikuti kemitraan minimal selama satu tahun (4 periode). 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sample 

Metode pengambilan sample peternak dengan Multi Stage Sampling Method 

yaitu metode pengambilan sample secara bertahap dari populasi yang lebih besar 

yang karakteristiknya sudah pasti ke populasi yang lebih kecil dan begitu 

seterusnya. 

Tahap 1: Penentuan lokasi peternakan diambil dari daerah Kabupaten Kediri, 

dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu metode yang dilakukan 

pada saat pengambilan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa Kabupaten 

Kediri merupakan sentra bisnis usaha peternakan itik pedaging. 

Tahap 2:  Penentuan lokasi di CV. Putra Prima Mandiri dengan menggunakan 

metode purposive sampling (secara sengaja). CV. Putra Prima Mandiri memiliki 

peternak plasma dengan latar belakang pekerjaan dan memiliki skala usaha yang 

berbeda. Maka perlu dilakukan analisis profitabilitas terhadap CV. Putra Prima 

Mandiri.  

Tahap 3: Tahap selanjutnya penentuan lokasi penelitian yaitu wilayah kapasan, 

jatisari, ngoro, gajah, badas, bangle, karena sebagian peternak menggunakan 

kandang umbaran, dan tahap terakhir setelah ditemukan peternakan itik pedaging 

dengan kandang umbaran.  

Tahap 4: Selanjutnya menentukan pembagian skala usaha. Pembagian ini 

berdasarkan jumlah populasi itik pedaging. Efisiensi dan keuntungan budidaya 

peternakan itik pedaging dipengaruhi oleh berbagai factor, salah satu factor 
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tersebut adalah populasi kepemilikan itik pedaging. Pada penelitian ini, skala 

usaha dibagi menjadi 3 bagian. Tujuan dari pengelompokan untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan biaya produksi dan keuntungan dari masing-masing skala. 

Secara sistematis dapat dilihat pada Gambar 2: 

 

Tahap 1 

           

        Purposive Sampling 

Tahap 2 

        Purposive Sampling  

           

Tahap 3  

           

        Purposive Sampling  

 

Tahap 4 

        Purposive Sampling  

Tahap 5        

     

 

 

 

Gambar 2. Sampling Frame 

 

Penentuan jumlah sample dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan 

rumus Slovin sebagai berikut: 

  
 

     
 

Keterangan: 

n = jumlah sample 

N = jumlah Populasi 

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

Penentuan skala usaha dibagi atas skala kecil (skala 1), skala menengah (skala 2), 

skala besar (skala 3) dengan menggunakan rumus: 

      
   

 
 

Keterangan: 

X = Populasi ternak terbanyak 

Y = Populasi ternak paling sedikit 

  = 
            

 
 

Kabupaten Kediri 

CV. Putra Prima Mandiri 

Skala 1 Skala 3 

21 

Badas Kapasan Jatisari Ngoro 

Peternakan Itik Pedaging dengan kandang Umbaran 

Skala 2 
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  = 3.000 

a. Skala 1 = 1.000 – 4.000 

b. Skala 2 = 4.001 – 7.000 

c. Skala 3 = 7.001 – 10.000 

 

3.4 Teknik Pengambilan Data 

1. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan 

(observasi), wawancara langsung dengan responden dan jawaban 

kuisioner. 

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka. Data 

sekunder berasal dari studi literatur, buku, dan jurnal ilmiah peternakan. 

 

3.5 Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif yaitu dengan 

menggunakan tabel dari angka yang tersedia kemudian melakukan perhitungan 

dengan uraian dengan menggunakan rumus ekonomi. Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Biaya Total 

Adalah semua pengeluaran untuk proses produksi sebagai hasil 

penjumlahan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap (Riyanto, 2002) 

           

Keterangan: TC = Total Cost (biaya total) (Rp) 

          TFC = Total Fixed Cost (total biaya tetap) (Rp) 

          TVC = Total Variable Cost (total biaya tidak tetap) (Rp) 

2. Penerimaan 

Adalah perkalian dari jumlah unit yang dijual dengan harga per unit dari 

produk yang dijual tersebut (Soekartawi, 2003). 

   (   )                          

Keterangan: TR= Total Revenue Atau Total Penerimaan (Rp) 

Q= Jumlah Produksi (kg) 

  p= Harga Produksi (Rp) 

3. Keuntungan 

Adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang 

dikeluarkan peternak (Soekartawi, 2003) 

        

Keterangan: 

π    = Keuntungan peternakan itik pedaging (Rp) 

TR = Total Revenue (Total penerimaan peternakan itik pedaging) (Rp) 

TC = Total Cost (Biaya total peternakan itik pedaging) (Rp) 
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4. Analisis Profitabilitas 

a. Rasio Gross Profit Margin (GPM) 

                    
            

     
 x 100% 

Atau 

                    
    

  
    % 

 

Keterangan:  

GPM : presentase laba kotor dari penjualan itik pedaging 

EBIT : keuntungan (laba) sebelum pajak didapat dari (penjualan – biaya 

produksi) 

TR : total penerimaan penjualan itik pedaging 

b. Rasio Net Profit Margin (NPM)                   
                      

     
       

Atau 

                    
   

  
       

Keterangan: 

NPM : presentase laba bersih dari penjualan itik pedaging 

EAT : keuntungan setelah pajak 

TR : total penerimaan penjualan itik pedaging 

c. Rasio Retun on Assets (ROA) 

                  
                      

           
       

Atau 

                 
   

           
        

Keterangan: 

ROA : presentase kembalinya  modal dalam bentuk aset 

EAT : keuntungan setelah pajak 

Total Modal : modal sendiri + modal asing 

d. Rasio Return on Equity (ROE) 

                 
                      

      
       

Atau 

                   
   

                   
        

Keterangan: 

ROE : presentase kembalinya modal dari penjualan itik pedaging 

EAT : keuntungan setelah pajak 

Total Modal Sendiri : semua modal yang telah digunakan selama usaha 

itik pedaging 
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3.6 Batasan Istilah 

a. Modal usaha adalah modal tetap ditambah dengan modal kerja. 

b. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai dalam satu periode 

produksi. 

c. Modal tidak tetap adalah modal yang habis dipakai dalam satu periode. 

d. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang digunakan untuk kelangsungan 

usaha. 

e. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun terjadi 

perubahan volume produksi. 

f. Biaya variable adalah biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan 

volume produksi yang dilaksanakan misalnya pembelian ternak, pakan, dan biaya 

keseharian ternak. 

g. Penerimaan adalah perkalian antara total produksi yang diperoleh dengan harga 

jual yang berlaku. 

h. Keuntungan adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya produksi. 

i. Analisis profitabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan usaha dalam mendapatkan keuntungan. 

j. Gross profit margin adalah mengukur tingkat laba kotor dibandingkan dengan 

volume penjualan. 

k. Net Profit Margin adalah mengukur laba bersih sesudah pajak dibandingkan 

dengan volume penjualan. 

l. Return on Assets adalah mengukur tingkat bersih yang diperoleh dari total 

aktiva perusahaan. 

m. Return on Equity adalah mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh 

oleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan. 

o. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha 

Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan 

oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip 

saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan 
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  BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

 

4.1 Keadaan Umum Peternakan 

4.1.1 Profil CV. Putra Prima Mandiri 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kemitraan dengan nama CV. Putra Prima 

Mandiri milik Eko Sanjoyo yang terletak di desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, 

Kabupaten Kediri. CV. Putra Prima Mandiri merupakan salah satu perusahaan 

usaha budidaya itik ras pedaging dengan melakukan kerjasama bersama peternak 

rakyat melalui pola kemitraan inti dan plasma, CV. Putra Prima Mandiri sebagai 

inti dan peternak sebagai plasma. Peternakan Kemitraan ini bediri pada tahun 

2007 dengan jumlah peternak 3 orang yang terletak di wilayah Badas, kemudian 

semakin bertambah pada tiap tahunnya hingga mencapai 100 peternak pada tahun 

2011 dan sempat menurun pada tahun setelahnya hingga stabil dengan jumlah 50 

peternak dengan kapasitas antara 2000-10.000 ekor  pada tahun 2015-2016. 

Kandang yang digunakan oleh peternak plasma adalah kandang umbaran. 

 CV. Putra Prima Mandiri berkewajiban memberikan bimbingan kepada 

peternak, menyediakan bibit, pakan, vaksin, obat-obatan, melakukan kontrol 

pemeliharaan, menangani panen dan pemasaran. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Roghib (2004) bahwa kewajiban pihak inti adalah menyediakan sarana produksi 

peternakan bagi pihak plasma dan memberikan pelayanan seperti bimbingan 

teknis, menyediakan Day Old Duck (DOD), pakan, vitamin, obat, menetapkan 

harga sesuai kontrak termasuk harga jual itik dan pembayaran piutang dipotong 

langsung setelah perhitungan hasil panen. Karena bibit itik pedaging mahal dan 

harganya tidak menentu (fluktuatif), pada akhirnya para peternak mengajukan 

kerjasama dengan kemitraan guna mempertahankan usahanya. Sesuai dengan 

pernyataan Dewanto (2005) yang menjelaskan bahwa pola kemitraan yang 

menghubungkan antara perusahaan inti dengan plasma mempunyai kekuatan 

ekonomi yang cukup tinggi karena pola kemitraan ini dapat mengatasi kendala 

pendanaan maupun kualitas produk ditingkat petani atau peternak, kemitraan 

dapat menjamin pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi petani atau 

peternak. Struktur organisasi CV. Putra Prima Mandiri dapat dilihat pada gambar 

2 dan bagian-bagian kedudukan karyawan dapat dilihat pada Gambar 2. 
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 Gambar 3. Struktur organisasi CV. Putra Prima Mandiri 

Keterangan: 

1. Kepala Unit: Mengatur dan mengontrol kinerja karyawannya, bertanggung 

jawab terhadap proses berjalannya perusahaan 

2. Administration: melakukan pencatatan informasi dan menyusun 

rekapitulasi hasil peternak. 

3. Accounting: mencatat dan mengatur pemasukan dan pengeluaran 

keuangan. 

4. Sales: menawarkan dan mencari calon peternak plasma CV. Putra Prima 

Mandiri 

5. Penimbang: melaksanakan penimbangan hasil panen bersama dengan 

peternak dan pedagang, kemudian melaporkan hasil penimbangan. 

6. Technical Service: bertanggung jawab terhadap jalannya proses produksi 

di kandang dan mengontrol peternak plasma. 

 

4.1.2 Sistem Agribisnis Pola Kemitraan CV. Putra Prima Mandiri 

 CV. Putra Prima Mandiri adalah perusahaan inti yang melakukan 

kerjasama dengan dengan penyediaan sapronak (sarana produksi ternak) dengan 

beberapa perusahaan, diantaranya perusahaan DOD, pakan, dan obat-obatan. 

Sistem agribisnis itik pedaging terdiri dari 3 sistem yaitu sistem hulu, budidaya 

ternak dan sistem hilir. Sistem hulu dijalankan oleh perusahaan yang berfungsi 

sebagai penyedia sarana produksi ternak terdiri dari: DOD, pakan, dan obat. 

Budidaya ternak dijalankan oleh peternak plasma untuk pemeliharaan itik 

pedaging tersebut dalam 1 periode. Sistem hilir dijalankan oleh perusahaan dalam 

pemasaran hasil panen dari peternak plasma. 

4.1.2.1 Sistem Hulu Peternakan Itik Pedaging 

a. Bibit Itik Pedaging 

 CV. Putra Prima Mandiri melakukan kerjasama dengan salah satu 

perusahaan dari Thailand dalam pengadaan bibit. Strain bibit yang digunakan 

adalah Peking. Bibit yang berkualitas baik memiliki ciri-ciri berasal dari indukan 

yang berkualitas, bergerak aktif/lincah, berbulu kering, bobot badan standart. 

Kepala Unit 

Accounting Sales Penimbang Technical Service Administration 
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Prihatman (2000) menjelaskan untuk memilih DOD yang baik harus berasal dari 

induk yang sehat berbulu halus, pertumbuhannya baik, tidak terdapat kecacatan 

pada tubuhnya, mempunyai nafsu makan yang baik. Bobot badan awal jika lebih 

berat maka akan lebih menguntungkan dari pada yang lebih ringan karena berat 

badan awal merupakan modal awal pertumbuhan yang baik.  

 

Gambar 4. Harga bibit DOD (Rp/ekor) 

Gambar 3 menunjukkan bahwa harga bibit tertinggi pada bulan periode 4 

sebesar Rp. 8.200,-. Pada periode 4 ini tinggi dikarenakan pada periode ini 

bertepatan dengan kenaikan yang dilakukan oleh perusahaan DOD. Harga bibit 

DOD setiap bulan selalu berbeda-beda. Permintaan harga bibit itik pedaging 

dipengaruhi oleh harga itik hidup di pasaran. Fluktuatifnya harga bibit 

dimungkinkan berasal dari permintaan bibit yang fluktuatif diluar sistem 

kemitraan. Berdasarkan hasil wawancara harga bibit DOD yang digunakan oleh 

pihak peternak plasma tersebut dirasa terlalu tinggi dan tidak beda jauh dengan 

harga di pasaran, namun peternak tetap menerima hal tersebut karena kondisi 

modal yang tidak memungkinkan untuk melakukan usaha mandiri. 

b. Pakan Itik Pedaging Sistem Kemitraan 

CV. Putra Prima Mandiri melakukan pembuatan pakan secara mandiri. 

Merk pakan yang digunakan adalah CV. Putra Prima Mandiri dengan bentuk 

crumble. Pakan CV. Putra Prima Mandiri tidak diperjual belikan kepada peternak 

lain, hanya peternak plasma itik peking yang mengikuti kemitraan yang diberikan 

pakan tersebut. permintaan pakan itik akan meningkat pada bulan-bulan tertentu 

ketika harga jual itik meningkat, pakan yang digunakan oleh peternak plasma 

dibayarkan setelah diperoleh hasil pemeliharaan/hasil panen pada akhir periode. 

Sehingga peternak tidak  menaggung resiko ketika harga pakan tinggi dan tidak 
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dapat mengambil keuntungan ketika harga pakan rendah karena telah terikat 

kontrak dengan perusahaan. Harga pakan yang diberikan berkisar antara Rp. 

315.000,- sampai Rp. 350.000,-. 

c. Obat-obatan dan vaksin ternak 

 CV. Putra Prima Mandiri memproduksi obat-obatan dan vaksin secara 

mandiri. Obat-obatan yang disediakan berupa vitamin, antibiotik, dan suplemen 

pakan. Pembelian obat-obatan ternak disesuaikan dengan kebutuhan ternak dan 

jumlah populasi ternak. Jenis obat yang biasanya digunakan oleh peternak adalah 

EM4 yang berfungsi untuk mengurangi bau tak sedap dari kotoran yang 

dihasilkan oleh ternak. Penentuan jumlah obat yang akan dibeli akan 

direkomendasikan oleh technical sevice (TS). Obat-obatan yang diberikan kepada 

peternak plasma tidak memiliki merk. Contohnya adalah jika kemasan obat 

berbentuk botol berwarna putih, maka botol tersebut tidak disertai merk serta 

informasi komposisi kandungan obat. Obat-obatan yang digunakan oleh peternak 

plasma dibayarkan setelah diperoleh hasil pemeliharaan/hasil panen pada akhir 

periode biaya obat-obatan diambilkan dari penjualan itik pedaging hidup hasil 

pemeliharaan peternak plasma. 

 

4.1.2.2 Budidaya Itik Pedaging Sistem Kemitraan CV. Putra Prima Mandiri 

a. Gambaran umum peternakan 

 Berdasarkan hasil survey di peternak plasma kemitraan CV. Putra Prima 

Mandiri, keseluruhan peternak menggunakan kandang tipe ranch atau umbaran. 

Hakim (2012) menyatakan bahwa keuntungan open house adalah biaya yang 

dibutuhkan tidak mahal apabila dibandingkan dengan kandang yang sirkulasi 

udaranya dibantu oleh alat (blower). Masa istirahat kandang kemitraan dilakukan 

selama 1-4 minggu, masa istirahat kandang pada setiap periodenya berbeda-beda, 

hal ini disebabkan peternak menunggu waktu tertentu agar harga jual itik tinggi. 

Secara umum peternak menentukan masa isitirahat kandang didasarkan pada 

prediksi harga jual itik, bukan aspek kesehatan ternak. Persiapan kandang sebelum 

memasukkan DOD adalah mengeluarkan seluruh kotoran pada periode 

sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu mencuci kandang dan peralatan kandang 

dengan air, dengan bantuan alat semprot bertekanan tinggi, setelah kadang bersih 

dari kotoran ternak kandang di semprot kembali dengan air detergen dan bahan 

kimia untuk fumigasi. Pada saat memasukkan DOD perlu memperhatikan 

beberapa hal antara lain: menyiapkan alas kandang dengan litter, menyiapkan 

tempat pakan dan minum. Bahan litter yang digunakan adalah sekam atau jerami. 

Bahan litter disebarkan ketika DOD akan datang dengan ketebalan 5-8 cm. Air 

minum yang digunakan pada pertama kali DOD datang adalah air gula.. 
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 Pakan yang digunakan dalam kemitraan CV. Putra Prima Mandiri adalah 

pakan hasil yang diproduksi sendiri dari CV. Putra Prima Mandiri. Bentuk pakan 

yang digunakan adalah crumble. Keuntungan menggunakan pakan ini adalah 

kerapatan pakan yang tinggi, pakan tidak mudah tercecer. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Nur (2008) yang menyatakan bahwa crumble adalah ransum bentuk 

pellet yang dipecah menjadi bentuk butiran dengan tujuan untuk memperkecil 

ukuran agar dapat dikonsumsi oleh ternak. Ransum bentuk crumble dibuat dari 

pellet yang digiling kembali dan merupakan tipe bentuk pertengahan antara 

ransum mash dan pellet yang pemberiannya dimulai dari itik umur sehari sampai 

dipasarkan. 

b. Performa Itik Pedaging Peternak Plasma Kemitraan CV. Putra Prima 

Mandiri 

 Peternak plasma melaksanakan pemeliharaan itik pedaging untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen dan permintaan pasar. Keberhasilan usaha 

peternakan dapat dilihat dari pencapaian performa produksi. Performa produksi 

itik pedaging terdiri dari beberapa parameter antara lain: konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, mortalitas dan umur panen. Faktor – faktor tersebut 

juga akan berhubungan dengan pendapatan yang didapatkan oleh peternak. 

1. Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan pakan yang dikonsumsi oleh ternak 

selama periode pemeliharaan. Faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan 

terdapat beberapa hal antara lain: manajemen, bibit dan pakan. Konsumsi 

pakan yang tinggi diharapkan akan meningkatkan bobot badan yang tinggi 

pula. Konsumsi pakan yang tinggi harus diimbangi dengan pertambahan 

bobot badan yang tinggi agar biaya pakan yang dikeluarkan menjadi 

efisien. Jenis pakan dan bibit oleh peternak plasma pada penelitian ini 

sama karena pihak inti melakukan kerjasama dengan satu produsen. 

2. Bobot Panen 

Bobot panen merupakan tujuan utama dari pemeliharaan pedaging, 

semakin tinggi bobot badan itik pedaging maka semakin tinggi 

penerimaan yang didapatkan oleh peternak. Rata-rata bobot panen yang 

dihasilkan oleh peternak berkisar 2 – 2,7 kg. Faktor yang mempengaruhi 

konsumsi pakan terdapat beberapa hal antara lain: manajemen, bibit dan 

pakan. Konsumsi pakan yang tinggi belum tentu menghasilkan 

pertambahan bobot badan yang tinggi dan konsumsi pakan yang rendah 

tidak mungkin menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi. 

Pencapaian bobot badan itik pedaging sangat erat kaitannya dengan 

manajemen pemeliharaan yang diberikan peternak. 
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3. Konversi Pakan 

Konversi pakan merupakan perbandingan konsumsi pakan dengan 

pertambahan bobot badan. Konversi pakan yang semakin tinggi 

menunjukkan konversi pakan ke bobot badan yang buruk, sehingga 

efisiensi penggunaan pakan akan turun. Faktor yang mempengaruhi 

konsumsi pakan terdapat beberapa hal antara lain: manajemen, bibit dan 

pakan. Konversi pakan pada sistem usaha peternakan kemitraan itik 

pedaging digunakan sebagai parameter untuk pemberian bonus kepada 

peternak, bonus tidak diberikan pihak inti apabila konversi pakan yang 

dihasailkan peternak melebihi standar yang sudah ditetapkan oleh pihak 

inti. Rata - rata FCR yang dihasilkan oleh peternak itik pedaging pola 

kemitraan CV. Putra Prima Mandiri berkisar 1,4 – 1,8. 

4. Mortalitas 

Mortalitas merupakan tingkat kematian ternak selama periode 

pemeliharaan, semakin tinggi nilai mortalitas akan menurunkan 

penerimaan peternak. Mortalitas itik pedaging disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain adalah bibit, pakan dan manajemen pemeliharaan. 

Mortalitas pada sistem usaha kemitraan juga dijadikan sebagai persyaratan 

untuk mendapatkan bonus, apabila nilai mortalitas yang didaptkan 

peternak melebihi standart mortalitas yang dikeluarkan pihak inti maka 

peternak tidak mendapat bonus. Rata – rata mortalitas pada peternakan itik 

pedaging pola kemitraan CV. Putra Prima Mandiri berkisar 1 – 15%. 

5. Umur Panen 

Umur panen dapat digunakan sebagai prediksi penerimaan yang 

diterima oleh peternak, dengan umur panen peternak dapat melihat 

standart konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, dan konversi. 

Sehingga peternak dengan mudah memprediksi keuntungan yang 

didapatkan. Semakin tinggi umur ternak semakin tinggi pula bobot itik 

pedaging. Rata – rata umur panen pada peternakan itik pedaging pola 

kemitraan CV. Putra Prima Mandiri berkisar 30 – 45 hari. 

 

4.1.2.3 Sistem Hilir Peternakan Itik Pedaging 

 CV. Putra Prima Mandiri adalah perusahaan kemitraan itik pedaging 

dengan pola inti plasma. Hasil pemeliharaan peternak plasma yang dipasarkan 

oleh CV. Putra Prima Mandiri berupa itik pedaging hidup. CV. Putra Prima 

Mandiri menyediakan sapronak untuk peternak plasma dengan mekanisme 

kerjasama kemitraan pola inti plasma. Pemasaran itik pedaging dilakukan oleh 

Sales Marketing. Itik pedaging dipasarkan kepada broker, pedagang, dan restoran 

sebagai bagian pemasaran yang terkait. 
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 Pembayaran pembelian itik pedaging oleh tengkulak dan broker dilakukan 

sebelum transaksi dilakukan yakni adanya kesepakatan harga diantara kedua pihak 

perusahaan dengan pembeli, pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke 

rekening dari CV. Putra Prima Mandiri, setelah itu dikonfirmasi oleh pihak Sales 

Marketing yang akan menghubungi peternak plasma yang memiliki stok itik 

pedaging hidup siap panen dan memberikan ijin mengambil itik pedaging di 

kandang peternak plasma yang bersangkutan sesuai dengan jumlah yang telah 

disepakati. 

 

4.1.3 Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Antara CV. Putra Prima Mandiri dan 

Plasma 

 Kemitraan CV. Putra Prima Mandiri ini dengan peternak plasma adalah 

sistem kemitraan plasma. Pelaksanaan pola kemitraan atau kerjasama ini 

dilakukan setelah masing-masing pihak inti maupun plasma sepakat untuk 

melakukan kerjasama dengan perjanjian kontrak kerjasama. Sesuai pendapat 

Dewanto (2005) menyatakan bahwa pola kemitraan yang terjadi seringkali 

merupakan perjanjian standar atau baku, dimana peternak plasma tidak 

mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut. 

Penandatangan kontrak dilakukan peternak atau plasma harus melakukan 

beberapa prosedur yang ditempuh sebelum menjalin kerjasam dengan pihak inti. 

Prosedur yang harus ditempuh oleh pihak plasma, sebagai berikut: 

1. Pendaftaran sebagai anggota plasma 

Calon plasma CV. Putra Prima Mandiri mendaftarkan diri sebagai anggota 

plasma dan harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh inti, antara lain 

plasma mampu menyediakan kandang sendiri dengan kapasitas minimal 1500 

ekor, mampu menyediakan peralatan kandang dan gudang sendiri, dan mampu 

menyediakan anak kandang sendiri. Sesuai pernyataan Mahyudi, dkk. (2010) 

bahwa jenis-jenis sistem kemitraan inti plasma yang dijalankan, antara lain sistem 

kemitraan dimana peternak plasma menyediakan kandang, sekam, gas/minyak 

tanah dan mengelola pemeliharaan hewan ternak. 

2. Survey lokasi kandang dan perkandangan yang ditentukan oleh inti 

Syarat lokasi kandang  antara lain lokasi kandang harus memiliki cukup air, 

terdapat listrik, tidak terlalu jauh dengan pemukiman penduduk, dapat dilalui oleh 

truk kapasitas minimal 5 ton. Persyaratan kandang dalam penelitian Roghib, 

(2004) disebutkan bahwa persyaratan yang berkaitan dengan kandang tidak 

mutlak ditetapkan oleh pihak perusahaan, artinya jika peternak telah memiliki 

kandang sendiri yang sudah dipergunakan sebelumnya dan tidak memenuhi syarat 

sebagaimana yang diyakini oleh pihak perusahaan, maka peternak tetap diberikan 

kelonggaran untuk menjadi anggota plasma perusahaan 
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3. Pengurusan jaminan 

Calon peternak plasma harus menyerahkan jaminan atas kredit, yaitu berupa 

surat tanah yang memiliki sertifikat, sertifikat rumah, sertifikat sawah, dan 

jaminan BPKB. Sertifikat yang dijadikan jaminan tersebut haruslah tidak dalam 

sengketa. Sesuai dengan pernyataan Santoso (2004) bahwa setiap usaha bisnis 

selalu terdapat resiko, dengan kemitraan diharapkan resiko yang besar dapat 

ditanggung bersama (risk sharing). Bagi pihak inti, resiko harga itik yang 

fluktuasi  dipasaran akan ditangani oleh pihak inti dengan membeli itik sesuai 

perjanjian tanpa dipengaruhi harga itik yang fluktuatif dan bagi peternak plasma, 

resiko kerugian panen itik, biaya yang terkait DOD, pakan dan obat-obatan tidak 

dibebankan kepada plasma. 

4. Penandatanganan kontrak 

Perjanjian kontrak yang dibuktikan dengan penandatangan kontrak dilakukan 

dengan mengisi formulir perjanjian. Penandatangan perjanjian diatas materai 

dengan dihadiri saksi. Didalam surat perjanjian kontrak tersebut terdapat aturan 

hak dan kewajiban masing-masing serta terdapat aturan selama kerjasama dalam 

kemitraan. Sesuai dengan pernyataan Dewanto (2005) bahwa pola kemitraan yang 

terjadi seringkali merupakan perjanjian standar atau baku, dimana peternak 

plasma tidak mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian 

tersebut. 

5. Kunjungan kepada peternak plasma 

Kunjungan ini bertujuan untuk memberi pembinaan dan penjelasan kepada 

peternak plasma tentang segala sesuatu yang meliputi pengiriman DOD, 

pengiriman pakan dan obat-obatan. Kunjungan ini dilakukan oleh pihak inti yang 

dilakukan oleh seorang Technical Service (TS). Kunjungan ini biasanya dilakukan 

seminggu sekali. 

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan 

kerjasama dan keseluruhan ini harus dijalankan dengan baik agar hubungan kerja 

kedua belah pihak dapat saling menguntungkan. Inti dan plasma harus saling 

melengkapi sehingga terciptanya kerjasama yang baik. Hak dan kewajiban dari 

inti dan plasma adalah sebagai berikut: 

Hak dan kewajiban pihak initi (CV. Putra Prima Mandiri) 

1. Hak 

- Melakukan pengecekan atas persiapan kandang dan peralatan kandang. 

- Melakukan pengecekan terhadap itik datang dan panen yang telah 

disepakati inti. 

- Melakukan pengecekan terhadap semua hasil panen yang dijual kepada 

pihak inti. 
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- Memeriksa jumlah sapronak dan jumlah itik pemeliharaan. 

- Mengubah atau meminta pihak plasma untuk mengubah tata cara 

pemeliharaan itik yang tidak sesuai dengan standar pemeliharaan yang 

telah ditetapkan. 

- Memberikan sanksi yang dianggap perlu dan berguna bagi plasma jika 

terjadi pelanggaran. 

2. Kewajiban 

- Menyediakan atau memasok sapronak kepada plasma. 

- Memberikan pelayanan dan bimbingan teknis kepada plasma. 

- Membina plasma dalam pelaksanaan pemeliharaan itik. 

- Membantu mengelola penggunaan sapronak. 

- Membayar hasil usaha untuk peternak (sesuai kesepakatan harga 

kontrak). 

 

 

Hak dan kewajiban pihak plasma (peternak) 

1. Hak 

- Mendapat kepastian pasokan sapronak. 

- Mendapat bimbingan teknis dari pihak inti. 

- Mendapat kepastian tentang penjualan itik. 

2. Kewajiban 

- Mempersiapkan kandang dan peralatan kandang sesuai dengan 

kesepakatan inti. 

- Menyediakan tenaga kerja atau anak kandang. 

- Melakukan pemeliharaan itik dan menjaga itik datang sampai panen 

sesuai pentunjuk-petunjuk dan tata cara pemeliharaan itik yang ditetapkan 

oleh pihak inti. 

- Menjaga mutu atau kualitas itik dengan menggunakan sapronak yang 

direkomendasikan oleh pihak inti. 

- Menanggung biaya operasional (listrik, gaji karyawan, sekam). 

- Menjaga keamanan kandang dan sapronak. 

 

Isi perjanjian dari hak dan kewajiban diatas sesuai dengan 

pernyataan Roghib (2004) bahwa salah satu hak dan kewajiban pihak inti 

adalah memberikan pelayanan serta bimbingan teknis kepada pihak 

plasma dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

plasma, sedangkan hak dan kewajiban dari pihak plasma salah satunya 

adalah membangun dan menyediakan kandang dengan peralatannya serta 

tenaga kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan ternak. Mahyudi, dkk. 
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(2010) bahwa salah satu hak perusahaan adalah menerima jaminan dari 

peternak berupa surat tanah. 

4.2 Profil Anggota Kemitraan (Peternak Plasma) 

4.2.1 Jenis Kelamin  

Peternak plasma atau anggota yang tergabung di CV. Putra Prima Mandiri 

kebanyakan adalah warga sekitar yang ada di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, 

Kabupaten Kediri dan anggota yang sudah memiliki pengalaman beternak lebih 

dari 1 tahun berjumlah 21 orang, dimana terdapat 2 orang peternak wanita dan 19 

peternak laki-laki. Liptan (2000) menyatakan  bahwa plasma dalam proses 

pemasaran sistem kemitraan berperan sebagai peternak itik pedaging karena 

proses pemeliharaan dijalankan di plasma. Inti berperan, sebagai penyuplai 

sapronak diantaranya DOD, pakan, obat-obatan dan vaksin sehinggal seluruh 

proses pemeliharaan hingga pemanenan dilakukan oleh plasma. Plasma 

memperoleh pemasukan utama dari penjualan itik pedaging dan pemasukan 

tambahan berupa penjualan karton karung pakan. Presentase pemilik usaha itik 

edaging berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Persentase peternak plasma atau anggota per strata yang tergabung di 

CV. Putra Prima Mandiri berdasarkan jenis kelamin. 

4.2.2 Umur 

Umur adalah salah satu faktor yang menentukan di dalam melakukan suatu 

usaha. Umur peternak yang produktif dapat mempengaruhi kemampuan fisik dan 

pola berfikir yang dapat mengembangkan usaha peternakan itik pedaging. 
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Gambar 6. Persentase peternak plasma atau anggota per strata yang tergabung di 

CV. Putra Prima Mandiri berdasarkan umur. 

Gambar 6 menunjukkan bahwa umur responden peternak di dominasi 

umur 35-50 tahun dan umur terendah pada umur <35 tahun. Pada umur 35-50 

tahun tergolong umur produktif. Umur produktif adalah umur pada saat seseorang 

mampu untuk melakukan kegiatan secara efisien. Sesuai dengan pendapat 

(Yuliyatun, 2005) menyebutkan bahwa umur berhubungan dengan produktifitas 

kerja, oleh karena itu kurang dari 60 tahun agar dalam bekerja lebih efisien. BPS 

(2012) menyatakan bahwa usia penduduk dikelompokkan menjadi 3, yaitu: 

1. 14 tahun  : usia muda/usia belum produktif 

2. Usia 15-64  : usia dewasa/usia produktif 

3. Usia ≥ 65 tahun : usia tua/usia tidak produktif 

4.2.3 Pendidikan 

Pendidikan sangat penting bagi peternak, karena pendidikan merupakan 

sarana untuk meningkatkan suatu kemampuan yang dimiliki oleh peternak. 

Pendidikan formal yang dimiliki peternak dapat digunakan untuk lebih membuka 

inovasi baru yang dapat meningkatkan efisiensi usaha peternakan itik pedaging 

yang lebih menguntungkan 
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Gambar 7. Persentase peternak plasma atau anggota per strata yang tergabung di 

CV. Putra Prima Mandiri berdasarkan pendidikan peternak. 

Gambar 7 menunjukkan bahwa peternak plasma mayoritas berpendidikan 

SMA pada semua skala usaha. Presentase pendidikan terkecil adalah S1, 

berdasarkan hasil penelitian usaha itik pedaging banyak diminati oleh masyarakat 

berpendidikan SMA, sedangkan untuk pendidikan S1 hanya 4,7%. Hal tersebut 

mengidentifikasikan bahwa usaha itik pedaging kurang diminati oleh peternak 

berpendidikan S1. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, peternak lebih mampu 

menyerap informasi yang diberikan oleh pihak inti, hal ini dikarenakan peternak 

memiliki wawasan yang lebih  luas dan bisa berfikir lebih kritis. Sesuai dengan 

pendapat (Rakhmad, 2011) bahwa tingkat pendidikan dari peternak berdampak 

positif terhadap kemauan untuk mengadopsi ilmu dari teknologi dalam 

pemeliharaan ternak serta meningkatkan keuntungan dari usaha ternak. 

4.2.4 Lama Pengalaman Beternak 

Lama pengalaman beternak adalah salah satu faktor yang berpengaruh 

pada keberhasilan pemeliharaan itik pedaging karena semakin lama pengalaman 

beternak, maka peternak tersebut  akan terbiasa dengan permasalahan-

permasalahan yang terjadi selama berlangsungnya pemeliharaan itik pedaging dan 

bisa memberikan bekal pengetahuan dalam mengelola manajemen peternakan. 

Karakteristik responden berdasarkan lama pengalaman beternak dapat dilihat pada 

Gambar 9. 
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Gambar 8. Persentase peternak plasma atau anggota per strata yang tergabung di 

CV. Putra Prima Mandiri berdasarkan lama pengalaman beternak. 

Gambar 8 menunjukkan bahwa pengalaman beternak responden dari 

ketiga skala berada pada kisaran 1-5 tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa 

pengalaman beternak responden masih belum lama. Pengalaman akan membuat 

peternak menjadi lebih cepat dalam mengatasi suatu masalah. Lama beternak 

perbedaan terpadat perbedaan antara strata 1, strata 2, dan strata 3. Semakin lama 

menjalankan usaha peternakan maka akan semakin ahli dalam mengevaluasi 

permasalahan yang terjadi pada periode sehingga akan meningkatkan hasil 

produksi yang dikelola. Roghib (2004) menyatakan bahwa semakin lama beternak 

itik pedaging, maka akan semakin tinggi hasil yang akan diperoleh dari hasil 

produksi karena peternak mampu mengoreksi atau mengevaluasi usaha 

peternakan dari hasil yang dicapai sebelumnya. 

4.2.5 Jenis Pekerjaan 

Jenis pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan 

tertentu, misalnya menghasilkan barang yang dapat dilihat hasilnya dan jasa yang 

bisa dirasakan manfaatnya. Jenis pekerjaan adalah salah satu faktor keberhasilan 

untuk pemeliharaan itik pedaging, dengan fokusnya terhadap suatu pekerjaan 

yang sudah dijalani maka akan menyebabkan usaha yang dijalankan tidak berjalan 

dengan maksimal, responden akan lebih memfokuskan diri pada pekerjaan 

utamanya yang dianggap lebih menguntungkan. Karakteristik responden 

berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 10. 
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Gambar 9. Persentase peternak plasma atau anggota per strata yang tergabung di 

CV. Putra Prima Mandiri berdasarkan pendidikan peternak 

Gambar 9 menunjukkan bahwa peternakan dijadikan sebagai pekerjaan 

utama pada skala 1, skala 2, skala 3 sebesar 89%, 88%, dan 75% bilda 

dibandingkan dengan pekerjaan sampingan, pekerjaan utama sebagai peternak 

dapat memaksimalkan usaha peternakannya hal tersebut dapat terjadi karena 

curahan waktu yang digunakan lebih besar bila dibandingkan dengan usaha 

sebagai sampingan. Jenis pekerjaan beternak sebagai pekerjaan utama dapat 

membantu perekonomian keluarga peternak. Hal ini dikarenakan penghasilan 

sebagai peternak lebih dapat menjamin tercukupinya kebutuhan peternak serta 

pendapatan yang didapatkan lebih besar dibandingkan pekerjaan lain yang 

dimiliki oleh peternak. Hal ini diperkuat dalam penelitian Roghib (2004) yang 

menyatakan bahwa pekerjaan beternak itik pedaging merupakan pekerjaan utama 

sebagai sumber penghasilan utama bagi peternak dalam menghidupi rumah tangga 

keluarganya. 

4.3 Stratifikasi 

 Kemitraan yang tergabung pada CV. Putra Prima Mandiri yang terletak di 

desa Gedangsewu, Kecamatan Pare dibagi atas beberapa strata yaitu peternak 

dengan populasi itik pedaging (DOD) rata-rata 1000-4000 ekor dimasukkan 

kedalam strata 1 dan peternak yang tergabung adalah Ali Sodiqin, Eko, Rafiki, 

Sanjaya, Sunarto, Sutarman, Warso, Wibowo, Tarjo. Peternak dengan populasi 

itik pedaging rata-rata 4001-7000 ekor dimasukkan kedalam strata 2 diantaranya 

yaitu Budi Sarwiyono, Gito, Lestari, Mukito, Sukaryo, Sulaksono, Suranti, 
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Sutrisno. Peternak dengan populasi itik pedaging (DOD) rata-rata 7001-10000 

ekor dimasukkan ke dalam strata 3 diantaranya yaitu Iskanan, Jami’un, Rasmudi, 

Suharyono. 

4.4 Hasil Analisis Peternakan Itik Pedaging Sistem Kemitraan CV. Putra 

Prima Mandiri 

4.4.1 Modal Usaha Peternakan Pola Kemitraan 

 Modal adalah salah satu faktor penting dalam usaha peternakan itik 

pedaging, modal akan menentukan besar kapasitas itik yang akan diternakkan. 

Modal meliputi segala sesuatu yang diciptakan manusia dan digunakan untuk 

memproduksi barang dan jasa yang mereka inginkan. Modal terdiri dari dua 

bagian, yaitu modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang 

tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi, biaya tidak tetap biasanya 

dihitung dengan penyusutan. Modal tidak tetap adalah modal yang habis dalam 

satu kali pakai masa produksi, besarnya modal tetap akan menyesuaikan dengan 

produksi jika produksi tinggi maka modal tetap akan meningkat. Susunan modal 

masing-masing skala pada peternakan pola kemitraan dengan CV. Putra Prima 

Mandiri pada tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Menunjukkan bahwa susuan modal yang dibutuhkan untuk 

memelihara minimal 1000 ekor itik pedaging dalam jangka waktu satu tahun, 

pada masing-masing skala, total modal dengan presentase tertinggi ada pada skala 

3 yaitu Rp. 596.310.467,- dibandingkan pada skala 1 dan 2 yaitu Rp. 

197.703.157,- dan Rp. 391.291.212,- hal ini disebabkan karena pada skala 3 

jumlah ternak yang dimiliki lebih banyak dibandingkan pada skala 1 dan 2 

sehingga dibutuhkan modal yang lebih besar. Pembelian DOD tergantung kepada 

kapasitas kandang atau keinginan dari peternak, dan pembelian pakan juga 

tergantung pada jumlah ternak itik pedaging yang dipelihara. Susilorini (2008) 

menyatakan bahwa, pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha peternakan 

sekitar 70% sampai 80% untuk itu agar mendapatkan keuntungan yang maksimal 

maka harus mengefisienkan penggunaan pakan untuk kebutuhan ternak. 

 Boediono (2000) menyatakan bahwa modal pada usaha tani antara lain 

tanah, bangunan-bangunan, alat-alat pertanian, ternak, bahan-bahan pertanian, 

uang tunai dan lain-lain. Modal tersebut berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 

dua macam yaitu modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap adalah modal 

yang tidak habis dipakai dalam satu periode produksi, modal ini butuh 

pemeliharaan agar tetap berdaya guna dalam jangka waktu lama dan akan 

mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktu, misalkan saja kandang. 

Modal tidak tetap adalah modal yang habis dipakai dalam satu periode 

produksi, misalnya saja uang tunai dan ternak. Riyanto (2001) menyatakan bahwa 

suatu modal dapat dikatakan menjadi modal tetap dan modal tidak tetap 

berdasarkan fungsi modal tersebut dalam perusahaan yang bersangkutan. Modal 

dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu modal tetap (fixed capital) dan modal tidak 

tetap (variable capital). Modal tetap dapat dipakai berkali-kali dalam produksi, 

misalnya tanah, bangunan, dan alat pertanian. Modal tidak tetap terpakai habis 

dalam satu kali proses produksi, seperti bibit, pupuk, obat-obatan, bahan mentah, 

dan minyak (Usry dan Adolph, 2003) 

Modal awal yang dibutuhkan dalam melakukan usaha peternakan itik yang 

dilakukan oleh beberapa peternak yang tergabung di dalam peternak itik pola 

kemitraaan di CV. Putra Prima Mandiri dapat di lihat dalam lampiran 4, 5, 6. 

Modal tertinggi yang dibutuhkan dalam awal pendirian peternakan adalah pertama 

dari segi pakan, pembelian DOD/ bibit itik dan yang ketiga pembuatan kandang. 

Modal diartikan sebagai barang-barang bernilai ekonomi yang digunakan untuk 

menghasilkan tambahan kekayaan atau meningkatkan produksi (Usry dan Adolph, 

2003). Modal digunakan untuk menghasilkan barang-barang konsumsi atau jasa, 

atau menghasilkan modal baru yang dapat digunakan dalam proses produksi 
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berikutnya. Mubyarto (2009) menyatakan bahwa modal dalam pengertian 

ekonomi adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan 

tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru, yaitu dalam hal ini hasil pertanian. 

4.4.2 Analisis Laporan Rugi/Laba Usaha Peternakan Itik Pedaging 

 Laporan rugi/laba terdiri dari penerimaan, biaya produksi, dan 

keuntungan. Penerimaan terdiri dari: penjualan itik, bonus FCR, bonus pasar, dan 

bekas sak pakan. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya variable. Biaya 

tetap terdiri dari sewa tanah, kandang, dan peralatan kandang. Biaya variable 

terdiri dari DOD, pakan, obat-obatan, listrik, air, tenaga kerja. Keuntungan 

diperoleh dari pengurangan total penerimaan dan total biaya produksi, jadi 

keuntungan adalah selisih dari total penerimaan usaha atasa total biaya produksi. 

Tabel laporan rugi/laba dapat dilihat pada lampiran 7, 8, 9. 
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4.4.3 Penerimaan 

Penerimaan usaha itik pedaging kemitraan CV. Putra Prima Mandiri 

didapatkan dari penjualan zak bekas, bonus FCR dan penjualan itik pedaging. 

Dari tabel penerimaan yang dapat dilihat pada lampiran 10, 11, 12 menunjukkan 

bahwa sumber penerimaan pada usaha peternakan itik pedaging pola kemitraan 

yang tergabung dalam CV. Putra Prima Mandiri adalah pada penjualan bobot itik 

hidup (final stock) pada setiap skala 1, 2 maupun 3 dan persentase penerimaan 

dari penjualan itik hidup pada skala 1 sebesar 99,42% atau Rp. 140.929.271,- ; 

skala 2 sebesar 99,32 atau Rp. 293.102.904,- ; dan skala 3 sebesar 99,42% atau 

Rp. 464.848.387,-. Faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pada skala 1, 2, 

dan 3 adalah jumlah kematian yang terlalu banyak dan banyaknya permintaan 

daging itik. 

Pola kemitraan pada CV. Putra Prima Mandiri juga memberikan bonus 

yang didasarkan pada nilai Rasio Konversi Pakan atau FCR (Feed Convertion 

Ratio) kepada peternak apabila sesuai dengan ketentuan yang ada. FCR 

menggambarkan tingkat efisiensi konsumsi pakan dalam pemeliharaan itik 

dimana FCR yang dihitung sekarang lebih rendah dari FCR yang telah ditentukan 

oleh inti dari kemitraan berarti penggunaan pakan lebih efisien, sehingga peternak 

akan mendapatkan intensif. Pemberian bonus FCR berkisar antara Rp. 100-, 

sampai dengan Rp. 200,- per Kilogram. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahman 

(2011) bahwa pihak perusahaan juga memberikan penghargaan jika peternak 

mencapai prestasi yaitu intensif FCR antara Rp. 100,- sampai Rp. 200,-. Hal ini 

juga sesuai dengan pendapat Novian (2006) bahwa besarnya jumlah produksi juga 

memberikan keuntungan tersendiri bagi peternak dalam hal perhitungan intensif 

dan biasanya semakin besar skala usaha pemeliharaan, maka akan semakin besar 

pula bonus yang diterima peternak. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa 

penerimaan bonus FCR tertinggi dicapai oleh peternak plasma skala usaha 1 dan 3 

sebesar Rp. 126/ekor dan Rp. 136/ekor, bonus konversi pakan terendah 

didapatkan peternak skala usaha 2 sebesar Rp 121/ekor. Rendahnya bonus 

konversi pakan yang diterima peternak skala usaha 2, ini diakibatkan oleh 

penyakit sehingga menyebabkan mortalitas tinggi, selain itu ketika ternak 

mengalami sakit konversi pakan menjadi daging menjadi rendah. Dewanto (2005) 

bahwa kemitraan dapat menjamin pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi 

petani atau peternak. Penerimaan juga didapatkan dari penjualan zak bekas, bonus 

FCR, bonus standart mortalitas, dan diskon pembelian pakan oleh peternak. 
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Gambar 10. Penerimaan (Rp/kg/periode) 

Gambar 10 terlihat bahwa penerimaan mengalami peningkatan pada 

periode 2 dan periode 4, dan mengalami penurunan pada periode 3. Penerimaan 

erat kaitannya dengan harga jual itik pedaging di pasaran, penerimaan tertinggi 

pada semua skala usaha pada periode 4 disebabkan oleh harga jual itik di pasaran 

tinggi. Konversi pakan peternak plasma dapat dilihat pada lampiran 10, 11, 12. 

4.4.4 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan selama produksi 

yang digunakan untuk menghasilkan uotput. Biaya produksi terdiri dari biaya 

tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan yang 

besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan antara lain sewa 

tanah, PBB, bunga hutang dan biaya penyusutan. Biaya tidak tetap adalah biaya 

yang besarnya selalu berubah bergantung jumlah produksi yang akan dihasilkan 

atau biaya yang digunakan untuk sesuatu barang, barang tersebut habis terpakai 

dalam satu kali produksi. Jenis biaya tetap pada peternakan kemitraan CV. Putra 

Prima Mandiri terdiri dari: bangunan kandang dan peralatan kandang. Sedangkan 

untuk biaya tidak tetap adalah DOD, pakan, Obat-obatan, gaji tenaga kerja, listrik, 

air. Umar (2003) menyatakan bahwa biaya perusahaaan dikelompokkan atas biaya 

tetap dan biaya variabel, biaya variabel jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan 

perubahan tingkatan produksi, sedangkan biaya tetap merpukan biaya yang 

jumlahnya teteap, tidak tergantung kepada perubahan tingkat kegiatan dalam 

menghasilkan keluaran atau produk di dalam interval tertentu. 

Berdasarkan hasil penelitian pada lampiran 1, 2 dan 3 menunjukkan total 

produksi tertinggi pada skala usaha 3 dan terendah pada skala usaha 1. Biaya 

produksi pada penelitian terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap 

pada penelitian meliputi depresiasi, kandang dan peralatan kandang. Biaya tidak 
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tetap meliputi pembelian bibit (DOD), pakan, obat-obatan, listrik dan air. Skala 3 

lebih besar dibandingkan skala 1 dan skala 2, karena pada skala 3 lebih banyak 

menghabiskan untuk biaya pembuatan kandang dan peralatan kandang. Biaya 

pembuatan kandang dapat mengalami penyusutan, penyusutan terjadi setiap 

periode tergantung dari daya tahan kandang tersebut. Pernyataan tersebut sesuai 

dengan Susanto dan Wardoyo (2014) menjelaskan bahwa biaya tetap adalah biaya 

yang tidak terpengaruh oleh berapapun besarnya output (berapapun jumlah output, 

biaya tetap akan selalu sama). 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 tahan yang berlaku. 

Penyusutan peralatan yaitu nilai pengadaan yang dibandingkan dengan umur 

pemakaian dalam tahun. 

 

Gambar 11. Biaya tetap (%/periode) 

Gambar 11 menunjukkan bahwa biaya tetap tertinggi pada skala 3 periode 4 

sebesar 13,67% sedangkan untuk biaya tetap terendah pada skala 1 periode 3 

sebesar 9,17%. Perbedaan biaya tetap ini dipengaruhi oleh biaya pembuatan 

kandang. Biaya teteap masing-masing periode dapat dilihat pada lampiran 1, 2, 

dan 3. 

 Biaya tidak tetap terdiri dari biaya DOD, pakan, obat-obatan, listrik, 

transportasi, PDAM dan gaji tenaga kerja. Biaya tidak tetap masing-masing 

periode dapat dilihat pada lampiran 1, 2, dan 3. 
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Gambar 12. Biaya tidak tetap (%/periode) 

 Gambar 12 menunjukkan bahwa biaya tidak tetap mengalami fluktuatif 

dalam 4 periode. Pengeluaran biaya tidak tetap pada peternakan itik pedaging 

tertinggi selama 4 periode terdapat pada peternakan itik pedaging skala 1. 

Peternakan itik pedaging dengan pola kemitraan skala 1 memiliki pengeluaran 

biaya tidak tetap pada periode 1 sebesar 89,80%, periode 2 90,27%, periode 3 

sebesar 90,83%, periode 4 sebesar 90,09%. Sedangkan pada peternakan itik 

pedaging skala 2 dan skala 3 persentase biaya variabel lebih rendah dibanding 

dengan peternakan itik pedaging pola kemitraan skala 1. Perbedaan persentase 

biaya variabel dikarenakan pembelian DOD dan pakan yang diberikan oleh ketiga 

peternakan tersebut berbeda-beda. Presentase penggunaan biaya tidak tetap yang 

dikeluarkan peternak tertinggi pada sistem kemitraan ini adalah pakan. Ichwan 

(2003) menyebutkan bahwa pemberian pakan memegang porsi sebesar 60-70% 

dari total biaya produksi. Perbedaan ini dapat disebabkan perbedaan harga pakan 

dari merk yang digunakan serta jumlah pemberian pakan. Pada pemeliharaan itik 

biaya tidak tetap adalah biaya pembelian  pakan, obat-obatan, vaksin, tenaga 

kerja. Biaya tetap tidak akan berubah jumlahnya meskipun barang yang 

diproduksi bertambah ataupun berkurang, sedangkan biaya tidak tetap akan 

bertambah jumlahnya jika barang yang diproduksi bertambah. Candra (2012) 

menyebutkan bahwa biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk 

memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan 

suatu produk. 

4.4.5 Keuntungan Usaha 

 Keuntungan merupakan selisih antara total penerimaan dengan total biaya 

produksi. Keuntungan terdiri dari keuntungan kotor dan keuntungan bersih. 

Keuntungan kotor adalah selisih antara total penerimaan dan total biaya produksi, 
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sedangkan untuk keuntungan bersih merupakan selisih antara total penerimaan 

dengan total biaya produksi dikalikan dengan pajak, teteapi didalam kemitraan ini 

tidak ada pajak. Keuntungan bernilai positif menunjukkan bahwa total penerimaan 

lebih besar daripada total biaya produksi maka operasi usaha tersebut untung. 

Tabel keuntungan dari masing-masing periode dapat dilihat pada lampiran 13, 14 

dan 15. 

 

Gambar 13. Keuntungan kotor (EBIT) (kg/periode) 

 Gambar 13 menunjukkan bahwa keuntungan kotor (EBIT) tertingi yang 

diperoleh pada peternak skala 3 periode 4 sebesar Rp. 10.159 per kg dan terendah 

pada skala 1 peride 3 sebesar Rp. 5.039 per kg. Perbedaan penerimaan pada 

masing-masing skala dikarenakan pencapaian target produksi yang berbeda, 

bonus FCR yang didapat. Nilai konservasi pakan pada masing-masing skala 

berbeda hal ini menyebabkan keuntungan yang berbeda. Konversi yang rendah 

selain meminimalkan konsumsi pakan, peternak juga akan mendapatkan bonus 

dari pihak inti sehingga keuntungan akan lebih besar. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Anonymous (2007) bahwa semakin rendah nilai FCR, semakin kecil 

jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli pakan, sebaliknya semakin 

tinggi nilai FCR, semakin besar jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk 

membeli pakan. Penerimaan tertinggi pada sistem kemitraan CV. Putra Prima 

Mandiri adalah skala 3, penerimaan yang berbeda disebabkan oleh efisiensi dari 

biaya tetap dan biaya tidak tetap yang digunakan. Efisiensi produksi didapatkan 

dari penampilan produksi itik pedaging dan efisiensi dari invertasi yang 

digunakan, pada pembahasan sebelumnya didapati bahwa semakin tinggi populasi 

semakin rendah biaya yang dikeluarkan per ekor. Dilihat dari segi harga sapronak 

dan harga jual itik pada setiap skala usaha itik adalah sama, hal ini dikarenakan 
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harga sapronak dan harga jual itik ditentukan diawal kontrak. Harga sapronak dan 

itik yang sudah ditentukan ini tidak akan mempengaruhi perbedaan keuntungan 

karena masing-masing skala sama, sehingga peternak harus memaksimalkan 

produksi agar mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Penerimaan tertinggi dari 

ketiga pola kemitraan yang diterapkan berasal dari penjualan itik, bonus FCR dan 

penjualan zak pakan. 

4.5 Analisis Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan keuntungan/laba. 

Bereberapa rasio yang akan digunakan untuk mengukur profitabilitas atau 

kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan antara lain: Gross Profit Margin 

(GPM), Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), Return on Equity 

(ROE). Sesuai dengan pernyataan Astuti (2004) bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Satu-satunya ukuran 

profitabilitas yang paling penting adalah laba bersih. Rasio profitabilitas terdiri 

atas rasio marjin laba atas penjualan, rasio pengembalian atas total aktiva yang 

dikenal dengan Return on Asset Ratio, rasio pengembalian atas ekuitas saham 

biasa atau dikenal dengan Return on Equity Ratio. 

1. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin (GPM) adalah untuk mengukur tingkat laba 

kotor dibandingkan dengan volume penjualan. Semakin besar Gross Profit 

Margin maka semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena 

menunjukkan bahwa laba kotor lebih rendah dibandingkan dengan 

penjualan. Nilai Gross Profit Margin peternak plasma skala usaha 1, 2 dan 

3 dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel Nilai GPM setiap periode dapat dilihat 

pada lampiran 16, 17 dan 18. 

 

Tabel 3. Nilai GPM (%) pada kemitraan CV. Putra Prima Mandiri. 

GPM Skala 1 Skala 2 Skala 3 

EBIT 34.514.963 100.670.521 188.270.582 

Total Penerimaan 141.752.138 295.098.066 467.557.737 

GPM (%) 24 34 40 

Standart UMKM 11,81 11,81 11,81 

Keterangan 

Diatas 

standart 

UMKM 

Diatas 

standart 

UMKM 

Diatas 

standart 

UMKM 
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Sumber: Data primer diolah 2016 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai presentase 

Gross Profit Margin yang dihasilkan pada tiap skala berbeda. Nilai Gross 

Profit Margin yang didapatkan peternak plasma tersebut di atas standar 

yang ditetapkan UMKM. Nilai rasio Gross Profit Margin (GPM) pada 

penelitian ini tertinggi didapat pada peternak skala usaha 3. Artinya dari 

volume penjualan atau setiap Rp. 100 dari penjualan bersih akan 

menghasilkan laba kotor sebesar Rp. 24; Rp. 34; dan Rp. 40. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa peternak skala 3 memiliki kemampuan manajemen 

pemeliharaan yang baik, pemeliharaan yang baik akan meningkatkan 

penerimaan peternak dan meminimalkan pengeluaran. Nilai Gross Profit 

Margin (GPM) pada semua skala pada penelitian ini diatas standar 

UMKM. Hal ini dikarenakan biaya sapronak dari pihak inti disesuaikan 

dengan harga pasar dan ketika harga pasar turun, harga dari pihak inti juga 

ikut turun namun tidak serendah harga pasar. Faktor inilah yang membuat 

peternak plasma memiliki nilai Gross Profit margin (GPM) diatas standar 

UMKM. 

  

Gambar 14. Nilai Gross Profit Margin (GPM) (%/periode) 

 Nilai rasio Gross Profit Margin peternak plasma selama satu tahun 

dapat dilihat pada Gambar 14. Berdasarkan hasil penelitian nilai Gross 

Profit Margin berada diatas standar UMKM selama satu tahun, nilai Gross 

Profit Margin meningkat pada periode ke 4. Peningkatan nilai Gross 

Profit Margin pada periode ke 4 disebabkan harga jual itik tinggi sehingga 

pendapatan bersih yang didapatkan peternak juga meningkat. 
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2. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) atau margin laba bersih merupakan 

keuntungan penjualan setelah menghitung biaya dan pajak penghasilan, 

menunjukan perbandingan laba bersih dengan penjualan, semakin tinggi 

Net Profit Margin, semakin baik operasi perusahaan. Nilai Net Profit 

Margin (NPM) tertinggi pada penelitian ini terdapat pada peternak skala 3 

yakni sebesar 36%. Rendahnya Net Profit Margin (NPM) pada skala 1 dan 

2 ini menunjukkan bahwa peternak skala 3 memiliki kemampuan 

manajemen pemeliharaan yang lebih baik bila dibandingkan dengan 

peternak skala 1 dan skala 2. Tabel nilai NPM setiap periode dapat dilihat 

pada lampiran 16, 17, dan 18. 

Tabel 4. Nilai NPM (%) pada kemitraan CV. Putra Prima Mandiri. 

  

 Sumber: Data primer diolah 2016 

Nilai NPM setiap periodenya mengalami kenaikan ataupun 

penurunan. Kenaikan Net Profit Margin tersebut disebabkan oleh 

tingginya keuntungan bersih yang diikuti dengan meningkatnya volume 

penjualan, yang artinya bahwa setiap Rp. 100, penjualan akan 

menghasilkan keuntungan neto sebesar Rp. 22; Rp. 31; Rp. 36. Nilai Net 

Profit Margin pada skala 1, 2, dan 3 disetiap periodenya mempunyai nilai 

yang tidak terlalu jauh. Net Profit Margin (NPM) adalah rasio antara laba 

bersih (Net Profit) dibandingkan dengan penjualan. Semakin  tinggi Net 

Profit Margin, maka semakin baik operasi suatu perusahaan. Standart rata-

rata Net Profit Margin 5,7% (Syamsuddin, 2002). Joel dan Jae (2007) 

menyatakan bahwa margin laba bersih sama dengan laba bersih 

dibandingkan dengan penjualan bersih. Nilai Net Profit Margin yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan standar UMKM ini disebabkan 

NPM Skala 1 Skala 2 Skala 3 

EAT 31.063.467 90.603.469 169.443.524 

Total Penerimaan 141.752.138 295.098.066 467.557.737 

NPM (%) 22 31 36 

Standart UMKM 15 15 15 

Keterangan 

Diatas 

standart 

UMKM 

Diatas 

standart 

UMKM 

Diatas 

standart 

UMKM 
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keuntungan bersih atas total penerimaan yang tinggi. Keuntun

gan yg tinggi disebabkan oleh pengeluaran biaya produksi yang rendah. 

 

 Gambar 15. Nilai Net Profit Margin (NPM) (%/periode) 

Nilai rasio Net Profit Margin peternak plasma selama satu tahun 

dapat dilihat pada Gambar 15. Berdasarkan hasil penelitian nilai rasio Net 

Profit Margin berada diatas standar UMKM selama satu tahun, nilai Net 

Profit Margin meningkat pada periode keempat. Skala usaha tiga pada 

periode ke dua dan ke empat memiliki nilai net profit margin sebesar 38%, 

hal tersebut menunjukkan bahwa skala usaha 3 memiliki penghasilan 

bersih terbesar diantara skala usaha dua dan satu. Peningkatan nilai Net 

Profit Margin pada periode ke empat disebabkan harga jual itik tinggi 

sehingga pendapatan bersih yang didapatkan peternak juga meningkat. 

Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan bersih yang diperoleh 

perusahaan, jika Profit Margin perusahaan lebih rendah dari rata-rata 

industrinya, hal itu dapat disebabkan oleh harga jual perusahaan yang 

lebih rendah daripada harga pokok penjualan perusahaan pesaing ataupun 

keduanya (Sugiono, 2012). 

3. Return on Assets (ROA) 

Return on Assets (ROA) adalah untuk mengukur tingkat 

penghasilan bersih yang diperoleh dari total aktiva perusahaan. Semakin 

tinggi rasio Return on Assets maka semakin baik keadaan suatu 

perusahaan. Standart rata-rata Return on Assets adalah 7,8% (Syamsuddin, 

2002). Menurut Fahmi (2012), menyatakan rasio melihat sejauh mana 

investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian 
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keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Tabel Nilai ROA setiap 

periode dapat dilihat pada lampiran 16, 17, dan 18. 

 Tabel 5. Nilai ROA (%) pada kemitraan CV. Putra Prima Mandiri. 

  

 

 Sumber: Data primer diolah 2016 

 

Nilai Return on Assets peternak plasma skala usaha 1, 2, dan 3 

dapat dilihat pada tabel 5. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa nilai persentase Return on Assets yang dihasilkan pada tiap skala 

berbeda, usaha peternakan itik pedaging pada skala 3 memiliki nilai 

Return on Assets tertinggi. Nilai Return on Assets yang didapatkan 

peternak. Nilai Return on Assets semua skala sudah berada diatas standart. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai Return on Assets menjadi 

tinggi adalah total modal yang dikeluarkan rendah dan keuntungan yang 

didapatkan tinggi, hal tersebut menyebabkan persentase keuntungan atas 

modal yang dikeluarkan banyak. 

  

Total modal yang dikeluarkan peternak terdiri dari biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. Persentase biaya terbesar dalam usaha peternakan pada 

penelitian ini adalah pakan dan bibit. Penentuan harga pakan yang 

ditentukan oleh pihak inti menurut peternak sudah sesuai dengan harga di 

pasaran. Sehingga modal yang dikeluarkan peternak tidak terlalu 

meningkat, dan pada akhir nilai Return on Assets yang didapatkan 

peternak plasma bisa berada diatas rata-rata standart UMKM. 

 

Return on Assets Skala 1 Skala 2 Skala 3 

EAT 31.063.467 90.250.039 169.443.524 

Total Modal 197.703.157 387.381.446 596.310.467 

ROA 16 23 28 

Standart UMKM 10 10 10 

Keterangan 

Diatas 

standart 

UMKM 

Diatas 

standart 

UMKM 

Diatas 

standart 

UMKM 
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Gambar 16. Nilai Return on Assets ROA (%/periode) 

 

 Nilai Return on Assets peternak plasma selama satu tahun dapat 

dilihat pada gambar 16 Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa nilai 

Return on Assets periode 1 sampai 4 mengalami fluktuatif. Nilai Return on 

Assets yang didapatkan peternak tertinggi pada periode keempat untuk 

skala usaha 2 dan 3 sedangkan skala usaha 1 ada pada periode pertama. 

Peningkatan persentase Return on Assets ini diakibatkan oleh harga jual 

itik pedaging yang tertinggi pada periode keempat, dengan peningkatan 

harga jual itik akan meningkatkan pendapatan peternak. 

 

4. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) adalah parameter untuk mengukur tingkat 

penghasilan bersih yang diperoleh oleh pemilik perusahaan atas modal 

yang diinvestasikan. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh makan 

semakin baik kedudukan pemilik perusahaan. Return on Equity (ROE) 

merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi 

pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan didalam 

perusahaan (Syafri, 2008). Menurut Fahmi (2012) menyatakan bahwa 

rasio mengkaji sejauh mana suatu perushaan dalam mempergunakan 

sumber daya yang dimiliki agar mampu memberikan laba atas equitas. 

Nilai Return on Equity masing-masing skala usaha dapat dilihat pada 

lampiran 16, 17, dan 18. 
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 Tabel 6. Nilai ROE pada kemitraan CV. Putra Prima Mandiri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

Return on Equity didapatkan peternak skala usaha 3, yang artinya tingkat 

penghasilan yang diperoleh suatu usaha atas modal sendiri adalah Rp. 49; 

Rp. 54; Rp 59 dalam setiap Rp. 100. Nilai Return on Equity pada semua 

skala usaha berbeda diatas standart UMKM. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa sistem usaha itik pedaging kemitraan ditinjau dari 

Return on Equity menghasilkan pengembalian modal sendiri yang tinggi, 

untuk semua skala usaha. Peningkatan nilai Return on Equity 

menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan meningkat. Nilai Return 

on Equity yang berada diatas standart rata-rata UMKM tersebut 

diakibatkan oleh tingginya modal yang berasal dari luar peternak (pihak 

inti), sehingga rasio antara modal yang dikeluarkan sendiri dengan 

keuntungan tidak terlalu besar. 

  

 Modal sendiri yang dikeluarkan peternak terdiri dari biaya 

operasional kandang dan penyusutan kandang, modal yang dikeluarkan 

tersebut hanya terpersentase sedikit dalam total modal yang harus 

dikeluarkan. Biaya pakan dan itik merupakan biaya terbesar dalam proses 

budidaya itik pedaging, biaya pakan bisa mencapai 70% dan bibit 15% 

dari total modal yang dikeluarkan. Persentase modal 85% tersebut 

ditanggung oleh pihak inti, pembayaran biaya tersebut dilakukan setellah 

periode pemeliharaan berakhir. Kondisi modal yang ditanggung oleh pihak 

Return on Equity Skala 1 Skala 2 Skala 3 

EAT 31.063.467 88.353.469 169.443.524 

Total Modal 

Sendiri 
63.359.315 162.879.255 285.362.500 

ROE 49 54 59 

Standart UMKM 21 21 21 

Keterangan 

Diatas 

standart 

UMKM 

Diatas 

standart 

UMKM 

Diatas 

standart 

UMKM 
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inti sebesar 85% tersebut menyebabkan nilai Return on Equity, modal 

yang dikeluarkan peternak plasma hanya berkisar 10% dari total modal 

yang dikeluarkan. 

  

 

Gambar 17. Nilai Return on Equity (ROE) (%/periode) 

 

 Peternak dengan sistem kemitraan lebih diuntungkan dalam hal 

Return on Equity, dengan sistem kemitraan peternak lebih sedikit 

mengeluarkan modal. Modal lebih banyak ditanggung oleh pihak inti. 

Nilai Return on Equity peternak plasma selama satu tahun dapat dilihat 

pada Gambar 18. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa nilai ROE 

pada periode 1 sampai periode 4 mengalami fluktuatif. Nilai tertinggi 

Return on Equity didapatkan pada periode ke empat untuk skala usaha 2, 

skala usaha 3 dan pada periode ke 2 untuk skala usaha 1. Peningkatan nilai 

Return on Equity periode keempat disebabkan harga jual itik hidup pada 

keempat lebih tinggi dibandingkan periode lainnya.                                
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

usaha peternakan itik pedaging skala 3 (7001-10000 ekor) yang lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan skala 1 (1001-4000 ekor) dan skala 2 

(4001-7000 ekor) berdasarkan evaluasi ekonomi sebagai berikut: 

1. Skala kepemilikan usaha yang paling efisien dan menguntungkan adalah 

skala 3 dibandingkan dengan skala 1 dan 2. Hal ini dapat dilihat pada total 

modal usaha (Rp/ farm/ periode/ ekor) yaitu Rp. 73.619,-. Biaya produksi 

yang dikeluarkan terendah (Rp/ farm/ periode/ ekor) yaitu Rp. 34.483,- 

dan total penerimaan yang diterima tertinggi (Rp/ farm/ periode) yaitu Rp. 

467.557.737,-. 

2. Profitabilitas berdasarkan hasil 3 strata yaitu strata 1, 2 dan 3 didapatkan 

hasil secara berturut-turut yaitu Gross Profit Margin sebesar 24%; 34% 

dan 40%. Net Profit Margin sebesar 22%; 31%; dan 36%. Return on 

Assets sebesar 16%; 23%; dan 28%. Return on Equity sebesar 49%; 54% 

dan 59%. Nilai GPM, NPM, ROA, ROE yang berada diatas standart 

UMKM menunjukkan usaha tersebut layak untuk dikembangkan. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini dapt diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Para peternak khususnya peternak kecil harus melakukan perbaikan 

manajemen pemeliharaan ternak dalam usahanya sehingga tidak 

mengalami penurunan keuntungan dalam setiap periode. 

2. Pengembangan usaha untuk para peternak itik agar lebih mengembangkan 

usaha ternak itik menjadi lebih besar lagi. 
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