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ABSTRACT 

 Research was conducted at plasma farmers partnering with a company “Putra Prima Mandiri CV”. This 

study aimed to axamine (i) capital, production cost, revenue, and profit; (ii) Gross Profit Margin, Net Profit 

Margin, Return on Assets, Return on Equity. Respondent was plasma farmers of “Putra Prima Mandiri CV”. 

Respondents involved 21 farmers who selected by multistage sampling method and categorised into three scales 

(scale 1 : 1,000 – 4,000 ducks, n = 9 farmers; scale II : 4,001-7,000 ducks, n = 8 farmers; scale III : 7,001-

10,000 ducks, n = 4 farmers). Data collection was done from 1
st 

June to 30
th 

June 2016, Primary data were 

obatained by using stuructured questionnaire using interviews method. Secondary data was collected from 

“Putra Prima Mandiri CV”. Results showed scale 3 represented the profitable duck farming based on economic 

evaluation : IDR. 73.619 of capital requirements, IDR 34.483 of production cost, IDR 467.557.737 on total 

revenue. Farmers who rose on average of 7,001–10,000 ducks indicated more efficient in operating this farm 

with 40% of GPM, 36% of NPM, 23% of ROA, 59% of ROE. 
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PENDAHULUAN 

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 

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 
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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. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

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. 

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). 

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. 

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. 

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 

2. Penerimaan 

3. Keuntungan 

4. Analisis Profitabilitas 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

KEADAAN UMUM PETERNAKAN 

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. 

 

PROFIL ANGGOTA KEMITRAAN 

(PETERNAK PLASMA) 

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.. Presentase pemilik usaha itik 

edaging berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Persentase peternak plasma atau 

anggota per strata yang tergabung di 

CV. Putra Prima Mandiri berdasarkan 

jenis kelamin. 

Umur 

 
Gambar 2. 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 

Pendidikan 

 
Gambar 3. Persentase peternak plasma atau 

anggota per strata yang tergabung di 

CV. Putra Prima Mandiri berdasarkan 

pendidikan peternak. 

Gambar 3 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. 

Lama Pengalaman Beternak 

Karakteristik responden berdasarkan lama 

pengalaman beternak dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Persentase peternak plasma atau 

anggota per strata yang tergabung di 

CV. Putra Prima Mandiri berdasarkan 

lama pengalaman beternak. 

Gambar 4 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. 

Jenis Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan jenis 

pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Persentase peternak plasma atau 

anggota per strata yang tergabung di 

CV. Putra Prima Mandiri berdasarkan 

pendidikan peternak 

Gambar 5 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. 

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, 

Sutrisno. Peternak dengan populasi itik pedaging 



(DOD) rata-rata 7001-10000 ekor dimasukkan ke 

dalam strata 3 diantaranya yaitu Iskanan, Jami’un, 

Rasmudi, Suharyono. 

HASIL ANALISIS PETERNAKAN ITIK 

PEDAGING SISTEM KEMITRAAN CV. 

PUTRA PRIMA MANDIRI 

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 atas total biaya produksi.  

Penerimaan 

Penerimaan usaha itik pedaging kemitraan 

CV. Putra Prima Mandiri didapatkan dari penjualan 

zak bekas, bonus FCR dan penjualan itik pedaging.  

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,-. 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.  

 
Gambar 6. Penerimaan (Rp/kg/periode) 

Gambar 6 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.  

Biaya 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.  

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 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 
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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 7. Biaya tetap (%/periode) 

Gambar 7 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. 

 
Gambar 8. Biaya tidak tetap (%/periode) 

 Gambar 8 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.  

Keuntungan Usaha 

 Keuntungan merupakan selisih antara total 

penerimaan dengan total biaya produksi.. 

Keuntungan bernilai positif menunjukkan bahwa 

total penerimaan lebih besar daripada total biaya 

produksi maka operasi usaha tersebut untung.  

 
Gambar 9. Keuntungan kotor (EBIT) (kg/periode) 

 Gambar 9 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.  

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. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 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. 

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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