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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sistem perunggasan di Indonesia terdiri dari dua 

bagian yang besar yakni sektor hulu dan hilir. Sektor hulu 

ditempati oleh produsen penyedia sarana produksi ternak, 

sektor ini umumnya dijalankan oleh industri. Sektor hilir 

ditempati oleh budidaya, pengolahan dan pemasaran.  

Budidaya unggas di Indonesia umumnya dijalankan oleh 

masyarakat (peternak). 

Konsumsi daging dan telur ayam di Indonesia semakin 

meningkat seiring dengan pertambahan populasi penduduk. 

Konsumsi rata – rata daging ayam per kapita dalam satu tahun 

mengalami peningkatan pertumbuhan 4,6%, konsumsi daging 

ayam per kapita pada tahun 2009 – 2013 adalah 3076, 3546, 

3650, 3494, dan 3650 kg/kapita/tahun (Kementerian Pertanian, 

2013). Peningkatan ini disebabkan berbagai faktor antara lain 

peningkatan populasi penduduk,peningkatan pengetahuan 

masyarakat tentang gizi, peningkatan pendapatan masyarakat 

dan peningkatan produk turunan hasil peternakan. Ariningsih 

(2005) menyatakan bahwa pendapatan yang semakin tinggi 

menunjukkan daya beli yang semakin meningkat dan semakin 

meningkat pula aksesibilitas terhadap pangan yang berkualitas 

lebih baik. Peningkatan konsumsi ayam pedaging tersebut 

harus diimbangi dengan produksi yang tinggi. Populasi ayam 

meningkat seiring dengan permintaan yang meningkat. 

Produksi ayam pedaging nasional pada tahun 2011 – 2014 

adalah 1.337.909, 1.400.468, 1.497.876, dan 1.524.907 ton 

(BPS, 2015).Berdarakan uraian literatur diatas maka peluang 

pengembangan ayam pejantan di Indonesia sebagai penyedia 
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protein hewani dan peningkatan kesejateraan peternak masih 

dapat dijalankan. 

 Permintaan daging ayam yang tinggi tersebut belum 

menjamin meningkatkan pendapatan peternak plasma. 

Fluktuatif harga sarana produksi ternak dan ayam hidup 

menyebabkan resiko kerugian pada proses budidaya ayam 

penjantan. Harga pakan terus mengalami peningkatan karena 

bahan pakan yang berasal dari dalam negeri terbatas sehingga 

melakukan impor bahan baku impor, peningkatan harga 

tersebut menyebabkan produk yang dihasilkan akan tinggi 

karena komponen utama biaya produksi adalah pakan yang 

mecapai 70%. Harga ayam hidup dipasaran cenderung tidak 

stabil dan sering dibawah harga pokok penjualan. 

 Keberhasilan proses budidaya ayam pejantan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis maupun non teknis. 

Faktor teknis menyangkut proses budidaya ayam petelur 

jantan pada faktor ini kemampuan peternak dalam melakukan 

proses budidaya akan berpengaruh, faktor terbesar yang 

mempengaruhi selain manajemen adalah pakan dan bibit. 

Selain faktor teknis terdapat faktor lain yang mempengaruhi 

(faktor non teknis) antara lain: umur peternak, jenis kelamin, 

tingkat pendididkan dan skala usaha pemeliharaan. 

 Usaha budidaya ayam petelur jantan sebagian besar 

diusahakan oleh peternakan rakyat.  Proses budidaya ayam 

petelur jantan memiliki dua sistem yaitu sistem mandiri dan 

kemitraan. Sistem usaha mandiri adalah proses budidaya 

dengan menyediakan sarana produksi dan pemasaran produk 

secara sendiri tanpa keikut sertaan pihak kedua sebagai 

mitranya. Sistem usaha mandiri memiliki keterbatasan yaitu 

modal yang dikeluarkan sangat besar dan resiko kegagalan 

produksi karena keterbatasan tersebut muncul sistem usaha 
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kemitraan dengan harapan resiko produksi dan keuntungan 

dapat dibagi secara adil antara pihak inti dan plasma. Salah 

satu cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan 

menerapkan pola kemitraan yang memperhatikan prinsip 

saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan (Blessing, 2007). 

 Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan laba. Satu-satunya ukuran profitabilitas 

yang paling penting adalah laba bersih. Analisis profitabilitas 

terdiri dari beberapa parameter antara lain :Gross profit 

margin, Operating profit margin, Net profit margin, Total 

asset margin, Return on investment, dan Return on equity. 

Rasio profitabilitas terdiri dari rasio marjin laba atas 

penjualan, rasio pengembalian atas total aktiva (return on 

asset ratio), rasio pengembalian atas ekuitas saham (return on 

equity ratio) (Astuti, 2004). Berdarakan uraian beberapa 

masalah diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

“Analisis Profitabilitas Peternakan Ayam Petelur Jantan 

Kemitraan PT. Semesta Mitra Sentosa” untuk menilai 

kelayakan usaha tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan hasil uraian permasalahan latar belakang 

diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa besar modal, biaya produksi, penerimaan dan 

keuntungan yang di peroleh peternak plasma ayam petelur 

jantan pola kemitraan dengan PT. Semesta Mitra Sentosa. 

2. Bagaimana nilai profitabilitas usaha peternakan plasma 

ayam petelur jantan pola kemitraan dengan PT. Semesta 

Mitra Sentosa berdasarkan gross profit margin (GPM), net 
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profit margin (NPM), return on assets (ROA), dan return 

on equity (ROE). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari 

penelitian ini untuk: 

1. Mengetahui besar modal, biaya produksi, penerimaan dan 

keuntungan yang di peroleh peternak plasma ayam petelur 

jantan pola kemitraan dengan PT. Semesta Mitra Sentosa. 

2. Mengetahui nilai profitabilitas usaha peternakan plasma 

ayam petelur jantan pola kemitraan dengan PT. Semesta 

Mitra Sentosa berdasarkan gross profit margin( GPM),net 

profit margin (NPM), return on assets (ROA), dan return 

on equity (ROE). 

 

1.4 Kegunaan 

 Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bahan pengetahuan (informasi) dan evaluasi tentang usaha 

dari peternakan ayam petelur jantan sistem kemitraan. 

2. Bahan acuhan untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

sistem usaha ayam petelur jantan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Budidaya peternakan memiliki dua fungsi, fungsi 

pertama untuk memenuhi kebutuhan protein di Indonesia dan 

fungsi kedua untuk menciptakan lowongan pekerjaan bagi 

masyarakat agar tercapai suatu kesejahteraan. Salah satu 

sektor agribisnis peternakan yang berkembang pesat di 

Indonesia adalah perunggasan. Perunggasan dapat 

berkembang secara pesat di Indonesia disebabkan oleh 

produktivitas unggas yang cepat dan efisien bila dibandingkan 
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dengan sektor lain sehingga produk yang dihasilkan akan lebih 

terjangkau oleh konsumen 

Peternakan ayam pejantan merupakan komoditas yang 

baru dalam agribisnis perunggasan. Ayam jantan merupakan 

ayam hasil samping dari hatchery yang memproduksi day old 

chick (DOC) ayam petelur. Ayam pejantan memiliki harga 

yang lebih tinggi diabndingkan dengan ayam pedaging, karena 

memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan ayam pejantan 

antra lain: memiliki perlemakan yang sediki dan tektstur 

daging yang menyerupai ayam buras (ayam kampung). Ayam 

penjantan memiliki segmen pasar dan konsumen tersendiri, 

sehingga faktor resiko dapat berkurang. 

Fungsi kedua budidaya peternakan adalah 

kesejahteraan peternak. Keberhasilan budidaya ayam pejantan 

belum tentu dapat mensejahterakan peternak karena terdapat 

beberapa faktor produksi yang perlu dilakukan evaluasi. 

Keberhasilan produksi ayam pejantan harus diimbangi dengan 

efisiensi biaya produksi dan memaksimalkan penerimaan agar 

pendapatan yang diterima peternak meningkat. Peningkatan 

kesejateraan peternak dapat dilakukan dengan mengevaluasi 

usaha (analisis ekonomi) dari beberapa aspek yang 

bersangkutan dalam proses produksi ayam pejantan. 

Keberhasilan budidaya peternakan dipengaruhi 

beberapa antra lain keberhasilan produksi (on farm), efisiensi 

usaha dan pemasaran. Berdasrakan kondisi tersebut maka 

dilakukan analisis profitabilitas yang terdiri dari NPM, GPM, 

ROA dan ROE untuk menilai efisiensi dari peternakan ayam 

ejantan sistem kemitraan dengan PT. Semesta Mitra Sentosa. 

Kerangka konsep penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 


