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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

 Modal adalah barang-barang yang dapat digunakan 

untuk melakukan proses produksi. Modal dibagi menjadi 2 

yaitu modal berdasarkan penggunaanya dan sumbernya. 

Modal berdasarkan penggunaanya terdiri modal tetap dan 

modal kerja/modal tidak tetap. Sedangkan modal berdasarkan 

sumbernya terdiri modal hutang dan modal sendiri. Modal 

tetap adalah modal jenis modal yang dilakukan secara 

berulang-ulang dan mengalami proses pemutaran dalam 

jangka waktu yang lama, misalnya : bangunan kandang, mesin 

pemecah jagung. Modal kerja/ modal tidak tetap adalah modal 

yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi, 

misalnya : pakan, obat-obatan. Hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Utari (2015) menyatakan bahwa total modal 

plasma PT. Ternak Sejati Tabassam sistem kandang terbuka 

Rp. 21.231,-/ekor, sedangkan sistem kandang tertutup lebih 

tinggi yaitu Rp. 25.452,-/ekor. Total modal plasma PT. Pesona 

Ternak Gemilang sistem kandang terbuka Rp. 22.332,-/ekor 

lebih rendah daripada sistem kandang tertutup Rp. 26.712,-

/ekor (Utari, 2015). Modal yang dibutuhkan untuk usaha 

peternakan ayam pedaging pada peternakan rakyat di Desa 

Karya Bakti, Kalimantan Tengah sebesar Rp. 10.825.000 dan 

investasi sebesar Rp. 26.010.000 (Yemima, 2014).  

 Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak 

tetap/variable. Biaya tetap meliputi sewa tanah, penyusutan 

kandang, penyusutan peralatan, tempat pakan, tempat minum, 

alat fumigasi, dan alat pemanas. Biaya tidak tetap terdiri dari 

DOC, pakan, obat-obatan, vitamin, sekam, tenaga kerja, 
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listrik, air, dan bahan bakar. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Astuti, Utami dan Nugroho (2013) bahwa 

biaya produksi yang dibutuhkan oleh peternakan ayam 

pedaging dengan populasi 5.000 ekor sebesar Rp. 

28.154,00/ekor/periode atau 28% sedangkan untuk populasi 

10.000 ekor sebesar Rp. 23.811,00/ekor/periode atau 23%. 

Utari (2015) menyatakan bahwa biaya produksi pada plasma 

PT. Pesona Ternak Gemilang sistem kandang terbuka Rp. 

18.169,12/kg tingginya biaya variabel yang dikeluarkan akan 

mempengaruhi pendapatan atau keuntungan peternak plasma. 

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Wardoyo (2014) 

yang menjelaskan bahwa biaya produksi yang dibutuhkan 

untuk usaha peternakan pedaging dengan populasi 3.000 ekor 

sebesar Rp. 11.564,-/ekor/periode sedangkan untuk populasi 

4.000 sebesar Rp. 11.861,- /ekor/periode dan untuk populasi 

5.000 sebesar Rp. 11.186,-/ekor/periode.  

 Penerimaan yang diterima untuk usaha peternakan 

ayam pedaging pola kemitraan adalah penjualan ayam, 

penjualan sekam, dan bonus FCR dari perusahaan. Astuti 

(2013) menyatakan bahwa penerimaan yang didapat dari 

penjualan ayam, sekam, karung pakan, dan juga bonus - bonus 

yang didapatkan dari perusahaan. Bonus yang didapat berupa 

bonus FCR, bonus mortalitas, dan bonus discount feed. Bonus 

FCR merupakan bonus yang diberikan kepada peternak yang 

nilai FCRnya sesuai dengan standart FCR yang disepakati 

sebelumnya bersama perusahaan. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Maliton (2014) menyatakan bahwa total 

penerimaan per periode pada usaha peternakan broiler sistem 

closed house skala kecil adalah Rp 340.806.876,79 atau rata-

rata Rp 17.226,39/kg/periode. Total penerimaan per periode 

pada skala menengah adalah Rp 603.540.943,21 atau rata-rata 
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Rp 17.601,08/kg/periode. Total penerimaan per periode pada 

skala besar adalah Rp 983.224.589,64 atau rata-rata Rp 

17.254,09/kg/periode. Penelitian terdahulu oleh Utari (2015) 

menyatakan bahwa penerimaan tertinggi plasma PT. Pesona 

Ternak Gemilang sistem kandang terbuka Rp. 20.158,99/kg 

skala I dengan keuntungan tertinggi Rp. 1.917,95/kg skala I, 

pada sistem kandang tertutup penerimaan tertinggi Rp. 

18.781,03/kg skala III dan keuntungan tertinggi Rp. 2.354,56/ 

kg pada skala II. Penerimaan tertinggi plasma PT. Ternak 

Sejati Tabassam dengan sistem kandang terbuka pada skala II 

yaitu Rp. 17.839,05/kg dengan keuntungan tertinggi Rp. 

476,61/kg, sedangkan pada kandang tertutup penerimaan 

tertinggi Rp. 17.432,50/kg dengan keuntungan Rp. 

1.975,54/kg pada skala I. 

 Keuntungan adalah total penerimaan dikurangi dengan 

total biaya produksi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Maliton (2014) menyatakan bahwa total pendapatan atau 

keuntungan per periode pada usaha peternakan broiler sistem 

closed house skala kecil adalah Rp 33.370.772,50 atau rata-

rata Rp 1.686,76/kg/periode. Total pendapatan per periode 

pada skala menengah adalah Rp 64.930.557,79 atau rata-rata 

Rp 1.893,57/kg/periode. Total pendapatan per periode pada 

skala besar adalah Rp 102.811.204,50 atau rata-rata Rp 

1.804,18/kg/periode. Keuntungan usaha per kg pada skala 

menengah adalah yang paling besar, yakni Rp 

1.893,57/kg/periode dan keuntungan usaha pada skala kecil 

adalah yang paling kecil, yakni Rp 1.686,76/kg/periode. Total 

keuntungan per periode dalam angka absolut semakin 

meningkat dengan semakin besarnya skala produksi, yakni Rp 

33.370.772,50 pada skala kecil, Rp 64.930.557,79 pada skala 

menengah dan Rp 102.811.204,50 pada skala besar. Semakin 
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besarnya skala produksi akan menentukan besarnya volume 

produksi yang berdampak pada total penerimaan yang semakin 

meningkat pula (Maliton, 2014). Arwita (2013) menjelaskan 

bahwa penerimaan terbesar yang diterima oleh usaha 

peternakan plasma dengan populasi ayam 19.000 ekor terjadi 

pada periode kedelapan, yaitu sebesar Rp. 530.107.000,- 

Besarnya penerimaan ini dikarenakan pada periode kedelapan 

hasil panen ayam yang didapatkan sangat tinggi yaitu Rp. 

35.185,- kg dengan berat rata-rata ayam yang cukup besar 

yaitu 1.90 kg/ ekor. Tingkat mortalitas pada periode kedelapan 

juga sangat rendah yaitu sebesar 2.42% dan FCR sebesar 

1.604 sehingga usaha peternakan plasma menerima bonus dari 

hasil FCR dan mortality tersebut. Penelitian yang dilakukan 

oleh Ismail, dkk (2013) bahwa peternak plasma yang bermitra 

dengan PT. Sinar Sarana Sentosa dengan sistem kandang close 

house memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.077/ekor/tahun 

sedangkan peternak yang menggunakan sistem open house 

memperoleh keuntungan lebih sedikit yaitu sebesar Rp. 

1.586/ekor/periode. Cholila (2014) menjelaskan bahwa dalam 

penelitiannya laba bersih usaha setelah biaya bunga dan pajak 

dari seluruh penerimaan diperoleh sebesar Rp. 277.381.600.  

 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 pengembaliaan atas ekuitas saham biasa atau 

dikenal dengan return on equity ratio (Astuti, 2004). 

Penelitian yang dilakukan oleh Cholila (2014) yang 

menjelaskan bahwa kemampuan profitabilitas dalam 

mengembalikan aset usaha ayam petelur UD Putra Tamago 
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dicerminkan oleh nilai Gross Profit Margin sebesar 43%, yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

kotor dari nilai total penjualan adalah laba yang diperoleh. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitawati (2015) 

menjelaskan bahwa nilai tingkat laba kotor (Gross Profit 

Margin ) pada tahun 2013 sebesar 50,61%. Penelitian yang 

dilakukan oleh Bano et al (2011) menjelaskan bahwa nilai 

Gross Profit Margin di usaha peternakan ayam pedaging di 

daerah Rawalpindi sebesar 24%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cholila (2014) yang 

menjelaskan bahwa Return on Aset sebesar 38,9%, yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan 

aktiva. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspitawati 

(2015) menjelaskan bahwa besar nilai Return on Aset pada 

tahun 2013 adalah 83,72%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cholila (2014) yang 

menjelaskan bahwa nilai Net Profit Margin sebesar 9,2% yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih dari tingkat penjualan atau volume penjualan. Penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Puspitawati (2015) bahwa NPM 

pada tahun 2013 di Usaha Peternakan UD BS Desa Babahan 

sebesar 48,16%. Bano et al (2011) menjelaskan bahwa NPM 

sebesar 50%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cholila (2014) yang 

menjelaskan bahwa nilai Return on Equity sebesar 9,17%, hal 

tersebut mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh 

oleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan 

(Cholila, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Puspitawati 

(2015) menjelaskan nilai ROE sebesar 209,29%.  
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2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Pengertian Ayam Petelur Jantan 

Zuraida, Rohaeni dan Hikmah (2006) menyatakan 

bahwa ayam ras petelur merupakan jenis ras hasil persilangan 

dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki produksi tinggi, 

terutama dalam memproduksi telur ayam. Ayam petelur telah 

dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai kelebihannya 

karena pada umur 5 - 6 minggu sudah bisa di panen. Waktu 

pemeliharaan ayam pedaging relatif singkat dan 

menguntungkan , maka banyak peternak baru serta peternak 

musiman yang bermunculan. Nastiti (2013) menjelaskan 

bahwa ayam pedaging mengalami pertumbuhan pesat pada 

umur 1-5 minggu. Ayam ayam pedaging berumur 6 minggu 

besarnya sudah sama dengan ayam kampung dewasa yang 

dipelihara selama 8 bulan. Keunggulan ayam pedaging 

didukung oleh sifat genetik keadaan lingkungan yang 

mempengaruhi seperti makanan, temperatur lingkungan, dan 

pemeliharaan. Ayam pedaging merupakan ayam yang telah 

mengalami seleksi genetik sebagai penghasil daging dengan 

pertumbuhan yang cepat sehingga waktu pemeliharaan lebih 

singkat, pakan lebih efisien dan produksi daging tinggi. 

Achmanu dan Muharlien (2011) menyatakan bahwa 

ciri umum ayam pedaging adalah bentuk badan besar, 

pertumbuhan cepat, berdaging, temperamen tenang, lamban, 

sebagian cakar/kaki berbulu serta ayam pedaging merupakan 

ayam yang sangat efisien dalam menghasilkan daging.  Ayam 

ras pedaging merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan 

dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas 

tinggi, terutama dalam memproduksi daging. Ayam pedaging 

merupakan jenis ayam yang dipelihara untuk dimanfaatkan 
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dagingnya. Ayam pedaging mampu tumbuh cepat dan 

menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat (Suprijatna, 

2005). 

Pertambahan bobot ayam yang tinggi harus ditunjang 

dengan ransum yang cukup kandungan gizinya. Komposisi 

ransum ayam pedaging masih didomonasi bahan pakan impor, 

sedangkan bahan pakan lokal seperti bungkil inti sawit masih 

jarang dipergunakan dalam ransum komersil (Jaelani, 2011). 

Wahju (2004) menjelaskan bahwa ayam pedaging merupakan 

ternak yang efisien dalam menghasilkan daging, namun disisi 

lain biaya dari faktor-faktor produksi usaha ayam pedaging 

relatif tinggi yaitu 80% untuk biaya produksi dari total 

penerimaan peternak sehingga penggunaan faktor-faktor 

produksi harus diefisienkan.  

 

2.2.2 Usaha Peternakan Ayam Petelur Jantan 

Peternakan ayam petelur jantan mempunyai prospek 

yang sangat baik untuk dikembangkan, baik dalam skala 

peternakan besar maupun skala peternakan kecil (peternakan 

rakyat). Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kinerja 

perunggasan dengan cara memperbaiki iklim investasi, 

peningkatan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan 

sumberdaya yang terlatih. Hal inilah yang dapat menjadi daya 

tarik bagi masyarakat dan investor untuk berkecimpung di 

usaha ternak ayam ayam pedaging (Yemima, 2014). Fadilah 

(2000) menjelaskan bahwa bentuk usahanya dibedakan 

menjadi dua bagian yaitu peternakan rakyat dan perusahaan 

peternakan. Peternakan rakyat adalah peternakan yang 

diusahakan oleh petani disamping usaha pertaniannya. 

Sedangkan perusahaan peternakan adalah peternakan yang 
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mempunyai skala usaha yang lebih besar dari petenakan rakyat 

dan merupakan mata pencaharian. 

 Usaha ayam ras petelur jantan merupakan salah satu 

jenis usaha yang sangat potensial dikembangkan. Keunggulan 

yang dimilikinya antara lain masa produksi yang relatif 

pendek kurang lebih 32-35 hari, produktivitasnya tinggi, harga 

yang relatif murah, dan permintaan yang semakin meningkat. 

Beberapa faktor pendukung usaha budidaya ayam ras petelur 

jantan sebenarnya masih dapat terus dikembangkan, antara 

lain karena permintaan domestik terhadap ayam ras petelur 

jantan masih sangat besar. Pertambahan permintaan terjadi 

karena kenaikan pendapatan perkapita, pertambahan penduduk 

dan peningkatan kesadaran gizi sebagai akibat berhasilnya 

program penyuluhan gizi. Peningkatan permintaan juga terjadi 

sewaktu-waktu disebabkan karena lonjakan permintaan terjadi 

pada hari-hari besar (lebaran, natal, tahun baru) maupun pada 

akhir-akhir bulan (Yulianti, 2012).  

 

2.2.3 Kemitraan 

 Kemitraan oleh sistem usaha kerja sama antara 

peternak dan perusahaan penyedian sarana produksi peternak. 

Perusahaan (pihak inti) berkewajiban menyediakan sarana 

produksi ternak dan menjamin pemasaran hasil ternak, 

peternak berkewajiban untuk memelihara ayam sampai panen. 

Harga pakan dan ayam ditentukan pada awal kontrak. 

Pemilihan waktu pemeliharaan diperhitungkan oleh 

perusahaan agar ayam dapat dipanen dan dijual saat harga 

ayam mahal yaitu pada bulan-bulan tertentu seperti hari raya 

keagamaan (Ismail, 2013).  

 Sumardjo, dkk. (2004) menjelaskan bahwa pola 

kemitraan inti plasma memiliki keunggulan dan kekurangan 
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tersendiri dalam implementasinya. Keunggulan 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 perusahaan inti mempermainkan harga komoditas 

plasma. 

Jenis- jenis sistem kemitraan inti plasma yang 

dijalankan, antara  lain  sistem  kemitraan dimana  peternak  

plasma menyediakan  kandang, sekam, gas/ minyak  tanah  

dan mengelola pemeliharaan ayam ras. Sedangkan  perusahaan 

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

obat dan menetapkan harga sesuai kontrak termasuk harga jual 

ayam. Inti juga dapat memberikan piutang berupa sapronak 

kepada plasma dalam menjalankan usahanya. Pembayaran  

piutang dipotong  langsung  setelah  perhitungan  hasil panen 

(Mahyudi, Suryahadi dan Saleh, 2010). 

Dewi, Soejono dan Aji (2013) menambahkan bahwa 

peternak plasma mempunyai tanggung jawab untuk menjaga 

mutu ayam ras pedaging dengan menggunakan sapronak dari 

atau yang direkomendasikan   oleh   perusahaan   inti.   

Apabila   terjadi kegagalan  panen  atau  kerugian  yang 

diakibatkan  oleh  kesalahan pemeliharaan, maka kerugian 

ditanggung oleh peternak. Peternak plasma   wajib   

menjalankan   prosedur   administrasi   dan   tata   cara panen   

yang   ditetapkan.   Peternak   plasma   bertanggung   jawab 
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menjaga   keamanan   kandang   dan   sapronak   dan   

menjalankan biosecurity (sistem   pengamanan   hayati)   yang   

ketat   dan   tidak diperkenankan   memasukkan   ayam   ras   

pedaging   tambahan   dan atau   yang   tidak   

direkomendasikan   ke   dalam   kandang.   Peternak plasma  

mempunyai kewajiban untuk melaporkan secara periodik 

perkembangan   budidaya   atau   pemeliharaan   ayam   ras   

pedaging kepada   perusahaan   inti   dan apabila   ayam   ras   

pedaging   yang dipelihara terjangkait wabah penyakit maka 

peternak mempunyai kewajiban untuk segera melapor kepada 

perusahaan dalam tempo kurang dari 12 jam. 

Dewanto (2005) mejelaskan 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 
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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, peningkatan 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. 

Syahyuti (2006) menyatakan bahwa kemitraan 

merupakan suatu hubungan antara individu-individu atau antar 

kelompok-kelompok yang dicirikan oleh adanya kerjasama 

yang saling menguntungkan dan tanggung jawab untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Esensi kemitraan dalam 

ekonomi terletak pada kontribusi bersama, baik berupa tenaga 

kerja maupun benda, atau keduanya untuk tujuan-tujuan 

ekonomi. Pengendalian kegiatan juga dilakukan bersama, 

dimana pembagian keuntungan dan kerugian didistribusikan 

diantara pihak yang bermitra. Artinya, sumberdaya dan 

kompetisi masing-masing digabungkan untuk mencapai 

sinergi, menuju peningkatan volume maupun kualitas produk 

atau jasa yang dihasilkan.  

Hafsah (2000) menambahkan bahwa kemitraan adalah 

suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau 

lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan 
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keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan 

saling membesarkan. Karena suatu strategi bisnis maka 

keberhasilan kemitraan adanya kepatuhan diantara pihak-pihak 

yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam kondisi 

yang ideal, tujuan yang ingtin dicapai dalam pelaksanaan 

kemitraan secara lebih kongkrit adalah : 

1. Meningkatkan  usaha kecil dan masyarakat  

2. Meningkatkan nilai tambah dalam perilaku kemitraan 

3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat 

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah 

dan nasional 

5. Memperluas kesempatan kerja  

6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional 

Horne and Wachowicz (2005) menjelaskan bahwa 

pola kemitraan adalah peternak selaku plasma bermitra dengan 

perusahaan peternakan selaku inti. Prinsip dari perusahaan 

kemitraan adalah perusahaan kemitraan sebagai inti untuk 

membina peternak yang menjadi plasma agar lebih maju dan 

lebih mandiri. Kemitraan mirip dengan perusahaan 

perorangan, namun pemiliknya lebih dari satu orang dan tidak 

membayar pajak penghasilan, sebagai gantinya setiap plasma 

memasukkan bagian keuntungan atau kerugian dari usahanya 

sebagai bagian dari penghasilan kena pajak. Pola kemitraan 

dalam usaha penggunaan ayam pedaging biasanya termasuk 

dalam persekutuan terbatas artinya partner terbatas (inti) 

memberikan kontribusi berupa modal dan berkewajiban 

sebatas jumlah modal yang dikontribusikan, tidak dapat 

dirugikan lebih dari jumlah modal yang diberikan. Akan 

tetapi, plasma memiliki kewajiban yang tidak terbatas. Inti 

tidak ikut serta dalam pelaksanaan bisnis seluruh kegiatan 

budidaya dikerjakan oleh plasma. Inti berperan sebagai 
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investor dan berbagi keuntungan atau kerugian atas 

persekutuan berdasarkan syarat-syarat perjanjian sebelum 

pendanaan. Priyono, Nufus dan Dessy (2004) menyatakan 

bahwa peternak plasma harus memelihara ayam sesuai dengan 

teknologi pihak inti misalnya pemberian obat, vitamin, vaksin 

dan lain-lain, karena pemeliharaan yang baik ini akan 

menguntungkan ke dua belah pihak. Sumardjo, Sukalaksana 

dan Darmono (2004) menggambarkan bentuk kemitraan inti 

plasma sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Pola Kemitraan Inti Plasma 

 

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 
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dari bank. Sedangkan yang dimaksud modal masyarakat 

adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan 

untuk kepentingan umum dalam proses produksi, contohnya 

rumah sakit umum milik pemerintah (Faiqoh, 2011).  

Riyanto (2010) menjelaskan apabila dilihat dari fungsi 

kerjanya aktiva peternak maka modal aktif dapat dibedakan 

menjadi modal kerja (working capital assets) dan modal tetap 

(fixed capital assets). 

a. Modal kerja merupakan jumlah seluruh aktiva lancar atau 

bisa disebut juga bahwa modal kerja merupakan kelebihan 

dari aktiva lancer diatas hutang lancer. Jumlah modal kerja 

lebih mudah dibesar atau dikecilkan sesuai kebutuhan 

peternak (jumlah modal kerja lebih fleksibel). Rincian 

modal kerja dapat berubah-ubah esuai kebutuhan (susunan 

modal kerja relative lebih variable). Modal kerja 

mengalami proses perputaran dalam jangka waktu pendek. 

b. Modal tetap merupakan modal yang tidak habis dipakai 

dalam satu kali proses produksi. Modal tetap tidak mudah 

diperkecil, dalam keadaan ekonomi menurun modal tetap 

tidak dapat dikurangi dengan segera sehingga selalu 

ketinggalan waktunya. Susunan modal tetap relative 

permanen dalam jangka waktu terhenti, karena susunannya 

tidak mengalami perubahan cepat. Modal tetap mengalami 

proses perputaran dalam jangka waktu pendek. 

Pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar 

terhadap hutang lancar jangka pendek (net working capital). 

Bersifat kualitatif, karena menunjukkan tersedianya aktiva 

lancar yang lebih besar dari hutang lancarnya (hutang jangka 

pendek). Modal kerja menurut konsep fungsional, menitik 

beratkan pada fungsi dana yang dimiliki dalam rangka 

menghasilkan pendapatan (laba) dari usaha pokok perusahaan, 
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tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan laba periode. 

Ada sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh 

atau menghasilkan laba di masa yang akan datang, misalnya 

bangunan, mesin-mesin, pabrik, alat kantor dan aktiva tetap 

lainnya (Munawir, 2007).  

Modal digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu : 1. modal 

yang berasal intern yaitu modal yang dihasilkan sendiri oleh 

perusahaan atau dikatakan mengunakan kekuatan sendiri/ 

internal financing. Sumber modal intern adalah laba/ 

cadangan yang bergantung pada besarnya laba yang diperoleh 

dalam periode tertentu dan depresiasi/ akumulasi penyusutan; 

2. modal extern adalah modal yang berasal dari para kreditur, 

pemilik, dan anggota didalam perusahaan. Munawir (2007) 

menyatakan bahwa modal merupakan hak atau bagian yang 

dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos 

modal (modal saham), surplus, dan laba yang ditahan.  

Candra, Utami dan Hartono (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 modal tidak tetap. Modal 

tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara 

berulang-ulang, misalnya mesin pemecah jagung, mesin 

pencampur pakan dan bangunan kandang. Modak tidak tetap 

adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses 

produksi misalnya pakan dan obat-obatan. 

 

2.2.5 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan 

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

perusahaan tersebut (Candra, dkk, 2012). Rasyaf (2008) 

menjelaskan bahwa biaya produksi adalah penjumlahan antara 

biaya tetap dan biaya variable. Fouad, Razek and Badawy 

(2008) menjelaskan bahwa biaya tetap didefinisikan sebagai 

biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan 

walaupun produksi yang diperoleh banyak ataupun sedikit. 

Biaya tidak tetap biasanya didefinisikan sebagai biaya yang 

besar kecilnya dipengaruhi oleh hasil produksi yang diperoleh. 

Sukirno (2005) menyatakan bahwa biaya produksi dapat 

didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh 

perusaahan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan 

bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan 

barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya 

produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan 

dua jenis: biaya eksplisit dan biaya tersembunyi. Biaya 

eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang 

berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-

faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. 

Sedangkan biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran 

terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan 

itu sendiri.  

Peningkatan jumlah biaya operasi dan nilai penjualan 

akan berpengaruh bersama-sama terhadap laba operasi yang 

diperoleh, selanjutnya laba operasi akan menentukan 

kelayakan usaha tersebut. Beberapa komponen pengeluaran 

yang paling dominan adalah biaya ransum dan biaya DOC 

(Day Old Chick). Ransum pakan ayam memegang kontribusi 

70-85% dalam biaya produksi peternakan ayam ras pedaging, 

karena sangat sensitif terhadap terjadinya perubahan-
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perubahan yang menyebabkan naik ataupun turunnya biaya 

pengeluaran operasi (Taslim, 2010).  

Mahyuddin (2013) menyatakan bahwa biaya berperan 

penting dalam pengambilan keputusan untuk usaha 

peternakan. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

memproduksi sesuatu sangat menentukan besarnya harga 

pokok dari produksi yang dihasilkan. Riyanto (2010),  

menyatakan bahwa rumus matematika dari total biaya 

produksi adalah :  

TC = TFC + TVC 

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

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

TVC= Total Variable Cost (total biaya tidak  

tetap) (Rp) 

 

2.2.5.1 Biaya Tetap 

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 dkk, 2013). 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 
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peralatan yaitu nilai pengadaan yang dibandingkan dengan 

umur pemakaian dalam tahun. 

Prawirokusumo (2000) menyatakan bahwa biaya tetap 

(fixed cost) didefinisikan sebagai biaya yang jumlahnya tidak 

berubah walaupun terjadi perubahan volume produksi yang 

dilaksanakan. Biaya tetap usaha peternakan antara lain 

penyusutan, bunga modal, pajak, asuransi, dan reparasi rutin. 

Mahyuddin (2013) menjelaskan bahwa biaya tetap (fixed cost) 

merupakan semua biaya yang dikeluarkan yang besarnya tidak 

tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan, contoh 

biaya tetap antara lain biaya sewa tanah, PBB, bunga hutang, 

dan biaya penyusutan. Biaya penyusutan dihitung mengunakan 

, metode straight line, berikut rumus perhitungannya: 

                     
                               

             
 

 

2.2.5.2 Biaya Tidak Tetap 

Biaya tidak tetap (variable cost) merupakan 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. Pada pemeliharaan ayam biaya tidak tetap adalah 

biaya pembelian pakan, obat obatan, vaksin, tenaga kerja , dan 

lain lainnya (Warsito, 2012). Prawirokusumo (2000) 

menyatakan bahwa biaya variabel didefinisikan sebagai biaya 

yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi 

yang dilaksanakan. Biaya variabel kira-kira 90-95% dari total 

biaya. Biaya variabel pakan, kesehatan, pembelian ternak, 

tenaga kerja, obat-obatan dan bahan bakar. Riyanto (2010) 

menyebutkan bahwa biaya variable merupakan jumlah biaya 

produksi yang berubah menurut tinggi rendahnya jumlah 
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outpun yang dihasilkan maka akan semakin besar pula biaya 

variable yang akan dikeluarkan. 

 

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). Penerimaan yang didapat dari para peternak 

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

bonus-bonus yang didapatkan dari perusahaan. Bonus-bonus 

yang didapat berupa bonus FCR yaitu merupakan bonus yang 

diberikan kepada peternak yang nilai FCRnya sesuai dengan 

standart FCR yang disepakati sebelumnya bersama 

perusahaan, bonus mortality yaitu merupakan bonus yang 

diberikan kepada peternak yang angka kematian ternak yang 

dipelihara lebih rendah dari Standart Manual Management CP 

707 yaitu tidak lebih dari 5% bonus discount feed diberikan 

kepada peternak jika pemakaian pakan yang diberikan tidak 

melebihi standart yang disepakati dan bonus yang lain 

diberikan kepada peternak apabila peternak yang bersangkutan 

dalam pengiriman DOC, banyak DOC yang mati dalam 

perjalanan pada saat pengiriman maka akan diberi ganti rugi 

oleh perusahaan sesuai dengan jumlah DOC yang mati (Astuti, 

2013). 

Soekartawi dkk (2002) menyatakan bahwa penerimaan 

adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses 
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produksi yang disebut pendapatan kotor usaha tani (gross farm 

income) atau nilai produksi (value of production), yang 

didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam 

jangka waktu tertentu baik yang dijual ataupun yang tidak 

dijual. Pendapatan bersih usaha tani (net farm income) adalah 

selisih antara penerimaan usaha tani dengan pengeluaran total 

usaha tani. Pendapatan bersih usaha tani mengukur imbalan 

yang diperoleh keluarga petani dalam menggunakan faktor-

faktor produksi tenaga kerja, pengelolaan dan modal milik 

sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan kedalam 

usaha tani. Suwarta (2012), penerimaan berasal dari penjualan 

ayam, selain itu juga berasal dari penjualan kotoran ayam dan 

penjualan bekas tempat pakan. Hansen (2004) menjelaskan 

bahwa penerimaan setiap peternak 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 (2002) 

menyatakan bahwa rumus penerimaan adalah sebagai berikut :  

TR = p . Q 

Keterangan: TR= Total Revenue Atau Total Penerimaan  

        (Rp) 

Q= Jumlah Produksi (kg) 

P= Harga Produksi (Rp) 

 

2.2.7 Keuntungan 

 Ibrahim (2003) menjelaskan bahwa keuntungan adalah 

tujuan utama dalam pembukaan usaha yang direncanakan. 

Semakin besar keuntungan yang diterima, semakin layak 

pembukaan usaha yang dikembangkan. Didasarkan pada 

perkiraan dan perencanaan produksi dapat diketahui pada 
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jumlah produksi yang dapat menghasilkan keuntungan 

maksimal ataupun kerugian. Keuntungan adalah selisih antara 

penerimaan total perusahaan dengan pengeluaran. Riyanto 

(2010) menyatakan bahwa kenaikan laba seringkali diikuti 

dengan kenaikan modal yang ditanam dan sebaliknya 

pengurangan sedikit saja dari modal yang ditanam akan dapat 

mengakibatkan penurunan tingkat laba secara mencolok dan 

besar kecilnya keuntungan yang diperoleh merupakan ukuran 

kesuksesan dalam mengelola usaha yang dijalankan. Hansen 

(2004) menyatakan bahwa keuntungan kotor diperoleh dari 

selisih penjualan produk dengan total biaya operasional. 

Sedangkan keuntungan bersih diperoleh dari selisih total 

peneriman dengan total biaya produksi yaitu biaya tetap dan 

biaya variable.  

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, 2009).  Perhitungan keuntungan 

dibagi menjadi 2 yaitu EBIT dan EAT. EBIT adalah laba 

sebelum pajak dan EAT adalah laba setelah pajak (Kadariah, 

2001). Soekartawi (2002) menyatakan bahwa keuntungan 

adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang 

telah dikeluarkan oleh peternak, dengan rumus : 

Π- TR-TC 

Keterangan : π = Keuntungan peternakan ayam pedaging (Rp) 

                    TR= Total Revenue (total penerimaan peternakan  

   ayam pedaging) (Rp) 

         TC= Total Cost (biaya total peternakan ayam  

   pedaging) (Rp) 
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2.3 Analisis Profitabilitas 

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 pengembaliaan atas ekuitas saham biasa atau 

dikenal dengan return on equity ratio (Astuti, 2004). Sangkala 

(2013) menyatakan bahwa profit margin dari suatu perusahaan 

itu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan (laba usaha untuk setiap rupiah penjualan 

selama suatu periode tertentu, sedangkan tingkat perputaran 

aktiva dan suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan 

memutarkan dana yang tertanam dalam unsur aktiva selama 

suatu periode tertentu. Rangkuti (2008), menyatakan bahwa 

rasio keuntungan (profitability ratio) untuk mengetahui 

seberapa jauh efektifitas manajemen dalam mengelola 

perusahaannya. Efektifitas 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 : 

 

2.3.1 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 
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semakin kurang baik operasi perusahaan. Standart rata-rata 

gross profit margin adalah 23,8 % (Syamsuddin, 2002). 

Prastowo (2007) yang menyatakan bahwa gross profit 

didefinisikan sebagai selisih antara penjualan dan harga pokok 

penjualan. Bagi perusahaan dagang dan manufaktur harga 

pokok penjualan biasanya jumlahnya besar, sehingga 

perubahan pada harga pokok akan berpengaruh pada laba 

perusahaan. Rasio gross profit margin mengukur efisiensi 

produksi dan penentuan harga jual. 

 

Gross Profit Margin (GPM) = 
Gross profit 

x 100% 
Sales 

 

Gross Profit Margin (GPM) merupakan margin laba 

kotor digunakan untuk menggambarkan presentase laba kotor 

yang dihasilkan oleh setiap pendapatan (Murhadi, 2013). 

  
             

   
         

Gross Profit Margin (GPM) = 
EBIT 

x 100% 
TR 

 

Keterangan : 

GPM  : presentase laba kotor dari penjualan ayam  

pedaging dan kotorannya. 

EBIT : keuntungan (laba) sebelum pajak didapat dari  

(penjualan - biaya produksi) 

TR : total penerimaan penjualan ayam dan kotoran  

ayam 

 

 

 



30 

 

2.3.2 Net Profit Margin (NPM) 

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 adalah 5,7%. 

(Syamsuddin, 2002)  Fahmi (2013) menyataka bahwa margin 

laba bersih sama dengan laba bersih dibandingkan penjualan 

bersih.  Memeriksa margin laba dan norma industri sebuah 

perusahaan pada tahun tahun sebelumnya, dapat menilai 

efisiensi operasi dan strategi penetapan harga serta status 

persaingan perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri 

tersebut. 

Net Profit Margin (NPM) = 
Net profit after taxes x 100% 

Sales 

 Net Profit Margin (NPM) merupakan margin laba 

bersih yang mencerminkan kemampuan peternakan dalam 

menghasilkan keuntungan dari setiap penjualan (Murhadi, 

2013)  

Net Profit Margin (NPM) = 
EAT x 100% 
TR 

 

Keterangan : 

NPM : Presentasi laba bersih dari penjualan ayam dan  

    kotoran 

EAT : Keuntungan setelah pajak didapat dari (penjualan  

           setelah pajak – biaya produksi) 

TR    : Total penerimaan penjualan ayam dan kotoran ayam 

 

2.3.3 Return on Assets (ROA) 

Return on Assets (ROA) adalah untuk mengukur 

tingkat penghasilan bersih yang diperoleh dari total aktiva 
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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 (2013), menyatakan rasio melihat sejauh mana investasi 

yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian 

keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. 

Return on Assets (ROA) = 
Net profit taxes 

x 100% 
Total asset 

 

Return on Assets (ROA) mencerminkan seberapa 

besar modal yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang 

ditananamkan dalam bentuk aset (Murhadi, 2013)  

 

Return on Assets (ROA) = 
EAT x 100% 

Total modal 

Keterangan : 

ROA  : presentase kembalinya modal dalam  

  bentuk aset 

EAT  : keuntungan setelah pajak 

Total Modal : modal sendiri + modal asing 

 

2.3.4 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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Return on Equity (ROE) = 
Net profit after taxes 

x 100% 
equity 

Return on Equity (ROE) adalah seberapa besar 

kembalinya modal yang dihasilkan peternak setiap rupiah uang 

yang dikeluarkannya (Murhadi, 2013) 

Return on Equity (ROE) = 
EAT x 100% 

Total Modal Sendiri 

Keterangan : 

ROE   : presentase kembalinya modal dari  

  penjualan ayam dan kotoran. 

EAT    : keuntungan setelah pajak. 

Total modal sendiri : semua modal yang telah digunakan  

  selama usaha ayam pedaging. 


