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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Usaha 

 Prigen adalah sebuah kecamatan di Kabupaten 

Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Prigen adalah 

daerah yang yang sangat sejuk karena dekat dengan 

pegunungan sehingga menjadikan kabupaten ini menjadi salah 

satu sentra ayam petelur jantan di Indonesia. Terlihat 

masyarakat di desa ini memilih usaha peternakan ayam petelur 

jantan sebagian mata pencaharian utamanya mengikuti 

kemitraan. Kurniawan, dkk., (2013) bahwa usaha peternakan 

yang bersifat komersil, sampingan, serta mandiri atau 

kemitraan, memiki tujuan untuk mencapai keuntungan yang 

maksimal dari usaha yang dijalankan. Usaha peternakan ayam 

petelur jantan terbagi menjadi dua bagian yaitu: peternakan 

rakyat dan peternakan yang diusahakan oleh petani disamping 

usaha pertaniannya  

 
 

Gambar 3. Peta Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan 
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Lokasi usaha peternakan ayam petelur jantan ini 

terletak di sebelah barat dari pusat kota Pandaan. Ketinggian 

daerah ini adalah 124 meter diatas permukaan laut. Adapun 

batas desa tersebut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan :  

Kecamatan Pandaan dan Gempol 

b. Sebelah timur berbatasan dengan :  

Kecamatan Sukorejo 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan :  

Hutan Negara 

d. Sebelah barat berbatasan dengan :  

Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto 

PT. Semesta Mitra Sentosa adalah perusahaan 

peternakan ayam petelur yang menerapkan sistem kemitraan 

pola inti plasma dan mempunyai 25 mitra peternak plasma 

yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya. 

PT. Semesta Mitra Sentosa merupakan Perseroan berternak 

ayam, produksi telur dan memproduksi bibit ayam 

membudidayakan 60% ayam petelur betina dan 40% ayam 

petelur jantan. Penjualan utama Perseroan adalah DOC, 

produk utama dari bibit ayam, telur, ayam hidup dan daging. 

Perseroan juga menjual anak ayam yang ditetaskan dari telur 

bibit-bibit ayam. 

 

4.1.1 Profil Peternak Skala Kecil 

Peternak plasma berperan sebagai produsen dalam 

proses pemasaran dalam pola kemitraan usaha tersebut. Segala 

proses produksi ayam pedaging dan pemeliharaanya 

berlangsung di peternak plasma yakni mulai datang DOC 

hingga pemanenan. Peternak skala kecil ini mempunyai 

kapasitas ayam sebanyak 5000 ekor dengan tenaga kerja 
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sebanyak 1 orang. Pemilik peternakan skala kecil bertempat 

tinggal di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.  

 

4.1.2 Profil Peternak Skala Besar 

Peternak skala besar ini prosedur pemeliharaannya 

sama dengan peternak skala kecil, hanya saja jumlah kapasitas 

ayam yang dipelihara adalah 15.000 ekor dengan tenanga kerja 

yang bekerja adalah 2 orang. Pemilik peternakan skala besar 

bertempat tinggal di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. 

Gambaran karakteristik kedua peternak plasma  ditampilkan 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik Responden Peternak Ayam Petelur 

Jantan 

No Ket. 

Skala 

kecil 

Skala 

besar 

1 Umur (th)  40 62 

2 Pendidikan (th)  SMA SMA 

3 

Jumlah anggota keluarga / 

tanggungan (org)  3 5 

4 Jumlah tenaga kerja (orang) 1 2 

5 

Pengalaman berternak ayam petelur 

jantan (th) 5 15 

6 

Jumlah Kepemilikan ayam petelur 

jantan (ekor) 5000 15000 

7 Kepemilikan Lahan 

  

 

a. Sawah (m2) 500 m2 1.157 m2 

 

b. Tegal (m2) 100 m2 50 m2 

 

c. Tebu (m2) - 100 m2 

8 Kepemilikan Modal 

  

 

a. Modal sendiri (%) 71,06 66,51 

  b. Modal pinjaman (%) 28,94 33,49 

Sumber : (Data primer diolah, 2018) 
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Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa umur 

responden skala kecil yaitu skala kecil adalah 40 tahun dan 

umur responden skala besar adalah 62 tahun.. Hal ini berarti 

bahwa umur skala kecil  tergolong muda yang secara fisik 

mampu untuk menjalankan usaha ternaknya sehingga 

produktivitas masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan. 

Selain itu, usia muda juga dapat memudahkan pemahaman/ide, 

pola berpikir, akses informasi dan teknologi. Sedangkan skala 

besar lebih berpengalaman dalam beternak apabila dilihat dari 

umurnya. 

 Pendidikan formal yang ditempuh kedua peternak 

yaitu selama 12 tahun atau setingkat SMA. Tingkat pendidikan 

formal secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan 

kedua peternak, baik dalam kehidupan social masyarakat 

maupun dalam menjalankan usaha ternaknya. Hal ini berkaitan 

dengan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan dalam 

mengikuti perkembangan jaman dan teknologi. Terutama 

mengenai manajemen pengelolaan usaha ternaknya. Walaupun 

pendidikan dan pengetahuan juga dapat diperoleh dari 

pendidikan informal, namun pendidikan formal mempunyai 

peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dan pengetahuan tentang perkembangan jaman dan 

teknologi. Semakin tinggi tingkat pendidikan peternak, akan 

semakin tinggi pula kemampuannya untuk beradaptasi dengan 

perkembangan jaman serta menerima dan menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi baru. 

 Jumlah anggota keluarga/tanggungan responden yaitu 

skala kecil adalah 3 orang dan skala besar adalah 5 orang. 

Namun rata-rata jumlah anggota keluarga yang aktif dalam 

usaha ternak hanya 2 orang yang kebanyakan terdiri dari 
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suami dan istri, sedangkan anak-anak responden masih 

sekolah bahkan sudah berumah tangga. 

 Tenaga kerja yang terlibat dalam usaha ternak ayam 

petelur jantan milik skala kecil yaitu 1 orang berasal dari 

dalam keluarga (bukan saudara kandung). Hal ini dikarenakan 

jumlah ayam yang dipelihara tergolong sedikit sehingga 

peternak mampu mengerjakan berbagai kegiatan yang ada. 

Sedangkan skala besar memiliki 2 orang tenaga kerja yang 

berasal dari luar keluarga. Hal ini dikarenakan jumlah ternak 

yang dipelihara cukup banyak. 

 Pengalaman responden yaitu skala kecil dalam 

melaksanakan usaha ternak ayam petelur jantan adalah 5 

tahun. Sedangkan skala besar memiliki pengalaman 15 tahun. 

Pengalaman tersebut memberikan pengetahuan, kemampuan 

dan keahlian kepada peternak dalam usaha ternaknya. Namun 

pengalaman tersebut tidak digunakan peternak sebagai bahan 

pertimbangan untuk memajukan usaha ternaknya, terlihat dari 

produktivitas dan pengelolaan ternak masih rendah. 

 Kepemilikan lahan peternak terdiri dari sawah, tegalan 

dan tebu. Skala kecil memiliki lahan berupa sawah seluas 500 

m
2
 dan tegal seluas 100 m

2
. Sedangkan skala besar memiliki 

lahan berupa sawah seluas 1.157 m
2
, tegal 50 m

2
 dan tebu 100 

m
2
. Semua lahan tersebut diluar lahan peternakan ayam petelur 

jantan yang dimiliki. 

Peternak memperoleh modal untuk usaha ternak ayam 

petelur jantan dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal 

sendiri kedua peternak diperoleh dari hasil penjualan investasi 

berupa tanah atau lahan sawah atau tebu yang disewakan. 

Modal pinjaman berasal dari perusahaan inti. Skala kecil 

menggunakan modal sendiri sebesar 71,05% yang berasal dari 

harta warisan dan juga tabungan sisanya 28,94% adalah modal 
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pinjaman. Sedangkan skala besar menggunakan modal sendiri 

sebesar 66,51% yag berasal dari penjualan tanah, penyewaan 

lahan sawah dan tebu sisanya 33,49% adalah modal pinjaman. 

 

4.2 Pola Kemitraan  

Pola kemitraan ayam petelur jantan dibentuk 

kemitraan dengan perusahaan ( inti ) pada lokasi tersebut. 

Pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan PT. Semesta 

Mitra Sentosa bekerja sama pada Tahun 2002 dan 2012. Pola 

yang berlaku dari bentuk kemitraaan dengan perusahaan mitra 

yaitu : a. Penawaran dan membuat kesepakatan 

kontrak/perjanjian kerja sama  secara tertulis oleh perusahaan 

kepada peternak.  b. Kesepakatan atas penentuan kerja oleh 

perusahaan yang  berupa sapronak (Daily Old Chicken (DOC), 

pakan, obat-obatan, dan vaksin) selanjutnya kontrak harga jual 

ayam hidup dan berbagai bonus prestasi peternak. 

Kesepakatan antara perusahaan inti dan peternak 

plasma dalam melakukan kerja sama pemeliharaan ayam 

potong/broiler dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama 

yang selanjutnya dalam pelaksanaannya ada surat kesepakatan 

yang merupakan tambahan (addendum) dari perjanjian kerja 

sama tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari perjanjian. Surat kesepakatan tersebut bersifat periodik 

karena bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar yang ada. 

Pada intinya surat kesepakatan tersebut berisi kesepakatan 

tentang: 

1. Harga bibit ayam (DOC) (rata-rata Rp. 4000,-  

/ekor/periode). 

2. Harga vaksin (rata-rata Rp. 200.000,-/periode). 

3. Harga obat-obatan (rata-rata Rp. 100.000,-/periode). 

4. Harga pakan (rata-rata Rp. 7500,-/kg). 
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5. Harga dasar ayam siap jual (Rp. 18.000,-/ekor). 

6. Bonus yang diterima peternak plasma apabila hasil  

     panen bagus (Apabila peternak memperoleh FCR  

     kurang dari 1,5 maka akan mendapat Rp. 250,-

/ekor  

      ayam hidup) 

7. Sanksi yang diterima pihak peternak plasma apabila  

     hasil panen dibawah standar (Mengurangi jumlah    

     ternak yang akan dipasok). 

Semua point-point dalam surat kesepakatan tersebut 

termasuk penentuan seluruh harga sarana produksi dan ayam 

siap jual ditentukan oleh perusahaan inti, dan peternak plasma 

hanya tinggal menandatanganinya. Secara teknis dan 

permodalan perusahaan inti melakukan pembinaan dan 

memberikan kredit berupa sarana produksi ternak yang 

diperlukan oleh peternak plasma. Perusahaan inti juga 

menjamin harga minimum ayam siap jual artinya bila harga 

ayam di pasar jatuh, peternak tidak akan dirugikan karena 

produksi ayam akan dibeli perusahaan inti dengan harga dasar 

yang telah disepakati. 

 

4.2.1 Hak dan Kewajiban Peternak Plasma 

Kewajiban peternak plasma adalah bertanggung jawab 

atas program pemeliharaan ayam petelur jantan dengan sebaik-

baiknya, mulai DOC sampai batas umur panen yang 

ditetapkan oleh pihak perusahaan inti. Peternak plasma juga 

wajib menyediakan tenaga kerja bagi pemeliharaan ayam serta 

bertanggung jawab atas seluruh biaya tersebut termasuk 

keamanan dan bongkar muat pakan serta proses panen ayam. 

Tenaga kerja yang digunakan oleh peternak plasma biasanya 

berasal dari dalam keluarga. Peternak plasma juga 
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berkewajiban untuk memberikan laporan seluruh kegiatan 

pemeliharaan ayam, mencatat data-data harian kandang secara 

faktual dan benar. Pihak perusahaan inti sudah memberikan 

formulir pencatatan harian kandang untuk memudahkan 

peternak. Dalam hal ini peternak plasma wajib melaporkan 

apabila terjadi kematian ayam dalam jumlah yang tidak wajar, 

yaitu lebih dari dua persen total populasi, agar pihak 

perusahaan inti dapat segera mengambil tindakan yang 

diperlukan. 

Hak yang didapatkan oleh peternak plasma adalah 

mendapatkan bimbingan tata cara budidaya yang baik dan 

benar dari masing-masing perusahaan inti melalui technical 

service atau penyuluhan yang diselengarakan oleh pihak 

perusahaan inti. Bimbingan yang diberikan oleh pihak 

perusahaan inti berupa bimbingan teknis budidaya ternak. 

Bimbingan merupakan wujud kontrol langsung yang 

dilakukan perusahaan inti kepada peternak plasma. 

 

4.2.2 Hak dan Kewajiban Peternak Inti 

 Pihak perusahaan inti mempunyai hak dalam 

menentukan pilihan sarana produksi ternak meliputi pakan, 

obat-obatan, vaksin, bibit ayam, dan menentukan harga 

kesepakatan kontrak. Pilihan sarana produksi dilakukan karena 

setiap perusahaan inti sendiri masih mendapat pasokan dari 

produsen sapronak, sehingga ketersediaan sarana produksi 

masih sangat tergantung pada produsen. Pihak inti juga berhak 

menentukan jadwal pengiriman bibit, pakan, dan panen ayam 

sesuai dengan kebutuhan. 

Kewajiban dari pihak perusahaan inti adalah 

menentukan dan menyusun program pemeliharaan yaitu 

dengan cara dalam waktu setiap dua minggu sekali, dari pihak 
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perusahaan inti di PT. Semesta Mitra Sentosa melakukan 

kunjungan langsung untuk mengontrol kedaan di kandang ke 

beberapa peternak atau adanya kerjasama dari pihak 

perusahaan inti dengan Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan 

khususnya dalam pemberian obat atau vaksin.  

Kemitraan adalah suatu upaya pemberdayaan 

masyarakat oleh perusahaan dengan melibatkan masyarakat 

dan melibatkan masyarakat dan merupakan strategi bisnis 

yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu 

tertentu untuk keuntungan bersama dengan prinsip saling 

membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan seperti 

yang tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, mencakup 

kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah sampai 

usaha yang lebih besar disertai pembinaan dan pengembangan 

yang berkelanjutan dan memperhatikan prinsip saling 

memperkuat dan saling menguntungkan. 

Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa 

karakteristik dari peternak plasma ayam petelur jantan sangat 

berhubungan nyata dengan partisipasi peternak plasma ayam 

petelur jantan, semakin tinggi karakteristi terhadap partisipasi 

peternak plasma ayam broiler terhadap kemitraan pun akan 

semakin baik. Hal ini menjelaskan bahwa partisipasi aktif 

peternak plasma ayam broiler dalam kegiatan kemitraan tidak 

terlepas dari karakteristik peternak itu sendiri yang secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang besar dalam 

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan 

kemitraan. 

 

4.3 Subsistem Usaha Peternakan  Hulu  

Usaha peternakan adalah industri-industri yang 

menghasilkan sarana produksi bagi peternakan, antara lain 
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industri pembibitan hewan (breeding farm), industri pakan, 

industri obat-obatan/vaksin ternak, dan industri agro-otomotif 

(mesin dan peralatan peternakan), serta industri pendukungnya 

 

4.3.1 Bibit 

Usaha pembibitan adalah usaha peternakan yang 

menghasilkan ternak untuk dipelihara lagi dan bukan untuk 

dikonsumsi. Strain merupakan kelompok ayam yang 

dihasilkan oleh perusahaan pembibitan melalui proses 

pemuliaan dan perkembangbiakan untuk tujuan ekonomis 

tertentu (Rasyaf, 2011). Bibit yang digunakan dalam usaha 

peternakan plasma adalah dari strain Lohman final stock yang 

merupakan tipe medium. Strain ayam final stock diperoleh dari 

keturunan parent stock, merupakan hasil seleksi yang 

dilakukan secara terus menerus, sehingga diperoleh hasil akhir 

yang betul-betul produktif. Peningkatan kualitas pertumbuhan 

dapat dilakukan dengan menggunakan bibit unggul (strain), 

peningkatan pengelolaan, dan persediaan pakan yang 

memenuhi kebutuhan. 

Bibit Lohman mempunyai daya tahan yang baik 

terhadap lingkungan, dapat memberikan respon terhadap 

faktor lingkungan yang bervariasi, dan daya hidup diatas 

93,3%. Ayam dipelihara sekitar 8-9 minggu dan mencapai 

berat badan per ekor 798-1.035 g. Harga DOC  juga bervariasi 

antara Rp2.500-6.000 per ekor. Proses pemeliharaan seperti 

pemeliharaan ayam petelur, hanya jenis kelaminnya jantan 

(PT. Semesta Mitra Sentosa, 2018). 
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Gambar 4. Harga bibit (Rp/ekor/periode) ayam petelur 

jantan selama periode pemeliharaan 

Berdasarkan Gambar 4. Harga bibit ayam petelur 

jantan tiap periodenya berbeda. Skala kecil membeli bibit dari 

PT. Semesta Mitra Sentosa seharga Rp.3950,-/ekor pada 

periode 2 yang merupakan harga bibit terendah dan harga bibit 

tertinggi pada periode 3 dan periode 5 yaitu Rp. 4.600,-/ekor 

dan Rp. 4.650/ekor. Sedangkan skala besar membeli  bibit 

seharga Rp. 5000,-/ekor pada periode 1 dan harga bibit 

tertinggi pada periode 2 yaitu Rp. 5250,-/ekor. Perbedaan 

harga bibit ini dikarenakan kesepakatan masing-masing 

peternak plasma dengan peternak inti di awal kontraknya. 

skala besar memakai bibit strain Lohman yang lebih unggul 

dibandingkan bibit strain Isa Brown milik skala kecil. Hal itu 

yang menyebabkan harga bibit milik skala besar lebih mahal 

dibandingkan milik skala kecil. 

Bibit dikirim langsung dari PT. Semesta Mitra 

Sentosa.  Ayam jantan tipe medium atau disebut juga ayam 
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tipe dwiguna selain sebagai ternak penghasil telur juga dapat 

dimanfaatkan sebagai ternak penghasil daging. Ayam yang 

biasa digunakan sebagai ternak penghasil telur adalah ayam 

betina, sedangkan ayam yang digunakan sebagai ternak 

penghasil daging adalah ayam jantan. Dengan demikian, 

kemungkinan anak ayam jantan tipe medium sebagai ternak 

penghasil daging cukup besar (Riyanti, 1995). Pada 

peternakan skala besar sebanyak 15000 ekor ayam jantan 

petelur tipe medium dipelihara di kandang sistem open house 

yang berukuran 50 meter
2
. Sedangkan pada peternakan milik 

skala kecil sebanyak 5000 ekor ayam petelur jantan dipelihara 

di kandang system open house yang berukuran 25 meter
2
.  

 

4.3.2 Pakan 

Pakan merupakan faktor yang paling penting karena 

80 persen biaya yang dikeluarkan seorang peternak  digunakan 

untuk pembelian pakan (Lystyowati & Roospitasari 2007). 

Pasokan pakan kedua peternak plasma yaitu peternakan Bapak 

Juwono dan skala kecil berasal dari PT. Semesta Mitra 

Sentosa dengan bentuk pakan mash atau tepung dan crumble, 

merk SB 7208, SB 7218 dan 511 Bravo. Pemberian pakan 

pada periode starter dilakukan ad libitum. Kegiatan yang 

dilakukan pada saat DOC tiba adalah menghitung populasi 

awal, penimbangan bobot hidup, pemindahan ayam ke 

kandang, pemberian pakan dan air minum sesuai kebutuhan, 

vaksinasi ND, dan vaksin coryza.  
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Gambar 5. Harga pakan (Rp/kg/periode) ayam petelur jantan 

selama periode pemeliharaan  

Berdasarkan Gambar 5. Harga pakan ayam petelur 

jantan di skala kecil lebih tinggi dibandingkan skala besar. 

Harga pakan skala kecil yaitu Rp. 7000,-/kg pada periode 1. 

Harga pakan mengalami penurunan pada periode 2 yaitu 

sebesar Rp. 6.550,-/kg kemudian naik lagi pada periode 3, 

harga pakan tertinggi terjadi pada periode 6 yaitu sebesar Rp. 

7.250,-/kg. sedangkan harga pakan skala besar terendah pada 

periode 2 yairu Rp. 6350,-/kg dan tertinggi pada periode 6 

yaitu Rp 7.110,-/kg. Skala besar memiliki poultry shop 

sehingga harga pakan lebih murah dibandingkan skala kecil 

meskipun merk pakan yang digunakan sama. Jumlah pakan 

yang dikirim oleh peternak inti di kedua peternak plasma 

selalu sama setiap periodenya. Perubahan harga pakan 

dikarenakan ketika permintaan tinggi maka perusahaan 

meningkatkan harga pakan. Peningkatan pakan pada bulan-
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bulan tertentu ketika harga jual meningkat, dengan kondiso 

tersebut maka perusahaan mendapatkan keuntungan maksimal. 

Pakan yang digunakan dapat berbentuk crumble 

dengan merk 520S dan bentuk mash merk top brand 324..  

Pemberian minum untuk periode starter dilakukan ad libitum 

dengan penambahan vitamin dan antibiotik. Pada pemberian 

pakan bebas, kebutuhan protein ayam petelur jantan yang 

sedang tumbuh berkisar antara 10 gram/ekor/hari sama dengan 

kebutuhan protein ayam buras yang sedang dalam masa 

pertumbuhan.  Hal ini berbeda bila dibandingkan kebutuhan 

protein untuk ayam ras pedaging jenis broiler, yaitu 20-23 

gram/ekor/hari. Bahan pakan yang mengandung protein baik 

diantaranya tepung ikan, tepung cacing, tepung darah, tepung 

bekicot, tepung daging, bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, 

bungkil kedelai, kacang kedelai, dan kacang hijau (Cahyono, 

2011). 

 

4.3.3 Vaksin dan Obat 

Vaksinasi merupakan salah satu cara pengendalian 

penyakit virus yang menular dengan cara menciptakan 

kekebalan tubuh. Obat-obatan dan vaksin yang dimaksud 

adalah obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan ternak 

yang terserang penyakit, vaksin digunakan untuk pencegahan 

penyakit serta antibiotika dan vitamin dapat mendukung 

pertumbuhan ayam sehingga dapat tumbuh secara optimal. 

Pemberiannya secara teratur sangat penting untuk mencegah 

penyakit. Vaksin dan obat dikedua peternak plasma berasal 

dari PT. Semesta Mitra Sentosa.  
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Tabel 2. Umur, Jenis dan Cara vaksinasi 

Umur ayam 

petelur jantan 

Jenis vaksin Cara vaksinasi 

4 – 7 hari Medivac AI Dicampur dengan air 

minum 

5 – 7 minggu Medivac AI dan Medivac ND 

La Sota 

Dicampur dengan air 

minum 

Sumber : (Data primer diolah, 2018) 

Pemberian vaksin disease dilakukan di Breeding farm 

dan pada fase produksi diberi Newcastle Disease aktif setiap 

5-7 minggu vaksinasi Avian Influenza  sesuai anjuran pabrik 

dan menyesuaikan dengan vaksin lain. Merk vaksin ND yang 

diberikan adalah Medivac ND La Sota sedangkan untuk 

vaksin AI adalah Medivac AI. Pemberian vaksin kedua 

peternak plasma sama yaitu melalui air minum. Vaksin yang 

akan diberikan dicampur dengan air minum yang berasal dari 

torrent. 

Keberhasilan suatu vaksinasi ditentukan oleh beberapa 

faktor, yaitu faktor tatalaksana, faktor vaksin, dan faktor 

individu. Faktor tatalaksana meliputi cara vaksinasi, waktu 

vaksinasi, keterampilan vaksinator (orang yang memberikan 

vaksinasi), dan kondisi lingkungan. Faktor vaksin meliputi 

kualitas vaksin, jenis vaksin, dan cara penyimpanan vaksin 

(Wahyuni, 2003). 

 

4.4 Subsistem Usaha Peternakan Hilir 

Subsistem hilir usaha peternakan ayam petelur jantan 

meliputi subsistem penanganan hasil dan subsistem 

pemasaran. Dalam suatu sistem, nilai tambah komoditi yang 
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paling besar terdapat pada agribisnis hilir di luar budidaya 

ternak dan sangat potensial dikembangkan. 

 

4.4.1 Penanganan Hasil 

Penangan hasil pada  plasma milik inti perusahaan PT. 

Semesta Mitra Sentosa dilakukan secara serentak yaitu 

diangkut langsung semuanya oleh peternak inti setelah ayam 

siap panen. Hasil utama dari pemeliharaan ayam petelur jantan 

adalah daging. Ketika ayam petelur jantan sudah panen yaitu  

berumur 8 minggu (60 hari), seluruh ayam yang hidup 

ditimbang. Penimbangan dilakukan oleh pihak plasma 

sebelum diangkut. Setelah dilakukan penimbangan selanjutnya 

diambil  langsung oleh PT. Semesta Mitra Sentosa, tidak dijual 

sendiri. Selain menghasilkan daging, ayam petelur jantan 

menghasilkan kotoran. Kotoran di peternakan plasma skala 

besar, kotoran tidak dijual melainkan dimanfaatkan sendiri 

sebagai pupuk kompos. Sedangkan di peternakan skala kecil, 

kotoran dijual untuk menambah pemasukan. 

Kotoran ayam petelur jantan dapat dipergunakan 

sebagai pupuk untuk tanaman sayuran maupun tanaman hias. 

Kotoran terlebih dahulu dicampur tanah dengan perbandingan 

1:1 dan disimpan dalam suasana aerob selama 1-2 bulan. 

 

4.4.2 Pemasaran 

Pemasaran merupakan tahap terakhir dari 

pemeliharaan ayam jantan petelur, sebagai penghasil daging 

(yakni pengganti ayam kampung). Tahap ini merupakan 

penentu apakah peternak berhasil memelihara ternaknya yaitu 

dengan mendapatkan keuntungan dari pemeliharaannya atau 

sebaliknya. Pemasaran merupakan proses kegiatan 

menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Pemasaran 
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merupakan puncak dari kegiatan ekonomi dalam agribisnis 

peternakan.  

Peternak plasma tidak memasarkan langsung hasil 

panen kepada penjual, melainkan pihak PT. Semesta Mitra 

Sentosa mengambil dan memasarkannya sendiri. Sesuai 

kontrak inti-plasma antara peternak dan perusahaan, setelah 

panen ayam petelur jantan dihargai Rp 18.000,-/ekor. Apabila 

dipasaran harga turun, harga yang diberikan pada peternak 

plasma tetap dan apabila harga dipasaran naik, maka harga 

yang diberikan pada peternak plasma tetap tetapi juga 

memperoleh bonus intensif dari PT. Semesta Mitra Sentosa. 

Peternak plasma juga mendapatkan bonus yang berasal dari 

FCR kurang dari 1,5 akan memperoleh bonus sebesar Rp. 

250,-/ekor ayam yang hidup. Penerimaan uang hasil penjualan 

dari PT. Semesta Mitra Sentosa dikirim langsung ke rekening 

bank pemilik plasma. 

 

4.5 Mortalitas 

Mortalitas ialah angka kematian ayam yang terjadi 

dalam satu kelompok kandang. Angka mortalitas merupakan 

perbandingan antara jumlah seluruh ayam mati dan jumlah 

ayam total yang dipelihara (Bell dan Weaver, 2002). Faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat mortalitas antara lain bobot 

badan, tipe ayam, iklim, kebersihan, suhu lingkungan, sanitasi 

peralatan, dan kandang serta pernyakit. Angka mortalitas di 

peternakan plasma skala besar dan skala kecil dapat dilihat 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Angka mortalitas ayam petelur jantan di peternakan 

skala besar dan skala kecil periode satu tahun  

Periode 

Pemeli

haraan 

Skala besar 

 

Skala kecil 

 Jumlah 

ayam 

mati 

(ekor) 

Mortal

itas 

(%) 

Jumlah 

ayam 

hidup 

(ekor) 

Jumlah 

ayam 

mati(ek

or) 

Mort

alitas 

(%) 

Jumlah 

ayam 

hidup 

(ekor) 

p1 395 2,63 14.605 71 1,42 4.929 

p2 356 2,37 14.644 102 2,04 4.898 

p3 461 3,07 14.539 69 1,38 4.931 

p4 331 2,21 14.669 76 1,52 4.924 

p5 374 2,49 14.626 79 1,58 4.921 

p6 445 2,97 14.555 101 2,02 4.899 

Rata-

rata 394 2,62 14606 83 1,66 4917 

Sumber : (Data primer diolah, 2018) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka mortalitas 

di peternakan plasma skala kecil periode satu tahun cukup 

rendah yaitu sekitar1,66% lebih rendah dari peternakan skala 

besar periode satu tahun yaitu 2,63%. Rendahnya mortalitas di 

peternakan skala kecil ini dikarenakan manajemen 

pemeliharaan yang lebih baik daripada skala besar. Peternak 

yang memiliki jumlah ternak sedikit cenderung lebih teliti 

dalam hal pemeliharaan.  
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Gambar 6. Mortalitas  ayam petelur jantan selama periode 

pemeliharaan 

Mortalitas peternakan skala besar paling tinggi terjadi 

pada bulan Mei-Juli (periode 3) dan Nopember-Januari 

(periode 6) sedangkan pada peternakan milik skala kecil 

mortalitas tertinggi pada bulan Maret-Mei (periode 2) dan 

Nopember-Januari (periode 6). Mortalitas pada bulan-bulan 

tersebut, ternak banyak mengalami sakit pada pernafasan serta 

pada waktu tersebut, curah hujan tinggi yang menimbulkan 

terjadinya petir juga mengganggu pada ternak.  Meskipun 

demikian, mortalitas dikedua peternak plasma masih tergolong 

baik karena angka mortalitas ayam tidak lebih dari 5%. Sesuai 

dengan pendapat (Bell dan Weaver, 2002) pemeliharaan ayam 

broiler dinyatakan berhasil jika angka kematian secara 

keseluruhan kurang dari 5%. Angka mortalitas dipengaruhi 

oleh umur. Ayam broiler umur 5-8 minggu memiliki tingkat 

mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan umur 2-4 minggu.  
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Ayam ras petelur jantan yang dipelihara di peternakan 

plasma ini memiliki performa dan produktivitas yang baik. 

Produktivitas ayam ras petelur jantan yang baik tersebut 

disertai dengan pemberian pakan yang sesuai dengan 

kebutuhan ayam ras petelur jantan untuk kebutuhan 

pemeliharaan dan produksi serta suhu lingkungan yang sesuai. 

Sehingga di peternakan plasma skala besar dan skala kecil 

milik inti PT. Semesta Mitra Sentosa dinyatakan berhasil 

karena angka mortalitas dikedua peternakan rata-rata sekitar 

2,62% dan 1,66% pertahun atau kurang dari 5%. Rasyaf 

(2011) yang menyatakan bahwa mortalitas dapat timbul dari 

keadaan lingkungan yang tidak nyaman diantaranya stres dan 

sirkulasi udara yang kurang baik sehingga ayam mudah sakit 

yang dapat menyebabkan kematian. Selain faktor tersebut 

mortalitas menurut Bell dan Weaver (2002), kematian ayam 

yang terjadi dalam satu kelompok kandang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya bobot badan, bangsa, tipe ayam, 

iklim, kebersihan dan suhu lingkungan, sanitasi peralatan, 

kandang dan penyakit. 

Mortalitas ayam petelur jantan dipengaruhi oleh cara 

pemeliharaan, pakan yang dikonsumsi, cara pemberian 

makanan, sanitasi, temperatur, kelembaban, dan bibit puyuh 

(Rasyaf, 2011). Mortalitas ayam petelur jantan dalam 

penelitian ini tidak disebabkan oleh tingkat kepadatan kandang 

yang berbeda melainkan disebabkan manajemen kandang yang 

kurang baik. Suhu udara yang panas dan kelembaban dalam 

kandang yang tinggi. 

 

4.6 Konversi Pakan 

Feed Convertion Ratio (FCR) atau konversi pakan 

adalah parameter untuk mengukur tingkat efisiensi 



61 
 

penggunaan pakan. Semakin kecil angkanya berarti semakin 

bagus. Jika angka FCR 1,5 artinya setiap pemberian pakan 1,5 

kg menghasilkan ayam dengan bobot hidup 1 kg. Pada tahun 

1980-an FCR sekitar 2,5 atau lebih. Namun melalui program 

"genetic improvement" yang dilakukan oleh perusahaan 

pembibitan (breeding farm) secara terus menerus, kini FCR 

bisa mencapai 1,5. Artinya tubuh ayam sudah semakin efisien 

dalam mengolah pakan menjadi daging. Tentunya formula 

kandungan pakan mengalami perubahan. Menurut Suwarta 

(2006) Feed Convertion Ratio (FCR) merupakan 

perbandingan antara jumlah pakan yang digunakan dengan 

jumlah bobot ayam broiler yang dihasilkan. Semakin kecil 

nilai FCR (faktor yang lain sama) menunjukkan kondisi usaha 

ternak ayam broiler semakin baik. Rendahnya nilai FCR 

menunjukkan bahwa penambahan sejumlah pakan dapat 

menghasilkan penambahan bobot ayam broiler dengan 

proporsi yang lebih besar. Data FCR kedua peternak dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. FCR di peternakan skala besar dan skala kecil 

  skala besar   skala kecil   

Peri

ode 

BB rata-

rata/periode 

(gram) 

FCR (Feed 

intake/BB) 

BB rata-

rata/periode 

(gram) 

FCR 

(Feed 

intake/B

B) 

p1 867 1,54 823 1,52 

p2 890 1,50 834 1,50 

p3 815 1,64 860 1,45 

p4 821 1,62 896 1,40 

p5 855 1,56 891 1,40 

p6 830 1,61 899 1,39 

Rata 846 1,58 867 1,44 
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-rata 

Sumber : (Data primer diolah, 2018) 

Ket : Skala besar: Feed Intake = 400 sak x 50 kg = 20.000 

kg 

          20.000 kg/15.000 ekor= 1,33 kg  

Skala kecil: Feed Intake = 125 sak x 50 kg = 6250 kg 

                    6250 kg/5000 ekor=1,25 kg  

 
Gambar 7. Bobot panen selama periode pemeliharaan  

Berdasarkan Gambar 7. bobot panen skala kecil 

terendah pada periode 1 yaitu sebesar 823 gram/ekor/periode 

dan mengalami kenaikan sampai periode 4 yaitu mencapai 

bobot 896 gram/ekor/periode kemudian mengalami penurunan 

pada periode 5 dan naik lagi diperiode 6 yang merupakan titik 

tertinggi selama periode pemeliharaan yaitu sebesar 899 

gram/ekor/periode. Kenaikan bobot panen ini dikaenakan 

baiknya manajemen pemeliharaan di peternakan skala kecil. 

Sedangkan skala besar mencapai titik tertinggi bobot panen 
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diperiode 2 yaitu sebesar 890 gram/ekor/periode dan 

mengalami penurunan drastis pada periode 3 yaitu sebesar 815 

gram/ekor/periode titik ini merupakan titik terendah bobot 

panen di peternakan skala besar selanjutnya naik turun di 

setiap periodenya. Penurunan yang drastis diperiode 3 di 

peternakan skala besar dikarenakan panasnya keadaan 

kandang sehingga menyebabkan ternak lebih banyak 

mengkonsumsi minum daripada pakan.  

 
Gambar 8. FCR selama periode pemeliharaan  

 Berdasarkan Gambar 8. menunjukkan FCR di 

peternakan skala kecil terus mengalami penurunan. Titik 

terendah FCR berada di periode 6 yaitu sebesar 1,39 dan 

tertinggi pada periode 1 yaitu 1,52. Sedangkan FCR di 

peternakan skala besar terendah di periode 2 yaitu sebesar 1,5 

dan tertinggi pada periode 3 yaitu sebesar 1,64. FCR ini 

dipengaruhi oleh konsumsi pakan dan bobot badan ayam 

petelur jantan. Semakin rendah nilai FCR semakin baik. 
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Sesuai kontrak perusahaan inti PT. Semesta Mitra 

Sentosa Bonus FCR (jika FCR < 1,5 maka bonus Rp 250 per 

Kg) sehingga skala kecil memperoleh bonus FCR pada 4 

periode pemeliharaan pada bulan Mei-Januari karena FCR di 

peternakan skala kecil pada periode tersebut kurang dari 1,5. 

Menurut Suwarta (2006) Untuk mengelola usaha ternak ayam 

agar mempunyai prestasi yang baik (FCR rendah) maka perlu 

diketahui factor-faktor yang mempengaruhinya, atau 

menentukan fungsi FCR. Fungsi FCR, dengan pengertiannya 

di atas maka factor-faktor yang mempengaruhi FCR sama 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha 

ternak ayam. Seperti halnya pada penambahan pakan, dalam 

penambahan input yang lain, penambahan input yang 

dimaksud dikatakan berpengaruh baik terhadap FCR apabila 

dengan penambahan input tertentu dengan proporsi tertentu 

menyebabkan ternak ayam dapat mentransfer sejumlah pakan 

kedalam penambahan bobot ayam dengan proporsi yang lebih 

besar. 

 

4.7 Modal Usaha 

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. Sumber modal 

pada peternakan ayam petelur jantan skala besar dan skala 

kecil berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Jenis 

modal yang digunakan di peternakan skala besar dan skala 

kecil berupa modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap 

adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-

ulang, misalnya seperti bangunan kandang, peralatan kandang 

dan wc atau tempat tidur pekerja dan lain-lain. Modal tidak 
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tetap adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali 

proses produksi misalnya bibit, pakan dan obat-obatan. 

 

 

Tabel 5. Struktur modal yang digunakan responden dalam 1 

tahun
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Skala kecil Skala besar

Struktur modal Rp/farm Rp/ekor Rp/1000 prosentase Rp/farm Rp/ekor Rp/1000 prosentase

I Modal tetap

1. Sewa tanah 5.000.000           1.000     1.000.000    1,13         13.500.000 900 900.000 0,99

2. Kandang 8.333.333           1.667     1.666.667    1,88         17.333.333 1.156 1.155.556 1,27

3. Peralatan kandang 461.000              92          92.200         0,10         920.000 61 61.333 0,07

4. Gudang pakan 666.667              133        133.333       0,15         1.000.000 67 66.667 0,07

Total modal tetap 14.461.000         2.892     2.892.200    3,26         32.753.333 2.184 2.183.556 2,40

II Modal tidak tetap

Jenis biaya tetap

1 Penyusutan 12.843.000 2.569     2.568.600    2,90         10.870.000 744 744.205 0,80

2 Tenaga Kerja 12.000.000 2.400     2.400.000    2,71         24.000.000 2.000 2.000.000 1,76

3 Pajak PBB 41.000 8            8.200           0,01         98.000 7 6.710 0,01

Total biaya tetap 24.884.000 4.977     4.976.800    5,61         34.968.000 2.394 2.394.054 2,56

Jenis biaya variabel

1 DOC 128.375.000 25.675   25.675.000  28,94       457.500.000 30.500 30.500.000 33,49

2 Pakan 262.812.500 52.563   52.562.500  59,24       812.000.000 54.133 54.133.333 59,44

3 Vaksin dan Obat 680.000 136        136.000       0,15         2.155.500 144 143.700 0,16

5 Sekam 900.000 180        180.000       0,20         1.800.000 120 120.000 0,13

6 Gas 7.500.000 1.500     1.500.000    1,69         18.000.000 1.200 1.200.000 1,32

7 Listrik 1.600.000 320        320.000       0,36         4.000.000 267 266.667 0,29

8 Sanitasi 2.400.000 480        480.000       0,54         2.900.000 193 193.333 0,21

Total biaya tidak tetap 404.267.500 80.854   80.853.500  91,13       1.298.355.500 86.557 86.557.033 95,04

Total modal kerja 429.151.500 85.830   85.830.300  96,74       1.333.323.500 88.951 88.951.088 97,60

Total modal 443.612.500 88.723   88.722.500  100,00     1.366.076.833 91.072 91.134.643 100,00

Rata-rata (6 periode) 73.935.417 14.787 14.787.083 227.679.472 15.179 15.189.107

Sumber : (Data primer diolah, 2018) 

Hasil penelitian menunjukkan modal kerja dikedua 

peternakan berbeda jauh hal ini dikarenakan jumlah ternak 
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yang dipelihara jumlahnya berbeda. Modal kerja di peternakan 

skala besar Rp. 1.333.323.500,- dan Rp. 88.951,-/ekor 

sedangkan peternakan skala kecil yang memiliki mempunyai 

modal kerja sebesar Rp. 429.151.500,- dan Rp. 85.830,-/ekor.  

Modal tetap di peternakan skala besar sebesar Rp. 

32.753.333,- atau Rp. 2.184,-/ekor sehingga total modal usaha 

yang dikeluarkan skala besar sebesar Rp. 1.366.076.833,- atau 

Rp. 91.072,-/ekor dan per periodenya adalah Rp. 15.179,-

/ekor. Sedangkan modal tetap di peternakan skala kecil sebesar 

Rp. 14.461.000,- atau Rp 2.892,-/ekor sehingga total modal 

yang dikeluarkan skala kecil sebesar Rp. 443.612.500,- atau 

Rp. 88.723,-/ekor dan per periodenya adalah Rp. 15.179,-

/ekor. 

 
Gambar 9. Modal kerja (%/periode) selama periode 

pemeliharaan 

Dilihat di Gambar 9. modal kerja skala kecil relatif 

sama setiap periodenya begitupun dengan skala besar. Skala 
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kecil mempunyai modal kerja sebesar 96,67% pada periode 1 

dan tertinggi pada periode 3 yaitu 96,86%. Sedangkan skala 

besar memiliki modal kerja 97,54% dan tertiggi pada periode 

6 yaitu sebesar 97,67%. Modal kerja yang dikeluarkan oleh 

skala besar jelas lebih tinggi dari skala kecil dikarenakan 

jumlah ternak yang dipelihara juga berbeda. Modal kerja ini 

berupa biaya pembelian DOC, vaksin dan obat, gaji karyawan 

dan lain-lain. Menurut Dyckman et al (1999) modal kerja atau 

aktiva lancar mencakup kas dan aktiva lainnya yang 

diperkirakan dapat direalisasi menjadi kas atau dijual atau 

digunakan selama satu siklus operasi normal perusahaan. 

Yang termasuk aktiva lancar adalah kas, investasi jangka 

pendek dan biaya yang dibayar dimuka. 

Peternakan skala besar menggunakan modal besar 

dalam peternakan ayam petelur jantan sebanyak 15000 ekor 

dibandingkan skala kecil yang hanya memiliki 5000 ekor 

ayam petelur jantan. Banyaknya ternak yang dipelihara 

mempengaruhi modal usaha yang digunakan. 

 

4.8 Analisis Laba Rugi 

 Analisis rugi laba digunakan untuk mengukur kinerja 

usaha peternakan ayam petelur jantan pada skala besar dan 

skala kecil per periode, apakah mengalami keuntungan, 

kerugian, atau impas. Komponen dari laporan laba rugi ini 

antara lain penerimaan hasil penjualan, pengeluaraan biaya 

tetap, pengeluaran biaya tidak tetap, dan pendapatan yang 

didapat. Laporan laba rugi pada kedua responden disajikan 

pada Tabel 6 
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Tabel 6. Laporan laba rugi  

Skala kecil Skala besar

Jenis biaya Rp/farm Rp/ekor Rp/1000 % Rp/farm Rp/ekor Rp/1000 prosentase

I Penerimaan

1 Penjualan Ayam 88.506.000 18.000 18.000.000 99,06 262.914.000 18.000 18.000.000 99,99

2 Penjualan Karung 15.000 3 3.051 0,02 30.000 2 2.054 0,01

3 Penjualan Kotoran 100.000 20 20.338 0,11

4 Bonus FCR 1.090.086 148 147.750 0,81

Total penerimaan 89.347.724 18.176 18.176.022 100,00 262.944.000 18.002 18.002.054 100,00

II Biaya tidak tetap

1 DOC 21.395.833 4.279 4.279.167 29,90 76.250.000 5.083 5.083.333 28,17

2 Pakan 43.802.083 8.760 8.760.417 61,24 135.333.333 9.022 9.022.222 49,96

3 Vaksin dan Obat 113.333 23 22.667 0,16 359.250 24 23.950 0,13

5 Sekam 150.000 30 30.000 0,21 300.000 20 20.000 0,11

6 Gas 1.250.000 250 250.000 1,75 3.000.000 200 200.000 1,11

7 Listrik 266.667 53 53.333 0,37 666.667 44 44.444 0,25

8 Sanitasi 400.000 80 80.000 0,56 483.333 32 32.222 0,18

Total biaya tidak tetap 67.377.917 13.476 13.475.583 94,20 216.392.583 14.426 14.426.172 79,91

III Biaya tetap

1 Penyusutan 2.140.500     428        428.100        3,00 1.811.667 124 124.034 0,82

2 Tenaga Kerja 2.000.000     400        400.000        2,80 4.000.000 333 333.333 1,80

3 Pajak PBB 6.833            1            1.367            0,01 16.333 1 1.118 0,01

Total biaya tetap 4.147.333     829        829.467        5,80 5.828.000 399 399.009 2,62

Total biaya produksi 71.525.250   14.305   14.305.050   100,00 222.220.583 14.825 14.825.181 100,00

IV Pendapatan

EBIT 17.822.474   3.564     3.564.495     40.723.417 2.787 2.787.257

Pajak 2,5% 445.562        89          89.112          1.018.085 70 69.681

EAT 17.376.912   3.475     3.475.382     39.705.331 2.718 2.717.576

 

Sumber : (Data primer diolah, 2018) 
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Pada Tabel 6 merupakan laporan laba rugi rata-rata 

perperiode pada kedua responden. Laporan laba rugi pada 

kedua responden terdiri dari penerimaan, biaya tetap, biaya 

tidak tetap, dan pendapatan. Pada peternakan skala kecil 

penerimaan yang diperoleh yaitu Rp. 89.347.724,-/periode 

atau Rp. 18.176,-/ekor pengeluaran biaya produksi yaitu Rp. 

71.525.250,-/periode atau Rp. 14.305,-/ekor dan pendapatan 

bersih (EAT) yaitu Rp. 17.376.912,-/periode artinya dalam 

menghasilkan satu ekor ayam memperoleh pendapatan bersih 

yaitu Rp. 3.475,-/ekor. Pada peternakan skala besar 

penerimaan yang diperoleh yaitu Rp. 262.944.000,-/periode 

atau Rp. 18.002,-/ekor. Pengeluaran biaya produksi yaitu Rp. 

222.220.583,-/periode atau Rp. 14.825,-/ekor dan pendapatan 

bersih (EAT) yang didapat yaitu Rp. 39.705.331,- artinya 

untuk menghasilkan satu ekor ayam memperoleh pendapatan 

bersih Rp. 2.718,-. 

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2005:) laporan 

laba rugi merupakan ringkasan dari pendapatan dan biaya 

perusahaan selama periode tertentu, diakhiri dengan laba atau 

kerugian bersih untuk periode tersebut 

 

4.9 Biaya Produksi  

Analisis biaya usaha pada peternakan plasma milik 

skala besar dan skala kecil memiliki komponen biaya usaha 

yang terdiri atas biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan 

adalah biaya tidak tetap dan biaya tetap. Biaya produksi 

meliputi Bibit (DOC), pakan, tenaga kerja, pembelian sekam, 

gas listrik dan listrik serta sanitasi kandang. Biaya tetap 

meliputi penyusutan kandang, penyusutan peralatan kandang 

dan pajak PBB.  
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Tabel 7. Biaya produksi rata-rata perperiode 

    

Skala 

kecil       

Skala 

besar       

  

Jenis 

biaya  

Rp/fa

rm 

Rp/eko

r 

Rp/10

00 % 

Rp/far

m 

Rp/eko

r 

Rp/10

00 % 

  

Biaya 

tidak 

tetap 

67.37

7.917 13.476 

13.475

.583 

94,

20 

216.39

2.583 14.426 

14.42

6.172 97,38 

 

Biaya 

tetap 

          

4.147.

333  

                

829  

          

829.46

7  

5,8

0 

5.828.

000 399 

399.0

09 2,62 

  

Total 

biaya 

      

71.52

5.250  

       

14.305  

    

14.305

.050  

100

,00 

222.22

0.583 14.825 

14.82

5.181 

100,0

0 

Sumber : (Data primer diolah, 2018) 

Tabel7 menununjukkan besar biaya produksi di kedua 

peternakan. Biaya produksi yang dikeluarkan skala besar lebih 

tinggi dibandingan skala kecil hal ini dikarenakan jumlah 

ternak yang dipelihara skala besar lebih besar daripada skala 

kecil. Skala kecil mengeluarkan biaya produksi rata-rata 

sebesar Rp. 71.525250,-/periode dan Rp. 14.305/ekor yang 

terdiri dari biaya tidak tetap rata-rata sebesar Rp. 67.377.917,-

/periode, Rp. 13.476,-/ekor prosentase 94,20% dan biaya tetap 

raat-rata sebesar Rp. 4.147.333,-/periode, Rp. 829,-/ekor 

prosentase 5,80%. Sedangkan skala besar mengelurakan biaya 

produksi rata-rata sebesar Rp. 222.220.583,-/periode dan Rp. 

14.825,-/ekor yang terdiri dari biaya tidak tetap sebesar rata-

rata Rp. 216.392.583,-/periode, Rp. 14.426,-/ekor dengan 

prosentase 97,38% dan biaya tetap  rata-rata sebesar Rp. 

5.828.000,-/periode, Rp. 399/ekor prosentase 2,62%. 
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Gambar 10. Biaya tidak tetap selama periode pemeliharaan 

(%/periode) 

Berdasarkan Gambar 10. menunjukkan bahwa biaya 

tidak tetap yang dikeluarkan skala besar lebih besar 

dibandingkan milik skala kecil hal ini juga dipengaruhi oleh 

banyaknya ekor ayam yang dipelihara kedua peternak tersebut. 

Skala kecil mengelurkan biaya tidak tetap sebesar 94,08% 

pada periode 1 dan mengalami penurunan pada periode 2 

sebesar 93,89% kemudian naik pada periode 3 dan merupakan 

biaya tidak tetap tertinggi yaitu sebesar 94,42%. Sedangkan 

skala besar mengeluarkan biaya tidak tetap sebesar 97,31% 

pada periode 1 dan cenderung stabil tiap periodenya, tertinggi 

pada periode 6 yaitu sebesar 97,45% hanya selisih 0,14% dari 

periode 1. Stabilnya biaya tidak tetap dikarenakan terikatnya 

kontrak plasma dengan peternak inti pada saat pengeluaran 

biaya untuk pakan, DOC, vaksin dan obat dan lain lain.   

93.89 
94.42 

97.31 97.45 

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

1 2 3 4 5 6

%
 

periode 

skala kecil skala besar



73 
 

 
Gambar 11. Biaya tetap selama periode pemeliharaan 

(%/periode) 

Berdasarkan Gambar 11 menunjukkan bahwa skala 

kecil mengelurkan biaya tetap sebesar 5,92% pada periode 1 

dan meningkat pada periode 2 sebesar 6,11% dan merupakan 

biaya tetap tertinggi dan paling rendah pada periode 3 sebesar 

5,58%. Sedangkan skala besar mengeluarkan biaya tetap pada 

periode 1 sebesar 2,69% dan paling rendah pada periode 6 

sebesar 2,55%. Biaya tetap cukup stabil di setiap periodenya. 

Biaya tetap yang dikeluarkan skala besar lebih kecil 

dibandingkan milik skala kecil hal ini dipengaruhi oleh 

besarnya penyusutan yang didapat oleh masing-masing 

peternak sedangkan untuk PBB tidak begitu berpengaruh. 

Penyusutan di peternakan skala kecil sebesar Rp. 2.140.500,- 

dan penyusutan skala besar Rp. 1.811.667,-. Penyusutan 

terbesar didapat dari kandang. Perbedaan penyusutan ini 
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dikarenakan kayu yang dipakai dalam pembuatan kandang 

berbeda. skala besar memakai campuran kayu jati dan mahoni 

dalam pembuatan kandang, sedangkan skala kecil memakai 

campuran kayu jati dan trembesi dalam pembuatan kandang 

dan pondasinya berukuran lebih kecil daripada skala besar. 

 Menurut Hansen dan Mowen (2004) mengemukakan 

biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan 

barang dan penyediaan jasa. Biaya produksi dapat 

diklasifikasikan sebagai biaya produksi langsung, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Perhitungan biaya 

produksi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan akurat, tepat dan jelas juga sangat penting 

dalam menentukan harga pokok penjualan untuk mencapai 

target laba yang diharapkan. 

 

4.10 Penerimaan  

 Penerimaan merupakan jumlah uang yang diterima 

dari penjualan hasil produksi. Penerimaan kedua peternak 

plasma tersaji pada Tabel 8.  

Tabel 8. Penerimaan rata-rata setiap periode 

    Skala kecil       Skala besar       

  

Jenis 

penerimaan Rp/farm 

Rp/ 

ekor Rp/1000 % Rp/farm 

Rp/ 

ekor Rp/1000 % 

1 

Penjualan 

Ayam 88.506.000 18.000 18.000.000 

99,0

6 262.914.000 18.000 18.000.000 

99,9

9 

2 

Penjualan 

Karung 15.000 3 3.051 0,02 30.000 2 2.054 0,01 

3 

Penjualan 

Kotoran 100.000 20 20.338 0,11 

    

4 

Bonus 

FCR 1.090.086 148 147.750 0,81 

    

  

Total 

penerimaan 89.347.724 18.176 18.176.022 

100,

00 262.944.000 18.002 18.002.054 

100,

00 

Sumber : (Data primer diolah, 2018) 

Tabel 8. menunjukkan penerimaan rata-rata peternak 

plasma. Penerimaan yang diterima oleh peternak berasal dari 
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beberapa aktivitas antara lain penjualan hasil, bonus dari pihak 

inti dan penjualan kotoran ayam. Rata-rata penerimaan 

peternak plasma skala besar yang memelihara 15000 ekor 

ayam petelur jantan cukup besar yaitu mencapai Rp. 

262.944.000,-/periode dan Rp. 18.002,46/ekor. Dilihat di 

Lampiran. penerimaan peternak terbesar dicapai pada periode 

Juli-September dimana pada periode ini peternak mampu 

memperoleh hingga Rp 264.072.000,- dan paling rendah pada 

periode Mei-Juli yaitu sebesar Rp 261.732.000,-. Sedangkan 

rata-rata penerimaan skala kecil yang memelihara 5000 ekor 

ayam yaitu Rp 89.711.086,-/periode dan Rp. 18.245,09/ekor. 

Dilihat di Lampiran. penerimaan yang diperoleh paling tinggi 

pada periode Mei-Juli yaitu sebesar Rp 89.933.165,- dan 

paling rendah pada periode Maret-Mei sebesar Rp 

88.279.000,-.  

 
Gambar 12. Penerimaan selama periode pemeliharaan 

(Rp/ekor/periode) 

18,053 
18,023 

18,238 18,247 18,246 18,248 

18,002 18,002 18,002 18,002 18,002 18,002 

17,850

17,900

17,950

18,000

18,050

18,100

18,150

18,200

18,250

18,300

1 2 3 4 5 6

R
p

/e
ko

r 

periode 

skala kecil skala besar



76 
 

Penerimaan utama kedua peternak adalah penjualan 

ayam. Berdasarkan Gambar 12. penerimaan skala kecil 

terendah pada periode 2 yaitu sebesar Rp. 18.023,-/ekor dan 

mengalami kenaikan pada period ke 3, 4, 5 dan 6 yaitu 

berturut turut Rp. 18.238,- /ekor, Rp. 18.247,- /ekor, Rp. 

18.246,- /ekor dan Rp. 18.248,- /ekor. Kenaikan penerimaan 

ini dikarenakan tambahan bonus FCR yang didapat skala kecil 

pada periode tersebut. Sedangkan Penerimaan skala besar 

relatif sama setiap periodenya yaitu sebesar Rp. 18.002,-/ekor 

Penerimaan yang didapat skala besar berasal dari penjualan 

ayam dan penjualan karung sedangkan penerimaan yang 

diterima skala kecil berasal dari penjualan ayam, penjualan 

karung, penjualan kotoran dan bonus intensif perusahaan 

berupa FCR (Feed Convertion Ratio).  

Harga yang diterima kedua peternak plasma dari PT. 

Semesta Mitra Sentosa adalah Rp. 18.000,-/ekor sesuai 

kesepakatan kontrak. Sedangkan PT. Semesta Mitra Sentosa 

menjual ke berbagai pasar adalah sebesar Rp. 23.000,- - Rp. 

25.000,-/ekor. Ayam ini juga nantinya disalurkan ke Rumah 

Potong Ayam untuk di potong dan dijual kembali dalam 

bentuk karkas. Selisih penerimaan penjualan ayam peternak 

plasma dengan PT. Semesta Mitra Sentosa dapat dilihat di 

Lampiran 4. Dilihat di lampiran menunjukkan bahwa selisih 

penerimaan peternak inti dibandingkan skala besar mencapai 

rata-rata Rp 73.031.667,-/periode sedangkan apabila 

dibandingkan dengan skala kecil, penerimaan rata-rata 

peternak ini adalah Rp 24.585.000,-/periode. 

 

4.11 Pendapatan/Keuntungan 

Asnawi (2009), menyatakan bahwa keuntungan atau 

pendapatan pada usaha peternakan ayam merupakan selisih 
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antara penerimaan total dengan biaya total produksi yang 

dikeluarkan. Jika selisih tersebut bernilai positif maka dapat 

dikatakan bahwa usaha peternakan ayam petelur tersebut 

untung sedangkan jika diperoleh nilai yang negatif berarti 

usaha tersebut mengalami kerugian.  

Tabel 9. Rata-rata pendapatan setiap periode 
  Skala kecil     Skala besar     

Uraian Rp/farm Rp/ekor Rp/1000 Rp/farm Rp/ekor Rp/1000 

I. Penerimaan 89.347.724 18.176 18.176.022 262.944.000 18.002 18.002.054 

II. Biaya produksi     71.525.250  

        

14.305      14.305.050  222.220.583 14.825 14.825.181 

III. EBIT     17.822.474  

          

3.564         3.564.495  40.723.417 2.787 2.787.257 

IV. Pajak 2,5%           445.562  

                

89               89.112  1.018.085 70 69.681 

V. EAT     17.376.912  

          

3.475         3.475.382  39.705.331 2.718 2.717.576 

Sumber : (Data primer diolah, 2018) 

Tabel 9. menunjukkan bahwa rata-rata pandapatan 

selama satu periode sebelum pajak di peternakan skala besar 

sebesar Rp. 40.723.417,-/periode dan Rp. 2.787,-/ekor. 

Sedangkan skala kecil memperoleh pendapatan sebesar Rp 

17.822.474,-/periode dan Rp. 3.564,-/ekor . Dalam satu tahun 

pendapatan kedua peternak tersebut kurang dari 500 juta dan 

lebih dari 50 juta. Sehingga dikenakan pajak sebesar 15% per 

tahun. Persentase pajak tersebut berdasarkan pendapatan usaha 

pada kedua peternak plasma yang memungkinkan 

pendapatnnya per tahun lebih dari 50 juta dan kurang dari 500 

juta per tahun, dimana pendapatan tersebut menurut Direktorat 

Jendral Pajak (2012) dikenakan pajak pendapatan sebesar 15 

% per tahun. Dalam satu periode maka pajak yang didapat 

kedua peternak sebesar 2,5%. Sehingga untuk pajak 

pendapatan skala besar dalam satu periode yaitu rata-rata Rp 

1.018.085,-/periode. 
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Pendapatan setelah pajak atau laba bersih  peternakan 

ayam petelur jantan di peternakan skala besar selama satu 

periode yaitu rata-rata sebesar Rp 39.705.331,-/periode dan 

Rp. 2.718,-/ekor/periode. Pajak pendapatan peternakan ayam 

petelur jantan skala kecil dalam satu periode rata-rata sebesar 

Rp 442.562,-/periode. Pendapatan setelah pajak peternakan 

ayam petelur jantan di peternakan skala kecil selama satu 

periode yaitu rata-rata sebesar Rp 17.376.912,-/periode dan 

Rp. 3.475,-/ekor/periode. Perbedaan besarnya pendapatan 

yang diterima kedua peternak sudah dijelaskan pada sub bab 

sebelumnya yaitu mortalitas dan penerimaan. 

 
Gambar 13. Laba bersih selama periode pemeliharaan 

Berdasarkan Gambar 13. laba bersih yang diperoleh 

skala kecil tertinggi pada periode 2 yaitu sebesar Rp. 

3.981,71/ekor/periode dan terendah pada periode 3 yaitu Rp. 
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3.155,26/ekor/periode dan terendah pada periode 6 yaitu 

sebesar Rp. 2.247,14/ekor/periode. Pada periode 2, 

meningkatnya pendapatan ini seiring dengan penurunan harga 

pakan pada waktu itu. Laba bersih di peternakan skala kecil 

lebih tinggi karena manajemen pemeliharan dan pemanfaatan 

modal yang baik Usia muda dan sedikitnya ternak yang 

dipelihara skala kecil ini memberikan ketelitian dalam 

pemeliharaan serta pemanfaatan teknologi berupa internet 

untuk mengetahui kemajuan dalam budidaya beternak. Laba 

bersih ini nantinya akan digunakan untuk perhitungan analisis 

profitabilitas. 

. 

4.12 Analisis Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu usaha 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Menurut Sutrisno 

(2001), rasio keuntungan (Profitability Ratio) untuk mengukur 

seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh 

perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan 

semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. 

Analisis profitabilitas pada usaha peternakan plasma milik inti 

PT. Semesta Mitra Sentosa, yakni menggambarkan tentang 

kemampuan peternak dalam memperoleh keuntungan dari 

sejumlah modal yang diinvestasikan dan atas besarnya biaya 

operasional yang digunakan untuk menunjang usaha 

peternakan tersebut. Fungsi dari analisis tersebut untuk 

menentukan biaya-biaya produksi dan keuntungan yang 

diperoleh dari usaha ternaknya. Analisis profitabilitas 

merupakan bagian yang penting dan perlu dilakukan dalam 

suatu usaha untuk profitabilitas usaha peternakan ayam petelur 

jantan.  Analisis profitabilitas merupakan cara untuk 

mengukur kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan 
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selama 1 tahun melalui penjualan, aktiva, dan modal.  Analisis 

rasio profitabilitas dalam perhitungannya menggunakan rasio 

Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), 

Return on Asset (ROA), dan Return on Equity (ROE). 

Perhitungan Rasio Profitabilitas dalam angka dan presentase 

selama tahun 2017-2018 dalam usaha peternakan ayam petelur 

jantan di peternakan skala besar dan skala kecil.  

 

4.12.1 Gross Profit Margin (GPM)  

Gross Profit Margin (GPM) yaitu laba kotor 

dibandingkan dengan penjualan. Semakin besar gross profit 

margin maka semakin baik operasi perusahaan. Perhitungan 

rata-rata GPM dapat dilihat di Tabel 10. 

Tabel 10. Nilai rata-rata Gross Profit Margin 

  

Usaha peternakan ayam petulur 

jantan 

Keterangan Skala besar Skala kecil 

Rata-rata EBIT/ekor 

(Rp) 2.787,26 3.564,49 

Rata-rata 

penerimaan/ekor (Rp) 18.002,05 18,176,02 

GPM (%) 15,48 19,61 

Standart UKM (%) 11,81 11,81 

Nilai NPM 

Diatas standar 

KUKM 

Diatas standar 

KUKM 

Sumber : (Data primer diolah, 2018) 

Nilai Gross Profit Margin (GPM) peternakan ayam 

petelur jantan milik skala besar rata-rata nilai GPM yaitu 

sebesar 15,48%. Sedangkan pada skala kecil rata-rata GPM 

sebesar 19,61%. Nilai GPM tersebut menunjukkan bahwa 
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setiap penjualan Rp. 10.000,- akan menghasilkan keuntungan 

sebesar Rp. 1.548,- pada skala besar dan Rp. 1.961,- pada 

skala kecil 

Nilai GPM kedua responden terlihat pada Tabel 10 

bahwa kedua responden memiliki persentase GPM diatas 

standar KUKM yang ditetapkan pemerintah. Peraturan menteri 

negara koperasi dan usaha kecil menengah republik Indonesia 

nomor 06/per/m.kukm/v/2006 (2006), standar KUKM nilai 

gross profit margin (GPM) yaitu 11,81%. Perhitungan GPM 

pada peternakan skala kecil lebih tinggi dibandingkan skala 

besar diidentifikasi bahwa skala kecil bisa mendapatkan 

tingkat penjualan kotor yang tinggi dibandingkan skala besar. 

Menurut Scott, et.al (2013) bahwa suatu usaha memiliki 

margin kotor (Gross Profit Margin) lebih tinggi akan 

menghasilkan keuntungan dalam hal produktivitas ternak.  

 
Gambar 14. Gross Profit Margin selama periode pemeliharaan  
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Berdasarkan Gambar 14. Nilai GPM cenderung 

mengalami kenaikan dan penurunan dari periode ke periode. 

Pada peternakan skala besar GPM tertinggi yaitu pada periode 

2 yaitu 17,98% dan terendah terjadi pada periode 6  yaitu 

sebesar 12,80%. Pada peternakan ayam petelur jantan milik 

skala kecil, nilai GPM cenderung juga mengalami kenaikan 

dan penurunan dari periode ke periode, GPM tertinggi yaitu 

pada periode 2 yaitu 22,66% dan terendah tejadi pada periode 

3 yaitu sebesar 17,10%. Perubahan nilai GPM tersebut terjadi 

karena adanya peningkatan dan penurunan biaya produksi 

yang diikuti dengan peningkatan penjualan sehingga laba 

kotor yang dihasilkan tidak stabil. Nilai GPM yang naik turun 

setiap periodenya menunjukkan bahwa usaha peternakan ayam 

petelur jantan dalam menghasilkan laba kotor masih tidak 

stabil. 

Kurva nilai GPM di peternakan skala kecil disetiap 

periodenya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai GPM di 

peternakan skala besar. Hal ini menunjukkan peternakan skala 

kecil yang skala kecil memelihara ternak ayam petelur jantan 

sebanyak 5000 ekor ayam lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan peternakan ayam petelur jantan milik skala besar 

dengan skala usaha besar yang memiliki ternak sebnayak 

15000 ekor ayam petelur jantan. Selisih nilai GPM paling 

mencolok terdapat pada periode 6 antara kedua peternak. 

Sugiono (2009) menjelaskan bahwa rasio GPM 

menunjukkan besarnya keuntungan kotor yang diperoleh dari 

penjualan produk. Semakin besar nilai GPM maka semakin 

baik operasi perusahaan, sebaliknya semakin rendah nilai 

GPM maka semakin kurang baik operasi perusahaan. 

Kemampuan peternak plasma dalam memperoleh laba kotor 



83 
 

masih perlu ditingkatkan, yaitu dengan meningkatkan jumlah 

atau volume penjualan.  

 

4.12.2 Net Profit Margin (NPM)  

Net Profit Margin (NPM) merupakan keuntungan 

penjualan setelah menghitung biaya dan pajak. Margin ini 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

bersih setelah pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin 

tinggi Net Profit Margin maka semakin baik operasi 

perusahaan.  

Tabel 11. Nilai rata-rata Net Profit Margin  

  

Usaha peternakan ayam petulur 

jantan 

Keterangan Skala besar Skala kecil 

Rata-rata EAT/ekor 

(Rp) 2.717,58 3.475,38 

Rata-rata 

penerimaan/ekor (Rp) 18.002,05 18.176,02 

NPM (%) 15,10 19,12 

Standart UKM (%) 15,00 15,00 

Nilai NPM 

Diatas standar 

KUKM 

Diatas standar 

KUKM 

Sumber : (Data primer diolah, 2018) 

Nilai Net Profit Margin (NPM) peternakan ayam 

petelur jantan milik skala besar rata-rata nilai NPM yaitu 

sebesar 15,10%. Sedangkan pada skala kecil rata-rata NPM 

sebesar 19,12%. Nilai GPM tersebut menunjukkan bahwa 

setiap penjualan Rp. 10.000,- akan menghasilkan keuntungan 

bersih sebesar Rp. 1.510,- pada skala besar dan Rp. 1.912,- 

pada skala kecil 
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Nilai NPM kedua responden terlihat pada Tabel 11 

bahwa kedua responden memiliki persentase NPM diatas 

standar KUKM yang ditetapkan pemerintah. Peraturan menteri 

negara koperasi dan usaha kecil menengah republik Indonesia 

nomor 06/per/m.kukm/v/2006 (2006), standar KUKM nilai 

Net Profit Margin (NPM) yaitu 15,00%. Perhitungan NPM 

pada peternakan skala kecil lebih tinggi dibandingkan skala 

besar diidentifikasi bahwa skala kecil bisa mendapatkan 

tingkat penjualan kotor yang tinggi dibandingkan skala besar. 

 
Gambar 15. Net Profit Margin selama periode pemeliharaan 

 Tingkat NPM yang dicapai oleh peternakan 

plasma skala besar dan skala kecil cenderung menglami 

kenaikan dan penrunan dari periode ke periode. Nilai NPM 

peternakan skala besar paling tinggi terjadi pada periode 2 

yaitu sebesar 17,53% dan paling rendah pada periode 6 yaitu 

sebesar 12,48%. Sedangkan pada peternakan skala kecil nilai 

NPM tertinggi terjadi pada periode 2 yaitu sebesar 22,09% dan 
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terendah pada periode 3 yaitu sebesar 16,67%. Kenaikan dan 

penurunan NPM disebabkan oleh tinggi rendahnya 

keuntungan bersih yang tidak diikuti dengan meningkatkan 

volume penjualan yang cukup berarti. Menurunnya nilai NPM 

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan kurang baik dan sebaliknya. Nilai NPM yang naik 

turun setiap periodenya menunjukkan bahwa usaha peternakan 

ayam petelur jantan dalam menghasilkan laba bersih masih 

tidak stabil. 

Kurva nilai NPM di peternakan skala kecil disetiap 

periodenya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai NPM di 

peternakan skala besar. Hal ini menunjukkan peternakan skala 

kecil yang skala kecil memelihara ternak ayam petelur jantan 

sebanyak 5000 ekor ayam lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan peternakan ayam petelur jantan skala besar dengan 

skala usaha besar yang memiliki ternak sebnayak 15000 ekor 

ayam petelur jantan. Nilai NPM pada usaha peternakan plasma 

skala besar dan skala kecil menunjukkan bahwa usaha tersebut 

relatif menguntungkan, meskipun begitu keuntungan atas 

penjualan perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan 

jumlah penjualan.  

 

4.12.3 Return on Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) merupakan pengukuran 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan total  aktiva yang tersedia di 

dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio semakin baik keadaan 

perusahaan.  
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Tabel 12. Nilai rata-rata Return on Asset 

  

Usaha peternakan ayam petulur 

jantan 

Keterangan Skala besar Skala kecil 

Rata-rata EAT/ekor 

(Rp) 2.717,58 3.475,38 

Rata-rata total 

aset/ekor (Rp) 15.178,63 14.787,08 

ROA (%) 17,90 23,50 

Standart UKM (%) 10,00 10,00 

Nilai NPM 

Diatas standar 

KUKM 

Diatas standar 

KUKM 

Sumber : (Data primer diolah, 2018) 

Nilai Return on Asset (ROA) peternakan ayam petelur 

jantan skala besar rata-rata yaitu sebesar 17,90%. Sedangkan 

pada skala kecil rata-rata ROA sebesar 23,50%. Nilai ROE 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat penghasilan yang 

diperoleh suatu usaha atas seluruh aset yang diinvestasikan 

setiap Rp. 10.000,- total aset yang diinvestasikan akan 

menghasilkan keuntungan sebesar Rp.2.350,- pada skala besar 

dan Rp. 1.790,- pada skala kecil.  

Nilai ROA kedua responden terlihat pada Tabel13 

bahwa kedua responden memiliki persentase ROA diatas 

standar KUKM yang ditetapkan pemerintah. Peraturan menteri 

negara koperasi dan usaha kecil menengah republik Indonesia 

nomor 06/per/m.kukm/v/2006 (2006), standar KUKM nilai 

Net Profit Margin (NPM) yaitu 10,00%. Perhitungan ROA 

pada peternakan skala kecil lebih tinggi dibandingkan skala 

besar diidentifikasi bahwa skala kecil bisa mendapatkan 
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pengembalian seluruh aset lebih efisien dibandingkan skala 

besar. 

 
Gambar 16. Return On Asset selama periode pemeliharaan 

Nilai ROA cenderung tidak stabil mengalami naik 

turun setiap periode. Padas kala besar nilai tertinggi pada 

periode  2 yaitu sebesar 21,35% dan terendah pada periode 6 

yaitu sebesar 14,41%.  Tingginya ROA pada periode 2 terjadi 

disebabkan karena faktor mortalitas rendah dan rendahnya 

nilai ROA dikarenakan mortalitas pada periode tersebut tinggi. 

Sedangkan pada skala kecil nlai ROA tertinggi pada periode 2  

yaitu 28,33% dan terendah pada periode 3 yaitu 19,81%.  

Faktor permintaan pasar tidak berpengaruh dalam hal 

ini dikarenakan penjualan ternak langsung oleh perusahaan ini 

yaitu PT. Semesta Mitra Sentosa dengan sistem kontrak. 

Menurut Sugiono (2009) ROA (return on asset) mengacu pada 

profitabilitas (profitability) dan efisiensi operasional 

(operational efficiency). ROA sering digunakan untuk 
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membandingkan performa bisnis Anda dibandingkan 

competitor dan industri sejenis. 

Nilai ROA di peternakan skala kecil lebih tinggi dari 

skala besar terjadi karena peternak dengan skala kecil tersebut 

lebih teliti dibandingkan skala besar sehingga lebih baik 

manajemen dalam beternak. Nilai ROA yang semakin tinggi 

menunjukkan keadaan perusahaan tersebut semakin baik. Nilai 

ROA peternakan skala kecil lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai ROA peternakan skala besar sehingga pengembalian 

seluruh asset skala kecil lebih baik dibandingkan skala besar. 

  

4.12.4 Return on Equity (ROE)  

Return on Equity (ROE) adalah ukuran kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan tingkat kembalian perusahaan 

atau efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan ekuitas (modal) yang dimiliki 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan 

perusahaan.  

Tabel 13. Nilai rata-rata Return on Equity 

  Usaha peternakan ayam petulur jantan 

Keterangan Skala besar Skala kecil 

Rata-rata EAT/ekor 

(Rp) 2.717,58 3.475,38 

Rata-rata equity/ekor 

(Rp) 10.095,30 10.507,92 

ROE (%) 26,92 33,07 

Standart UKM (%) 21,00 21,00 

Nilai NPM 

Diatas standar 

KUKM 

Diatas standar 

KUKM 

Sumber : (Data primer diolah, 2018) 
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Nilai Return on Equity (ROE) peternakan ayam 

petelur jantan milik skala besar rata-rata nilai ROE yaitu 

sebesar 26,92%. Sedangkan pada skala kecil rata-rata ROE 

sebesar 33,07%. Nilai ROE tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat penghasilan yang diperoleh suatu usaha atas modal 

sendiri yang diinvestasikan setiap Rp. 10.000,- modal sendiri 

yang diinvestasikan akan menghasilkan keuntungan sebesar 

Rp.2.692,- pada skala besar dan Rp. 3.307,- pada skala kecil.  

Nilai ROE kedua diatas standar KUKM menurut 

Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah 

Republik Indonesia nomor 06/per/m.kukm/v/2006 (2006), 

standart KUKM nilai return on equity (ROE) adalah diatas 

21%. 

Margaretha (2007) menyatakan bahwa ROE 

merupakan perbandingan antara laba bersih atau keuntungan 

setelah pajak dengan modal sendiri, dimana ROE merupakan 

indikator yang penting untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan 

dengan pembayaran dividen.   

 
Gambar 17. Return On Equity selama periode pemeliharaan 
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Nilai ROE usaha peternakan ayam petelur jantan 

kedua peternak plasma cenderung mengalami naik turun setiap 

periodenya. Nilai ROE peternakan skala besar tertinggi pada 

periode 2 yaitu sebesar 33,11%, pada periode 6 nilai ROE 

termasuk terendah dari periode lainnya yaitu sebesar 21,31%. 

Sedangkan Nilai ROE peternakan skala kecil tertinggi pada 

periode 2 yaitu sebesar 40,10%, nilai ROE terendah pada 

periode 3 yaitu sebesar 28,28%. Hal ini menunjukkann bahwa 

penghasilan utama yaitu penjualan ternak mengalami 

penurunan dikarenakan tingginya mortalitas pada periode 

tersebut. Meningkat dan menurunyya nilai ROE karena 

besarnya keuntungan bersih yang meningkat atau menurun 

setiap periodenya yang tidak diikuti dengan meningkatnya 

modal sendiri Peningkatan dan penurunan nilai ROE tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan modal sendiri yang 

diinvestasikan dalam menghasilkan keuntungan masih belum 

stabil.  

Kurva nilai ROE peternak plasma milik skala besar 

lebih rendah dibandingkan nilai ROE di peternakan skala kecil 

hal ini menunjukkan peternakan dengan skala kecil lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan peternakan dengan 

skala besar . Hal ini terjadi karena peternak dengan skala kecil 

tersebut lebih baik dari segi manajemen pemeliharaan dan 

pemanfaatan modal sendiri yang dimiliki.  

 


