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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 
 Usaha perunggasan (ayam ras) di Indonesia telah 
menjadi sebuah industri yang memiliki komponen lengkap 
dari sektor hulu sampai ke hilir. Perkembangan usaha ini 
memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pertanian 
dan memiliki nilai strategis, khususnya dalam upaya 
pemenuhan kebutuhan protein hewani dalam negeri, serta 
mempunyai peranan dalam memanfaatkan peluang  
kesempatan kerja . 
 Industri perunggasan di Indonesia hingga saat ini 
berkembang sesuai dengan kemajuan perunggasan global yang 
mengarah kepada sasaran mencapai tingkat efisiensi usaha 
yang optimal. Namun upaya pembangunan industri  
perunggasan tersebut masih menghadapi tantangan global 
yang mencakup kesiapan daya saing produk, utamanya bila 
dikaitkan dengan lemahnya kinerja penyediaan bahan baku 
pakan yang merupakan 60-70 % dari biaya produksi, karena 
sebagian besar masih sangat tergantung dari impor 
(Anonymous, 2008). Seperti halnya yang dikemukan oleh 
Nugroho (1990) bahwa efisiensi  usaha peternakan unggas 
adalah hal yang sangat penting, agar kualitas produk unggas 
bisa bersaing di pasar bebas, dan upaya yang harus dilakukan 
antara lain adalah substitusi bahan pakan, peningkatan mutu 
produk, peningkatan produktivitas  ternak, pembinaan sumber 
daya manusia dan membentuk koperasi mandiri. Salah satu 
komoditi perunggasan yang memiliki prospek yang  sangat 
baik untuk dikembangkan adalah peternakan ayam ras 
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pedaging, karena didukung oleh karakteristik produknya yang 
dapat diterima oleh semua masyarakat Indonesia. 
 Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah di Jawa 
Timur memiliki berbagai sumber daya yang dapat 
dikembangkan untuk mencapai tujuan utama dari 
pembangunan ekonomi, yaitu meningkatkan jumlah dan jenis 
peluang kerja untuk masyarakat daerah agar kesejahteraan 
masyarakat lebih merata. Dalam upaya mencapai tujuan 
tersebut, pemerintah harus mampu mengembangkan sektor 
perekonomian yang potensial agar berkembang sebagai sektor 
unggulan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian, 
selain memiliki nilai efisiensi yang tinggi sebagai usaha 
ekonomi yang produktif. 
 Peternak mandiri prinsipnya menyediakan seluruh 
input produksi dari modal sendiri dan bebas memasarkan 
produknya. Pengambilan keputusan mencakup kapan memulai 
beternak dan memanen ternaknya, serta seluruh keuntungan 
dan risiko ditanggung sepenuhnya oleh peternak (Arman, 
1997). Ada beberapa faktor yang menyebabkan usaha 
peternakan ayam ras pedaging tetap dikelola secara mandiri 
oleh sebagian besar peternak di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar yaitu: 1) Pemeliharaannya cukup mudah, 2) 
Waktu pemeliharaan relatif singkat, dan 3) Tingkat 
pengembalian modal relatif cepat. Namun selain itu ada 
beberapa hal yang menjadi kendala yaitu: 1) Sarana produksi 
kurang, 2) Manajemen pemeliharaan/keterampilan peternak 
yang belum memadai, 3) Modal relatif terbatas, 4) Resiko 
pemasaran/penjualan cukup besar, 5) Usahanya tergantung 
situasi dan cenderung spekulatif, dimana besar kemungkinan 
untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, tetapi besar pula 
kemungkinan untuk menderita kerugian (Anonymous, 2009).   
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 Pola kemitraan usaha peternakan ayam ras pedaging 
yang dilaksanakan dengan pola inti plasma, yaitu kemitraan 
antara peternak mitra dengan perusahaan mitra, dimana 
kelompok mitra bertindak sebagai plasma, sedangkan 
perusahaan mitra sebagai inti. Pada pola inti plasma kemitraan 
ayam ras yang berjalan selama ini, perusahaan mitra 
menyediakan sarana produksi peternakan (sapronak) berupa: 
DOC, pakan. obat-obatan/vitamin, bimbingan teknis dan 
memasarkan hasil, sedangkan plasma menyediakan kandang 
dan tenaga kerja.  
 Faktor pendorong peternak ikut pola kemitraan adalah:  
1) Tersedianya sarana produksi peternakan 2) Tersedia tenaga 
ahli  3) Modal kerja dari inti 4) Pemasaran terjamin. Namun 
ada beberapa hal yang juga menjadi kendala bagi peternak 
pola kemitraan yaitu: 1) Rendahnya posisi tawar pihak plasma 
terhadap pihak inti 2) Terkadang masih kurang transparan 
dalam penentuan harga input maupun output (ditentukan 
secara sepihak oleh inti). Ketidakberdayaan plasma dalam 
mengontrol kualitas sapronak yang dibelinya menyebabkan 
kerugian bagi plasma. 
 Pada pola kemitraan peternak secara individu 
melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan mitra dan 
telah sepakat untuk menanggung segala resiko kerugian, 
dimana harga sapronak dan harga jual sudah ditentukan oleh 
perusahaan inti, peternak menyediakan kandang, tenaga kerja 
dan biaya operasional, selain itu peternak menyerahkan 
jaminan dalam bentuk surat berharga dan wajib 
menandatangani kontrak kerja.  
 Hingga saat ini pro dan kontra kehadiran pola 
kemitraan inti plasma masih  
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sangat rentan terhadap perkembangan usaha peternakan ayam 
ras pedaging  di Kabupaten Blitar. Dengan masuknya pola 
kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan peternakan 
menimbulkan kekhawatiran bagi pengusaha poultry shop dan 
peternak mandiri terhadap penguasaan pasar, karena kehadiran 
perusahaan besar dengan modal kuat lalu membangun jaringan 
kemitraan inti-plasma dan bermain dipasar yang sama, hal ini 
dapat merugikan peternak mandiri yang telah merintis pasar 
sejak awal, karena volume produksinya lebih banyak  dengan 
harga yang lebih murah.   
 Berdasarkan uraian  diatas, maka sangat menarik 
untuk dilakukan studi tentang bagaimana tingkat profitabilitas 
usaha peternakan ayam pedaging pada peternak pola mandiri 
maupun peternak pola kemitraan PT Bima Sakti di Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar. 

1.2 Rumusan Masalah 
 Peternak ayam pedaging di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar memiliki pertimbangan sendiri-sendiri 
mengapa peternak memilih berternak secara mandiri, maupun 
ikut kemitraan. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah 
yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan pendapatan rata-rata usaha 
peternakan ayam ras pedaging pola mandiri dan pola 
kemitraan PT. Bima Sakti di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar? 

2. Bagaimana tingkat rasio profitabilitas (rasio laba 
bersih, rasio laba kotor, rasio biaya, rasio kemampuan 
dasar menghasilkan laba (RKDML), rasio 
pengembalian modal(RPM), tingkat perputaran modal 
(TPM)) pada usaha peternakan ayam pedaging pola 
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mandiri dan pola kemitraan PT. Bima Sakti di 
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar? 

3. Bagaiaman tingkat efektifitas usaha peternakan 
ditinjau dari rasio profitabilitas (rasio laba bersih, 
rasio laba kotor, rasio biaya, RKDML, RPM, TPM) 
pada usaha peternakan ayam pedaging pola mandiri 
dan pola kemitraan PT. Bima Sakti di Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar? 

1.3 Tujuan Penelitian  
 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis perbedaan pendapatan rata-rata usaha 
peternakan ayam ras pedaging pola mandiri dan pola 
kemitraan PT. Bima Sakti di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar. 

2. Untuk mengetahui tingkat rasio profitabilitas (rasio 
laba bersih, rasio laba kotor, rasio biaya, RKDML, 
RPM, TPM) pada usaha peternakan ayam pedaging 
pola mandiri dan pola kemitraan PT. Bima Sakti di 
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. 

3. Untuk mengetahui tingkat efektifitas usaha peternakan 
ditinjau dari rasio profitabilitas (rasio laba bersih, 
rasio laba kotor, rasio biaya, RKDML, RPM, TPM) 
pada usaha peternakan ayam pedaging pola mandiri 
dan pola kemitraan PT. Bima Sakti di Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai: 

1. Pedoman/informasi bagi peternak ayam ras pedaging 
mandiri dan pola kemitraan dalam pengendalian dan 
pengembangan usahanya. 

2. Informasi dan bahan pertimbangan bagi perusahaan 
inti tentang keadaan peternak plasma ditinjau dari 
profitabilitas usahanya. 

3. Bahan informasi bagi peneliti bidang peternakan ayam 
pedaging baik mandiri maupun kemitraan. 

1.5 Kerangka Pikir 
   Peternakan kecil merupakan jumlah terbesar dari 
seluruh peternakan ayam ras di Indonesia. Peternakan rakyat 
yang memiliki proporsi terbesar perlu segera didorong menjadi 
peternak yang maju menuju peternakan komersial sehingga 
peranannya dapat ditingkatkan. Keuntungan merupakan tolok 
ukur atas keberhasilan atau kegagalan seorang peternak dalam 
mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh peternakan 
kecil maupun peternakan komersil. Kombinasi penggunaan 
faktor-faktor produksi diusahakan sedemikian rupa agar dalam 
jumlah tertentu menghasilkan produksi maksimum dan  
keuntungan tertinggi. Tindakan ini sangat berguna untuk 
memperkirakan profitabilitas usahaternak relatif terhadap 
pemanfaatan sumberdaya yang tersedia, dan variabel yang 
berpengaruh terhadap produksi usaha peternakan ayam ras 
pedaging di Kota Palu diidentifikasi sebagai berikut: 1) bibit 
ayam (DOC) 2) pakan 3) vaksin obat dan vitamin 4) tenaga 
kerja 5) Listrik 6)  bahan bakar 7) luas kandang/penyusutan 
kandang dan peralatan. 
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 Salah satu analisis yang biasa dilakukan adalah 
menggunakan analisis profitabilitas untuk mengetahui tingkat 
keuntungan peternak. Kelangsungan hidup suatu usaha sudah 
bisa terlaksana apabila usaha tesebut menguntungkan, tapi 
keuntungan seringkali tidak menjamin bahwa usaha tersebut 
dalam kondisi baik dan bekerja secara efisien untuk dijadikan 
sebagai patokan dalam pengembalian keputusan suatu usaha. 
 Pada pola kemitraan. PT Bima Sakti berperan sebagai 
perusahaan inti yang bertanggung jawab dalam pengadaan 
sarana produksi peternakan dan menyalurkannya kepada 
peternak plasma. Peternak yang bertindak sebagai mitra 
bertanggung jawab dalam pemeliharaan ayam pedaging. 
Usaha peternakan ayam pedaging memerlukan modal dan 
biaya yang digunakan untuk memproduksi ayam pedaging.  
 Usaha peternakan ayam ras pedaging di Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar  dilakukan oleh berbagai golongan 
masyarakat. Pengelolaan usaha ternak ayam  ras pedaging 
tersebut secara faktual telah memberikan sumbangan bagi 
perekonomian di Kabupaten Blitar, dan saat ini 
pengelolaannya dilakukan secara mandiri dan pola kemitraan 
usaha dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang telah 
diuraikan di latar belakang,  sehingga dengan demikian usaha 
tersebut diharapkan bisa memberikan pendapatan yang 
maksimal bagi setiap peternak dan mencapai efisiensi produksi 
yang diharapkan. Dari keuntungan yang diperoleh baik pada 
peternak pola mandiri dan pola kemitraan dilakukan analisis 
profitabilitas. 
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Skema kerangka pikir: 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian Ayam Pedaging 
 Ayam pedaging adalah sejenis ayam jantan atau betina 
muda berumur 6-8 minggu yang dipelihara secara intensif 
guna memperoleh produksi daging (Anonymous, 1986). 
Kekaguman orang dan minat pemilik modal muncul setelah 
mengetahui bahwa ayam pedaging dapat dijual sebelum usia 8 
minggu dan pada usia itu bobot tubuhnya hampir sama dengan 
bobot ayam kampung yang berusia sekitar 1 tahun (Rasyaf, 
2002). 
 Ayam pedaging adalah ayam jantan atau betina muda 
yang berumur dibawah delapan minggu ketika dijual dengan 
bobot badan tertentu, yang mempunyai pertumbuhan yang 
cepat serta mempunyai dada yang tegar dengan timbunan 
daging yang baik dan banyak. Pemeliharaan ayam pedaging 
dapat menjadi dua periode awal (starter) dimulai sejak ayam 
berumur satu hari sampai empat minggu dan periode akhir 
(finisher) yang merupakan periode sesudah ayam berumur 
empat minggu sampai siap untuk dijual atau dipasarkan 
(Rasyaf, 1999). 
 Masa pemeliharaan ayam yang pendek, dalam jangka 
enam sampai delapan minggu ayam tersebut sanggup 
mencapai berat hidup 1,5-2 Kg dan secara umum dapat 
memenuhi selera konsumen atau masyarakat. Beternak ayam 
broiler dapat dilakukan dengan modal kecil atau dengan modal 
besar, sebagai usaha sambilan maupun sebagai usaha pokok. 
Usaha ini dapat ditangani oleh tenaga kerja keluarga, areal 
yang dibutuhkan tidak begitu luas dan hanya dibutuhkan 
ketrampilan saja (Murtidjo,1990).  
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2.2 Usaha Peternakan Ayam Pedaging 
Ayam pedaging (Broiler) adalah istilah untuk 

menyebut strain ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki 
nilai ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai 
penghasil daging, konversi pakan sedikit dan siap dipotong 
pada usia relatif masih muda serta menghasilkan kualitas 
daging berserat lunak (Murtidjo, 1990). 

Peternakan pada hakekatnya adalah suatu industri 
biologis yang dikendalikan oleh manusia sebagai subjek, 
ternak sebagai obyek, lahan sebagai dasar lingkungan hidup 
ternak, pakan dan teknologi sebagai alat pencapaian tujuan 
produksi. Unsur-unsur tersebut saling terkait dalam suatu 
sistem Agroindustri (Nugroho, 1990). 

Usaha peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan 
secara teratur dan terus-menurus pada suatu tempat dan jangka 
waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan 
menghasilkan daging, susu, telur serta usaha penggemukan 
suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan 
memasarkan. Peternakan unggas termasuk ayam broiler 
merupakan jenis ternak yang umum dipelihara, karena 
memiliki populasi yang besar dapat dijumpai diseluruh 
wilayah indonesia terutama daerah pertanian (Pulungan dan 
Pambudy, 1992). Mubyarto (1989) menjelaskan bahwa jika 
ditinjau dari jenis usahanya, usaha peternakan dibedakan 
menjadi dua yaitu peternakan rakyat dan perusahaan 
peternakan. Usaha ternak Broiler adalah budidaya Broiler 
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan kategori 
sebagai peternak rakyat dan perusahaan peternakan. 
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2.3 Pola Kemitraan 
 Penerapan pola kemitraan hendaknya cenderung 
berbentuk kerja sama, bukan terkesan sebagai pemberian 
bantuan. Pola kemitraan terbentuk dari yang besar (perusahaan 
inti) kepada yang lebih kecil (peternak plasma) apabila 
dipersepsi negatif oleh peternak kecil akan berdampak sangat 
tidak menguntungkan dan tidak mendidik bagi kemandirian 
peternak itu sendiri, sedangkan pola kemitraan berbentuk kerja 
sama merupakan upaya melakukan tindakan yang sama-sama 
menguntungkan. Konkretnya pola ini menunjuk pada 
kesediaan konglomerat (ahli dalam bidang peternakan) untuk 
memberi bimbingan atau informasi (transfer of knowledge) 
kepada peternak, terutama mengenai manajerial atau teknik 
menjalankan proses usaha peternakan secara utuh, kemudian 
peternakan menerapkan sesuai dengan kondisi internalnya 
(Arifin, 1998). 
 Tujuan dari kemitraan antara lain adalah memperkecil 
resiko usaha terutama peternakan rakyat sebagai mitra usaha 
karena dijaminnya sarana produksi (kualitas, kuantitas dan 
harga), pemasaran hasil dan jaminan pendapatan oleh 
perusahaan peternak dan perusahaan di bidang peternakan 
selaku mitra usaha tani. Tujuan kemitraan menurut Nugroho 
(1990) adalah: (1). Pemanfaatan teknologi dan manajemen 
modern yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan 
efisiensi usaha, (2). Menciptakan mekanisme proses 
pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha, (3). 
Memecahkan masalah perbedaan kepentingan yang sering 
timbul antara bentuk skala kecil. 
 SK Mentan no. 472/1996 menjelaskan bahwa 
kemitraan ayam ras ada tiga bentuk yaitu: perusahaan inti 
rakyat, penghela (penggerak), pengelola. Menurut Suharno 
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(1997) bentuk-bentuk kemitraan diatas dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Perusahaan inti rakyat adalah jenis kemitraan antara 

perusahaan peternakan atau perusahaan dibidang 
peternakan sebagai inti dengan peternak sebagai plasma. 

2. Perusahaan penghela (penggerak) adalah perusahaan 
dibidang peternakan yang dalam progran kemitraan 
berkewajiban melakukan bimbingan teknis, manampung, 
mengelola dan memasarkan hasil produksi. Perusahaan ini 
tidak mengusahakan permodalan dan tidak melaksakan 
budi daya ayam ras sendiri. 

3. Perusahaan pengelola merupakan kemitraan pengeola, 
perusahaan inti melakukan fungsi perencana, bimbingan, 
menyediakan sarana produksi dan memasarkan hasil 
produksi dari plasma, tapi tidak menyelenggarakan 
agribisnis. 

Pola kemitraan ini telah diterima sebagai sistem kerja 
sama saling menguntungkan yang bertujuan mengembangkan 
ekonomi rakyat. Pertumbuhan dan pemerataan melalui 
partisipasi masayarakat luas diharapkan terwujud pada pada 
pola kemitraan ini. Kemitraan pada intinya merupakan usaha 
meningkatkan efisiensi produksi dengan prinsip kesejajaran, 
saling tergantung dan saling menguntungkan (Arman, 1997). 

2.4 Produksi dan Faktor-faktor Produksi 
 Produksi adalah suatu proses yang merubah barang 
dan jasa menjadi output yang lebih menguntungkan 
dibandingkan dengan nilai barang atau jasa tersebut sebelum 
diproses (Beattle dan Tailor, 1994). Menurut Prawirokusumo 
(1990) dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu 
produksi dipengaruhi oleh satu atau beberapa faktor yang 
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disebut faktor produksi. Faktor produksi dibagi menjadi 4 
kategori yaitu: tanah, tenaga kerja, kapital (modal) dan 
manajemen. 
 Tanah dianggap sebagai faktor produksi mempunyai 
kedudukan paling penting, karena tanah ini terbukti dari 
besarnya balas jasa oleh tanah dari pada faktor-faktor produksi 
lain dalam bentuk sewa tanah (Mubyarto, 1991). Fanani 
(1990) menjelaskan bahwa modal yang berupa tanah tidak 
mengalami penyusutan nilai tanah terus bertambah besar 
sehingga dalam perhitungannya digunakan sewa tanah sebagai 
dasarnya. Besarnya nilai sewa diasumsikan sama dengan 
besarnya sewa tanah pertanian yang berlaku di daerah tersebut. 
 Modal adalah barang hasil produksi tahan lama yang 
digunakan dalam produksi selanjutnya. Terdapat tiga kategori 
utama barang modal yaitu struktur (pabrik dan rumah), 
perlengkapan (barang konsumsi tahan lama) dan persediaan. 
Barang-barang modal dalam usaha peternakan ayam meliputi 
ayam, kandang, pakan, peralatan peternakan, obat-obatan dan 
lain-lain (Samuelson, 1997). 
 Prawirokusumo (1990) menerangkan bahwa tenaga 
kerja adalah tenaga kerja yang digunakan secara fisik dalam 
proses produksi. Biasanya terdiri dari tenaga pelaksana 
(operator labaour), tenaga keluarga (family labaour) dan 
tenaga upahan (hired labaour). Sedangkan menurut Mubyarto 
(1991) tenaga kerja yang berperan dalam usaha tani sebagian 
besar berasal dari keluarga petani itu sendiri yang terdiri dari 
ayah sebagai kepala keluarga, istri dan anak-anak petani. 
 Manajemen menurut Prawirokusumo (1990) dapat 
diartikan sebagai strategi yang digunakan dalam rangka 
mengorganisasi faktor alam, tenaga kerja serta modal. 
Manajemen berfungsi membantu tercapainya tujuan usaha 
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yaitu memperoleh keuntungan dengan cara mengatur semua 
aktivitas dalam peternakan agar sejalan dalam mencapai 
tujuan. Unsur-unsur dalam manajemen antara lain 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. 
Manajemen yang baik akan dapat mengendalikan peternakan 
juga mencegah pemborosan sumber daya yang ada sedini 
mungkin bahkan dapat mengambil kebijaksanaan yang tepat 
(Rasyaf, 1996). 

2.5 Modal Usaha 
 Investasi atau penanaman modal merupakan investasi 
dari awal yang dimiliki peternak unutuk memulai usahannya. 
Modal dalam arti luas yaitu modal dalam bentuk uang atau 
barang. Modal dapat terbagi menjadi modal abstrak yang 
bersifat relatif permanen dalam waktu tertentu dan modal 
konkrit yang mempunyai sifat tidak permanen. Menurut 
Riyanto (1995) modal dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Modal tetap (fixed  capital assets), yang meliputi 
tanah dan bangunan. Modal tetap diartkan sebagai 
modal yang tidak habis dalam satu kali periode 
produksi, mengalami perputaran dalam jangka 
waktu yang panjang (lebih dari satu tahun).  

2. Modal kerja atau modal bergerak (worked capital 
assets), yang meliputi bahan pakan, uang tunai dan 
ternak bibit. Jenis modal ini habis atau dianggap 
habis dalam satu kali periode produksi dan proses 
perputarannya dalam jangka waktu yang pendek 
atau singkat (umunya kurang dari satu tahun). 
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2.6 Biaya Produksi 
 Biaya produksi adalah suatu nilai tukar, persyaratan 
atau pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh manfaat 
(Ursy dan Matz, 1988). Astuti dan Hardjosubroto (1993) 
menjelaskan biaya produksi terbagi atas dua jenis, yaitu: biaya 
tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variabel cost). Biaya 
tetap adalah sejumlah biaya yang harus dibayar peternak atau 
produsen dan besar kecilnya tidak tergantung pada besar 
kecilnya produksi atau tingkat output. Biaya variabel adalah 
sejumlah biaya yang dikeluarkan peternak dan besar kecilnya 
dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi atau tingkat output. 
Biaya tetap dalam usaha ternak pedaging meliputi biaya 
penyusutan kandang dan sewa lahan, sedangkan biaya variabel 
meliputi biaya pakan, bibit, obat-obatan, tenaga kerja dan lain-
lain (makan tenaga kerja, biaya transportasi).  

2.7 Penerimaan dan Keuntungan  
 Penerimaan dari usaha petenakan adalah nilai uang 
yang diterima dari hasil penjulan produk yaitu sebesar jumlah 
produk dikalikan harga jual produk. Penerimaan dari usaha 
peternakan dapat berasal dari produk utama yaitu ayam 
pedaging maupun produk sampingan yang berupa feses, 
karung pakan dan lain-lain. Besar kecilnya uang yang diterima 
dari penjualan akan sangat tergantung pada total hasil 
peternakan dan harga pasar (Rasyaf, 1999). Lebih lanjut 
Tjondrokusumo (1990), penerimaan usaha tani didefinisikan 
sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan produk usaha 
tani yang meliputi penjualan produk tanaman, ternak dan hasil 
ternak. 
 Pendapatan usaha tani adalah selisih antara 
penerimaan dan total biaya (Soekartawi, 1994). Rasyaf (1999) 
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menyatakan bahwa pendapatan adalah sejumlah uang yang 
diperoleh setelah semua biaya variabel termasuk biaya 
operasional yang tertutupi. Hasil pengurangannya positif 
berarti untung dan jika hasil pengurangannya negatf berarti 
rugi. Nicholson (1995) menyatakan bahwa perusahaan yang 
memaksimumkan keuntungan memilih hak masuknya maupun 
keluarannya dengan tujuan untuk mencapai keuntungan 
ekonomi maksimum yaitu berusaha menjadikan selisih antara 
pendapatan total dengan biaya ekonomi total sebesar mungkin.  

2.8 Strata Usaha 
 Soekartawi (1994), menyatakan usaha tani pada strata 
usaha yag luas umumnya bermodal besar, berteknologi tinggi, 
manajemennya modern, lebih bersifat komersial, dan 
sebaliknya usaha tani strata kecil umumnya bermodal pas-
pasan, teknologinya tradisional, lebih bersifat untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsi sendiri dalam kebutuhan sehari-hari. 
 Untuk menekan biaya, petani harus memutuskan 
tentang besar dan volume usaha tani, sehingga tidak terlalu 
kecil dimana menggambarkan skala yang tidak ekonomis, atau 
tidak terlampau besar yang melampaui kemampuan 
pengelolaan (Nugroho, 1990). 
 Untuk mengefisiensi biaya produksi maka Heady dan 
Jansen (1965), mengemukakan bahwa jumlah ternak yang 
lebih besar diharapkan dapat mengefisiensi biaya produksi 
karena bertambahnya jumlah ternak yang diusahakan peternak 
dapat melaksanakan: 
1. Proses produksi yang lebih baik. 
2. Efisiensi penggunaan tenaga kerja. 
3. Efisiensi penggunaan peralatan. 
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2.9 Analisis Profitabilitas 
Profitabilitas menurut Sugiarso dan Winarni (2005) 

menunjukan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 
hubungannya   dengan penjualan, total aktiva mampu modal 
sendiri. Sedangkan menurut Kasmir dan Jakfar (2004) rasio 
profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 
perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberi 
ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. 
Menurut Horne (1983)  rasio keuntungan (rasio profitabilitas) 
dibedakan menjadi 2 : 

1. Rasio profitabilitas dalam hubungan dengan penjualan 
Rasio yag menghubungkan laba dengan penjualan 
digunakan dalam mengukur kemampuan  manajemen 
perusahaan dalam mengendalika biaya. Perusahaan 
harus memperoleh laba yang cukup atas setiap unit 
produk yang dijualnya. Bila laba yang diperoleh tidak 
mencukupi. Sulit bagi perusahaan untuk menutupi 
biaya-biaya tetap, biaya-biaya tidak tetap, bunga 
utang, dan membayar deviden kepada para pemegang 
saham. Kusriyanto dan Suwartojo (1983) menyatakan 
bahwa untuk kepentingan analisis profitabilitas 
terdapat dua cara perhitungan yaitu: Rasio laba kotor 
dan Rasio laba bersih. Selanjutnya menurut  Sucahyo 
(1992) perhitungan analisis profitabilitas sehubungan 
dengan biaya produksi dihitung dengan menggunakan 
biaya rasio biaya. 

2. Rasio profitabilitas dalam hubungannya dengan 
investasi (modal) 
Rasio yang menghubungkan laba dengan investasi 
berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan 
dalam mengola dana investasi dalam menghasilkan 
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laba. Laba perusabanding harus sebanding dengan 
investasi dalam modal yang dipergunakan perusahaan. 
Bila mana perusahaan tidak dapat memperoleh laba 
yang layak atas modal yang dipercayakan kepadanya, 
ada kemungkinan modal tersebut kurang atas pola 
efesien penggunaannya (Boediono, 1986). Purba 
(1997) menyatakan bahwa analisis profitabilitas 
sehubungan dengan investasi atau modal dapat 
dihitung dengan tiga cara yaitu: Rasio kemampuan 
dasar menghasilkan laba, rasio pengambilan atas 
modal dan tingkat perputaran modal. 

 Beberapa rasio yang akan digunakan untuk mengukur 
profitabilitas atau kemampuan perusahaan memperoleh 
keuntumgan antara lain: 

a. Rasio Laba Kotor   
Rasio laba kotor merupakan rasio atau perbandinga 
antara laba kotor yang diperoleh perusahaan dengan 
tingkat penjualan yang diperoleh pada periode yang 
sama (Munawir, 1990). Rasio ini dihitung dengan 
jalan membagi laba kotor dengan hasil penjualan, 
Rasio laba kotor yang tinggi menunjukkan bahwa 
biaya produksi perusahaan tersebut jika dibandingkan 
dengan pesaing relatif rendah atau dengan kata lain 
perusahaan adalah dalam posisi pasar yang cukup kuat 
untuk memimpin harga yang lebih tinggi disbanding 
dengan perusahaan pesaing sedangkan rasio laba kotor 
yang rendah merupakan penyebab masalah karena hal 
ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi kurang 
fleksibel jika dihadapkan pada penurunan permintaan 
atau meningkatnya  pesaing (Kusriyanto dan 
Suwartojo, 1983). Menurut Kusnaidi dkk (2002) nilai 
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rasio ini menunjukkan porsi laba kotor didalam 
penjualan perusahaan. Menurut Horne (1983) rasio 
laba kotor untuk rata-rata industry sebesar 23,8%. 
Menurut Scott et al (1998) standar rata-rata rasio laba 
kotor adalah 4.6%. 

b. Rasio Laba Bersih 
Menurut Kusnaidi dkk (2002) laba bersih merupakan 
hasil final dari kemampuan perusahaan di dalam 
memperoleh laba perusahaan. Hubungan antara rasio 
laba bersih dan kinerja perusahaan merupakan 
hubungan positif  atau hubungan searah. Rasio laba 
bersih digunakan untuk mengukur kemampuan 
perusahaan yang bersangkutan dalam menghasilkan 
laba bersih dari kegiatan produksi bagi perusahaan 
yang bersangkutan. Rasio laba bersih merupakan 
perbandingan antara selisih total permintaan dengan 
biaya produksi terhadap penjualan. Menurut 
Syamsuddin (1994) semakin tinggi rasio laba bersih 
maka semakin baik operasi perusahaan tersebut, 
standar rata-rata rasio laba bersih adalah 5,7% 
(Sabardi, 1995). Rasio laba bersih suatu perusahaan 
yang lebih besar dari rata-rata rasio laba bersih 
perusahaan sejenis maka dapat dikatakan  harga jual 
produk tersebut relative lebih tinggi atau biaya 
produksinya relatif rendah dibandingkan dengan 
perusahaan lainnya. Sedangkan rasio laba bersih lebih 
rendah dari pada rata-rata rasio laba bersih perusahaan 
sejenis dapat dikatakan harga jual produkinya relatif  
lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain. Umumnya 
rasio ini dikaitkan dengan rasio pengambilan atas 
modal, jika tingkat rasio pengambilan atas modal 
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tersebut dikatakan baik, maka kosekuensinya angka 
yag terkait dengan rasio laba bersih akan 
menghasilkan rasio yang baik pula (Kusnaidi 
dkk,2002). 

c. Rasio Biaya 
Rasio biaya menurut Hermanto (1984) merupakan 
perbandingan dari seluruh biaya produksi, biaya 
pemasaran dan biaya administrasi serta umumnya 
terhadap penghasilan operasional atau hasil penjualan. 
Rasio biaya mencerminkan tingkat efesien 
perusahaan. Rasio biaya yang tinggi menunjukkan 
keadaan yang kurang baik, hal ini menunjukkan setiap 
rupiah pertahun hasil penjualan yang terserap dalam 
biaya juga tinggi dan yag tersedia untuk laba juga 
kecil. 

d. Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba 
Menurut Kusnaidi dkk (2002) rasio ini menunjukkan 
kemampuan perusahaan dengan segala modal yag 
dimilikinya untuk menghasilkan laba kotor (setelah 
permintaan dikurangi dengan biaya tidak tetap). Rasio 
ini berguna untuk membandingkan perusahaan yang 
satu dengan yang lainnya dengan kondisi keuangan 
yang berbeda dalam menghasilkan laba kotor dari per 
rupiah modal. Menurut Munawir (1990) kegunaan dari 
rasio kemampuan dasar menghasilkan laba adalah 
untuk mengetahui efesien penggunaan modal yang 
bekerja, efesiensi produk dan efesiensi bagian 
penjualan. 
Jika rasio kemampuan dasar menghasilkan laba 
perusahaan sejenis dapat dikatakan perusahaan lebih 
efesien dalam menghasilkan laba dibandingkan 
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dengan perusahaan lainnya. Sedangkan jika rasio 
kemampuan dasar menghasilka laba lebih rendah dari 
pada rata-rata rasio kemampuan dasar perusahaan 
sejenis dapat dikatakan perusahaan tersebut kurang 
efesien dalam menghasilkan laba perusahaan lainnya 
(Kusnaidi dkk, 2002). 

e. Rasio Pengambilan Atas Modal 
Kusriyanto dan Suwartojo (1993) menjelaskan bahwa 
rasio pengambilan atas modal merupakan suatu 
ukuran yang menyeluruh dari prestasi dari suatu usaha 
sebab rasio ini menunjukkan kemampuan perolehan 
keuntungan atas seluruh dana yang diinvestasikan. 
Rasio ini dihitung dengan membandingkan 
keuntungan bersih dengan jumlah investasi atau 
jumlah modal. Menurut Kusnaidi dkk, 2002 rasio 
pengembalian atas modal menunjukkan perbandinga 
antara laba bersih terhadap jumlah modal, Rasio ini 
akan mengukur keuntungan yang diperoleh 
perusahaan atas seluruh investasi yang dilakukan. 
Jika rasio pengambilan atas modal suatu perusahaan 
lebih besar dari pada rata-rata rasio pengambilan atas 
modal sejenis dapat dikatakan perusahaan tersebut 
memerlukan waktu relatif lebih lama untuk 
mengembalikan modal dibandingkan perusahaan-
perusahaan sejenis lainnya (Kusaidi dkk, 2002). 
Standart rata-rata rasio pengambilan atas modal yang 
digunakan menurut Hirt dan Block (1992) adalah 
sebesar 10%. 

f. Tingkat Perputaran Modal 
Riyanto (1995) menyatakan tingkat perputaran modal 
sebagai kemampuan dana yang tertanam dalam 
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keseluruhan modal berputar dalam satu periode 
tertentu kemampuan modal yang diinvestasikan untuk 
menghasilkan revenue. Standar rata-rata tingkat 
perputaran modal yang dipergunakan menurut Hirt 
dan Block (1992) adalah sebesar 1,5. Sedangkan 
menurut Horne (1983) standar rata-rata tingkat 
perputaran modal adalah 1,66.   
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu 27 
November 2011 sampai dengan 27 Desember 2011 di 
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dengan peternak 
mandiri dan peternak plasma yang terdapat di PT. Bima Sakti. 
Pemilihan lokasi ini karena memiliki jumlah peternak yang 
banyak dengan variasi strata usaha yang berbeda. 

3.2 Metode Penelitian 
 Responden dalam penelitian adalah 24 peternak 
mandiri dan 6 peternak plasma PT. Bima Sakti. Kriteria 
peternak ayam pedaging yang diambil sebagai responden 
adalah telah menjalankan usahanya minimal 1 tahun, agar 
responden yang digunakan benar-benar yang berpengalaman. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 
survei. Penelitian survei menurut Singarimbun dan Effendi 
(1989) adalah peneliti yang mengambil sampel dari satu 
populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat 
pengumpulan data yang pokok. Soekartawi, Soeharjo, Dillon 
dan Hardaker, (1986) menyatakan bahwa ada tiga cara yang 
dipakai untuk mengumpulkan data survei yaitu : pengamatan 
langsung, wawancara dengan responden dan melihat catatan 
yang dimiliki responden. 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
 Pengambilan sampel pada pola kemitraan dilakukan 
secara total sampling yaitu didasarkan pada keseluruhan 
peternakan rakyat (plasma) yang menjalin hubungan 
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kemitraan dengan PT. Bima Sakti di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar. Data primer diperoleh dengan melakukan 
wawancara langsung dan pengamatan langsung ke lokasi 
peternakan, data sekunder diperoleh dari PT. Bima Sakti. 
 Sasaran dalam penelitian ini adalah PT. Bima Sakti 
sebagai pihak inti dan sebagai responden peternak-peternak 
yang tergabung dalam peternak plasma. Kriteria dari sampel 
yang diambil adalah sampel merupakan peternak plasma 
anggota kemitraan PT. Bima Sakti yang mempunyai 
pengalaman berternak lebih dari satu tahun, dan secara rutin 
memelihara ayam pedaging dalam satu tahun sebanyak 5-6 
kali periode produksi. Jumlah sampel peternak plasma yang 
menjadi responden sebanyak 6 orang. 
 Pengambilan sampel pada peternak pola mandiri juga 
dilakukan secara total sampling yaitu didasarkan pada 
keseluruhan peternak ayam pedaging yang ada di Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar. Sampel peternak diambil 
berdasarkan stratifikasi skala usaha. Stratifikasi ini dilakukan 
bertujuan untuk memudahkan perhitungan analisis 
profitabilitas selain itu juga dapat digunakan untuk 
membandingkan profitabilitas dari ketiga strata. Wisadirana 
(2005) menyatakan bahwa metode atau teknik pengambilan 
sampel secara startifikasi memiliki keuntungan yaitu semua 
ciri-ciri populasi yang heterogen dapat terwakili dan 
kemungkinan dapat digunakan untuk meneliti hubungan antara 
satu lapisan atau strata dengan lapisan strata lainnya. 
Penentuan skala usaha dibagi atas skala kecil (strata I), skala 
menengah (strata II), dan skala besar (strata III) dengan 
menggunakan rumus menurut Sudjana (1992) sebagi berikut: 
 Kelas interval = 
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Kepemilikan ternak terbesar 12.000 ekor dan kepemilikan 
terkecil 2.000 ekor per periode sehingga diperoleh kelas 
interval sebesar: 
 Kelas interval = . .  
   = 3.333 
Dari rumus di atas didapatkan batasan untuk setiap strata 
yaitu:  
 Strata I   = 2.000–5.333 ekor 
 Strata II = 5.334–8.666 ekor 
 Strata III = > 8.667 ekor 
Pada pola kemitraan tidak dibuat stratifikasi, karena responden 
yang ada hanya 6 orang dengan kepemilikan ternak terendah 
sebesar 2.000 ekor dan tertinggi sebesar 5.000 ekor per 
periode. 

3.4 Analisis Data 
 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan 
atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada 
saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 
sebagaimana adanya yaitu mempelajari kegiatan-kegiatan dan 
hubungan yang terjadi antara perusahaan dan para peternak 
dalam fungsinya sebagai inti plasma pada peternakan pola 
kemitraan. 
 Data kuantitatif yang didapatkan dilakukan analisis 
dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan 
menggunakan tabel-tabel dari angka-angka yang tersedia, 
kemudian dilakukan uraian dan perhitungan dengan 
menggunakan rumus-rumus profitabilitas sesuai dengan tujuan 
penelitian (Marzuki, 1983). 
Rumus-rumus yang digunakan adalah: 
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a. Biaya total (total cost), yang meliputi: 
TC = TFC + TVC 
Keterangan: TC = Total Cost / biaya total (Rp/periode) 
     TFC = Total Fixed Cost / total biaya tetap 
(Rp/periode) 
      TVC = Total Variabel Cost / total biaya 
tidak tetap (Rp/periode) 

b. Penerimaan  
Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari hasil 
produksi atau hasil yang diterima dari penjualan output 
produksi. 
TR = Pq x Q 
Keterangan: TR = Total Revenue / penerimaan total 
(Rp/periode) 
   Pq = Price of Quantity / harga satuan 
produk (Rp) 
   Q = Qunatity / jumlah produk 
(ekor)(Boediono,1986) 

c. Keuntungan  
Keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan 
total biaya yang dikeluarkan 
� = TR – TC 
Keterangan: � = Profit / Keuntunugan 
(Rp/periode) 
   TR = Total Revenue / Total 
Penerimaan (Rp/periode) 
   TC = Total Cost / Total biaya 

d. Penyusutan  
Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus 
(Straight Line Method), yaitu sebagai berikut 
(Prawirokusumo,1990) 
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D =  

Keterangan:  D  = Depresiasi atau penyusutan 
(Rp/periode) 
   Haw = Nila awal investasi (Rp) 
    Hak = Nilai akhir investasi (Rp) 
   Wp = Waktu ekonomis (tahun) 

e. Profitabilitas 
Rumus yang digunakan untuk menghitung profitabilitas 
adalah: 

1. Kusriyanto dan Suwartojo (1983) menjelaskan bahwa 
untuk perhitungan analisis profitabilitas dapat dihitung 
dengan rumus sebagai berikut: 
• Rasio laba kotor 

Rasio laba kotor = L  
H  

 x 100% 

• Rasio laba bersih 

Rasio laba bersih = L  
H  

 x 100% 

Keterangan:   
Laba kotor = Penjualan produk – biaya variabel 
Laba bersih = Penjualan produk – total biaya 

produksi 
Hasil penjualan = Penjualan produk 

2. Sucahyo (1992) mejelaskan bahwa untuk perhitungan 
analisis profitabilitas menggunakan cara dengan 
menghitung rasio biaya. 
 
Pengukuran rasio biaya diukur dengan rumus: 

Rasio biaya = T   
H  

 x 100% 
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3. Purba (1997) menjelaskan bahwa untuk perhitungan 
analisis profitabilitas menggunakan dua cara, yaitu: 
• Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba 

RKDML = L  
M

 x 100%  

• Rasio pengembalian modal = L  
M

 x 100% 
Sedangkan menurut Syamsuddin (1994) juga perlu 
dihitung tingkat perputaran modal. Tingkat 
perputaran modal dihitung dengan menggunakan 
rumus yaitu: 

Tingkat perputaran modal = T  
T   

 x 100% 
3.5 Batasan Istilah 
1. Pola kemitraan usaha ayam pedaging adalah suatu sistem 

hubungan kerjasama ekonomi antara perusahaan inti 
dengan sejumlah peternak plasma.  

2. Perusahaan inti adalah PT Bima Sakti yang bertindak 
sebagai penyedia sarana produksi peternakan yang 
meliputi bibit (DOC), pakan, vitamin, obat-obatan,  
vaksinasi dan bimbingan teknis peternakan ayam 
pedaging. 

3. Plasma adalah petani ternak yang mengikuti program 
kemitraan dari PT Bima Sakti (yang menerima kredit 
sarana produksi dari pihak inti). 

4. Profitabilitas adalah hubungan antara laba yang didapat 
dengan hasil penjualan dari kegiatan perusahaan. 

5. Laba kotor adalah laba yang didapat dari pengurangan 
hasil penjualan dengan biaya variabel setelah terkena 
pajak pengukurannya dengan satuan rupiah per peiode. 

6. Laba bersih adalah laba yang didapat dari pengurangan 
hasil penjualan dengan total biaya produksi. 
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7. Analisis profitabilitas adalah analisis yang digunakan 
untuk mengukur kemampuan usaha peternakan dalam 
memperoleh keuntungan. 

8. Rasio laba kotor adalah perbandingan antara laba kotor 
dengan tingkat penjualan yang diperoleh pada periode 
yang sama. 

9. Rasio laba bersih adalah perbandingan antara laba bersih 
terhadap penjualan yang diperoleh pada periode yang 
sama. 

10. Rasio biaya adalah perbandingan dari seluruh biaya 
produksi, biaya pemasaran dan biaya administrasi serta 
umumnya terhadap hasil penjualan. 

11. Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba adalah 
kemampuan perusahaan dengan segala modal yang 
dimiliki untuk menghasilkan laba kotor (setelah 
permintaan dikurangi dengan modal tetap). 

12. Rasio pengembalian atas modal adalah kemampuan 
perolehan keuntungan atas seluruh dana yang 
diinvestasikan. 

13. Tingkat perputaran modal adalah perbandingan antara 
total penerimaan dengan total modal. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian 
 Daerah penelitian adalah di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah di Propinsi 
Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.588,79 Km2 yang 
terbagi menjadi 22 kecamatan dan 28 kelurahan. Wilayah 
Kabupaten Blitar di sebelah utara berbatasan dengan 
Kabupaten Kediri, sebelah timur berbatasan dengan 
Kabupaten Malang sedangkan sebelah barat berbatasan 
dengan Kabupaten Tulungagung dan sebelah selatan 
berbatasan dengan Samudra Hindia. Lokasi peternakan 
terdapat di 8 Desa di Kecamatan Selopouro yaitu Desa 
Mronjo, Mandesak, Selopuro, Jati tengah, Jambe wangi, Tegal 
rejo, Ploso, dan Popoh. Masing-masing lokasi tersebut dapat 
didirikan usaha peternakan ayam pedaging karena daerah 
tersebut merupakan Desa yang strategis, selain dapat 
dijangkau oleh sarana transportasi juga tidak mengganggu 
lingkungan masyarakat karena jauh dari pemukiman 
penduduk. 

4.2 Usaha Peternakan Ayam Pedaging 
 Usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan 
merupakan suatu kerjasama antara pengusaha (perusahaan 
inti) dengan peternak (peternak plasma) dalam upaya 
pengelolaan usaha peternakan ayam pedaging.  Tujuan dari 
usaha peternakan adalah dalam upaya memenuhi kebutuhan 
pangan hewani, meningkatkan pendapatan peternak dan 
menciptakan lapangan kerja. Dalam pola kemitraan ini  PT. 
Bima Sakti berperan sebagai perusahaan inti yang akan 
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memberikan kredit kepada peternak plasma berupa berupa 
bibit (DOC), pakan, obat-obatan, dan mendapat bimbingan 
dari petugas lapang, serta akan membeli kembali hasil 
produksi dengan harga kontrak yang telah dibahas bersama 
antara kedua belah pihak untuk memperoleh pendapatan yang 
relatif stabil bagi peternak plasma. Perusahaan inti juga akan 
juga akan membantu peternak dengan tenaga ahli untuk 
mencapai hasil yang diharapkan.  Usman (2001) menjelaskan 
bahwa perusahaan inti memberikan bantuan kredit berupa bibit 
anak ayam, pakan, obat-obatan dan peralatan kandang serta 
menjamin pemasaran disertai dengan bimbingan teknis 
beternak ayam, sedangkan peternak plasma cukup 
menyediakan kandang, sarana listrik dan air bersih serta 
menjalankan usaha peternakan.  
 Kewajiban perusahaan inti kepada peternak plasama 
adalah (1) menjamin kepastian pemasokan sarana produksi, 
(2) memberikan bimbingan teknis, (3) membayar keuntungan 
usaha kepada peternak dan (4) membantu 
mengadministrasikan hutang-hutang peternak plasma kepada 
perusahaan inti. Hak perusahaan inti adalah (1) meminta 
komitmen terhadap perjanjian yang telah disepakati, (2) 
meminta peternak plasma untuk bertindak jujur dan (3) 
memotong hasil produksi peternak plama dengan sejumlah 
kewajiban peternak plasma dengan sejumlah kewajiban  
peternak plasma yang harus dibayar. 
 Peternak plasma mempunyai kewajiban kepada 
perusahaan inti yaitu (1) mengikuti segala peraturan dari 
perusahaan inti, (2) menyepakati harga garansi yang berlaku, 
(3) melakukan pemeliharaan dengan baik dan (4) 
menyerahkan hasil produksi untuk dipasarkan. Haka peternak 
plasma antara lain (1) adanya jaminan kepastian pemasokan 
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sarana produksi, (2) kepastian pemasaran hasil produksi dan 
(3) adanya jaminan pendapatan. 
 Sebelum menjadi anggota kemitraan, peternak plasma 
akan menandatangani surat perjanjian menjadi mitra yang 
berisi kontrak perjanjian, hak dan kewajiban peternak plasma 
dan perusahaan inti serta peraturan-peraturan mengenai pola 
kemitraan. Usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan 
memiliki keuntungan bagi peternak plasma. Keuntungan 
tersebut adalah harga sarana produksi dan harga jual produk 
stabil karena sesuai dengan kontrak dan perhitungannya 
mengikuti harga di luar dan disepakati oleh perusahaan inti 
dan peternak plasma. 
 Pada pola peternakan mandiri seluruh biaya (modal 
tetap dan modal kerja), pengawasan produksi, dan pemasaran 
seluruhnya ditanggung oleh peternak sendiri. Selain itu sistem 
pemasaran juga berbeda, dimana pada pola peternakan mandiri 
harga produk cenderung berfluktuasi, sehingga peternak harus 
lebih jeli dalam membaca kondisi pasar agar mendapatkan 
keuntungan yang maksimal. Peternak lebih leluasa dalam 
menjalankan usaha peternakan ayam pedaging, karena 
perencanaan produksi pada peternakan  mandiri dapat diatur 
sendiri oleh peternak sesuai dengan kemampuan berternak dan 
kemampuan finansial peternak tanpa ada campur tangan dari 
pihak lain. Selain itu peternak juga bisa menentukan sendiri 
kapan waktu yang tepat untuk memasarkan produknya. 

4.3 Pemeliharaan Ayam Pedaging 
 Jumlah pemeliharaan ayam pedaging pada pola 
kemitraan yang diteliti berkisar antara 2.000–5.000 ekor 
tergantung pada kemampuan, kapasitas kandang dan lama 
usaha yang dijalankan oleh peternak plasma. Sedangkan pada 
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pola peternakan mandiri jumlah pemeliharaan ayam pedaging 
cukup bervariasi mulai dari 2.000–12.000 ekor. 
 Kandang pada peternak pola mandiri maupun 
kemitraan semua menggunakan model terangkat dengan litter. 
Luas kandang rata-rata 1 m2 digunakan untuk 12 ekor ayam, 
ukuran tersebut adalah ukuran keseluruhan kandang termasuk 
tempat penyimpanan pakan dan peralatan serta tempat untuk 
penjaga kandang. Data mengenai peternak dan jumlah 
pemeliharaan ternak dapat dilihat pada lampiran 1. Pada 
lampiran 1 dapat dilihat bahwa pengalaman berternak antara 
1-9 tahun, jadi para peternak tersebut termasuk berpengalaman 
dalam berternak. Kisaran usia peternak antara 27-54 tahun. 
Melihat umur responden yang sebagian besar berumur 27-54 
tahun ini merupakan umur yang produktif, karena umur 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan 
seseorang dalam menjalankan aktifitasnya. 

4.4 Modal Usaha 
 Modal usaha terdiri dari modal kerja yaitu modal yang 
akan habis dipakai dalam satu kali masa produksi dan modal 
tetap yaitu modal yang dikeluarkan dalam proses produksi 
yang tidak akan habis dalam sekali proses produksi 
(Soekartawi, 1994). Modal kerja dalam usaha peternakan 
ayam pedaging pola kemitraan dan pola mandiri (strata I, 
strata II, dan strata III)  meliputi bibit (DOC), pakan, VOD 
(vaksin, obat, dan desinfektan), bahan bakar, sekam, tenaga 
kerja, listrik dan air, dan biaya lain-lain. Modal tetap meliputi 
tanah, kandang, tempat pakan, tempat minum, alat pemanas, 
dan alat fumigasi. Jumlah dan presentase modal dapat dilihat 
dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Rata-rata modal pada usaha peternakan ayam 
pedaging pada pola mandiri di Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar selama satu periode 

No. Jenis Modal 
Modal (Rp/periode) Persentase (%) 

Strata I Strata II Strata III 
Strata 

I 
Strata 

II 
Strata 

III 

1 
Modal 
Tetap 

47.779.250 112.434.714 158.450.600 44,19 44,24 42,84 

2 
Modal 
Kerja 

60.351.424 141.709.584 211.418.648 55,81 55,76 57,16 

Total  108.130.674 254.144.298 369.869.248 100 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah (2012) 
Tabel 1 Menggambarkan bahwa semakin meningkat 

strata usaha akan semakin meningkatkan modal yang 
dibutuhkan. Riyanto (1995) menyatakan bahwa jumlah modal 
akan menyesuaikan dengan besarnya usaha yang dijalankan. 
Riyanto (1995) juga menjelaskan bahwa jumlah modal kerja 
lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhannya. Nampak 
bahwa strata III mempunyai modal kerja paling besar 
dibandingkan dengan peternak pada strata yang lain maupun 
pada pola kemitraan. 
Tabel 2. Rata-rata modal pada usaha peternakan ayam 

pedaging pada pola kemitraan PT. Bima Sakti di 
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar selama 
satu periode 

No. Jenis Modal 
Modal 

(Rp/periode) 
Persentase 

(%) 
1 Modal Tetap 76.413.500 55,47 
2 Modal Kerja 61.342.493 44,53 

Total  137.755.993 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2012) 
 Modal yang dipakai pada pola kemitraan adalah modal 
dari peternak plasma sendiri, kecuali untuk bibit (DOC), pakan 
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dan obat-obatan yang memang telah disepakati oleh peternak 
plasma dan perusahaan inti bahwa pembeliannya harus 
dilakukan diperusahaan inti dan pemabayarannya dengan cara 
mengurangi hasil panen peternak, Abidin (2002) 
mengemukakan bahwa dalam program kemitraan, peternak 
plasma cukup menyediakan kandang beserta perlatan dan 
pekerja sedangkan sarana ternak seperti bibit (DOC), pakan 
dan obat-obatan disediakan oleh perusahaan inti. Sedangkan 
modal pada pola peternakan mandiri, seluruhnya ditanggung 
oleh peternak sendiri. 

4.5 Biaya Produksi 
  Biaya produksi yang diperlukan dalam usaha ayam 
pedaging pada pola mandiri dan pola kemitraan di Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar adalah biaya tetap dan biaya tidak 
tetap. Biaya tetap meliputi sewa tanah, penyusutan kandang, 
peyusutan peralatan yaitu tempat pakan, tempat minum, alat 
fumigaasi, alat pemanas dan biaya pajak. Biaya tidak tetap 
terdiri dari bibit (DOC), pakan, VOD, sekam, bahan bakar, 
biaya tenaga kerja, listrik dan air, dan biaya lain-lain. Pada 
pola kemitraan bunga modal tidak dihitung secara khusus 
karena besarnya bunga modal sudah termasuk dalam biaya 
pembelian sarana produksi yang dibayarkan peternak plasma 
kepada perusahaan inti. Persentase biaya produksi dapat 
dilihat pada tabel 3 dan 4. 
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Tabel 3. Persentase biaya produksi usaha peternakan 
ayam pedaging pola mandiri di Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar selama satu periode 

Jenis Modal 
Rata-rata biaya (Rp/periode) Presentase (%) 

Strata I Strata II Strata III 
Strata 

I 
Strata 

II 
Strata 

III 

I. Biaya Tetap       

1. Sewa tanah 36.500 87.514 129.990 0,06 0,06 0,06 

2. Penyusutan kandang 513.750 1.202.143 1.656.000 0,85 0,85 0,78 

3. Penyusutan peralatan       

• Penyusutan Tempat pakan 42.304 102.170 151.800 0,07 0,07 0,07 

• Penyusutan Tempat minum 76.349 1567.52 275.786 0,13 0,11 0,13 

• Penyusutan Pemanas 16.458 40.405 60.667 0,03 0,03 0,03 

•Penyusutan Alat fumigasi 3.570 3.917 5.483 0,006 0,002 0,002 

4. Pajak 2.028 4.862 7.222 0,003 0,003 0,003 

Total biaya tetap 690.959 1.597.763 2.286.948 1,15 1,13 1,08 

II. Biaya Tidak Tetap (Variabel)       

1. Bibit (DOC) 12.250.000 29.114.286 43.680.000 20,3 20,54 20,66 

2. Pakan 44.241.563 106.054.107 158.160.500 73,31 74,84 74,81 

3. VOD (vaksin, 
obat,desinfektan) 

1.702.500 2.012.714 2.952.400 2,82 1,4 1,4 

4. Sekam 145.833 350.000 520.000 0,24 0,25 0,24 

5. Bahan bakar (elpiji) 216.000 514.286 748.800 0,36 0,36 0,35 

6. Listrik dan air 58.250 141.429 208.000 0,1 0,1 0,1 

7. Tenaga kerja 917.569 1.668.571 2.482.000 1,5 1,12 1,17 

8. Lain-lain 128.750 256.429 380.000 0,21 0,18 0,18 

Total biaya variabel 59.660.465 140.111.821 209.131.700 98,85 98,87 98,92 

Total modal kerja 60.351.424 141.709.584 211.418.648 100 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah (2012) 
Tabel 3 menunjukkan bahwa pada pola peternakan 

mandiri terdapat kecenderungan semakin tinggi strata akan 
semakin besar biaya produksinya. Komponen terbesar terdapat 
pada biaya varibel khususnya pada biaya pakan untuk strata I 
sebesar 73,31%, strata II 74,84 %, dan strata III 74,81 %. 
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Tabel 4. Persentase biaya produksi usaha peternakan 
ayam pedaging pola kemitraan PT. Bima Sakti di 
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar selama 
satu periode 

Jenis Modal 
Rata-rata 

biaya 
(Rp/periode) 

Presentase 
(%) 

I. Biaya Tetap   
1. Sewa tanah 43.725 0,07 
2. Penyusutan kandang 905.000 1,47 
3. Penyusutan peralatan   
• Penyusutan Tempat pakan 48.099 0,08 
• Penyusutan Tempat minum 91.310 0,15 
• Penyusutan Pemanas 19.931 0,03 
•Penyusutan Alat fumigasi 3.917 0,006 
4. Pajak 2.415 0,004 
Total biaya tetap 1.114.397 1,82 
II. Biaya Tidak Tetap (Variabel)   
1. Bibit (DOC) 16.275.000 26,53 
2. Pakan 41.066.667 66,95 
3. VOD (vaksin, obat,desinfektan) 1.073.263 1,75 
4. Sekam 175.000 0,3 
5. Bahan bakar (elpiji) 252.000 0,41 
6. Listrik dan air 70.333 0,11 
7. Tenaga kerja 1.095.000 1,78 
8. Lain-lain 220.833 0,36 
Total biaya variabel 60.228.096 98,18 
Total modal kerja 61.342.493 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2012) 

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada pola kemitraan 
biaya pakan sebesar 66,95 %. Rasyaf (1996) menjelaskan 
bahwa biaya pakan merupakan biaya terbesar dlam usaha 
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peternakan yaitu berkisar 60-80 % dari total biaya produksi. 
Biaya produksi dapat dihitung berdasar pada satuan produksi 
yaitu perkilogram berat badan panen adalah sebagai berikut: 
 Strata I  = Rp. 11.126,74/Kg  
 Strata II = Rp. 10.926,80/Kg 
 Strata III = Rp. 11.138,46/Kg 
 Kemitraan = Rp. 12.080,05/Kg 
 Pada pola peternak mandiri nampak bahwa strata III 
memiliki biaya produksi yang terbesar. Hal ini menunjukkan 
bahwa strata III dalam penggunaan faktor produksi tidak 
efisien dibandingkan dengan strata I dan strata II, karena strata 
III dalam pemberian pakan cenderung boros sehingga 
menyebabkan pembengkakan biaya pakan. Pada pola 
kemitraan memiliki biaya produksi yang terbesar 
dibandingkan pola peternakan mandiri. Tingginya biaya 
produksi disebabkan karena harga bibit (DOC), pakan, dan 
VOD yang diberikan oleh perusahaan inti kepada peternak 
plasma lebih tinggi dari pada yang didapatkan oleh peternak 
mandiri yang membeli langsung dari pasar. 

4.6 Biaya Variabel 
 Biaya variabel atau biaya tidak tetap adalah sejumlah 
biaya yang dikeluarkan peternak dan besar kecilnya 
dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah produksi. Komponen 
yang termasuk dalam biaya tidak tetap adalah bibit (DOC), 
pakan, VOD, sekam, bahan bakar, tenaga kerja, listrik dan air, 
dan biaya lain-lain. 

4.6.1 Biaya bibit (DOC) 
 Biaya bibit dimasukkan sebagai biaya variabel karena 
besar kecilnya tergantung pada besar kecilnya jumlah dan 
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harga DOC yang dibeli. Tabel 3 dan 4 menunjukkan pada pola 
peternakan mandiri persentase biaya bibit untuk strata I 
sebesar 20,3 %, strata II 20,54 %, dan strata III 20,66 %. 
Sedangkan pada pola kemitraan biaya bibit sebesar 26,53 %. 
Pada pola peternakan mandiri maupun pola kemitraan setiap 
pembelian 100 ekor DOC akan memperoleh bonus 2 ekor 
sebagai resiko transportasi. Harga DOC pada pola kemitraan 
di setiap peternak tidak ada perbedaan, karena DOC yang 
dibeli pada periode yang sama harganya sama pada masing-
masing peternak sesuai dengan harga kontrak. 

 4.6.2 Biaya pakan 
 Biaya pakan merupakan biaya untuk pembelian pakan 
starter dan pakan finisher. Biaya pakan starter dan biaya 
pakan finisher dihitung dengan mengalikan kilogram pakan 
yang dipakai dengan harga per kilogram. Komponen terbesar 
dari biaya produksi terletak pada biaya produksi ternak pada 
biaya pakan yaitu untuk pola peternakan mandiri pada strata I 
sebesar 73,31%, strata II 74,84 %, dan strata III 74,81 %. 
Sedangkan pada pola kemitraan biaya pakan sebesar 66,95 %. 
Besarnya biaya pakan dibandingkan dengan biaya lain lebih 
tinggi karena harga bahan baku untuk pembuatan pakan 
mahal. Prawirokusumo (1990) menjelaskan bahwa biaya 
pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha peternakan yaitu 
berkisar antara 60-80 % dari biaya total. Besarnya persentase 
biaya pakan dibandingkan komponen biaya yang lain 
membuat biaya pakan menjadi komponen yang terpenting 
karena apabila terjadi perubahan harga pakan akan lebih terasa 
dampaknya dibandingkan apabila terjadi lonjakan harga sarana 
produksi ternak yang lain. Perbedaan biaya pakan pada pola 
peternakan mandiri di masing-masing strata maupun pada pola 
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kemitraan disebabkan oleh perbedaan jumlah pakan yang 
digunakan. Selain itu harga pakan juga berpengaruh pada 
masing-masing strata pada pola peternakan mandiri, 
sedangkan pada pola kemitraan tidak ada perbedaan harga 
pakan pada masing-masing peternak. 

4.6.3 Biaya Kesehatan 
 Biaya kesehatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
pembelian VOD (Vaksin, Obat-obatan, dan Desinfektan). 
Besarnya biaya kesehatan pada pola peternakan mandiri untuk 
strata I sebesar 2,82 %, strata II 1,4 %, dan strata III 1,4 % dari 
total biaya. Sedangkan pada pola kemitraan biaya VOD 
sebesar 1, 75 % dari total biaya. Abidin (2002) menjelaskan 
bahwa persentase biaya VOD sebesar 3-5 % dari total biaya. 
Suharno (2002) menyatakan bahwa dalam struktur biaya 
produksi peternakan, biaya yang dikeluarkan untuk obat 
sebesar 4-5 %. Berdasarkan literatur yang ada data tersebut 
menunjukkan bahwa ada penghematan biaya kesehatan pada 
usaha peternakan ayam pedaging pola peternakan mandiri 
maupun pola kemitraan PT Bima Sakti di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar. 

4.6.4 Biaya Sekam dan Bahan Bakar 
 Biaya sekam dihitung berdasarkan kebutuhan sekam 
pada masing-masing peternak baik peternak pola mandiri 
maupun kemitraan dimana rata-rata peternak mengeluarkan 
biaya sekam sebesar Rp. 50.000,- / 1000 ekor ayam per 
periode. Persentase biaya sekam pada pola peternakan mandiri 
untuk strata I sebesar 0,24 %, strata II 0,25 %, dan strata III 
0,24 %. Sedangkan pada pola kemitraan biaya sekam sebesar 
0,3 %.  
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 Biaya tabung dihitung berdasarkan keadaan di lapang 
dimana pada peternak mandiri maupun kemitraan 
membetuhkan 1 tabung gas elpiji ukuran 12 Kg untuk satu alat 
pemanas. Persentase baiaya bahan bakar pada pola peternakan 
mandiri untuk strata I sebesar 0,36 %, strata II 0,36 %, dan 
strata III 0,35 %. Sedangkan pada pola kemitraan biaya bahan 
bakar sebesar 0,41 %. Abidin (2002) menyatakan bahwa 
besarnya persentase biaya sekam dan bahan bakar adalah 2-4 
% dari total biaya. Berdasarkan literatur yang ada data tersebut 
menunjukkan bahwa ada penghematan biaya sekam dan bahan 
bakar pada usaha peternakan ayam pedaging pola peternakan 
mandiri maupun pola kemitraan PT Bima Sakti di Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar. 

4.6.5 Biaya Tenaga Kerja 
 Biaya tenaga kerja pada pola peternakan mandiri 
maupun pola kemitraan dihitung berdasarkan gaji harian, gaji 
tenaga kerja per hari sebesar Rp. 12.000-13.000. persentase 
biaya tenaga kerja pada pola peternakan mandiri untuk strata I 
sebesar 1,5 %, strata II 1,12 %, dan strata III 1,17 %. 
Sedangkan pada pola kemitraan biaya tenaga kerja sebesar 
1,78 %. Abidin (2002) menyatakan bahwa persentase biaya 
tenaga kerja sebesar 2-4 % dari total biaya produksi. 
Berdasarkan literatur yang ada data tersebut menunjukkan 
bahwa biaya tenaga kerja pada peternakan pola mandiri 
maupun pola kemitraan masih rendah. 

4.6.6 Biaya Listrik dan Air 
 Biaya listrik adalah biaya untuk pembayaran rekening 
listrik. Biaya ini sudah termasuk biaya air, karena air yang 
digunakan untuk keperluan di kandang menggunakan air 
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sumur dengan pompa listrik. Besarnya biaya listrik dan air 
pada pola peternakan mandiri untuk strata I sebesar 0,1 %, 
strata II 0,1 %, dan strata III 0,1 % dari total biaya produksi. 
Sedangkan pada pola kemitraan biaya listrik dan air sebesar 
0,11 % dari total biaya produksi. 

4.6.7 Biaya lain-lain 
 Biaya lain-lain adalah biaya yang diperlukan untuk 
keperluan lain diluar komponen biaya tidak tetap. Contoh 
penggunaan biaya lain-lain adalah pembelian terpal untuk alas 
kandang sebelum diisi sekam. Besarnya biaya lain-lain pada 
pola peternakan mandiri untuk strata I sebesar 0,21 %, strata II 
0,18 %, dan strata III 0,18 %. Sedangkan pada pola kemitraan 
biaya lain-lain sebesar 0,34 % dari total biaya produksi. 

4.7 Biaya Tetap  
 Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan atas faktor-
faktor produksi yang tidak habis dalam satu kali proses 
produksi. Komponen yang termasuk kedalam biaya tetap 
adalah biaya sewa tanah, biaya penyusutan kandang dan 
peralatan serta biay pajak. Bunga pinjaman tidak dimasukkan 
dalam biaya tetap karena karena modal yang digunakan 
peternak adalah modal sendiri, kecuali pada pola kemitraan 
biaya sarana produksi ternak memang sudah disediakan oleh 
pihak inti, karena usaha peternakan ini merupakan kerjasama 
antara peternak plasma dengan perusahaan inti. 

4.7.1 Biaya Sewa Tanah 
 Biaya sewa tanah dimasukkan sebagai biaya tetap 
karena tanah sebagai modal awal tidak dihitung 
penyusutannya melainkan biaya sewa tanah. Biaya sewa tanah 
dihitung berdasarkan rata-rata biaya sewa tanah di daerah 
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tersebut yaitu Rp. 900,- per m2 di kali dengan luas kandang. 
Perhitungan biaya sewa tanah dapat dilihat pada lampiran 2.  

4.7.2 Biaya Penyusutan 
 Biaya penyusutan dihitung dengan metode Straight 
Line. Prawirokusumo (1990) menjelaskan bahwa penyusutan 
atau depresiasi dapat dihitung menggunakan Straight Line 
yaitu pembagian nilai awal setelah dikurangi nilai akhir oleh 
waktu pemakaian. Biaya penyusutan meliputi penyusutan 
tempat pakan, tempat minum, alat fumigasi dan alat pemanas. 
 Rata-rata biaya penyusutan kandang pada pola 
peternakan mandiri per periode untuk strata I sebesar 0,85 %, 
strata II 0,85 %, dan strata III 0,78 %. Sedangkan pada pola 
kemitraan sebesar 1,47 %. Nilai akhir kandang berkisar antara 
10-20 % dari nilai awal kandang dengan waktu pemakaian 
sekitar 10 tahun. Prawirokusumo (1990) menjelaskan bahwa 
biaya pembuatan bangunan dalam usaha peternakan karena 
digunakan dalam jangka waktu tertentu yaitu 5-20 tahun maka 
biaya tersebut tidak dibebankan pada satu kali pengeluaran, 
tetapi sepanjang tahun yaitu sesuai dengan nilai penyusutan.  
 Penyusutan tempat pakan dan tempat minum dihitung 
dengan waktu pemakaian 7 tahun dan nilai akhir nol. Waktu 
pemakaian untuk pemanas 10 tahun dengan nilai akhir Rp. 
5.000,- per pemanas. Nilai akhir dari alat fumigasi Rp. 
15.000,- dengan waktu pemakaian 10 tahun. Perhitungan biaya 
penyusutan kandang dan peralatan dapat dilihat pada lampiran 
6 – 10. 
4.7.3 Pajak 
 Pajak yang harus dibayarkan adalah pajak bumi dan 
bangunan (PBB). Biaya pajak dihitung berdasarkan luas 
kandang dikalikan dengan pajak bumi dan bangunan yang 
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harus dibayar tiap tahun yaitu Rp. 50,- per m2. Rasyaf (2002) 
menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan harus 
dikeluarkan secara rutin tiap tahun. Contoh perhitungan pajak 
dapat dilihat pada lampiran 2. 

4.8 Penerimaan  
 Penerimaan pada usaha peternakan ayam pedaging 
pola mandiri dan kemitraan PT. Bima Sakti terdiri dari 
penjualan ayam dihitung dengan mengkalikan jumlah produksi 
bobot ayam dengan harga dipasar, pada pola kemitraan harga 
produk sudah ditentukan pada saat awal kontrak. Penerimaan 
juga didapatkan dari penjualan karung bekas pakan yaitu 
sebesar Rp. 1.000,- per karung. Sedangkan kotoran ayam tidak 
dimasukkan kedalam penerimaan, karena kotoran ayam 
digunakan sendiri oleh peternak untuk pupuk kandang pada 
lahan pertanian. Riyanto (1995) menyatakan bahwa jumlah 
penerimaan suatu proses produksi dapat ditentukan dengan 
mengalikan hasil produksi dengan harga produk yang 
bersangkutan pada saat itu. 
 Umur ayam pada saat panen pada peternak pola 
mandiri maupun pola kemitraan PT Bima Sakti bervariasi 
yaitu antara 29-40 hari. Hal ini disebabkan pedagan ayam 
dalam mengambil hasil panennya juga bervariasi, tidak selalu 
tepat pada saat umur tertentu, karena permintaan pasar akan 
ayam pedaging tidak selalu tetap. Semua peternak melakukan 
sistem pemeliharaan secara all in all out yaitu melakukan 
pemeliharaan ayam pedaging dengan memasukkan DOC 
secara bersamaan dan memanen ayam pedaging juga secara 
bersamaan disetiap periode. Pada pola kemitraan penerimaan 
yang diterima peternak tersebut telah dikurangi dengan biaya 
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pembelian DOC, pakan, dan VOD sehingga peternak akan 
menerima sebagian hasil pemeliharaan. 
 Besar kecilnya penerimaan yang diperoleh peternak 
sangat tergantung pada besarnya produksi ayam. Pada pola 
kemitraan meskipun harga telah ditentukan dengan harga 
garansi tetapi jika peternak mampu melaksanakan manajemen 
pemeliharaan dengan baik sehingga angka mortalitas dapat 
ditekan dan serangan penyakit dapat dicegah maka akan 
meperoleh produksi ayam yang tinggi dengan jumlah ayam 
yang banyak dan berat badan yang bisa diterima oleh pasar. 
Begitu juga dengan peternakan pola mandiri, peternak harus 
jeli membaca perubahan harga di pasar agar mendapatkan 
harga yang tinggi pada saat proses penjualan. 
 Bonus pada pola kemitraan diberikan apabila besarnya 
konversi pakan lebih baik dari standart yang diterapkan 
perusahaan. Bila selisih konversi pakan 0,000-0,024 maka 
bonus Rp. 50,- /Kg, selisih konversi pakan 0,025-0,049 bonus 
Rp. 75,- /Kg, selisih konversi pakan 0,050-0,099 bonus Rp. 
125,- /Kg, dan bila selisih konversi pakan ≥ 0,100 maka bonus 
Rp. 200,- /Kg. Suharno (2002) berpendapat bahwa model 
aturan kemitraan bervariasi, tetapi pada umumnya peternak 
diberi kesempatan untuk berprestasi sebaik-baiknya dengan 
imbalan sejumlah bonus. Prestasi yang dimaksud antara lain 
angka kematian rendah, bobot badan ayam yang lebih tinggi 
dibanding rata-rata hasil panen dan angka konversi pakan yang 
lebih rendah dari standart yang ditentukan perusahaan inti. 
Besarnya penerimaan pada usaha peternakan ayam pedaging 
dapat dilihat pada tabel 5.  
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Tabel 5. Rata-rata penerimaan usaha peternakan ayam 
pedaging pola mandiri dan pola kemitraan PT. 
Bima Sakti di Kecamatan Selopuro Kabupaten 
Blitar selama satu periode 

No. 
Sumber 

Penerimaan 
Strata I Strata II Strata III Kemitraan  

1 Penjualan ayam 64.734.425 154.433.743 225.445.760 63.821.496 

2 
Penjualan karung 
pakan 

183.875 441.000 655.200 156.500 

3 Bonus FCR    932.615 
Total penerimaan 64.918.300 154.874.743 226.100.960 64.910.611 

Penerimaan per satuan 
produksi (Rp/Kg) 

11.969 11.942 11.912 12.783 

Sumber: Data primer yang diolah (2012) 
 Dari tabel 5 diketahui bahwa semakin besar skala 
usaha maka semakin besar pula total penerimaan yang 
diterima. Hal ini dapat dilihat pada strata III pola peternakan 
mandiri yang mempunyai total penerimaan terbesar 
dibandingkan dengan yang lain karena jumlah ayam yang 
dipelihara banyak sehingga produksi yang dihasilkan juga 
besar. Sesuai dengan pendapat Bishop (1997) yang 
menyatakan total penerimaan akan bertambah sebanding 
dengan pertambahan hasil yang diproduksi jika harga suatu 
barang tidak berubah dengan jumlah penjualan produsen. 

4.9 Keuntungan Usaha 
 Keuntungan kotor diperoleh dari selisih penjualan 
produk dengan total biaya variabel. Sedangkan keuntungan 
bersih diperoleh dari selisih total penerimaan dengan total 
biaya produksi yaitu biaya tetap dan biaya variabel. 
Keuntungan usaha peternakan ayam pedaging pola mandiri 
dan pola kemitraan PT Bima Sakti dapat dilihat pada tabel 6. 
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Tabel 6. Keuntungan rata-rata usaha peternakan ayam 
pedaging pola mandiri dan pola kemitraan PT. 
Bima Sakti di Kecamatan Selopuro Kabupaten 
Blitar selama satu periode 

No. 
Jenis 

Keuntungan 
Strata I Strata II Strata III Kemitraan 

1 
Total 
penerimaan  

64.918.300 154.874.743 226.100.960 64.910.611 

2 Biaya tetap 690.959 1.597.763 2.286.948 1.114.397 

3 
Biaya 
variabel 

59.660.465 140.111.821 209.131.700 60.228.096 

4 
Keuntungan 
kotor 

5.257.835 14.762.921 16.969.260 4.682.515 

5 
Keuntungan 
bersih 

4.566.876 13.165.159 14.682.312 3.568.118 

Keuntungan bersih 
per satuan produksi 

(Rp/Kg) 
841,97 1.015,12 773,53 702,66 

Sumber: Data primer yang diolah (2012) 
Tabel 6 Menggambarkan bahwa keuntungan sangat 

dipengaruhi oleh faktor penerimaan dan biaya, sehingga jika 
peternak ingin keuntungan usahanya tinggi maka harus 
memperhatikan kedua faktor tersebut. Penerimaan yang tinggi 
diikuti oleh tingginya biaya maka tidak akan diperoleh 
keuntungan yang tinggi begitu pula sebaliknya. Rasyaf (1996) 
menjelaskan bahwa keuntungan dapat juga digunakan sebagai 
alat pengendali. Keuntungan dapat digunakan untuk melacak 
dan manakah penyebab tidak tercapainya keuntungan yang 
tinggi atau terjadi pemborosan di faktor biaya terutama biaya 
pakan yang merupakan komponen terbesar biaya operasional. 
 Berdasarkan tabel 6 keuntungan kotor selama satu 
periode pada pola peternakan mandiri untuk strata I sebesar 
5.257.835,-, strata II 14.762.92, dan strata III 16.969.260. 
Sedangkan pada pola kemitraan keuntungan kotor sebesar Rp. 
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4.682.515,-. Keuntungan bersih selama satu periode pada pola 
peternakan mandiri untuk strata I sebesar Rp. 4.566.876,-, 
strata II Rp. 13.165.159,-, dan strata III 14.682.312,-. Pada 
pola kemitraan keuntungan bersih sebesar Rp. 3.685.118,-. 
 Dari data keuntungan di atas dapat disimpulkan bahwa 
semakin tinggi jumlah pemeliharaan akan diikuti oleh 
peningkatan keuntungan baik keuntungan kotor maupun 
keuntungan bersih. Lebih lanjut berikut untuk mengetahui 
seberapa besar keuntungan dibandingkan dengan besar volume 
produksi. Keuntungan per satuan produksi pada pola 
peternakan mandiri untuk strata I sebesar Rp. 841,97, strata II 
Rp. 1.015,12, dan strata III Rp. 773,53. Sedangkan pada pola 
kemitraan keuntungan per satuan produksi sebesar Rp. 702,66. 
Dari sini diketahui bahwa keuntungan tertinggi pada pola 
peternakan mandiri maupun pola kemitraan diperoleh pada 
strata II dan keuntungan terendah diperoleh pada pola 
kemitraan. Keuntungan yang rendah pada pola kemitraan 
disebabkan karena biaya per satuan produksi pada pola 
kemitraan tersebut paling besar dibandingkan pada pola 
mandiri (strata I, strata II, dan strata III). Besarnya biaya per 
satuan produksi berpengaruh terhadap keuntungan per satuan 
produksi juga dapat diketahui dengan mengurangi penerimaan 
per satuan produksi dengan biaya per satuan produksi. 

4.10 Analisis Profitabilitas 
 Profitabilitas dimaksudkan sebagai tingkat 
kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau 
laba. Tingkat keuntungan tersebut dapat diukur dengan rasio 
profitabilitas. Menurut Horne (1983) raio keuntungan (rasio 
profitabilitas) dibedakan menjadi dua macam yaitu rasio 
profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan dan rasio 
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profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan dan rasio 
profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi (modal). 
4.10.1 Analisis Profitabilitas Dalam Hubungannya Dengan 
Penjualan 
 Analisis profitabilitas dapat dihitung dengan tiga rasio: 
rasio laba kotor, rasio laba bersih dan rasio biaya. Rasio-rasio 
tersebut dapat dilihat pada tabel 7. 
Tabel 7. Profitabilitas dalam hubungannya dengan 

penjualan pada usaha peternakan ayam 
pedaging pola mandiri dan pola kemitraan PT. 
Bima Sakti di Kecamatan Selopuro Kabupaten 
Blitar  

Kriteria Profitabilitas 
Strata I 

(%) 
Strata II 

(%) 
Strata III 

(%) 
Kemitraan 

(%) 
1. Rasio laba kotor 8.11% 9.52% 7.65% 7.39% 
2. Rasio laba bersih 7.04% 8.48% 6.64% 5.77% 
3. Rasio biaya 92.96% 91.52% 93.36% 94.23% 
Sumber: Data primer yang diolah (2012) 
4.10.1.1 Rasio laba kotor 
 Rasio laba kotor merupakan rasio atau perimbangan 
antara laba kotor yang diperoleh perusahaan dengan tingkat 
penjualan yang diperoleh pada periode yang sama. Rasio ini 
mencerminkan atau menggambarkan laba kotor yang dicapai 
setiap rupiah penjualan (Munawir, 1990). Tabel 7 dapat 
diketahui bahwa rasio laba kotor pada pola peternakan mandiri 
untuk strata I sebesar 8,11 %, strata II 9,52 %, dan strata III 
7,65 %, sedangkan pada pola kemitraan rasio laba kotor 
sebesar 7,39%. Angka ini diperoleh dengan membagi nilai 
keuntungan kotor terhadap nilai penerimaannya pada satu 
periode yang sama kemudian dijadikan dalam bentuk persen. 
Contohnya pada rasio laba kotor strata I sebesar 8,11 % 
menggambarkan bahwa peternak memperoleh keuntungan 
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sebesar Rp. 70.400,- dari setiap Rp. 1.000.000,- hasil 
penjualan produk atau dengan kata lain porsi laba kotor yang 
terdapat di dalam total penerimaan adalah sebesar 7,04 %. 
Begitu juga halnya pada strata II, strata III, maupun pada pola 
kemitraan. Nilai rasio laba kotor pada pola peternakan mandiri 
dan pola kemitraan dapat dikatakan baik karena berada di atas 
rata-rata rasio laba kotor menurut Scott et all (1998) yaitu 
sebesar 4,6 %. 
 Kusriyanto dan Suwartojo (1983) berpendapat bahwa 
rasio laba kotor tinggi menunjukkan bahwa biaya produksi 
perusahaan tersebut kalau dibanding dengan perusahaan 
sejenis lebih rendah atau dengan kata lain perusahaan bisa 
menguasai pasaran konsumen yang mengkonsumsi produknya. 
4.10.1.2 Rasio laba bersih 
 Tabel 7 dapat diketahui bahwa rasio laba bersih pada 
peternakan pola mandiri untuk strata I sebesar 7,04 %, strata II 
8,48 %, dan strata III 6,64 %. Sedangkan pada pola kemitraan 
rasio laba bersih sebesar 5,77 %. Nilai rasio laba bersih ini 
diperoleh dari membagi nilai keuntungan bersih terhadap nilai 
penerimaan dalam satu periode produksi yang sama kemudian 
dijadikan dalam bentuk persen. Contohnya pada rasio laba 
bersih strata I sebesar 7,04 % menunjukkan bahwa strata I 
mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 70.400,- dari 
setiap Rp. 1.000.000,- hasil penjualan produk atau dengan kata 
lain porsi laba bersih terdapat di dalam total penerimaan 
sebesar 7,04 %. Nilai rasio laba bersih pada peternakan pola 
mandiri pada saat penelitian dapat dikatakan tinggi karena 
berada di atas rata-rata rasio laba bersih menurut sabardi 
(1995) yaitu sebesar 5,7 %, sedangkan pada pola kemitraan 
sudah cukup baik karena sudah berada pada kisaran nilai rata-
rata rasio laba bersih. 
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Laba bersih tertinggi pada peternakan pola mandiri 
maupun kemitraan diperoleh pada strata II karena penanganan 
menajemen yang baik dan penggunaan pakan yang lebih 
efektif. Laba bersih terendah diperoleh dari pola kemitraan 
karena tingginya biaya variabel pada pola kemitraan 
dibandingkan pada peternakan pola mandiri  khususnya biaya 
pakan yang merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha 
peternakan sehingga hal ini akan mengurangi keuntungan yang 
diperoleh. 
4.10.1.3 Rasio Biaya 
 Rasio biaya merepakan rasio dan total biaya produksi 
terhadap hasil penjualan (Hermanto. 1984). Berdasarkan 
analisis profitabilitas pada table 5 diketahui bahwa rasio biaya 
pada peternakan pola mandiri untuk strata I sebesar  92,96 %, 
untuk strata II sebesar 91,52 % dan untuk strata III sebesar 
93,36 %. Sedangkan pada pola mandiri diperoleh rasio biaya 
sebesar 94,23%. Contohnya pada rasio biaya strata I sebesar 
92,96 % hal ini berarti bahwa setiap Rp 1.000.000,- yang 
didapatkan dalam penjualan produk dibutuhkan biaya produksi 
sebesar  Rp 929.600,-. Hal ini menunjukkan bahwa pola 
kemitraan kurang efesien dalam penggunaan biaya produksi 
terutama biaya pakan yang merupakan komponen biaya 
terbesar dalam usaha peternakan. 
  Munawir (1990) menyatakan bahwa rasio biaya 
mencerminkan tingkat efesiensi usaha dimana rasio yang 
tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik karena hal ini 
menunjukkan setiap rupiah yag diserap dalam biaya juga 
tinggi dan yang tersedia untuk laba menjadi kecil. Tetapi rasio 
yang tinggi mungkin tidak hanya disebabkan oleh faktor intern 
yang dapat dikendalikan oleh manajemen, tetapi juga faktor 
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ekstern misalnya faktor harga yang sulit dikendalikan oleh 
manajemen. 
4.10.2 Analisis Profitabilitas Dalam Hubungannya Dengan 
Investasi (Modal) 
 Sesuai dengan pernyataan Purba (1997) bahwa nilai 
profitabilitas hubungannya dengan investasi (modal yang 
ditanam) dapat dihitung dengan tiga cara yaitu dengan 
menghintung rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba 
(RKDML), Rasio Pengambilan Atas Modal (RPAM) serta 
Tingkat Perputaran Modal (TPM). Hasil perhitungan analisis 
profitabilitas dalam hubungannya dengan modal dapat dilihat 
pada tabel 8 berikut. 
 
Tabel 8. Profitabilitas dalam hubungannya dengan modal 

usaha peternakan ayam pedaging pada pola 
mandiri dan pola kemitraan PT. Bima Sakti di 
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar 

Kriteria Profitabilitas 
Strata I 

(%) 
Strata II 

(%) 
Strata 
III (%) 

Kemitraan 
(%) 

1. Rasio Kemampuan 
Dasar Menghasilkan 
Laba 

4,88% 5,81% 4,7% 3,65% 

2. Rasio Pengembalian 
Atas Modal 

4,24% 5,19% 4,08% 2,88% 

3. Tingkat perputaran 
modal 

0,6% 0,61% 0,61% 0,49% 

Sumber: Data primer yang diolah (2012) 
4.10.2.1 Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba 
 Tabel 8 diatas menunjukan bahwa strata I memiliki 
rasio kemampuan dasar menghasilkan laba sebesar 4,88 % 
yang berarti bahwa setiap Rp 1.000.000,- modal yang 
diinvestasikan menghasilkan keuntungan kotor sebesar Rp 
48.800,-, begitu juga rasio kemampuan dasar menghasilkan 
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laba pada peternakan pola mandiri (strata II dan strata III) dan 
pola kemitraan. Rasio tertinggi dicapai oleh strata II dibanding 
dengan strata I, strata III dan kemitraan, hal ini berarti bahwa 
strata II berjalan lebih efesien dalam menghasilkan 
keuntungan dan dalam penggunaan modal. Sedangkan pola 
kemitraan rasio kemampuan dasar menghasilkan laba yang 
paling kecil dibandingkan pola mandiri karena pola kemitraan 
kurang efesien dalam menggunakan modal terutama modal 
variabel yaitu pakan dan DOC, sehingga modal menjadi besar 
dan rasio dasar menghasilkan laba menjadi lebih kecil. 
Menurut Riyanto (1984) arti efisien dalam rasio kemampuan 
dasar menghasilkan laba adalah efisien dalam menghasilkan 
keuntungan dan lebih efisien dalam menggunakan modal. 
 Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba yang 
diperoleh pada pola mandiri dan kemitraan  dapat dikatakan 
masih belum efekif karena masih dibawah rata-rata standart 
rasio kemampuan dasar menghasilkan laba yang dikemukakan 
oleh Hirt dan Block (1992) yaitu sebesar 10%. 
 Usaha peternakan yang memiliki keuntungan yang 
lebih tinggi belum tentu memiliki rasio kemampuan dasar 
menghasilkan laba  yang tinggi pula karena menurut Riyanto 
(1984) rasio kemampuan dasar menghasilkan keuntungan 
dipengaruhi oleh dua faktor yaitu rasio keuntungan kotor dan 
tingkat perputaran modal, sehingga untuk mengetahui adanya 
perbedaan besarnya rasio kemampuan dasar menghasilkan 
keuntungan setiap peternak perlu dianalisis kedua faktor yang 
mempengaruhi tersebut. 
4.10.2.2 Rasio pengambilan modal 
 Rasio pengambilan atas modal adalah salah satu 
bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk 
mengukur kemampuan perusahaan dengan seluruh dana yang 
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ditanamkan dalam modal yang digunakan untuk operasional 
perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Munawir, 1990). 
Sucahyo (1992) menjelaskan bahwa rasio pengambilan atas 
modal merupakan suatu ukuran yang menyeluruh dari prestasi 
suatu usaha sebab rasio ini menunjukkan kemampuan 
perolehan keuntungan atas seluruh dana yang diinvestasikan. 
Dalam tabel 8 tersebut menunjukkan bahwa pada peternakan 
pola mandiri untuk strata I memiliki rasio pengambilan atas 
modal sebesar 4,24 %, strata II 5,19 %, dan strata III 4,08 %, 
sedangkan pada pola kemitraan sebesar 2,88 %.  Contohnya 
pada strata I yang berarti bahwa setiap Rp 1.000.000,- modal 
yang diinvestasikan akan mampu menghasilkan keuntungan 
bersih sebesar Rp 42.400,-. Rasio tertinggi pengambilan atas 
modal pada pola mandiri dan pola kemitraan diperoleh strata II 
karena strata II mempunyai keuntungan bersih yang lebih 
tinggi dibandingkan starata I dan III dan kemitraan, selain itu 
juga berasal dari hasil penjualan produknya yang tinggi. 
Sedangkan rasio pengambilan atas modal yang terendah 
adalah pada kemitraan karena keuntungan bersih yang 
diperoleh kemitraan paling rendah dibandingkan dengan 
peternakan pola mandiri yang disebabkan kurang efisiennya 
dalam penggunaan biaya produksi terutama biaya pakan dan 
DOC sehingga menyebabkan berkurangnya keuntungan bersih 
yang diperoleh. 
 Rasio pengambilan atas modal pada peternakan pola 
mandiri dan pola kemitraan dapat dikatakan kurang baik 
karena masih berada dibawah standart rata-rata rasio 
pengambilan atas modal menurut Hirt dan Block (1992) yaitu 
sebesar 10%. Hal ini disebabkan modal yang diperlukan untuk 
usaha peternakan ayam pedaging sangat besar sedangkan 
keuntungan bersih yang diperoleh dalam satu periode masih 
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terbilang kecil dibanding besarnya modal yang diperlukan 
sehingga rasio pengambilan atas modal yang diperoleh juga 
relatif kecil. 
 Kusnaidi (dkk (2002) menyatakan bahwa nilai rasio 
pengambilan atas modal dikatakan baik bila berada diatas 
tinggat suku bunga bank nilai rasio pengambilan atas modal 
pada peternakan pola mandiri dan pola kemitraan PT. Bima 
Sakti sudah berada diatas tingkat suku bunga bank. Suku 
bunga bank deposito pada saat dilakukan penelitian adalah 
sebesar 6,5% per tahun atau 1,08% per periode, sehingga nilai 
rasio pengambilan atas modal pada peternakan pola mandiri 
dan pola kemitraan  dapat dikatakan baik, karena berada di 
atas rata-rata suku bunga bank deposito. Usaha untuk 
mempertinggi pengambilan atas modal dengan memperbesar 
rasio laba adalah bersangkutan dengan usaha untuk 
mempertinggi efisiensi disektor produksi, penjualan dan 
administrasi (Munawir, 1990). 
4.10.2.3 Tingkat Perputaran Modal 
 Tingkat perputaran modal adalah perbandingan antara 
total penerimaan dengan total modal. Menurut Riyanto (1984), 
bahwa tingkat perputaran modal mencerminkan efisiensi 
operasional usaha peternakan dari segi kecepatan perputaran 
modal. Dari table 8 menunjukkan bahwa pada strata I 
mempunyai tingkat perputaran modal sebesar 0,6% yang 
berarti bahwa penerimaan yang dihasilkan selama satu periode 
adalah sebesar 0,6% dari modal yang diperlukan untuk usaha 
peternakan. Pada strata II tingkat perputaran modal sebesar 
0,61% yang berarti bahwa penerimaan yang hasilkan selama 
satu periode adalah sebesar 0,61% dari modal yang diperlukan 
pada usaha peternakan. Pada strata III tingkat perputaran 
modal sebesar 0,61% yang berarti bahwa penerimaan yang 
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dihasilkan selam satu periode adalah 0,61% dari modal yang 
diperlukan untuk usaha peternakan. Sedangkan pada pola 
kemitraan tingkat perputaran modal sebesar 0,49% yang 
berarti bahwa penerimaan yang dihasilkan selama satu periode 
adalah sebesar 0,49% dari modal yang diperlukan untuk usaha 
peternakan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada peternakan 
pola mandiri maupun pola kemitraan selama satu periode 
produksi penerimaan yang dihasilkan baik dari penjualan 
produk maupun diluar produk masih belum mampu menutupi 
modal yang diperlukan dalam usaha peternakan karena tingkat 
perputaran modal masih dibawah 1 kali. Perbedaan tingkat 
perputaran modal dapat dianalisis melalui faktor-faktor yang 
mempengaruhinya yaitu total penerimaan dan total modal. 
Total modal terutama modal variabel erat hubungannya 
dengan biaya produksi sehingga perbedaan tingkat perputaran 
modal disebabkan oleh perbedaan efesiensi produksi seperti 
halnya pada rasio keuntungan kotor. 
 Tingkat perputaran modal yang tinggi menunjukkan 
manajemen yang efektif tetapi dapat juga tingkat perputaran 
modal yang tinggi disebabkan aktiva perusahaan yang sudah 
tua dan sudah habis disusut, jadi tingkat perputaran modal 
yang tinggi ini karena keadaan perusahaan. Sehingga rasio 
tingkat perputaran modal saja tidak dapat memberikan 
gambaran yang pasti tentang keefektifan kegiatan perusahaan 
dan harus dihubungkan dengan rasio labanya sehingga 
diperoleh pengembalian atas modal (Munawir, 1990). 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan  
Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Semakin tinggi jumlah pemeliharaan akan diikuti oleh 
peningkatan laba kotor maupun laba bersih serta 
semakin besar biaya per satuan produksi berpengaruh 
terhadap semakin kecil keuntungan per satuan 
produksi. 

2. Rasio profitabilitas usaha peternakan pola mandiri 
(strata I, strata II, strata III) dan pola kemitraan adalah: 
a. Rasio laba kotor untuk strata I sebesar 8,11%, 

strata II sebesar 9,52% strata III sebesar 7, 65%, 
dan pada kemitraan sebesar 7,39%. 

b. Rasio laba bersih untuk strata I sebesar 7,04%, 
strata II sebesar 8,48%, strata III sebesar 6,64%, 
dan pada kemitraan sebesar 5,77%. 

c. Rasio biaya untuk strata I sebesar 92,96%, strata II 
sebesar 91,52%, strata III sebesar 93,36%, dan 
pada kemitraan sebesar 94,23%. 

d. Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba untuk 
strata I sebesar 4,88%, strata II  sebesar 5,81%, 
strata III sebesar 4,7%, dan pada kemitraan 
sebesar 3,65%. 

e. Rasio pengembalian modal untuk strata I sebesar 
4,24%, strata II sebesar 5,19%, strata III sebesar 
4,08%, dan pada kemitraan sebesar 2,88%. 

f. Tingkat perputaran modal untuk strata I sebesar 
0,6%, strata II sebesar 0,61%, strata III sebesar 
0,61%, dan pada kemitraan sebesar 049%.  
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3. Rasio profitabilitas yang paling efektif pada pola 
peternakan mandiri diperoleh pada strata II, demikian 
juga dibandingkan dengan pola kemitraan. 

5.2 Saran 
 Saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan 
pendapatan serta menurunkan biaya produksi dalam usaha 
ternak ayam pedaging baik pada pola mandiri maupun pola 
kemitraan adalah sebagai berikut: 

1. Harga DOC yang diterapkan oleh inti kapada plasma 
harusnya tidak terlalu tinggi perbedaanya dengan 
harga DOC yang didapat peternak mandiri yang 
membeli langsung dipasar . 

2. Peternak inti pada pola kemitraan hendaknya 
memanen ayam tepat waktu, artinya tidak tertunda dan 
tidak terlalu muda agar peternak plasma tidak terlalu 
dirugikan oleh keadaan tersebut. 

3. Terbentuknya kelompok atau koperasi pemeliharaan 
ayam pedaging pada pola peternakan mandiri. 
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