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ANALYSIS OF PROFIT AND RELIABILITY 
OF THE BROILER FARMING PARTNERSHIP  

AT SEMESTA MITRA SEJAHTERA SURABAYA, LTD.  
GRESIK REGION EAST JAVA 

 
Indah Purnamasari Kadek, Budi Hartono dan Bambang Ali Nugroho 

 
ABSTRACT 

 
Data are collected from November 10th to December 30th of 2011 in the farming owned by 
Semesta Mitra Sejahtera Surabaya, Ltd. The objective of research is to understand the capital 
rate, production cost, revenue, profit, Break Event Point (BEP), Revenue Cost Ratio (R/C Ratio), 
Rentability and Work Reliability from the broiler farming. Result of research is expected to be 
used as the material of information and evaluation, and as the consideration of policy in 
formulating any steps required to increase the efficiency and sustainability of work. Research 
method is case study. Data collecting by observation and interview with 26 farmers respondent 
that taken by multi stage sampling method and with Semesta Mitra Sejahtera Surabaya, Ltd. Data 
analysis tools were descriptive analysis and quantitative analysis. Result of research indicates that 
chicken capacity is divided into < 5.000 chickens for strata I and > 5.000 chickens for strata II 
with its capital of Rp. 143.035.496,29 and Rp. 311.714.864,50. The averages of both production 
costs are Rp Rp. 529.687.668,76 and Rp. 1.135.991.993,16. The averages of revenue are Rp. 
89.142.140,35 and Rp. 203.019.817,20. The highest profit is Rp. 76.095.135,00 and Rp. 
150.541.603,00. The averages of price BEP, product BEP and chicken BEP of both capacities, in 
the sequence order, were Rp. 12.322,56/kg life weight and Rp. 12.462,56/kg, 37.958,48 kg and 
81.735,85 kg, 18.112,30 chickens/year and 39.590,92 chickens/year. BEP cencitivity of price, 
BEP cencitivity of product and BEP cencitivity of chickens with supreme dot in a row is Rp.1. 
480,87/kg, 7.331,62 kg and 3.798,77 chickens. The average of R/C Ratio is 1,14 and 1,13. The 
averages of rentability percentage in both capacities are 53,20% and 48,29%. Semesta Mitra 
Sejahtera Surabaya, Ltd. is broiler farming partnership firm plasmas core. Production cost, 
revenuew and income for strata II more than strata I and farmer needs more increase capital 
purpose efficiency to income up. 

Key word: Profit analysis, reliability, broiler farming, partnership, revenue, break event point, 
cencitivity, revenue cost ratio and rentability. 
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ANALISA KEUNTUNGAN DAN KELAYAKAN USAHA 
PETERNAKAN BROILER KEMITRAAN 

PT. SEMESTA MITRA SEJAHTERA SURABAYA 
WILAYAH GRESIK JAWA TIMUR 

 
Indah Purnamasari Kadek, Budi Hartono dan Bambang Ali Nugroho 

 
RINGKASAN 

 
 Pengumpulan data penelitian dilaksanakan mulai 10 November sampai dengan 30 
Desember 2011 di Peternakan dan Perusahaan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya, Jawa 
Timur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui besar modal, biaya produksi, penerimaan, 
kentungan, Break Event Point (BEP), sensitivitas, Revenue Cost Ratio (R/C Ratio), Rentabilitas 
dan kelayakan usaha dari usaha peternakan broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera 
Surabaya wilayah Gresik. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 
dan evaluasi tentang ternak broiler, pertimbangan membuat kebijakan dalam merumuskan 
langkah- langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan efisien serta keberlanjutan usaha. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi dan wawancara dengan 26 responden peternak yang diambil secara multi stage 
sampling method serta dengan staff PT. Semesta Mitra Sejahtera. Analisis data yang dilakukan 
mencakup analisa deskriptif keadaan usaha peternakan broiler dan karakteristik peternak serta 
analisa kuantitatif untuk mengetahui komposisi biaya produksi, penerimaan, pendapatan, Break 
Event Point (BEP), sensitivitas, R/C Ratio dan rentabilitas unuk mengetahui keuntungan dan 
kelayakan usaha. Jumlah kepemilikan ayam dibagi menjadi strata I dengan kapasitas 
pemeliharaan < 5.000 ekor dan strata II dengan kapasitas pemeliharaan > 5.000 ekor. 

 Hasil penelitian menunjukkan besar modal pada strata I dan strata II berturut- turut 
sejumlah Rp. 143.035.496,29 dan Rp. 311.714.864,50. Biaya produksi sejumlah Rp. 
529.687.668,76 dan Rp. 1.135.991.993,16. Penerimaan sejumlah Rp. 89.142.140,35 dan Rp. 
203.019.817,20. Keuntungan sebesar Rp. 76.095.135,00 dan Rp. 150.541.603,00. BEP harga 
sebesar Rp. 12.322,56/kg bobot hidup dan Rp. 12.462,56/kg bobot hidup. BEP produk sebesar 
37.958,48 kg dan 81.735,85 kg. BEP ekor sebesar 18.112,30 ekor/tahun dan 39.590,92 
ekor/tahun. Sensitivitas BEP harga, senitivitas BEP produk dan sentivitas BEP ekor dengan titik 
tertinggi secara berturut- turut sebesar Rp.1.480,87/kg, 7.331,62 kg dan 3.798,77 ekor. 
Peternakan broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera mendapatkan R/C ratio rata- rata 
sebesar 1,14 dan 1,13 yang artinya usaha tersebut efisien dan menguntungkan. Analisa 
rentabilitas menunjukkan rata- rata persentase sebesar 53,20% dan 48,29%.  
  Disimpulkan bahwa PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya merupakan perusahaan 
kemitraan broiler inti plasma. Biaya produksi, penerimaan dan keuntungan pada strata II lebih 
besar dibandingkan strata I serta analisa menunjukkan usaha peternakan broiler kemitraan PT. 
Semesta Mitra Sejahtera Surabaya wilayah Gresik menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan. 
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  Saran dalam usaha peternakan broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya 
wilayah Gresik, yaitu peternak perlu lebih meningkatkan efisiensi penggunaan modal untuk 
meningkatkan keuntungan atau pendapatan. 
 
Kata kunci: analisa keuntungan, kelayakan, peternakan broiler, kemitraan, penerimaan, analisa 

pulang pokok, sensitivitas, rasio penerimaan per biaya dan rentabilitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan protein hewani tiap tahunnya di Indonesia semakin meningkat, namun 

pemenuhan pasokan daging tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan tersebut. Siagian (2008) 

menambahkan bahwa konsumsi daging per kapita pada tahun 2004 sebesar 6,2 kg dengan total 

konsumsi 1,97 juta  ton, dengan produksi daging 2,0 juta ton, meningkat rata-rata 7,9% per tahun 

dibandingkan pada tahun 2003.  

Pertambahan jumlah penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun membuat 

penawaran lapangan pekerjaan di Indonesia semakin sempit (Anonymous, 2010b). Bertambahnya 

penduduk dari tahun ke tahun juga diiringi dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat 

Indonesia akan pentingnya makanan bergizi tinggi bagi kehidupan sehari- hari, berimplikasi pada 

meningkatnya kebutuhan terhadap makanan dengan kandungan gizi yang mencukupi. Rahardi, 

Satyawibawa dan Setyowati (1993) menambahkan bahwa posisi pasar di dalam negeri semakin 

pasti, sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, membaiknya kondisi sosial 

ekonomi penduduk dan membaiknya kesadaran masyarakat terhadap norma- norma gizi. 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan protein hewani, hal ini dapat membuka peluang usaha 

dan meningkatkan pendapatan peternak. Peternak telah berusaha mendayagunakan komoditi 

ternak untuk dikembangkan sebagai peluang usaha, salah satunya adalah broiler. Sebagaimana 

telah diketahui, broiler merupakan ternak penghasil daging yang relatif cepat pertumbuhan dan 

masa panennya dibandingkan dengan ternak potong lainnya. Pada umur 35 hari sampai dengan 

40 hari, broiler telah dapat dipanen. Bahkan sebelum itupun broiler ini dapat dipanen sesuai 

dengan permintaan pembeli, namun disisi lain biaya dari faktor- faktor produksi usaha ayam 

pedaging ini relatif tinggi hampir 80% untuk biaya produksinya dari total penerimaan peternak 

sehingga penggunaan faktor- faktor produksi haruslah efisien serta ditambah lagi harga daging 

yang fluktuatif dipasaran merupakan kendala dalam memperoleh keuntungan yang maksimal 

(Abidin, 2002). Hal inilah yang membuat peternak harus berfikir dua kali jika ingin mendirikan 

ataupun melanjutkan usaha broiler, namun demi mencapai keberhasilan usaha broiler ini, terdapat 

beberapa perusahaan dengan sistem kemitraan yang bersedia merangkul masyarakat dalam 
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mendirikan usaha broiler dengan biaya produksi yang lebih murah dan efisien serta harga jual 

panen ayam yang terjamin. Fadilah, Polana, Alam dan Parwanto (2007) berpendapat bahwa 

perusahaan peternakan berperan sebagai inti untuk membina peternak yang menjadi plasmanya 

agar lebih maju dan bisa mandiri.  

Setiap usaha peternakan baik sebagai usaha yang bersifat komersil (utama) maupun 

sebagai usaha sambilan serta peternakan yang bersifat mandiri maupun kemitraan, seluruhnya 

tentunya berorientasi pada pencapaian keuntungan yang maksimal. Untuk itulah diperlukannya 

sebuah perhitungan yang matang dan analisa ekonomi yang tepat guna untuk mengetahui 

keefisienan usaha yang telah didirikannya guna memperoleh hasil yang maksimal. Analisa 

keuntungan dan kelayakan usaha berupa perhitungan Break Event Point (BEP), sensitivitas, R/C 

Ratio dan rentabilitas ini dapat memberikan informasi kepada peternak sejauh mana keberhasilan 

usaha yang didirikannya baik secara mandiri maupun kemitraan. Analisa keuntungan dan 

kelayakan usaha dapat menunjukkan keadaan finansial seorang peternak dalam mengetahui 

keadaan, perkembangan keuangan, harga jual dan keuntungan hasil usaha yang dicapainya, 

sehingga dapat menunjukkan efisiensi usaha tersebut. Umar (2003) menambahkan, aspek- aspek 

yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek 

Rencana Pembangunan Nasional 

PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pemeliharaan broiler dengan sistem kemitraan inti plasma dimana PT. Semesta 

Mitra Sejahtera sebagai inti dan peternak broiler rakyat sebagai plasma. PT. Semesta Mitra 

Sejahtera memiliki area wilayah kandang di Kabupaten Gresik dengan jumlah 47 peternak 

plasma dengan kapasitas ayam broiler sebanyak 1.500 ekor sampai dengan 25.000 ekor pada 

wilayah Gresik. Peternakan yang bermitrakan PT. Semesta Mitra Sejahtera ini merupakan 

peternakan broiler yang mampu bertahan ditengah lesunya kondisi usaha broiler yang 

membutuhkan biaya produksi tinggi serta harga broiler yang fluktuatif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Keberhasilan suatu usaha peternakan broiler dipengaruhi oleh kemampuannya dalam 

mengefisienkan sarana produksi dan faktor- faktor produksi. Usaha peternakan broiler ini 

membutuhkan biaya produksi tinggi dan harga broiler dipasaran yang cenderung yang fluktuatif. 
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Hal ini membuat peternakan ayam rakyat memilih usaha kemitraan broiler dengan PT. Semesta 

Mitra Sejahtera yang berpola inti plasma dengan PT. Semesta Mitra Sejahtera sebagai inti dan 

peternak rakyat sebagai plasma guna mencapai sebuah keuntungan, terutama kontribusi 

keuntungan bagi peternak sebagai plasma dari PT. Semesta Mitra Sejahtera. 

Bedasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah dari penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pola kerjasama kemitraan yang diterapkan oleh PT. Semesta Mitra Sejahtera 

Surabaya. 

2. Berapa besar biaya produksi, penerimaan, kentungan dari usaha peternakan broiler kemitraan 

PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya wilayah Gresik. 

3. Bagaimana kondisi Revenue Cost Ratio (R/C Ratio), tingkat Break Event Point (BEP), 

sensitivitas dan rentabilitas pada usaha peternakan broiler kemitraan PT. Semesta Mitra 

Sejahtera Surabaya wilayah Gresik. 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian, sebagai berikut: 

1. Mengetahui pola kerjasama kemitraan yang diterapkan oleh PT. Semesta Mitra Sejahtera 

Surabaya. 

2. Menganalisa besar modal, biaya produksi, penerimaan, kentungan dari usaha peternakan 

broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya wilayah di Gresik. 

3. Menganalisa kelayakan usaha dari segi financial melalui perhitungan tingkat Break Event 

Point (BEP), sensitivitas, Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) dan rentabilitas usaha peternakan 

broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya wilayah di Gresik. 

 

1.4 Kegunaan 

Kegunaan dari pelaksanaan penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan informasi dan evaluasi tentang usaha peternakan broiler. 
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2. Sebagai bahan pertimbangan membuat kebijakan dalam merumuskan langkah- langkah yang 

harus ditempuh untuk meningkatkan efisien serta kelanjutan usaha. 

3. Sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Besarnya pengeluaran yang bervarisai untuk membeli input produksi, harga output yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan kemitraan serta tingkat mortalitas dalam peternakan ayan 

pedaging tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh. Oleh sebab itu akan 

dihitung jumlah biaya produksi serta hasil produksi dari penjualan broiler yang kemudian dicari 

keefektifan usaha tersebut melalui analisa keuntungan dan kelayakan usaha sehingga peternak 

memperoleh keuntungan yang maksimal walaupun dengan menggunakan sistem usaha kemitraan 

broiler. 

Pengeluaran dari peternakan broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya 

dengan wilayah di Gresik. terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Pendapatan utama dari 

usaha peternakan broiler dengan peternak sebagai plasma ini dari penjualan broiler. Keuntungan 

diperoleh dengan mengurangi total penerimaan dengan total biaya. Sedangkan nilai kelayakan 

usaha didapatkan dengan membagi antara total penerimaan dengan total biaya (R/C Ratio) dan 

laba dibagi dengan modal (rentabilitas). Kerangka berfikir dapat dilihat di gambar 1. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka berfikir 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Broiler 

  Broiler atau yang disebut juga dengan ayam  pedaging  merupakan  ternak yang  penting  

dalam  pemenuhan kebutuhan  protein  hewani  masyarakat (Ahmad dan Elfawati, 2008). Broiler 

adalah ayam- ayam muda jantan atau betina yang umumnya dipanen pada umur 5–6 minggu 

dengan tujuan sebagai penghasil daging. Sehubungan dengan waktu panen yang relatif singkat 

maka jenis ayam ini mempersyaratkan pertumbuhan yang cepat, dada lebar yang disertai 

timbunan daging yang baik dan warna bulu yang umumnya putih (Kartasudjana dan Suprijadna, 

2006). Broiler yang merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam 

yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama produktivitas dalam memproduksi daging 

ayam. Beberapa macam strain ayam ras pedaging telah beredar dipasaran, sehingga peternak 

tidak perlu risau dalam menentukan pilihan, sebab semua jenis strain yang telah beredar memiliki 

daya produktifitas relatif sama (Anonymous, 2000). 

Tabel 1. Berat badan dan Feed Convertion Ratio (FCR) beberapa strain broiler komersial 

Umur Ayam 
(minggu) 

Ross 
 

Cobb 
 

Hubbard 
 

Bobot 
Badan (g) 

FCR 
Bobot 

Badan (g) 
FCR 

Bobot Badan 
(g) 

FCR 

1 167 0,88 175 0,86 159 0,92 
2 429 1,10 486 1,05 418 1,23 
3 820 1,30 932 1,25 803 1,40 
4 1.316 1,46 1,467 1,44 1.265 1,52 
5 1.882 1,59 2,049 1,60 1.888 1,65 
6 2.474 1,72 2,634 1,75 2.255 1,79 

(Fadilah, dkk., 2007) 

 Zuraida, Rohaeni dan Hikmah (2006) menyatakan ayam ras pedaging merupakan jenis ras 

unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki produksi tinggi, terutama 

dalam memproduksi daging ayam. Sebenarnya broiler ini baru populer di Indonesia sejak tahun 

1980-an dimana pemegang kekuasaan mencanangkan penggalakkan konsumsi daging ruminansia 

yang pada saat itu semakin sulit keberadaannya. Hingga kini broiler telah dikenal masyarakat 
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Indonesia dengan berbagai kelebihannya karena pada umur 5–6 minggu sudah bisa dipanen. 

Waktu pemeliharaan broiler yang relatif singkat dan menguntungkan ini, maka banyak peternak 

baru serta peternak musiman yang bermunculan. 

 

2.2 Sistem Pemeliharaan Broiler 

  Pemeliharaan broiler terbagi menjadi dua fase, yaitu fase starter pada umur 1 hingga 21 

hari dan fase finisher pada umur 22 hari hingga panen. Masa pemeliharaan ditambahkan lagi fase 

brooder yaitu umur 1 hingga 13 hari dimana ayam masih diberikan pemanas sebagai pengganti 

induk. Hambatan- hambatan dalam pemeliharaan broiler diantaranya resiko kematian yang tinggi, 

penggunaan ransum yang kurang efisien dan kualitas karkas yang dihasilkan rendah. Semua 

tergantung pada tatalaksana dalam pemeliharaannya (Kartasudjana dan Suprijadna, 2006). 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan broiler, meliputi: 

2.2.1 Perkandangan 

  Pekerjaan awal dari semua kegiatan usaha budi daya broiler adalah mempersiapkan 

kandang. Kandang ayam untuk brooding, terutama untuk broiler breeder harus terisolasi dari 

kandang produksi yang tujuannya melindungi DOC agar tidak mendapatkan bibit penyakit terlalu 

dini serta memberikan kesempatan perkembangan sistem kekebalan berjalan dengan baik 

(Fadilah, dkk., 2007). Persiapan kandang menurut (Fadilah, dkk., 2007) dilakukan melaui dua 

tahap sebagai berikut: 

a. Mencuci dan mensterilkan kandang 

Beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum DOC datang: 

1. Seluruh peralatan dibersihkan dan dicuci dengan air, kecuali alat pemanas seperti 

gasolek dan pemawar. Alat pemanas cukup dilap dengan kain basah. 

2. Membersihkan semua kotoran dan barang tidak terpakai yang ada di dalam kandang 

dan sekitar kandang. Lantai kandang disapu sampai bersih dan layar penutup atau 

tirai dipasang. 

3. Mencuci kandang dengan sprayer tekanan tinggi. Proses pencucian bisa dengan 

menambahkan detergen dengan perbandingan 1 kg detergen yang dicampur dengan 

1.000 lt air kemudian membilasnya kembali dengan air. 

4. Melakukan sterilisasi dengan desinfektan. 
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5. Melakukan pengapuran dengan menggunakan kapur tohor ke bagian dalam, lantai 

dan sekeliling luar kandang. Dosis kapur tohor yang dipakai 0,2–0,5 kg/m2. 

6. Membiarkan kandang 2–3 hari hingga bagian dalam dan sekitarnya kering. 

7. Menaburkan sekam dengan ketebalan sekitar 10 cm. 

b. Mempersiapkan pemanas dan lingkaran 

1. Memasang lingkaran pelindung atau chick guard dengan tinggi 45–50 cm dan 

diameter 2,75–4 m. Lingkaran pelindung bisa terbuat dari seng, layar, karung, 

triplek atau boks bekas DOC. 

  Tabel 2. Luas lantai yang diperlukan DOC selama masa brooding 

Umur (hari) Luas lantai (ekor/m2) 

1 – 4 60 – 70 

5 – 8 35 – 45 

9 – 12 25 – 30 

13 – 16 15 – 20 

17 – 20 10 – 12 

21 – 35 8 
  (Fadilah, dkk., 2007) 

2. Memasang tempat pakan dan tempat minum DOC. Tempat pakan DOC yang 

dibutuhkan tergantung dari jumlah populasi DOC untuk setiap lingkaran pelindung. 

3. Meletakkan alat pemanas yang dipasang di ketinggian 110–125 cm. 

4. Mempersiapkan kebutuhan sumber energi. 

 Persyaratan  untuk  membuat  kandang  yang  ideal  dalam  usaha  ternak  ayam pedaging 

(Anonymous, 2006a) antara lain :  

1. Temperatur kandang berkisar antara 32,2-35º C, kelembaban berkisar antara 60-70%. 

2. Tata letak kandang sebaiknya diatur menghadap sinar matahari pagi (lebar kandang 

berada dibagian timur) dan tidak melawan arah mata angin dan model kandang  

disesuaikan dengan kebutuhan dan biaya. 

3. Kontruksi kandang tidak harus dengan bahan yang mahal, yang terpenting kuat, bersih 

dan tahan lama. 

4. Disarankan kepadatan broiler 10 ekor/m2. 
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2.2.2 Ransum dan minum broiler 

 Ransum yaitu campuran dari beberapa bahan pakan yang diberikan selama 24 jam. 

Penyusunan ransum broiler didasarkan pada kandungan energi dan protein. Broiler pada umur 0-

3 minggu, ransum yang digunakan harus mengandung protein 23%, energi metabolis 3.200 

kkal/kg dengan kandungan serat kasar 7%, lemak 8%, kalsium 1% dan phosphor 0,45%.  

Sedangkan pada periode finisher (3–6 minggu), kondisi pertumbuhan broiler mulai menurun 

sehingga protein dalam ransum diturunkan menjadi 20%, energi ransum 3.000 – 3.200 kkal/kg. 

Bentuk fisik ransum yang bisa diberikan pada broiler bisa berbentuk pellet, mash atau crumble. 

Bentuk pellet lebih banyak dimakan karena unggas umumnya lebih menyukai ransum dalam 

bentuk butiran. Penggantian ransum starter dengan ransum finisher dilakukan secara bertahap. 

Pada hari pertama mula- mula diberi ransum starter 75% ditambah ransum finisher sebanyak 

25%, pada hari berikutnya diberi ransum finisher 75% dan pada hari berikutnya diberikan ransum 

finisher seluruhnya (Kartasudjana dan Suprijadna, 2006). Yahya (1979) menambahkan bahwa 

batas umur untuk membedakan kedua jenis ransum kadang- kadang berbeda tiap poultry. 

  Pemberian air minum pada broiler harus disesuaikan dangan umur ayam yang 

dikelompokkan dalam 2 (dua) fase (Anonymous, 2000), yaitu: 

a. Fase starter (umur 1-29 hari), kebutuhan air minum terbagi lagi pada masing-masing 

minggu, yaitu minggu ke-1 (1-7 hari) 1,8 lt/hari/100 ekor, minggu ke-2 (8-14 hari) 3,1 

lt/hari/100 ekor, minggu ke-3 (15-21hari) 4,5 lt/hari/100 ekor dan minggu ke-4 (22-29 

hari) 7,7 lt/hari/100 ekor. Pemberian air minum pada hari pertama hendaknya diberi 

tambahan gula dan obat anti stres kedalam air minumnya. Banyaknya gula yang 

diberikan adalah 50 g/liter air. 

b. Fase finisher (umur 30-57 hari), terkelompok dalam masing- masing minggu yaitu 

minggu ke-5 (30-36 hari) 9,5 lt/hari/100 ekor, minggu ke-6 (37-43 hari) 10,9 

lt/hari/100 ekor dan minggu ke-7 (44-50 hari) 12,7 lt/hari/100 ekor. 

2.2.3 Kesehatan broiler 

 Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pemeliharaan broiler adalah manajemen 

kesehatan. Program pencegahan penyakit yang dapat diaplikasikan (Fadilah, dkk., 2007) sebagai 

berikut: 
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1. Program sanitasi  

Program sanitasi yang dijalankan di suatu kawasan peternakan atau farm yang 

bertujuan untuk menjaga terjadinya perpindahan penyebab penyakit menular. Program 

sanitasi bisa dilakukan dengan cara menjaga kebersihan, melakukan desinfektan, 

mencegah lalu lalang orang, peralatan dan kendaraan. Program sanitasi dilakukan 

dengan beberapa tahapan, yaitu: program sanitasi di pintu gerbang, program sanitasi di 

sekitar dan di dalam kandang, penanganan ayam mati dan kotoran ayam. 

2. Program vaksinasi 

Merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan untuk mencegah timbulnya 

penyakit di suatu kawasan peternakan ayam. Vaksin dapat diberikan melalui tetes mata 

(intra ocular), tetes hidung (intra nasal), mulut (oral), suntik daging (intra muscular), 

suntik bawah kulit (subcutan), air minum, penyemprotan, (spray) tusuk jarum (wing 

web) dan melalui pakan. Kartasudjana dan Suprijadna (2006) menambahkan bahwa 

vaksinasi sebaiknya dilakukan pada sore hari agar ayam lebih mudah ditangkap serta 

vaksin tidak akan terkena sinar matahari yang dapat mematikan vaksin. 

  Tabel 3. Program vaksin untuk broiler komersial 

Umur (hari) Jenis Vaksin Dosis Aplikasi 
4 ND Killed, 0,5 Ds (normal) Subcutan 
 ND Live  Tetes mata 

9 – 12 IBD Live Normal Air minum 
18 – 23 IBD Live Normal Air minum 

21 ND Live Normal Air minum 
35 ND Live Normal Air minum 

 

Jarak pemberian vaksin ini dimaksudkan pada umur 9 hari dan 18 hari bobot ayam telah 

mencapai normal yang artinya perbandingan konsumsi pakan dan pencapaian bobot 

badan telah seimbang sehingga dapat divaksin, namun jika bobot belum seimbang, 

vaksin dapat diberikan maksimal pada umur 12 hari dan 23 hari sesuai batas akhir jarak 

pemberian vaksin. 
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3. Program pengobatan 

Program pengobatan sebaiknya dilakukan jika ayam sudah terdeteksi secara dini terkena 

suatu penyakit. Bisa juga peternak memberikan pengobatan secara terencana jika 

sebelumnya telah mengetahui sejarah penyakit yang sering terjadi di sekitar farm. 

4. Menghindari stres 

Stres erat kaitannya dengan sistem hormonal. Faktor pemicu stres diantaranya cuaca, 

vaksin dan perlakuan. 

5. Tes darah (blood testing) 

Tes darah merupakan salah satu program untuk mengontrol jenis penyakit di kawasan 

usaha peternakan ayam. Tes darah juga bisa mengetahui tingkat titer antibodi ayam 

sehingga bisa berhubungan erat dengan program vaksinasi. 

6. Bedah bangkai 

Tujuan dilakukannya bedah bangkai adalah untuk mendiagnosis atau mengidentifikasi 

suatu penyakit yang menginfeksi ayam dan hasilnya akan dijadikan bahan pertimbangan 

menentukan penyakit yang sedang menyerang disuatu kawasan peternakan. 

 

2.3 Usaha Peternakan Broiler 

 Modal dasar pembangunan subsektor peternakan nasional sangat ditentukan oleh 

pemilikan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya hayati ternak baik berupa ternak yang sudah 

dikembangkan maupun yang masih dipelihara secara subsisten (Andreas, 2010). Perunggasan 

merupakan komoditi secara riil mampu berperan dalam pembangunan nasional selain sebagai 

penyediaan protein hewani yang mutlak diperlukan dalam pembangunan kesehatan dan 

kecerdasan bangsa. Sektor perunggasan juga memiliki peran yang tidak dapat dianggap kecil 

dalam pembangunan perekonomian nasional. Usaha ternak ayam ras (pedaging) merupakan salah 

satu alternatif usaha yang dapat dilakukan karena waktu usahanya relatif cepat, hemat lahan dan 

dapat dilakukan secara intensif dengan padat modal dan teknologi (Zuraida, dkk., 2006).  

Sunarno (2009) menambahkan beternak broiler merupakan bisnis yang menjanjikan karena 

tingkat konsumsi daging broiler sangat terjangkau oleh masyarakat serta kandungan gizi dari 

daging broiler cukup bagus. 



12 

 

2.4 Perusahaan Kemitraan Pola Inti Plasma 

  Pada hakikatnya, transaksi- transaksi bisnis dilakukan di pasar oleh perusahaan. Pasar 

dimana produk dari produsen tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Jadi, hendaknya 

produsen mengetahui dengan baik bagaimana menentukan pasar produsen yang diinginkan 

(Umar, 2003). Pasar salah satunya adalah harga pasar yang tidak dapat ditentukan oleh 

perusahaan sehingga sering terjadi fluktuasi harga yang tidak menentu. 

  Sistem kemitraan, yaitu pengusaha atau perusahaan memberikan modal berupa bibit 

ayam, pakan, obat-obatan dan vaksin dan peternak menyediakan kandang dan alat, tenaga kerja, 

listrik, air dan bahan lain seperti sekam dan kapur. Bila ayam panen maka penjualan atau 

pemasaran ayam akan dilakukan oleh perusahaan dengan harga pasar yang telah ditentukan. 

Pemilihan waktu pemeliharaan diperhitungkan oleh perusahaan agar ayam dapat dipanen dan 

dijual saat harga ayam mahal yaitu pada bulan- bulan tertentu seperti hari raya keagamaan 

(Zuraida, dkk., 2006). Roghib (2004) menyatakan bahwa kewajiban pihak inti adalah 

menyediakan sarana produksi peternakan bagi pihak plasma dan memberikan pelayanan seperti 

bimbingan tekhnis hasil budi daya ayam pedaging kepada pihak plasma. 

 Jenis- jenis sistem kemitraan inti plasma yang dijalankan, antara  lain  sistem  kemitraan 

dimana  peternak  plasma menyediakan  kandang, sekam, gas/ minyak  tanah  dan mengelola 

pemeliharaan ayam ras. Sedangkan  perusahaan inti menyediakan Day Old Chicken (DOC), 

pakan, vitamin, obat dan menetapkan harga sesuai kontrak termasuk harga jual ayam. Inti juga 

dapat memberikan piutang berupa sapronak kepada plasma dalam menjalankan usahanya. 

Pembayaran  piutang dipotong  langsung  setelah  perhitungan  hasil panen (Mahyudi, Suryahadi 

dan Saleh, 2010). Prawirokusumo (2001) menambahkan bahwa kemitraan yang menggunakan 

pola inti plasma sangat baik untuk perkembangan sektor perkebunan, peternakan dan perikanan 

dimana perusahaan inti adalah perusahaan besar yang melaksanakan pembinaan terhadap usaha 

kecil mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan tekhnis sampai pemasaran hasil 

produksi.  

 Pola kemitraan yang terjadi seringkali merupakan perjanjian standar atau baku dimana 

peternak plasma tidak mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut. 

Peternak plasma hanya menerima formulir perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan inti untuk 
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disetujui, tanpa punya kesempatan untuk melakukan negosiasi atas syarat- syarat yang diajukan 

oleh perusahaan inti (Dewanto, 2005). 

Sumardjo, Sulaksana dan Darmono (2004) menggambarkan bentuk kemitraan inti plasma 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pola Kemitraan Inti Plasma 

Tabel 4. Contoh surat hak dan kewajiban inti dan plasma 

Hak Perusahaan Kewajiban Perusahaan Hak Peternak Kewajiban Peternak 

Menerima jaminan 
dari peternak berupa 
surat tanah 

Memberikan jaminan  

tersedianya sarana 
produksi 

Menerima jaminan 
ketersediaan 
sarana 

Produksi 

Memberikan jaminan 
pada perusahaan berupa 
surat tanah 

Menerima jaminan  

peternak berupa surat 
tanah/garansi  

bank/uang tunai Rp  

2000/ ekor ayam 
masuk. 

Memberikan jaminan 

tersedianya sarana 
produksi 

Menerima jaminan 
ketersediaan 
sarana produksi 

Memberikan jaminan 
pada perusahaan berupa 
surat tanah/garansi 
bank/uang tunai Rp  
2.000/ekor ayam masuk 

 

Mahyudi, dkk. (2010) 

  Roghib (2004) menyatakan bahwa salah satu hak dan kewajiban pihak inti adalah 

memberikan pelayanan serta bimbingan teknis budidaya ayam pedaging kepada pihak plasma dan 

memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh plasma, sedangkan hak dan 

kewajiban dari pihak plasma salah satunya adalah membangun dan menyediakan kandang ayam 

Perusahaan 

Plasma 

Plasma Plasma 

Plasma 
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dengan peralatannya serta tenaga kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan ayam pedaging dan 

plasma berhak mendapatkan bonus kelebihan harga.  

  Penelitian Widiono (2010) menyebutkan bahwa realisasi hubungan kemitraan yang 

terjalin antara inti dengan peternak ayam ras pedaging terkadang berbeda dengan perjanjian 

kontrak yang telah disepakati bersama. Penyebab terjadinya pelanggaran kontrak di antaranya: 

peternak kurang memahami isi perjanjian yang dibuat sepihak oleh perusahaan, isi perjanjian 

tersebut menyebabkan peternak tidak memiliki posisi tawar terhadap kebijakan yang dibuat 

perusahaan, tingkat pendidikan dan pengalaman peternak dalam beternak ayam ras pedaging 

masih rendah, pola pikir peternak masih tradisional, peternak belum siap untuk melakukan pola- 

pola bisnis yang dikembangkan oleh perusahaan dan terjadinya kecurangan yang dilakukan 

peternak akibat ketidak puasan akan hasil produksi. 

  Sumardjo, dkk. (2004) menambahkan bahwa pola kemitraan inti plasma memiliki 

keunggulan dan kekurangan tersendiri dalam implementasinya. Keunggulan dari pola inti plasma, 

antara lain tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan, tercipta 

peningkatan usaha serta dapat mendorong perkembangan ekonomi. Sedangkan kekurangan dari 

pola inti plasma antara lain pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajibannya 

sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar, komitmen perusahaan inti 

masih lemah dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang 

diharapkan oleh plasma serta belum ada kontrak kemitraan komoditas plasma sehingga terkadang 

perusahaan inti mempermainkan harga komoditas plasma. 

  Penerapan pola kemitraan hendaknya tidak terkesan sebagai pemberian bantuan, tetapi 

pola yang diterapkan adalah lebih cenderung berbentuk kerjasama. Pola kemitraan berbentuk dari 

yang besar (perusahaan inti) kepada yang kecil (peternak plasma) apabila dipresepsi negatif oleh 

peternak kecil akan berdampak sangat tidak menguntungkan dan tidak mendidik bagi 

kemandirian peternak itu sendiri, sedangkan pola kemitraan berbentuk kerjasama merupakan 

upaya melakukan tindakan yang sama- sama menguntungkan. Kongkretnya pola ini menunjuk 

pada kesediaan konglomerat (ahli dalam bidang peternakan) untuk memberikan bimbingan atau 

informasi kepada peternak, terutama mengenai manajerial atau teknik menjalankan proses usaha 

peternakan secara utuh, kemudian peternak menerapkan sesuai dengan keadaan kondisi 

internalnya (Arifin, 1998). Sumardjo, dkk. (2004) menambahkan bahwa pada kemitraan dengan 
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bentuk inti plasma, diantara kedua belah pihak harus dikembangkan rasa saling percaya sehingga 

tumbuh motivasi usaha yang lebih profesional dalam penanganan usaha sehingga kedua pihak 

mampu menghadapi mitra usaha pesaing yang lebih kuat dan memiliki posisi tawar yang kuat. 

  Dewanto (2005) mejelaskan pola kemitraan yang menghubungkan antara perusahaan inti 

dengan plasma mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup tinggi karena  pola kemitraan ini dapat 

mengatasi kendala pendanaan maupun kualitas produk ditingkat petani atau peternak, kemitraan 

dapat menjamin pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi petani atau peternak. Perusahaan 

inti juga memperoleh manfaat yang besar, antara lain dapat memasarkan produknya kepada 

plasma mitra mereka, selain itu mereka juga akan mendapat jaminan pasokan bahan baku dari 

mitranya. Unsur- unsur penting dari kemitraan menurut Dewanto (2005), yaitu:  

1. Kerjasama usaha yang didasari oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat 

yang sama bagi kedua pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang dirugikan dalam 

kemitraan dengan  tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan 

melalui pengembangan usaha tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta saling 

berkembangnya rasa saling percaya diantara mereka.  

2. Antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil, diharapkan usaha 

besar atau menengah dapat bekerjasama saling menguntungkan dengan pelaku 

ekonomi lain (usaha kecil) untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

3. Pembinaan dan pengembangan, yang dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah 

terhadap usaha kecil yang dapat berupa pembinaan mutu produksi, peningkatan 

kemampuan SDM, pembinaan manajemen produksi dan lain-lain.  

4. Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan yang akan 

terjalin karena para mitra akan dan saling mengenal posisi keunggulan dan kelemahan 

masing-masing yang akan berdampak pada efisiensi dan turunnya biaya produksi. 

Karena kemitraan didasarkan pada prinsip win- win solution partnership, maka para 

mitra akan mempunyai posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. 

 SK Mentan No. 472/1996 menjelaskan bahwa kemitraan ayam ras ada tiga bentuk, yaitu: 

perusahaan inti rakyat, penghela, pengelola. Bentuk- bentuk kemitraan diatas dapat dijelaskan 

(Suharno, 1997), sebagai berikut: 
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1. Perusahaan inti rakyat adalah jenis kemitraan antara perusahaan dibidang peternakan 

atau perusahaan dibidang peternakan sebagai inti dengan peternak sebagai plasma . 

2. Perusahaan penghela adalah perusahaan dibidang peternakan yang dalam program 

kemitraan berkewajiban melakukan bimbingan teknis, menampung, mengolah dan 

memasarkan hasil produksi. 

3. Perusahaan pengelola merupakan kemitraan pengelola, perusahaan inti melakukan 

fungsi perencana, bimbingan, menyediakan sarana produksi dan memasarkan hasil 

produksi dari plasma, tetapi tidak menyelenggarakan agribisnis. 

 Kesepakatan antara perusahaan inti dan peternak plasma dalam melakukan kerjasama 

pemeliharaan ayam potong atau 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 dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar 

yang ada. Zahara (2011) menjelaskan bahwa pada intinya surat kesepakatan berisi kesepakatan 

mengenai hal- hal berikut: (1) harga bibit ayam (DOC), (2) harga vaksin, (3) harga obat-obatan, 

(4) harga pakan, (5) harga dasar ayam siap jual, (6) bonus yang diterima peternak plasma apabila 

hasil panen bagus, (7) sanksi yang diterima pihak peternak plasma apabila hasil panen dibawah 

standar. Santoso (2004) menyatakan bahwa setiap usaha bisnis selalu terdapat bisnis selalu 

terdapat resiko, dengan kemitraan diharapkan resiko yang besar dapat ditanggung bersama (risk 

sharing). 

 

2.5 Produksi 

  Konsep produksi merupakan falsafah yang bermanfaat pada dua tipe situasi. Situasi 

pertama terjadi jika permintaan akan suatu produk melebihi penawaran. Disini manajemen akan 

mencari cara untuk meningkatkan produksi. Situasi kedua terjadi jika biaya produk terlalu tinggi 

dan biaya produktivitas diperlukan untuk menurunkannya (Kotler dan Armstrong, 2004). 

Rahardi, dkk (1993) menambahkan bahwa produksi bisa diartikan sebagai seperangkat prosedur 

dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan produk atau jasa. 

  Aspek produksi adalah faktor- faktor yang berhubungan dengan pembangunan dari 

proyek yang direncanakan, baik dilihat dari faktor lokasi, luas produksi, proses produksi, 
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penggunaan tekhnologi (mesin/ peralatan), maupun keadaan lingkungan yang berhubungan 

dengan proses produksi (Ibrahim, 2009). Sementara Widodo dan Ngapuli (1989) menjelaskan 

bahwa faktor- faktor produksi yang terlibat dalam kegiatan peternakan antara lain meliputi: tanah, 

ternak, modal serta tenaga kerja, sedangkan yang termasuk produksi atau hasil didalam usaha 

peternakan antara lain melipui: telur, susu, daging dan pupuk kandang. 

 

2.6 Modal Usaha 

  Modal adalah barang- barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan 

proses produksi. Modal dapat digolongkan berdasar sumbernya, bentuk, kepemilikan serta 

berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri 

dan modal asing. Berdasarkan kepemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal 

masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi 

sumber pendapatan bagi pemiliknya, contohnya bunga yang diperoleh dari bank. Sedangkan yang 

dimaksud modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk 

kepentingan umum dalam proses produksi, contohnya rumah sakit umum milik pemerintah 

(Faiqoh, 2011). Ibrahim (2009) menambahkan bahwa biaya modal dalam kegiatan usaha terdiri 

dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. 

  Modal merupakan titik sentral dari kelangsungan hidup perusahaan, baik perusahaan 

besar maupun perusahaan kecil. Modal kerja pada hakekatnya adalah sama dengan aktiva lancar. 

Modal berdasarkan konsep kuantitatif menitik beratkan pada kuantum yang diperlukan untuk 

mencukup kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasi yang bersifat rutin atau menunjukkan 

jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Modal menurut konsep kualitatif 

menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Pada konsep kualitatif, pengertian modal kerja 

adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang lancar jangka pendek (net working capital). 

Modal menurut konsep fungsional menitik beratkan pada fungsi dana yang dimiliki dalam rangka 

menghasilkan pendapatan (laba) dari usaha pokok perusahaan. Tidak semua dana digunakan 

untuk menghasilkan laba pada satu periode, ada sebagian dana yang akan digunakan untuk 

memperoleh atau menghasilkan laba di masa yang akan datang, misalnya bangunan, mesin-

mesin, pabrik, alat kantor dan aktiva tetap lainnya (Nikmat, 2004). 
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2.7 Biaya Produksi 

  Pembiayaan perusahaan dikelompokkan atas biaya tetap, biaya variabel dan biaya semi 

variabel. Penyusunan anggaran variabel diharapkan dapat diidentifikasikan sejauh mana masing- 

masing biaya akan dipengaruhi oleh aktivitas atau kegiatan perusahaan. Biaya variabel jumlahnya 

berubah- ubah sesuai dengan perubahan tingkatan produksi, sedangkan biaya tetap merupakan 

biaya yang jumlahnya tetap, tidak tergantung kepada perubahan tingkat kegiatan dalam 

menghasilkan keluaran atau produk di dalam interval tertentu (Umar, 2003). Ahyari (1987) 

menambahkan masing- masing jenis biaya memiliki perilaku sendiri- sendiri sehingga perlu 

untuk diketahui hubungan masing- masing biaya dengan tingkat kegiatan yang ada di dalam 

perusahaan yang bersangkutan. 

 Sebuah perusahaan dapat memperkirakan anggaran perusahaan dan dari anggaran 

perusahaan dapat ditentukan, misalnya jumlah dan macam tenaga kerja yang dibutuhkan, 

kecukupan alat- alat produksi, ketersediaan bahan mentah dan daya tampung gudang. 

Pengeluaran merupakan hal penting dalam proses produksi (Umar, 2003). Harga pokok yang 

rendah merupakan sasaran yang ingin dicapai perusahaan sehingga dengan demikian perusahaan 

berkepentingan untuk menekan biaya produksi serendah mungkin guna mendapatkan keuntungan 

semaksimal mungkin (Kusumosuwidho, 1983).  

 Zuraida, dkk. (2006) menyatakan, pengeluaran tertinggi pada pemeliharaan ayam 

pedaging dikeluarkan untuk biaya pakan. Ichwan (2003) menjelaskan bahwa pemberian pakan 

memegang porsi sebesar 60–70% dari total biaya produksi. Untuk dapat melaksanakan 

pengendalian biaya produksi dengan baik, maka manajemen perusahaan harus menggunakan 

anggaran sebagai alat untuk  pengendalian produksi tersebut (Ahyari, 1987). 

 

2.8 Penerimaan 

  Harapan beroperasinya sebuah perusahaan adalah adanya penerimaan pendapatan 

perusahaan. Penerimaan pendapatan perusahaan akan diperoleh dari hasil  penjualan barang atau 

jasa yang diproduksikan oleh perusahaan (Ahyari, 1987). 

 Umar (2003) menggambarkan penerimaan dengan rumus, sebagai berikut: 
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TR = Q . p 

Dimana: 

TR = Total Revenue atau total penerimaan 

Q = Tingkat produksi (unit) 

p = Harga jual per unit (Rp./ unit) 

 

2.9 Keuntungan Usaha 

  Manajemen perusahaan akan dapat merencanakan penjualan dengan suatu target 

keuntungan tertentu. Keuntungan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan merupakan kelebihan 

penerimaan pendapatan total atas biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan 

(Ahyari, 1987). Soekartawi (1995) menyatakan bahwa keuntungan adalah selisih antara 

pendapatan kotor dan pengeluaran usaha tani. Umar (2003) mengungkapkan jika perusahaan 

adalah memaksimumkan keuntungan, dapat saja ia tidak  berusaha menggunakan kapasitas 

produksinya secara maksimal, tetapi pada tingkat kapasitas yang memaksimumkan 

keuntungannya. 

 

2.10 Analisis Break Event Point (BEP)/ Analisa Pulang Pokok 

  Analisa Break Event Point (BEP) merupakan suatu cara atau suatu teknik yang digunakan 

oleh seorang petugas atau manajer perusahaan untuk mengetahui pada volume (jumlah) penjualan 

dan volume produksi berapakah perusahaan tersebut tidak menderita kerugian dan tidak pula 

memperoleh laba. Jika perusahaan tersebut memperoleh hasil dari penjualan atau seluruh 

penghasilan dijumlahkan, jumlah tersebut sama besarnya dengan seluruh biaya yang telah 

dikeluarkan maka seluruh penghasilan sama besarnya dengan pengeluaran (Sigit, 1990). 
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Sigit (1990) menggambar kurva Break Event Point (BEP) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 3. Kurva Break Event Point 

  Berdasarkan gambar kurva BEP, dapat  dijelaskan bahwa BEP adalah terletak pada 

perpotongan garis penerimaan dan biaya. Daerah di sebelah kiri titik Break Event yaitu bidang 

antara garis biaya total dengan daris penerimaan merupakan daerah rugi karena hasil penjualan 

lebih rendah dari biaya total. Daerah disebelah kanan garis biaya total dengan garis penerimaan 

merupakan daerah laba karena hasil penjualan lebih tinggi dari biaya total.  

  Pada penelitian Poespitasari (2011) dijelaskan bahwa Analisis Break Event Point (BEP) 

atau  titik impas yang merupakan teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya total, 

laba yang diharapkan dan volume penjualan. Secara umum analisa ini juga memberikan 

informasi mengenai margin of safety  yang  mempunyai  kegunaan  sebagai  indikasi  dan  

gambaran kepada manajemen berapakah penurunan penjualan dapat ditaksir sehingga usaha yang  

dijalankan  tidak  menderita  rugi.  Selain  itu  apabila  penjualan  pada  Break Event Point  (BEP) 

dihubungkan dengan penjualan yang dianggarkan maka akan dapat  diperoleh  informasi  tentang  

berapa  jauh  penjualan  bisa  turun  sehingga industri  tidak  menderita rugi atau tingkat  

keamanan  bagi  industri  dalam melakukan  penurunan  penjualan. Informasi tentang margin of  

safety ini dapat dinyatakan dalam prosentase atau rasio antara penjualan yang dianggarkan 

dengan volume penjualan pada tingkat impas. Analisis  Break  Event  Point  dapat  mengetahui  

ramalan  BEP  yang  akan datang  sehingga  pimpinan  dapat  mencapai  tujuan  sesuai  dengan  

waktu  yang direncanakan. 
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2.11 Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

  Sebelum melakukan pengembangan usaha, hendaknya dilakukan suatu kajian yang cukup 

mendalam dan komprehensif untuk mengetahui apakah usaha yang akan dilakukan itu layak atau 

tidak layak (Umar, 2003). Widodo dan Ngapuli (1989) menambahkan bahwa meningkatnya 

produksi usaha peternakan tidak selalu diiringi dengan meningkatnya pendapatan. Resiko yang 

tidak terduga dapat dihindari dengan mengambil langkah- langkah dengan prinsip efisiensi usaha 

dalam mengusahakan peternakan. 

  Efisiensi usaha dapat pula digunakan untuk menilai kelayakan usaha tani. Salah satunya 

adalah melalui Recepts per Dollar Expenses atau penerimaan (Revenue; R) yang dihasilkan dari 

setiap satu dollar biaya (Cost; C). Suatu usaha dikatakan menguntungkan jika perbandingan 

antara R dan C (R/C) bernilai lebih besar dari satu. R/C ratio (Return Cost Ratio) yaitu 

perbandingan antara penerimaan dengan biaya (Soekartawi, 1995). 

 

2.12 Analisis Rentabilitas 

        Sebuah perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan laba, namun yang lebih penting 

lagi yaitu perusahaan dapat melakukan efisiensi penggunaan modal. Laba yang maksimal belum 

menunjukkan perusahaan tersebut telah bekerja dengan efisien, tetapi yang terpenting adalah 

bagaimana perusahaan dapat mempertinggi rentabilitasnya. Tingkat rentabilitas perusahaan dapat 

dipertinggi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu profit margin dan turn over of operating asset. 

Rentabilitas  dapat  diartikan  sebagai  suatu  perbandingan  antara  laba yang diperoleh dalam 

operasi perusahaan dengan modal. Rentabilitas merupakan pencerminan efisiensi suatu 

perusahaan di dalam menggunakan modal kerjanya yang dinyatakan dengan porsentase (Nikmat, 

2004). Kriteria persentase rentabilitas digambarkan oleh Tjiptoadinegoro (1989) sebagai berikut: 

a. Rentabilitas 1–25% termasuk dalam kategori buruk. 

b. Rentabilitas 26–50% termasuk dalam kategori rendah. 

c. Rentabilitas 51–75% termasuk dalam kategori cukup. 

d. Rentabilitas 76–100% termasuk dalam kategori baik. 

e. Rentabilitas > 100% termasuk dalam kategori baik sekali. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian dilaksanakan di peternakan rakyat broiler daerah Gresik (Kecamatan Ujung 

Pangkah, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Benjeng) yang bermitra dengan PT. Semesta Mitra 

Sejahtera Surabaya, Jawa Timur. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 November 

2011 sampai dengan 30 Desember 2011. 

 

3.2 Metode Penelitian 

  Metode penelitian yang digunakan pada pelaksanaan penelitian adalah studi kasus (case 

study), yaitu merupakan penelitian yang mendalami mengenai suatu kasus guna mempelajari 

secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang (Ginting, 1993). Sedangkan 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan 26 responden peternak 

yang diambil secara multi stage sampling method serta dengan staff PT. Semesta Mitra Sejahtera. 

  Data diambil dari responden dengan cara bertatap muka dan berdialog langsung dengan 

berpedoman pada  kuisioner yang telah disiapkan. Pengambilan data selanjutnya juga dilakukan 

melalui pengumpulan berbagai informasi atau data perusahaan bersangkutan yang berkaitan 

dengan manajemen usaha pemeliharaan ayam broiler dengan menggunakan metode wawancara 

dengan pihak perusahaan. 

 

3.3 Variabel Pengamatan 

  Variabel bebas dalam penelitian adalah efisiensi usaha dimana terdapat biaya- biaya 

produksi serta hasil penjualan. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah peternak 

broiler sebagai plasma yang bermitra dengan PT. Semesta Mitra Sejahtera sebagai inti dimana 

jumlah kepemilikan ayam dibagi menjadi strata I dengan kapasitas pemeliharaan < 6.250 ekor 

dan strata II dengan kapasitas pemeliharaan > 6.250 ekor. 
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3.4 Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan mencakup: 

1. Analisa deskriptif untuk mengetahui keadaan usaha peternakan broiler dan karakteristik 

peternak. 

2. Analisa kuantitatif untuk mengetahui komposisi biaya produksi, penerimaan, pendapatan, 

Break Event Point (BEP), sensitivitas, R/C Ratio dan rentabilitas usaha peternakan broiler. 

a. Biaya adalah semua pengeluaran untuk proses produksi sebagai hasil penjumlahan dari 

biaya tetap dan biaya tidak tetap. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

TC = TFV + TVC 

Dimana: 

 TC  = Total Cost (Biaya Total) 

 TFC  = Total Fixed Cost (Total Biaya tetap) 

 TVC  = Total Variabel Cost (Total Biaya Tidak Tetap) 

b. Penerimaan pendapatan total sama dengan perkalian dari jumlah unit yang dijual 

dengan harga per unit dari produk yang dijual tersebut. Ahyari (1987) menggambarkan 

penerimaan dengan rumus, sebagai berikut: 

R = p . Q 

Dimana: 

R = Revenue atau total penerimaan 

Q = Tingkat produksi (unit) 

p  = Harga jual per unit (Rp./unit) 

c. Keuntungan adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang telah 

dikeluarkan oleh peternak. Ahyari (1987) menggambarkan secara sistematis sebagai 

berikut: 

� = TR – TC 
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Dimana: 

�   = Keuntungan 

TR = Total Revenue/ Revenue (Total Penerimaan) 

TC = Total Cost (Biaya Total) 

d. Break Event Point (BEP) merupakan suatu keadaan dimana sebuah perusahaan tidak 

mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan (Prawirokusumo, 1990). Secara 

sistematis dapat ditulis sebagai berikut: 

BEPharga = 
����� ��	
��� �	���

���� ��	
���
  

BEPproduk =  
����� �	���

����� ��	
���
 

BEPekor  =   
�����	
��

�� ��� ��	�
  

e. Suatu usaha dikatakan menguntungkan jika perbandingan antara R dan C (R/C) 

bernilai lebih besar dari satu. Revenue Cost Ratio (R/C Ratio), yaitu perbandingan 

antara penerimaan dengan biaya (Soekartawi, 1995). Rumus ini dapat ditulis secara 

sistematis sebagai berikut: 

  RC Ratio = R/C 

Dimana : 

R = Revenue 

 C = Biaya (Cost)  

Jika nilai RC Ratio < 1 = usaha yang didirikan rugi 

Jika nilai RC Ratio = 1 = usaha yang didirikan impas (tidak untung dan tidak rugi) 

Jika nilai RC Ratio > 1 = usaha yang didirikan menguntungkan 

f. Rentabilitas  dapat  diartikan  sebagai  suatu  perbandingan  antara  laba yang diperoleh 

dalam operasi perusahaan dengan modal yang hasilnya dinyatakan dalam persentase 

(Nikmat, 2004). Rumus ini dapat ditulis secara sistematis sebagai berikut: 

Rentabilitas =  
�

��
 x 100% 
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Dimana: 

R     = Rentabilitas (%) 

L     = Laba (Rp.) 

MU = Modal usaha (Rp.) 

 Kriteria persentase rentabilitas digambarkan berikut: 

f. Rentabilitas 1–25% termasuk dalam kategori buruk. 
g. Rentabilitas 26–50% termasuk dalam kategori rendah. 
h. Rentabilitas 51–75% termasuk dalam kategori cukup. 
i. Rentabilitas 76–100% termasuk dalam kategori baik. 
j. Rentabilitas > 100% termasuk dalam kategori baik sekali. 

 

3.5  Batasan Istilah  

1. Broiler atau ayam pedaging adalah ayam yang dipelihara dalam waktu singkat selama 35-40 

hari untuk menghasilkan daging. 

2. Usaha ternak broiler adalah usaha yang dilaksanakan seseorang dimana perkembangan ternak 

ayam pedaging dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak. 

3. Usaha pola kemitraan adalah bentuk kerjasama berbentuk dari yang besar (perusahaan inti) 

kepada yang kecil (peternak plasma) untuk bersama melakukan tindakan yang sama- sama 

menguntungkan. 

4. Penerimaan adalah total dari penjualan broiler, sekam + kotoran, sekam, sak pakan, bonus 

FCR, bonus mortalitas, bonus transport dan diskon pakan. 

5. Modal adalah barang- barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses 

produksi. 

6. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah- ubah sesuai dengan perubahan tingkatan 

produksi.  

7. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap, tidak tergantung kepada perubahan tingkat 

kegiatan dalam menghasilkan keluaran atau produk di dalam interval tertentu. 

8. Penyusutan adalah penurunan nilai faktor- faktor produksi tetap akibat penggunaannya dalam 

proses produksi. 
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9. Analisa Break Event Point adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat 

penjualan dan komposisi produksi serta jumlah keluaran produksi yang diperlukan hanya 

untuk menutup semua biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. 

10. Analisa sensitivitas adalah teknik analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran 

sejauh mana suatu keputusan akan konsisten meskipun terjadi perubahan- perubahan faktor- 

faktor atau parameter- parameter yang mempengaruhi. 

11. R/C Ratio adalah perbandingan antara penerimaan dengan biaya poduksi usaha pemeliharaan 

broiler. 

12. Rentabilitas adalah kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Peternakan 

Usaha peternakan broiler terletak di kecamatan Ujung Pangkah, kecamatan Cerme dan 

kecamatan Benjeng dibawah PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya pada wilayah Gresik ini 

berada pada suhu udara berkisar 24o C-32o C untuk kecamatan Ujung Pangkah dan kecamatan 

Cerme terletak pada suhu udara berkisar 24o C-30o C, sedangkan untuk kecamatan Benjeng 

terletak pada suhu udara berkisar 26o C-34o C. Serupa pernyataan Anonymous (2006a) bahwa 

temperatur kandang berkisar antara 32,2 o C-35 ºC. Namun suhu ini lebih tinggi dibandingkan 

dengan penelitian Kurniawan (2010) yaitu suhu pemeliharaan broiler berkisar 20o C-25o C. 

Beberapa upaya yang dilakukan peternak untuk menghadapi suhu yang terlalu tinggi adalah 

dengan menggunakan kandang open house dan mengatur kepadatan kandang. Peternakan ini 

terletak dekat dengan jalan raya dan terdapat pada lingkungan tidak padat penduduk sehingga 

dalam aktivitasnya mudah dan tidak mengganggu penduduk sekitar. 

 Peternakan broiler yang dimiliki oleh peternak bermitra dengan PT. Semesta Mitra 

Sejahtera Surabaya pada wilayah Gresik berkapasitas antara 1.500 ekor hingga 25.000 ekor. Pada 

kecamatan Ujung Pangkah, peternak berjumlah 13 orang dengan jumlah populasi ayam 

keseluruhan 138.500 ekor. Pada kecamatan Cerme, peternak berjumlah 8 orang dengan jumlah 

populasi ayam keseluruhan 36.200 ekor, sedangkan pada kecamatan Benjeng, peternak berjumlah 

5 orang dengan jumlah populasi ayam keseluruhan 15.500 ekor. 

 

4.2 Gambaran Umum PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya 

PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya merupakan salah satu perusahaan yang 

mengkhususkan diri dalam usaha budidaya ayam ras pedaging final stock dengan melakukan 

kerjasama bersama peternak rakyat melalui pola kemitraan inti plasma dimana PT. Semesta Mitra 

Sejahtera sebagai inti dan peternak sebagai plasma. PT. Semesta Mitra Sejahtera resmi berdiri 

pada tahun 2007 dengan beberapa cabang yang terletak pada beberapa kabupaten di Jawa Timur. 
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PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya ini merupakan perusahaan peternakan broiler 

dengan pola inti plasma dimana PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya bertindak sebagai inti dan 

peternak sebagai plasma. Sebagai inti, PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya berkewajiban 

memberikan bimbingan kepada peternak, menyediakan DOC, menyediakan pakan, menyediakan 

vaksin dan obat- obatan, melakukan kontrol serta menangani panen dan pemasaran. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Roghib (2004) bahwa kewajiban pihak inti adalah menyediakan sarana 

produksi peternakan bagi pihak plasma dan memberikan pelayanan seperti bimbingan teknis hasil 

budidaya ayam pedaging kepada pihak plasma. Mahyudi, Suryahadi dan Saleh (2010) 

menambahkan bahwa perusahaan inti ini menyediakan Day Old Chicken (DOC), pakan, vitamin, 

obat, menetapkan harga sesuai kontrak termasuk harga jual ayam dan pembayaran  piutang 

dipotong langsung setelah perhitungan hasil panen. Adapun pelaksanaan kemitraan yang 

dilakukan oleh PT. Semesta Mitra Sejahtera dalam hal pengadaan sarana produksi ternak (DOC, 

pakan, obat- obatan) dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pelaksanaan kemitraan dalam hal pengadaan sarana produksi ternak (sapronak) 

PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya mulai menjalankan usahanya di Kabupaten Gresik 

pada tahun 2007 dengan jumlah populasi awal adalah sebesar 123.000 ekor dengan jumlah 16 

orang peternak plasma, kemudian pada bulan November 2011 dilakukan total populasi ternak 

broiler yang dimiliki sebesar 425.000 ekor persiklus 35 hari sampai dengan 37 hari dengan 

jumlah peternak plasma sebanyak 83 orang pada wilayah Gresik dan Pandaan. Panen pada umur 

35 hari sampai dengan 37 hari dikarenakan kepadatan kandang telah mencapai 14 kg/m2 dan 

Perusahaan pemasok bibit dan pakan 

Perusahaan obat 
dan vaksin 

PT. Semesta Mitra 
Sejahtera 

Peternak Plasma 

Pedagang ayam 
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bobot telah mencapai 1,8 kg-2 kg per ekor. Sesuai pernyataan Fadilah, dkk. (2007) bahwa strain 

broiler komersial cobb pada umur 5 minggu mencapai bobot 2,049 kg. 

Peternak plasma wilayah Gresik yang bergabung dengan PT. Semesta Mitra Sejahtera 

pada awalnya adalah plasma yang berasal dari hasil perekrutan pada penyuluhan program 

Peternak Inti Rakyat (PIR) perunggasan. Setelah melihat keberhasilan PT. Semesta Mitra 

Sejahtera secara manajemen dan keberhasilan dari peternak plasma, akhirnya banyak peternak 

mandiri yang juga ikut mengajukan kerjasama kemitraan usaha peternakan broiler dengan PT. 

Semesta Mitra Sejahtera. Hal ini dilakukan oleh peternak guna mempertahankan usahanya disaat 

harga sarana produksi (pakan, DOC, obat- obatan, vaksin) yang semakin tinggi serta harga 

daging dipasaran yang tidak menentu (fluktuatif). Sesuai dengan pernyataan Dewanto (2005) 

yang menjelaskan bahwa pola kemitraan yang menghubungkan antara perusahaan inti dengan 

plasma mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup tinggi karena pola kemitraan ini dapat 

mengatasi kendala pendanaan maupun kualitas produk ditingkat petani atau peternak, kemitraan 

dapat menjamin pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi  petani atau peternak. Sumardjo, 

Sulaksana dan Darmono (2004) menambahkan bahwa keunggulan kemitraan dari pola inti 

plasma, antara lain tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan, tercipta 

peningkatan usaha serta dapat mendorong perkembangan ekonomi. Diharapkan adanya kemitraan 

ini, peternak yang kekurangan dana untuk mendirikan usaha peternakan broiler, tetap dapat 

mendirikan usahanya dengan bekerjasama dengan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya yang 

menyanggupi pembelian pakan oleh peternak dengan pembayaran diakhir panen sehingga 

ekonomi peternak dapat meningkat dan perusahaan dapat menjamin kelancaran penjualan pakan 

ternak yang dijualnya. 

Sebagaimana sebuah perusahaan, maka struktur organisasi sangatlah dibutuhkan sebab 

memiliki korelasi terhadap kinerja perusahaan. Struktur organisasi ini diharapkan nantinya bisa 

tercipta sistem kerja perusahaan yang professional. Struktur organisasi PT. Semesta Mitra 

Sejahtera dapat dilihat pada Gambar 5, sedangkan bagian- bagian kedudukan karyawan dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur organisasi PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya 

Tabel 5. Kedudukan dan tugas karyawan PT. Semesta Mitra Sejahtera  

No. Jabatan Uraian Tugas 

1. Production Head 

(Branch Head) 

- Membuat anggaran perusahaan 
- Mengatur kapasitas populasi cabang PT. Semesta 

Mitra Sejahtera yang didudukinya 
- Mempertanggung jawabkan performance cabang PT. 

Semesta Mitra Sejahtera yang didudukinya 
- Memeriksa laporan panen dari Technical Service 
- Memeriksa laporan performance dari administrasi 
- Mengontrol harga pasar yang dilakukan oleh 

marketing 

2. Administration - Membuat dan melaporkan order obat, order pakan dan 
order DOC 

- Memasukkan laporan performance 
- Koordinasi bersama Technical Service dalam 

membuat laporan panen 

3. Technical Service - Membuat laporan stok ayam 
- Membuat laporan panen 
- Membuat rencana order DOC, pakan dan obat 
- Membuat rencana panen 
- Melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap 

peternak plasma 

4. Marketing - Menjual ayam siap panen yang dilaporkan oleh 
Technical Service 

- Mengonrol kenaikan dan penurunan harga ayam 
- Melakukan penagihan terhadap pakan 

 

Production Head (Branch Head) 
Darmadi Soenarjo 

Administration 
Sigit Savalas 

Technical Service (TS) 
1. Rum Setyobudi 
2.  Eko Budi Santoso 

Marketing 
Rumai Adi Setyawan 



31 

 

4.3 Mekanisme Hubungan Kerjasama Antara Peternak dan PT. Semesta Mitra Sejahtera 

Surabaya 

 Pola kemitraan yang dikembangkan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya ini dengan 

peternak plasma adalah bersistem kemitraan inti plasma. Pelaksanaan pola kemitraan atau 

kerjasama ini dilakukan setelah masing- masing pihak baik inti maupun plasma sepakat untuk 

melakukan kerjasama dengan surat perjanjian kontrak kerjasama. Dewanto (2005) menyatakan 

bahwa pola kemitraan yang terjadi seringkali merupakan perjanjian standar atau baku, dimana 

peternak plasma tidak mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut. 

Surat perjanjian kontrak kerjasama dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 Sebelum penandatanganan kontrak, peternak atau plasma harus melakukan beberapa 

prosuder yang ditempuh sebelum menjalin kerjasama dengan pihak inti hingga pihak inti 

mengunjungi peternak (plasma) untuk memberikan pembinaan dan penjelasan mengenai DOC, 

pakan dan obat- obatan. Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pihak plasma, sebagai- 

berikut: 

1. Plasma mendaftarkan diri sebagai anggota mitra 

Calon plasma PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya mendaftarkan diri sebagai 

anggota plasma dan harus memenuhi syarat- syarat yang diberikan oleh inti, antara lain 

plasma mampu menyiapkan kandang sendiri dengan kapasitas minimal 1.500 ekor, 

plasma mampu menyediakan anak kandang sendiri, plasma mampu menyediakan 

peralatan kandang dan gudang sendiri, lokasi kandang tidak berlokasi pada daerah PT. 

Semesta Mitra Sejahtera cabang lainnya, lokasi kandang terdapat listrik dan dapat 

dilewati truk kapasitas minimal 7,5 ton dan plasma bersedia memberikan jaminan 

berupa sertifikat (tanah, rumah, ruko dan lain- lain). Sesuai pernyataan Mahyudi, dkk. 

(2010) bahwa jenis- jenis sistem kemitraan inti plasma yang dijalankan, antara  lain  

sistem kemitraan dimana  peternak  plasma menyediakan  kandang, sekam, gas/ 

minyak  tanah  dan mengelola pemeliharaan ayam ras. 

2. Inti melakukan survey lokasi kandang dan perkandangan 

Pihak inti melakukan survey lokasi kandang dan memberikan persetujuan jika lokasi 

kandang dan perkandangan memenuhi syarat. Syarat lokasi kandang antara lain lokasi 

kandang tidak berlokasi pada daerah PT. Semesta Mitra Sejahtera cabang lainnya, 
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kandang membujur dari timur ke barat atau sebaliknya, cukup air, terdapat listrik, tidak 

terlalu jauh dengan pemukiman penduduk, tanah tempat pendirian kandang tidak 

terlibat sengketa dan dapat dilalui oleh truk kapasitas minimal 7,5 ton. Persyaratan 

kandang dalam penelitian (Roghib, 2004) disebutkan bahwa persyaratan yang 

berkaitan dengan kandang tidak mutlak ditetapkan oleh pihak perusahaan, artinya jika 

peternak telah memiliki kandang sendiri yang sudah dipergunakan sebelumnya dan 

tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diyakini oleh pihak perusahaan, maka 

peternak tetap diberi kelonggaran untuk menjadi anggota plasma perusahaan. Pada PT. 

Semesta Mitra Sejahtera Surabaya, kandang yang tidak sesuai dengan persyaratan inti, 

kandang ini akan diatur kembali oleh Technical Service (TS) dari perusahaan inti. 

3. Pengurusan agunan 

Calon peternak plasma harus menyerahkan agunan atas kredit, yaitu berupa surat tanah 

yang memiliki sertifikat, sertifikat rumah, sertifikat sawah dan lain- lain yang telah 

disahkan oleh aparat kecamatan setempat, dalam hal ini adalah kecamatan Ujung 

Pangkah, Cerme dan Benjeng. Sertifikat yang dijadikan agunan tersebut haruslah tidak 

dalam sengketa. Agunan ini sewaktu- waktu dapat dijual oleh pihak inti tanpa harus 

meminta persetujuan peternak apabila pihak plasma tidak membayar hutang- 

hutangnya kepada pihak inti sejak diadakannya penghentian perjanjian kontrak 

kerjasama. Penjualan agunan ini tidak pernah terjadi karena hutang akan langsung 

dipotong pada nota penjualan atau jika terjadi kerugian, biaya pakan, obat- obatan dan 

DOC akan ditanggung oleh pihak PT. Semesta Mitra Sejahtera. Sesuai dengan 

pernyataan Santoso (2004) bahwa setiap usaha bisnis selalu terdapat resiko, dengan 

kemitraan diharapkan resiko yang besar dapat ditanggung bersama (risk sharing). Bagi 

pihak inti, resiko harga ayam yang fluktuasi dipasaran akan ditangani oleh pihak inti 

dengan membeli ayam sesuai perjanjian tanpa dipengaruhi harga ayam yang fluktuatif 

dan bagi peternak plasma, resiko kerugian panen ayam, biaya yang terkait DOC, pakan 

dan obat- obatan tidak dibebankan kepada plasma. 

4. Penandatanganan kontrak 

Perjanjian kontrak yang dibuktikan dengan penandatanganan kontrak dilakukan dengan 

mengisi formulir perjanjian. Penandatanganan perjanjian diatas materai dengan 

dihadiri saksi. Didalam surat perjanjian kontrak tersebut terdapat aturan hak dan 
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kewajiban sehingga plasma dan pihak inti mengetahui hak dan kewajiban masing- 

masing serta terdapat anturan main selama kerjasama dalam pola kemitraan PT. 

Semesta Mitra Sejahtera yang meliputi: 

1. Penjelasan pengertian pihak Pertama dan Pihak Kedua. 

2. Tanggung jawab inti dan peternak plasma 

3. Lokasi peternakan. 

4. Pemasokan sapronak dan jaminan pembayaran oleh peternak plasma. 

5. Pemberian kuasa atas kegagalan pembayaran hutang oleh peternak plasma. 

6. Hak inti dan peternak plasma. 

7. Penjelasan pihak- pihak yang berhubungan sah dengan inti maupun plasma. 

8. Jangka waktu berlakunya perjanjian dan perpanjangan perjanjian serta penghentian 

perjanjian secara sepihak oleh pihak inti. 

9. Pengalihan hak dan kewajiban inti dan peternak plasma. 

10. Penjelasan pertanggung jawaban pihak inti dan peternak plasma dalam keadaan 

memaksa (force majeure). 

11. Penjelasan penyelesaian masalah melalui musyawarah dan jalan hukum. 

Disini terlihat bahwa ada sebuah ketimpangan dalam hubungan kerjasama. Peternak 

yang akan menjadi mitra kerja dari pihak PT. Semesta Mitra Sejahtera ini tidak 

memiliki daya tawar sama sekali, secara vertikal pembentukan harga dan aturan- aturan 

yang dilakukan kerjasama nanti sepenuhnya terletak pada perusahaan inti. Sesuai 

sengan pernyataan Dewanto (2005) bahwa pola kemitraan yang terjadi seringkali 

merupakan perjanjian standar atau baku, dimana peternak plasma tidak mempunyai 

kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut. Peternak plasma hanya 

menerima formulir perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan inti untuk disetujui, 

tanpa punya kesempatan untuk melakukan negoisasi atas syarat- syarat yang diajukan 

oleh perusahaan inti. 

Kontrak ini dapat diakhiri apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT. 

Semesta Mitra Sejahtera sebagai pihak Pertama (inti) ataupun pihak Kedua (petenak 

plasma) sesuai dengan yang tertulis pada Surat Perjanjian Kemitraan PT. Semesta 

Mitra Sejahtera pasal 8 ayat 8.3 dan 8.4, antara lain: (1) Pihak Kedua tidak mematuhi 
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ketentuan- ketentuan perjanjian, (2) Pihak Kedua mengalami kerugian terus- menerus 

selama 2 (dua) periode pemeliharaan berturut- turut, (3) Pihak Kedua mengalihkan 

kewajibannya kepada pihak lain, (4) Pihak Kedua melakukan tindak pidana atau 

tindakan yang tercela, (5) Pihak Kedua pailit atau kehilangan hak keperdataannya, (6) 

Pihak Kedua melakukan tindakan- tindakan yang merugikan Pihak Pertama, (7) Pihak 

plasma dirugikan karena pemasokan sarana produksi yang diberikan oleh pihak inti 

tidak terpenuhi. Pemutusan kontrak ini dijelaskan oleh Widiono (2010) bahwa 

penyebab terjadinya pelanggaran kontrak diantaranya peternak kurang mengerti isi 

perjanjian yang dibuat sepihak oleh perusahaan, isi perjanjian tersebut menyebabkan 

peternak tidak memiliki posisi tawar terhadap kebijakan yang dibuat perusahaan, 

tingkat pendidikan dan pengalaman beternak broiler masih rendah, pola pikir peternak 

masih tradisional, peternak belum siap untuk melakukan pola bisnis yang 

dikembangkan oleh perusahaan dan terjadinya kecurangan yang dilakukan peternak 

maupun perusahaan akibat ketidak puasan akan hasil produksi. 

5. Kunjungan kepada peternak plasma 

Kunjungan ini bertujuan untuk memberi pembinaan dan penjelasan kepada peternak 

plasma tentang segala sesuatu yang meliputi pengiriman DOC, pengiriman pakan dan 

obat- obatan. Kunjungan ini dilakukan oleh pihak inti yang dilakukan oleh seorang 

Technical Service (TS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Prosedur penandatanganan kontrak kerjasama 

Pendaftaran Anggota Oleh Calon Plasma 

Survey Lokasi Oleh Pihak Inti 

Pengurusan Agunan 

Penandatanganan Kontrak Oleh Pihak Inti dan Plasma 

Kunjungan Kepada Peternak Oleh Technical Service Pihak Inti 
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4.4 Kedudukan Inti dan Plasma Pada PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya 

 PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya dalam melakukan kegiatannya tetap berdasarkan 

prinsip- prinsip perusahaan kemitraan dengan pola inti plasma sehingga dengan adanya PT. 

Semesta Mitra Sejahtera, kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha peternak dan karyawan PT. 

Semesta Mitra Sejahtera dapat terus semakin maju dan berkembang. Hal ini serupa disampaikan 

dalam penelitian Santoso (2004) yang menyebutkan bahwa pola kemitraan dikembangkan agar 

peternak rakyat sebagai ekonomi usaha kecil dapat terlibat dan turut mengambil manfaat 

didalamnya. 

 Kemitraan yang dikembangkan pada PT. Semesta Mitra Sejahtera meliputi tiga aktivitas 

pokok, yaitu: (1) pemasokan sarana produksi ternak berupa Day Old Chicken (DOC), pakan dan 

obat- obatan, (2) pemeliharaan ayam pedaging, (3) dan pemasaran hasil produksi. Perusahaan inti 

bertanggung jawab dalam pemasokan sarana produksi dan pemasaran hasil produksi berupa ayam 

hidup, sedangkan peternak plasma bertanggung jawab dalam proses produksi untuk 

menghasilkan broiler dengan kualitas baik dan juga peternak harus menyediakan kandang, anak 

kandang, peralatan serta biaya operasional lainnya. Sesuai pernyataan Prawirokusumo (2001) 

bahwa kemitraan yang menggunakan pola inti plasma sangat baik untuk perkembangan sektor 

perkebunan, peternakan dan perikanan dimana perusahaan inti adalah perusahaan besar yang 

melaksanakan pembinaan terhadap usaha kecil mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan 

teknis sampai pemasaran hasil produksi. Mahyudi, dkk. (2010) menambahkan dalam jenis- jenis 

sistem kemitraan inti plasma yang dijalankan dimana  peternak  plasma menyediakan  kandang, 

sekam, gas atau minyak  tanah  dan mengelola pemeliharaan ayam ras. 

 

              Technical Service (inti) 

- Bibit ayam (DOC)       - Kandang 
- Pakan         - Peralatan kandang 
- Obat- obatan, vaksin, vitamin      - Anak kandang 
- Bimbingan teknis 

 
 
   Technical Service dan penimbang (inti) Ayam Broiler 

Gambar 7. Kedudukan inti dan plasma 

PT. Semesta Mitra 
Sejahtera Surabaya (inti) 

Peternak 
Plasma 
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Sementara kedudukan mengenai hak dan kewajiban dari PT. Semesta Mitra Sejahtera 

sebagai inti dan peternak sebagai plasma dirangkum dari perjanjian pasal- pasal dalam surat 

perjanjian kerjasama kemitraan. Hak dan kewajiban dari  masing- masing, sebagai berikut: 

1. Hak dan kewajiban pihak inti (PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya) 

a. Hak 

- Melakukan pengecekan atas cara- cara pemeliharaan ayam, memastikan 

pelaksanaan biosecurity, memeriksa jumlah sapronak dan jumlah ayam 

pemeliharaan. 

- Mengubah atau meminta pihak plasma untuk mengubah tata cara pemeliharaan 

ayam yang tidak sesuai dengan standar pemeliharaan yang telah ditetapkan. 

- Memberikan sanksi yang dianggap perlu dan berguna bagi plasma jika terjadi 

pelanggaran. 

b. Kewajiban 

- Membina plasma dalam pelaksanaan budidaya atau pemeliharaan ayam. 

- Memberikan pelayanan dan bimbingan teknis budidaya ayam ras pedaging. 

- Menyediakan atau memasok sapronak kepada plasma yang akan ditentukan dari 

waktu ke waktu oleh inti. 

- Membantu mengelola penggunaan pakan, termasuk apabila perlu mengalihkan 

sapronak yang tidak digunakan, baik melalui jual beli, tukar menukar ataupun 

dengan cara lainnya kepada pihak lain. 

- Membantu administrasi dan pengelolaan kredit. 

- Membantu memasarkan ayam hasil pemeliharaan. 

- Bersedia menjadi pembeli siaga atas ayam hasil pemeliharaan plasma menurut 

syarat- syarat dan ketentuan- ketentuan yang disepakati. 

- Memberikan harga baru jika terjadi perubahan harga yang sangat melonjak. 

- Menfasilitasi pelepasan hak atas tanah jaminan kepada pihak lain guna menggambil 

pelunasan sebagian atau seluruh hutang pihak plasma pada pihak inti. 

- Menjual jaminan tanpa sepersetujuan pihak plasma untuk melunasi sebagian atau 

seluruh hutang plasma. 

- Melakukan tindakan- tindakan lain yang dianggap perlu dan berguna bagi eksekusi 

jaminan guna pelunasan sebagian atau seluruh hutang pihak plasma pada pihak inti. 
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- Melakukan pemutusan hubungan mitra jika plasma melakukan pelanggaran sesuai 

peraturan yang telah tercantum dalam surat perjanjian. 

2. Hak dan kewajiban pihak plasma (peternak) 

a. Hak 

- Mendapat kepastian pasokan sapronak. 

- Dalam hal penjualan atau pemasaran ayam kepada pihak inti, plasma mendapatkan 

pembayaran harga ayam setelah dipotong dengan jumlah hutang pihak plasma pada 

pihak inti. 

- Mendapatkan bonus kelebihan harga, bonus potongan harga pakan dan bonus Feed 

Consumtion Rate (FCR). 

b. Kewajiban 

- Dengan biaya sendiri menyediakan lahan dan membangung kandang ayam sesuai 

standar kandang ayam yang ditentukan pihak inti. 

- Menyediakan perlengkapan kandang sesuai standar perlengkapan yang ditentukan 

pihak inti. 

- Menyediakan tenaga kerja atau anak kandang. 

- Melakukan pemeliharaan ayam menurut petunjuk- petunjuk dan tata cara 

pemeliharaan ayam yang ditetapkan oleh pihak inti. 

- Menjaga mutu atau kualitas ayam dengan menggunakan sapronak dari pihak inti 

atau yang direkomendasikan oleh pihak inti. 

- Menjalankan prosedur administrasi dan tata cara panen yang telah ditetapkan. 

- Menjaga keamanan kandang dan sapronak, menjalankan biosecurity (sistem 

pengamanan hayati) yang ketat dan tidak diperkenankan memasukkan ayam 

tambahan dan atau pakan yang tidak direkomendasikan oleh inti kedalam farm. 

- Melapor secara periodik perkembangan pemeliharaan ayam kepada pihak inti. 

- Dalam tempo kurang dari dua belas (12) jam segera melapor kepada pihak inti 

apabila terjadi penyakit unggas. 

 Isi dari hak dan kewajiban diatas serupa dengan pernyataan  Roghib (2004) bahwa salah 

satu hak dan kewajiban pihak inti adalah memberikan pelayanan serta bimbingan teknis budidaya 

ayam pedaging kepada pihak plasma dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang 

dilakukan oleh plasma, sedangkan hak dan kewajiban dari pihak plasma salah satunya adalah 
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membangun dan menyediakan kandang ayam dengan peralatannya serta tenaga kerja yang 

diperlukan untuk pemeliharaan ayam pedaging dan plasma berhak mendapatkan bonus kelebihan 

harga. Hak yang tercantum dalam surat perjanjian kontrak PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya 

sedikit berbeda dengan pernyataan Mahyudi, dkk. (2010) bahwa salah satu hak perusahaan 

adalah menerima jaminan dari peternak berupa surat tanah. Pada PT. Semesta Mitra Sejahtera 

Surabaya, pemberian jaminan berupa sertifikat merupakan salah satu kewajiban dari pihak 

plasma dan merupakan salah satu syarat dari calon peternak plasma PT. Semesa Mitra Sejahtera 

Surabaya. Hak dan kewajiban inti dan plasma diatur dalam surat perjanjian kontrak pada 

Lampiran 2. 

 

4.5 Pelanggaran dan Permasalahan Kontrak Kerjasama Inti dan Plasma 

 Pelaksanaan kerjasama kemitraan antara PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya dan 

peternak plasmanya memanglah tidak semua berjalan dengan apa yang telah disepakati bersama 

saat awal pendaftaran kerjasama. Ada beberapa hal perjanjian yang dilanggar dalam pelaksnaan 

kemitraan oleh pihak inti maupun pihak plasma yang menyebabkan konflik antara kedua belah 

pihak yang bermitra. Hal ini didukung oleh pernyataan Widiono (2010) yang menyebutkan 

bahwa realisasi hubungan kemitraan yang terjalin antara inti dengan peternak ayam ras pedaging 

terkadang berbeda dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati bersama. 

 Adapun pelanggaran ataupun permasalahan yang terjadi pada pola kerjasama kemitraan 

antara PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya dengan peternak plasma dikelompokkan menjadi 

tiga (3) periode, yaitu periode pra produksi, periode produksi dan periode pasca produksi. 

4.5.1 Pelanggaran dan Permasalahan Selama Pra Produksi 

 Pelanggaran dan permasalahan pra produksi merupakan suatu pelanggaran dan 

permasalahan yang ada ketika pihak inti dan calon peternak plasma akan melaksanakan suatu 

kerjasama kemitraan. Beberapa pelanggaran dan permasalahan yang terjadi, sebagai berikut: 

a. Pelanggaran dan permasalahan oleh pihak inti 

Pada periode pasca produksi, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak inti. 

Pada awal pasca produksi, pihak inti yang diwakilkan oleh TS akan melakukan survey 

lokasi kandang dan perkandangan untuk mengetahui kondisi kandang tersebut apakah 
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telah sesuai atau tidak dengan yang telah ditetapkan oleh PT. Semesta Mitra Sejahtera 

Surabaya. Pelanggaran awal peternak seperti kandang yang tidak membujur dari barat 

ke timur atau sebaliknya sesuai persyaratan dari pihak inti, maka calon peternak 

tersebut akan ditolak sebagai peternak plasma. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga 

produktifitas broiler yang akan dipelihara. 

b. Pelanggaran dan permasalahan oleh pihak plasma 

1. Letak lokasi kandang berada pada wilayah PT. Semesta Mitra Sejahtera non 

Surabaya 

PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya dalam menyetujui calon peternak plasma 

memiliki aturan tersendiri mengenai letak lokasi kandang yang termasuk wilayah 

PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya atau bukan. Terkadang terdapat beberapa 

calon peternak yang ingin bekerjasama dengan PT. Semesta Mitra Sejahtera 

Surabaya, namun lokasi kandang yang ada terdapat pada wilayah PT. Semesta Mitra 

Sejahtera lainnya (non Surabaya). Sebagai contoh terdapat calon peternak yang 

lokasi kandangnya terdapat di kecamatan Babat Lamongan, sehingga peternak tidak 

dapat menjadi peternak plasma PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya dan oleh PT. 

Semesta Mitra Sejahtera Surabaya, peternak ini dianjurkan untuk mendaftarkan diri 

menjadi peternak plasma PT. Semesta Mitra Sejahtera Lamongan. 

2. Perkandangan tidak sesuai 

Pelanggaran yang terjadi saat pra produksi, beberapa calon peternak plasma telah 

memiliki kandang, namun kandang yang dimiliki tidaklah membujur dari barat ke 

timur ataupun sebaliknya sehingga membuat calon peternak plasma tersebut ditolak 

oleh pihak inti. Penentuan pembuatan arah kandang membujur timur ke barat 

dilakukan berdasarkan asumsi agar ayam di dalam kandang tidak terkena sinar 

matahari secara langsung sehingga sinar matahari yang akan didapatkan berlebihan 

(Anonymous, 2010a). 

3. Calon peternak tidak memahami isi surat perjanjian kontrak kerjasama 

Beberapa peternak plasma PT. Semesta Mitra Sejahtera saat awal menandatangani 

surat perjanjian kontrak kerjasama kurang memperhatikan prosedur dalam surat 

perjanjian kontrak serta kurang memahami isi dari surat perjanjian tersebut. 

Peternak bisaanya hanya memahami wawasan yang diberikan oleh pihak inti 
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tentang aturan main yang akan dilakukan selama kerjasama kemitraan umum oleh 

inti dalam hal ini adalah Technical Service atau sebelumnya peternak juga telah 

mengetahui pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. Semesta Mitra Sejahtera dari 

peternak lain yang sebelumnya telah terlebih dahulu menjadi peternak plasma PT. 

Semesta Mitra Sejahtera Surabaya. 

4.5.2 Pelanggaran dan Permasalahan Selama Produksi 

 Pelanggaran dan permasalahan selama proses produksi merupakan pelanggaran dan 

permasalahan yang terjadi ketika kedua belah pihak baik inti maupun plasma telah resmi 

melakukan kesepakatan kerjasama yang ditandai dengan telah ditandatanganinya surat perjanjian 

kotrak kerjasama oleh kedua belah pihak. Pelanggaran atau permasalahan ini terjadi mulai dari 

penyerahan sarana produksi dari pihak inti kepada pihak plasma hingga panen. Beberapa 

pelanggaran dan permasalahan yang terjadi, sebagai berikut: 

a. Pelanggaran dan permasalahan oleh pihak inti 

1. Keterlambatan pengiriman pakan dan obat- obatan 

Permasalahan pertama selama proses produksi adalah tentang terlambatnya 

penyediaan sarana produksi, yaitu pakan dan obat- obatan. Permasalahan ini terjadi 

dikarenakan stok pakan dan obat- obatan di gudang PT. Semesta Mitra Sejahtera 

sedang kosong. Serupa dengan penelitian Lestari (2009) yang menyebutkan bahwa 

permasalahan usaha kemitraan ayam pedaging yang juga dapat ditemukan saat 

kerjasama berlangsung, yaitu adanya kesalahan-kesalahan yang datang dari pihak 

perusahaan inti, seperti keterlambatan pengiriman sarana produksi. Penanganan dari 

masalah tersebut adalah pihak inti melakukan transfer pakan dari plasma yang 

kelebihan pakan dan segera memesan pakan dari perusahaan pakan induk PT. 

Semesta Mitra Sejahtera dan segera mencarikan obat- obatan di poultry shop guna 

menanggulangi penyakit yang terjadi. 

b. Pelanggaran dan permasalahan oleh pihak plasma 

1. Peternak tidak melakukan petunjuk yang diberikan oleh inti 

Dalam surat perjanjian disebutkan bahwa peternak harus melakukan pemeliharaan 

ayam menurut petunjuk- petunjuk dan tata cara pemeliharaan ayam yang ditetapkan 

oleh pihak inti, namun pada kenyataannya masih banyak peternak plasma PT. 
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Semesta Mitra Sejahtera Surabaya yang melakukan pemeliharaan dengan cara 

sendiri. Hal ini dilakukan oleh peternak dengan alasan peternak plasma memiliki 

metode sendiri yang berbeda dengan apa yang disarankan oleh pihak inti. Penelitian 

Roghib (2004) menyebutkan peternak tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan 

tidak dipermasalahkan, asalkan bagi inti usaha yang dijalankan oleh plasma 

berproduksi dengan baik.  

2. Pihak plasma tidak menerapkan biosecurity 

Kebanyakan peternak plasma tidak melakukan biosecurity. Disini terlihat beberapa 

peternak membiarkan masyarakat sekitar kandangnya keluar masuk lokasi kandang 

dan peternak tidak melakukan pembersihan kotoran secara berkala, akibatnya ayam 

broiler akan rawan terkena penyakit. Peternak juga sering terlambat dalam 

mengganti sekam sehingga sekam menjadi lembab. Selain dua hal tersebut, peternak 

tidak memberikan sanitasi di pintu masuk lokasi kandang. Hadi (2004) menyatakan 

bahwa program biosekuriti relatif tidak mahal, tetapi merupakan cara termurah dan 

efektif dalam mencegah serta mengendalikan penyakit pada ayam, biosekuriti ini 

secara umum memberlakukan kontrol tehadap lalu lintas orang, seperti mengunci  

pintu  dan melarang semua pengunjung atau mengizinkan masuk orang tertentu dan 

personil yang dibutuhkan setelah mereka didesinfeksi. 

3. Kurangnya pakan yang diberikan oleh pihak inti 

Pihak inti memang telah menyediakan pakan bagi peternak, namun terdapat kasus 

kurangnya pakan ayam yang dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman pakan. 

Solusi yang digunakan peternak adalah melakukan transfer pakan, peternak yang 

kelebihan pakan memberikan pakannya kepada peternak yang kekurangan, baik 

dengan sepengetahuan Technical Service maupun tanpa sepengetahuan Technical 

Service. Resiko dari transfer pakan ini adalah jika pakan yang diambil berasal dari 

kandang ayam yang ternak terkena penyakit, maka akan rawan bagi ayam yang 

sehat untuk tertular penyakit tersebut. Jika transfer pakan ini tanpa sepengetahuan 

pihak inti, maka ini merupakan sebuah pelanggaran karena peternak terhitung 

menambah pakan dari luar tanpa rekomendasi dari pihak inti. Berbeda dengan 

pernyataan Santoso (2004) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penambahan 

pakan yang dilakukan oleh peternak tanpa sepengetahuan pihak inti tidak 
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dipermasalahkan oleh inti karena pakan dari luar ini tidak akan dimasukkan dalam 

perhitungan FCR. 

4. Peternak menjual pakan kepada pihak lain 

Terdapat beberapa peternak yang menjual pakan dari pihak inti kepada pihak lain 

diluar kerjasama kemitraan tanpa sepengetahuan pihak inti. Para peternak menjual 

pakan tersebut dalam satuan kilogram dan penjualan pakan ini dimasukkan dalam 

recording pakan sehingga pakan tersebut terhitung dikonsumsi oleh ayam peternak 

plasma tanpa sepengetahuan Technical Service. Menanggulangi hal tersebut, 

Technical Service akan menganalisa kartu recording dengan membandingkan pakan 

yang terkonsumsi dengan bobot badan harian yang tercapai serta penyakit yang 

menyerang, dengan ini akan terlihat apakah peternak melakukan kecurangan dengan 

menjual pakan atau tidak. Jika plasma terbukti melakukan kecurangan, maka pihak 

inti akan menghentikan sementara pemeliharaan ayam hingga memutuskan 

hubungan kerjasama kemitraan 

5. Pihak plasma menambah pakan diluar yang diberikan oleh inti 

Selisih bonus Feed Consumtion Rate (FCR) yang diberikan oleh PT. Semesta Mitra 

Sejahtera Surabaya terhitung sangat tinggi. Semakin rendah FCR hasil pemeliharaan 

peternak dari standart yang ditetapkan oleh inti, maka akan semakin banyak bonus 

yang didapatkan oleh peternak. Misalnya selisih FCR 0,0 sampai dengan 0,024, 

maka peternak akan mendapatkan bonus FCR sebanyak Rp. 70/kg, selisih FCR 

0,025 sampai dengan 0,049, maka peternak akan mendapatkan bonus FCR sebanyak 

Rp. 100/kg. Hal inilah yang membuat peternak melakukan kecurangan dengan 

menambahkan pakan lain seperti jagung kedalam pakan tanpa sepengetahuan pihak 

inti. Menanggapi pihak tersebut, pihak inti masih memberikan toleransi asal ayam 

yang mereka hasilkan masih berkualitas tinggi tanpa mengurangi jumlah pakan 

yang diberikan oleh pihak inti. Jika plasma terbukti melakukan kecurangan, maka 

pihak inti akan menghentikan sementara pemeliharaan ayam hingga memutuskan 

hubungan kerjasama kemitraan 

6. Pihak plasma memasukkan ayam lain diluar sapronak yang diberian inti 

Terdapat beberapa peternak yang melakukan kecurangan dengan memasukkan 

ayam lain yang tidak diberikan oleh pihak inti. Akibatnya ayam tidak mampu 
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mencapai bobot badan standart karena pakan yang diberikan kurang serta rentan 

terjadi kematian karena kapasitas kandang tidak mencukupi. Yusuf (2008) 

menyebutkan bahwa kepadatan kandang berpengaruh pada pertumbuhan bobot 

badan ayam dan konsumsi pakan karena semakin padat kandang tersebut, maka 

akan terjadi kompetisi konsumsi pakan. Kartasudjana dan Suprijadna (2006) 

menambahkan bahwa kandang yang terlalu padat akan mempengaruhi performa 

ayam seperti konsumsi ransum menurun akibat temperatur kandang meningkat, 

pertumbuhan menurun, kematian bertambah, kanibalisme bertambah dan efisiensi 

penggunaan ransum menurun. 

Kecurangan ini dilakukan karena peternak ingin memiliki ayam (non kemitraan) 

namun peternak tidak ingin mengeluarkan biaya pakan yang memanglah tinggi. 

Menanggapi keadaan ini, Technical Service sewaktu- waktu akan mencocokkan 

jumlah ayam yang dilaporkan melalui kartu recording dengan jumlah ayam yang 

ada dikandang dengan cara menghitung jumlah ayam saat itu yang terdapat 

dikandang. Jika plasma terbukti melakukan kecurangan, maka pihak inti akan 

menghentikan sementara pemeliharaan ayam hingga memutuskan hubungan 

kerjasama kemitraan. 

7. Pihak plasma menjual broiler hasil pemeliharaan kepada pihak lain 

Saat harga ayam dipasaran melonjak tinggi, beberapa peternak menjual ayam hasil 

pemeliharaan kepada pihak lain untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi 

tanpa sepengetahuan pihak inti. Pada kartu recording, ayam yang dijual kepada 

pihak lain dituliskan ayam mati, namun tidak terdapat bangkai yang dapat 

ditunjukkan pada TS dan biasanya peternak baru melaporkan kematian tersebut satu 

hingga dua hari setelah ayam tersebut dijual kepada kepihak lain. Ayam pada 

umumnya dijual kepada pihak lain pada umur 29 hari hingga 31 hari. 

Penanggulangannya, setiap ada kematian ayam, bangkai ayam telah mati diharapkan 

didokumentasikan dengan difoto terlebih dahulu dilokasi kandang tersebut sebelum 

bangkai ayam dibuang atau dibakar dan kematian dilaporkan kepada TS maksimal 

12 jam setelah adanya ayam yang mati serta pihak TS menganalisa recording 

mengenai penyakit yang terjangkit serta menghitung jumlah ayam karena bisaanya 

saat harga ayam dipasaran turun drastris, laporan kematian ayam sangat sedikit 
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hingga 5% dari total kematian yang dilaporkan saat harga ayam dipasaran melonjak 

tinggi. Jika plasma terbukti melakukan kecurangan, maka pihak inti akan 

menghentikan sementara pemeliharaan ayam hingga memutuskan hubungan 

kerjasama kemitraan. 

4.5.3 Pelanggaran dan Permasalahan Selama Pasca Produksi 

 Pelanggaran dan permasalahan pasca produksi merupakan pelanggaran dan permasalahan 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak setelah broiler yang dipelihara siap untuk dipanen. 

Beberapa pelanggaran dan permasalahan yang terjadi, sebagai berikut: 

a. Pelanggaran dan permasalahan oleh pihak inti 

Berkaitan kewajiban pihak PT. Semesta Mitra Sejahtera untuk membeli seluruh hasil 

produksa selama ini telah dilaksanakan dengan baik, namun yang menjadi 

permasalahan bagi peternak adalah ketidak pastian dari umur panen. Ketidak pastian 

ini menyebabkan terjadinya ketegangan antara kedua belah pihak. Ketegangan ini 

terjadi jika ayam yang telah tiba umur panen, tidak segera dipanen oleh pihak inti, hal 

ini disebkan karena harga daging ayam dipasaran turun dastris sehingga inti harus 

menunggu harga dipasaran naik kembali agar inti maupun plasma tidak mengalami 

kerugian.  

Masalah yang pernah terjadi pihak inti memanen ayam sampai umur 49 hari, hal ini 

sangat merugikan pihak plasma karena semakin banyak biaya pakan yang harus 

dikeluarkan, sementara pertumbuhan ayam sudah tidak maksimal karena broiler umur 

lebih dari 42 hari, antara jumlah pemberian pakan dan pertumbuhan bobot badan tidak 

sebanding. Sesuai pernyataan Kartasudjana dan Suprijadna (2006) menyebutkan bahwa 

pertumbuhan broiler yang paling cepat terjadi sejak menetas sampai umur 4–6 minggu, 

kemudian mengalami penurunan dan terhenti sampai mencapai dewasa. 

b. Pelanggaran dan permasalahan oleh pihak plasma 

Tidak ada masalah yang berarti yang dilakukan oleh peternak saat periode pasca 

produksi karena proses produksi, dari penimbangan hingga pemasaran telah ditangani 

oleh pihak inti. 
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4.6 Proses Produksi 

4.6.1 Perkandangan 

 Perkandangan broiler pada peternak kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya tiap 

perpindahan periode menggunakan kandang yang sama, yang artinya tiap pertumbuhan pada 

umur tertentu akan dilakukan pelebaran kandang dengan melebarkan pembatas atau penyekat 

yang digunakan untuk membatasi luas lantai didalam kandang agar luas lantai kandang dapat 

menampung jumlah ayam yang ada sehingga kepadatan kandang tidak akan mengganggu proses 

produksi. Kartasujadna dan Suprijadna (2006) mengungkapkan bahwa untuk memperoleh 

pertumbuhan yang baik, kepadatan kandang perlu diperhatikan, makin besar badan ayam, maka 

makin luas lantai yang diperlukan. Kandang yang terlalu padat akan menyebabkan kanibalisme, 

pertumbuhan yang lambat dan efisiensi penggunaan ransum yang rendah. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Setiapraja (2010) menyatakan bahwa pergerakan ayam yang terlalu bebas akan 

membuat energi ayam terkuras dan konsumsi pakan meningkat, sedangkan kepadatan kandang 

yang tinggi dan sirkulasi oksigen yang jelek berakibat stres pada ayam sehingga dapat 

menurunkan tingkat produksi daging.  

 Kepadatan kandang pada kandang peternak kemitraan PT. semesta Mitra Sejahtera 

Surabaya berbeda saat musim panas dan musim hujan. Musim dingin, kepadatan kandang adalah 

400 ekor/m2 pada umur 1 hari, pada umur 1 minggu kepadatan kandang sebesar 97 ekor/m2, pada 

umur 2 minggu kepadatan kandang sebesar 50 ekor/m2, pada umur 3 minggu kepadatan kandang 

sebesar 17 ekor/m2, pada umur 4 minggu kepadatan kandang sebesar 11 ekor/m2 dan pada umur 5 

minggu kepadatan kandang sebesar 8,5 ekor/m2. Musim panas kepadatan kandang adalah 350 

ekor/m2 pada umur 1 hari, pada umur 1 minggu kepadatan kandang sebesar 85 ekor/m2, pada 

umur 2 minggu kepadatan kandang sebesar 44 ekor/m2, pada umur 3 minggu kepadatan kandang 

sebesar 15,5 ekor/m2, pada umur 4 minggu kepadatan kandang sebesar 10 ekor/m2 dan pada umur 

5 minggu kepadatan kandang sebesar 7 ekor/m2. Hal tersebut berbeda dengan pendapat Fadilah, 

dkk. (2007) bahwa kepadatan ayam broiler untuk dikandang panggung adalah 6–7 ekor/m2. 

Perbedaan ini dikarenakan kepadatan pada kandang peternak kemitraan PT. Semesta Mitra 

Sejahtera Surabaya dibedakan pada musim penghujan dan musim panas, hal ini dikarenakan pada 

musim penghujan, suhu kandang dan disekitar kandang lebih rendah dibandingkan dengan suhu 
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pada musim panas sehingga kepadatan perlu ditambah agar ayam tidak mengalami cekaman 

dingin. 

 Bangunan kandang pada peternakan kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya 

berbentuk kandang panggung dengan luas standar 48 m x 8 m x 1,5 m (dari tanah hingga alas 

kandang) x 2 m (dari alas kandang hingga atap) untuk kapasitas 3.000 ekor ayam broiler strain 

cobb. Kandang panggung ini memudahkan sirkulasi udara dapat masuk mengingat daerah Gresik 

merupakan dataran rendah yang cukup panas. Arah kandang membujur dari barat ke timur atau 

sebaliknya agar ayam tidak terkena sinar matahari langsung dimana pada pagi hari, sisi lebar 

kandang bagian timur saja yang terkena matahari. Sesuai dengan pernyataan Fadilah, dkk. (2007) 

bahwa tinggi kaki kandang disarankan 1,5 m–1,8 m dengan lebar tidak melebihi 8 m dan panjang 

30 m–50 m, kandang sistem panggung memiliki sirkulasi udara lebih baik dibandingkan pada 

sirkulasi udara pada kandang postal, keadaan ini disebabkan udara dapat masuk melalui arah 

bawah dan arah samping serta kandang dengan bahan bambu dapat membuat udara masuk 

diantara sela- sela lantai. Penentuan pembuatan arah kandang membujur timur - barat dilakukan 

berdasarkan asumsi agar ayam di dalam kandang tidak terkena sinar matahari secara langsung 

sehingga sinar matahari yang akan didapatkan berlebihan (Anonymous, 2010a). Sirkulasi udara 

yang tidak lancar dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada ayam.  

Atap kandang terbuat dari asbes dan terdapat pula terbuat dari genteng dengan tipe atap 

monitor. Kedua bahan ini digunakan karena bahan tidak menyerap panas seperti halnya seng. 

Penggunaan atap monitor digunakan agar sirkulasi udara dapat berjalan baik dan dapat menekan 

terpaan angin kencang. Hal ini sesuai dengan pendapat Indarto (1990) bahwa dalam memilih 

bahan atap kandang usahakan bahan atap yang memiliki daya serap rendah terhadap panas agar 

dapat mendukung indeks kenyamanan yang baik sesuai dengan yang direncanakan. 

4.6.2 Pemberian Pakan dan Minum 

Pemberian pakan di peternakan kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya 

dilakukan secara ad libitum hingga fase finisher. Pembedaannya jumlah pakan yang diberikan 

dan jumlah pemberiannya berbeda. Jumlah pakan dan pemberian ini berbeda disebabkan karena 

kebutuhan pakan tiap harinya berbeda pula dan agar pakan yang diberikan cepat habis. 

Pemberian pakan pada peternak mitra PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya pada umur 1 sampai 

7 hari pakan menggunakan S00. Pada umur 8 sampai 21 hari pakan menggunakan S11-20J, 
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sedangkan pada umur 22 hari hingga panen menggunakan S11GJ. Fadilah (2007) menyatakan 

bahwa konsumsi ransum setiap minggu bertambah sesuai dengan bobot badan. Setiap 

minggunya, ayam mengkonsumsi ransum lebih banyak dibandingkan dengan minggu 

sebelumnya. Hal ini juga terjadi pada peternakan kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera 

Surabaya yang dari minggu ke minggu berikutnya jumlah konsumsi pakan semakin meningkat. 

Menurut Rasyaf (1994) konsumsi ransum ayam pedaging merupakan cermin dari masuknya 

sejumlah unsur nutrien ke dalam tubuh ayam. Jumlah yang masuk ini harus sesuai dengan yang 

dibutuhkan untuk produksi dan untuk hidupnya. Berikut ini tabel jumlah pakan yang diberikan 

serta jumlah pemberian pakan tiap minggunya. 

Tabel 6. Jumlah pemberian pakan harian 

Umur (hari) 
Jumlah Pakan Yang di Berikan 

Jumlah Pemberian/hari 
(g/ekor/hari) 

1 12 24 kali 
7 32 4 kali 
14 62 3 kali 
21 96 2 kali 
28 130 2 kali 
35 170 2 kali 

Sumber: Data primer diolah 2012 

Pemberian minum untuk selama pemeliharan ayam di peternakan kemitraan PT. Semesta 

Mitra Sejahtera Surabaya dilaksanakan secara ad libitum. Air minum ini harus tersedia sepanjang 

waktu karena kandungan air dalam tubuh ayam lebih dari 70%. Banyak mengkonsumsi air, 

persentase kandungan air dalam tubuh ayam dan temperatur tubuh ayam akan konstan sehingga 

dapat menghindarkan dari stres dan dehidrasi. Sesuai pernyataan Fadillah (2007) bahwa 

banyaknya air minum yang dikonsumsi ayam berhubungan dengan temperatur di dalam kandang, 

semakin panas temperatur di dalam kandang, semakin banyak konsumsi air minumnya. 

Banyaknya air yang dikonsumsi ayam akan berpengaruh terhadap pengurangan konsumsi pakan. 

4.6.3 Pencegahan Penyakit 

Pencegahan penyakit yang dilakukan peternak mitra PT. Semesta Mitra Sejahtera 

Surabaya dititik beratkan pada kebersihan kandang, kebersihan lingkungan serta kebersihan 

peralatan kandang atau yang biasa disebut dengan sanitasi. Sanitasi merupakan usaha 

pemeliharaan dan penjagaan lewat kebersihan. Fadillah, dkk. (2007) menyatakan bahwa sanitasi 
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atau biosecuritiy bertujuan untuk menjaga terjadinya perpindahan penyebab penyakit menular. 

Peternakan kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya saat ayam telah dipanen, kandang 

dilakukan sanitasi dengan cara menyemprot kandang dibersihkan lantai, tiang dan seluruh 

peralatan kandang dengan air hingga kotoran jatuh, membuang semua kotoran yang telah 

terkumpul, membersihkan lantai, tiang dan seluruh peralatan kandang dengan menggunakan 

larutan detergen, penyemprotan area dalam kandang dengan formalin (1 lt formalin dilarutkan 

dengan 20 lt air) serta penyemprotan desinfektan (virukill) 2 hari sebelum DOC masuk kandang. 

Pada masa pemeliharaannya, secara rutin tempat minum periode starter dan finisher dibersihkan 

1x sehari, lingkungan kandang dibersihkan tiap 2x sehari serta mengubur atau membakar bangkai 

ayam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fadilah, dkk. (2007) bahwa penanganan ayam mati dapat 

dilakukan dengan cara membakar bangkai, ditanam ataupun diproses kembali menjadi pakan. 

 Limbah pada peternakan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya terkumpul langsung 

dibawah kandang karena model dari kandang ini berbentuk panggung. Tiap kali setelah panen, 

kotoran langsung dibersihkan dan dimasukkan dalam sak pakan yang tidak lagi digunakan untuk 

dibuang atau dijual kembali. Pencegahan penyakit juga dilakukan dengan vaksinasi yang 

diberikan secara rutin guna menjaga daya tahan tubuh ayam dari penyakit. Beberapa hal yang 

harus diperhatikan ketika memberikan vaksin, yaitu ayam yang divaksinasi harus dalam keadaan 

sehat, dosis harus tepat, jenis vaksin sesuai periode ayam, vaksin masih terkemas dengan baik 

dan menggunakan peralatan vaksinasi yang steril. Serupa dengan pernyataan Fadilah, dkk. (2007) 

bahwa syarat ayam yang divaksin adalah ayam dalam keadaan sehat dan pelaksanaan vaksin 

harus sesuai rekomendasi. 

Pemeliharaan periode brooding, DOC tidak diberikan vaksin kecuali jika lingkungan 

kandang tersebut sebelumnya terkena penyakit flu burung. Pencegahan virus ini dilakukan 

dengan pemberian vaksin Avian Influenza (AI) pada umur 3 hari, 5 hari dan 7 hari dengan cara 

inject subcutan. Pada periode starter umur 12 sampai dengan 14 hari diberikan vaksin gumboro 

yang diberikan melalui air minum. Vaksin gumboro ini diberikan untuk mencegah penyakit 

gumboro yang sering menyerang ayam. Pada periode finisher umur 20 sampai dengan 21 hari 

diberikan vaksin ND Clone melalui spray. Vaksin ini juga berfungsi mencegah penyakit New 

Castle Disease. Hal ini berbeda dengan pernyataan Fadilah, dkk. (2007) bahwa vaksin ND Killed 

yang diberikan pada umur 4 hari diaplikasikan secara subcutan dan vaksin ND Live diaplikasikan 

secara tetes mata, sedangkan pada umur 21 hari diberikan vaksin ND Live kembali. Perbedaan ini 
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dapat dikarenakan riwayat penyakit yang pernah menyerang pada suatu peternakan berbeda- 

beda, serta beberapa jenis vaksin ND memiliki strain yang berbeda- beda. 

Pada peternakan mitra PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya juga diberikan obat dan 

vitamin, namun pada pemberiannya disesuaikan kebutuhan. Pada peternakan ini penyakit yang 

sering menjangkit broiler ialah penyakit Coli bacilosis dan CRD. Pada penyakit Coli bacilosis, 

umumnya peternak memberikan obat virukill + baycox + clorin 3ppm, sementara untuk penyakit 

CRD, diberikan obat consumix. Program obat dan vaksin dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

4.7 Karakteristik Responden Penelitian 

 Karakteristik responden meliputi keadaan umur responden, pendidikan, lama pengalaman 

beternak dan jenis ststus pekerjaan. Karakteristik masing- masing responden ini berpengaruh 

pada keberhasilan jalannya usaha peternakan broiler yang dimiliki oleh peternak, terlebih lagi 

peternak yang menjalankan kemitraan yang dituntut untuk mengikuti peraturan dan pengarahan 

perusahaan. 

4.7.1 Umur 

 Yuliyatun (2005) menyebutkan bahwa umur berhubungan dengan produktivitas kerja, 

oleh karena itu sebiknya pekerja yang masih dalam umur produktif, yaitu kurang dari 60 tahun 

agar dalam bekerja lebih efisien. Berbeda dengan pernyataan Roghib (2004) yang menyatakan 

bahwa umur produktif untuk sektor pertanian adalah 31 tahun hingga 40 tahun. Tingkat umur 

peternak dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Sebaran peternak kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya wilayah Gresik 
berdasarkan umur 

 
Rentang Umur (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 

20–39 12 46,15 
40–59 13 50,00 
> 60 1 3,84 

Jumlah 26 100 
Sumber: Data primer diolah 2012 



50 

 

 Pada penelitian, responden dengam umur 20–39 tahun sebesar 46,153%, responden 

dengan umur 40–59 tahun sebesar 50% dan responden dengan umur lebih dari 60 tahun sebesar 

3,846%. Umur ini sangat berpengaruh pada kekuatan fisik dan pengetahuan karena sektor 

peternakan lebih banyak menggunakan tenaga manusia dalam pemeliharaannya dan 

perkembangan tekhnologi yang akan menunjang keberhasilan ayam yang dipeliharanya. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Rakhmad (2011) yang menyatakan bahwa tingkat umur dan pendidikan 

dari peternak berdampak positif terhadap kemauan untuk mengadopsi inovasi dari teknologi 

dalam pemeliharaan ternak sehingga meningkatkan keuntungan dari usaha ternaknya. 

4.7.2 Pendidikan 

 Tingkat pendidikan dari peternak berdampak positif terhadap kemauan untuk mengadopsi 

inovasi dari tekhnologi dalam pemeliharaan ternak sehingga meningkatkan keuntungan dari 

usaha ternaknya (Rakhmad, 2011). Peternak broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera 

Surabaya wilayah Gresik seluruhnya pernah memperoleh pendidikan formal sehingga diharapkan 

peternak lebih terbuka terhadap inovasi baru yang dapat meningkatkan efisiensi usaha peternakan 

ayam broilernya. Tingkat pendidikan peternak dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Sebaran peternak kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya wilayah Gresik 
berdasarkan pendidikan 

 
Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 

Tidak Sekolah 0 0,00 
SD 7 26,92 

SLTP 7 26,92 
SMA 11 42,31 

DIV/ S1 1 3,85 
Jumlah 26 100 

Sumber: Data primer diolah 2012 

 Pada penelitian, pendidikan responden dengan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat 

Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) adalah sebesar 26,923%, tingkat Sekolah Menengah 

Atas (SMA) adalah sebesar 42,307 persen dan tingkat Diploma IV atau Strata 1 adalah sebesar 

3,846%. Pada tingat pendidikan yang lebih tinggi, peternak lebih mampu menyerap informasi 

yang diberikan oleh pihak inti, hal ini dikarenakan peternak memiliki wawasan yang lebih luas. 

Hal ini didukung oleh Pinckney (1994) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 
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pendidikan peternak, input dari usaha peternakan dapat meningkat karena peternak lebih 

cenderung dapat mengadopsi tekhnologi baru dalam usaha peternakannya. 

4.7.3 Lama Pengalaman Beternak 

 Pengalaman beternak berpengaruh pada keberhasilan pemeliharaan broiler karena 

semakin lama pengalaman beternak seorang peternak, maka peternak tersebut akan terbisaa 

dengan permasalahan- permasalahan yang terjadi selama berlangsungnya pemeliharaan ayam 

broiler. Lama pengalaman beternak dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Sebaran peternak kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya wilayah Gresik 
berdasarkan lama pengalaman beternak 

 
Pengalaman Beternak (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 

1-5 14 53,85 
6-10 7 26,92 
11-15 3 11,54 
16-20 1 3,85 
> 20 1 3,85 

Jumlah 26 100 
Sumber: Data primer yang diolah 2012 

 Pada penelitian, pendidikan responden dengan lama pengalaman peternak 1 sampai 5 

tahun adalah sebesar 53,846%, responden dengan lama pengalaman beternak 5–10 tahun adalah 

sebesar 26,923%, responden dengan lama pengalaman beternak 11–15 tahun adalah sebesar 

11,538%, responden dengan lama pengalaman beternak 16–20 tahun dan lebih dari 20 tahun 

adalah sebesar 3,846%. Roghib (2004) menyatakan bahwa semakin lama beternak ayam 

pedaging, maka akan semakin tinggi hasil yang akan diperoleh dari hasil produksi karena 

peternak mampu mengoreksi atau mengevaluasi usaha peternakan dari hasil yang dicapai 

sebelumnya. 

4.7.4 Jenis Status Pekerjaan 

 Jenis pekerjaan merupakan salah satu yang akan menentukan berhasil tidaknya 

pemeliharaan broiler, dengan terfokusnya pekerjaan sebagai peternak maka pemeliharannya akan 

berjalan dengan lancar dan peternak akan tergantung penghasilannya pada usaha pemeliharaan 

broiler yang dilakukannya. Jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Sebaran peternak kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya wilayah Gresik 
berdasarkan jenis pekerjaan 

 
Jenis Pekerjaan Jumlah (orang) Persentase (%) 

Pekerjaan Utama 21 80,77 
Pekerjaan Sampingan 5 19,23 

Jumlah 26 100 
Sumber: Data primer diolah 2012 

 Hasil penelitian menunjukkan pekerjaan utama sebagai peternak memiliki persentase 

terbesar sebesar 80,769%, sementara persentase pekerjaan beternak sebagai pekerjaan sampingan 

adalah sebesar 19,23%. Jenis pekerjaan beternak sebagai pekerjaan utama menjadi tumpu 

perekonomian keluarga peternak. Hal ini dikarenakan penghasilan sebagai peternak lebih dapat 

menjamin tercukupinya kebutuhan peternak serta pendapatan yang didapatkan lebih besar 

dibandingkan pekerjaan lain yang dimiliki oleh peternak. Hal ini diperkuat dalam penelitian 

Roghib (2004) yang menyatakan bahwa pekerjaan beternak ayam pedaging merupakan pekerjaan 

utama sebagai sumber penghasilan utama bagi peternak dalam menghidupi rumah tangga 

keluarganya. 

 

4.8 Modal 

Modal merupakan faktor penting dalam membangun suatu usaha, demikian pula dalam 

usaha peternakan broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera. Besarnya modal akan 

menentukan sebesar apa kapasitas ayam yang akan diternakkan.  

Modal meliputi segala sesuatu yang diciptakan manusia dan digunakan untuk 

memproduksi barang- barang dan jasa- jasa yang mereka inginkan. Dari hasil penelitian 

peternakan broiler mitra PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya wilayah Gresik modal dibagi 

menjadi dua, yaitu modal tetap yang meliputi kandang, peralatan (timba, tandon, baki pakan, 

tempat minum, paralon, timbangan, keranjang panen, sapu, sikat lantai, kipas angin, tirai 

kandang, timba, pemanas DOC dan minyak gas), gudang, gaji karyawan, transportasi, sewa lahan 

dan modal tidak tetap yang meliputi DOC, pakan, vaksin, vitamin dan obat- obatan. 

Pengelompokan tersebut telah sesuai dengan pernyataan Soekartawi (1995) bahwa modal dapat 

digolongkan berdasarkan fungsinya, yaitu modal tetap yang tidak habis dipakai dalam satu 
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periode produksi dan modal tidak tetap yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. 

Data modal dapat dilihat pada tabel 11. 

Tabel 11. Modal per tahun peternak broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya 
wilayah Gresik 

Strata Biaya Tidak Tetap (Rp.) Biaya Tetap (Rp.) Total (Rp.) 

Strata I 89.041.934,25 58.541.714,29 147.583.648,54 

Strata II 191.073.687,40 133.504.666,70 324.578.354,10 

Sumber: Data primer diolah 2012 

Modal awal peternak mitra PT. Semesta Mitra Sejahtera pada strata I dengan jumlah 

pemeliharaan ayam < 6.250 ekor adalah sejumlah Rp. 147.583.648,54dan pada strata II dengan 

jumlah pemeliharaan ayam > 6.250 ekor sejumlah Rp. 324.578.354,10 dengan. Hasil penelitian 

menunjukkan, besarnya modal dipengaruhi oleh besarnya skala usaha. Semakin besar skala 

usaha, semakin besar modal yang dibutuhkan. Selengkapnya data modal dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

 

4.9 Biaya Produksi 

 Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang harus digunakan produsen untuk 

menghasilkan output. Hasil penelitian, biaya produksi dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya 

tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap tidak akan berubah jumlahnya meskipun barang yang 

diproduksi bertambah ataupun berkurang, sedangkan biaya tidak tetap akan bertambah jumlahnya 

jika barang yang diproduksi bertambah. Hal tersebut sesuai pendapat Umar (2003) bahwa biaya 

perusahaan dikelompokkan atas biaya tetap dan biaya variabel, biaya variabel jumlahnya 

berubah- ubah sesuai dengan perubahan tingkatan produksi, sedangkan biaya tetap merupakan 

biaya yang jumlahnya tetap, tidak tergantung kepada perubahan tingkat kegiatan dalam 

menghasilkan keluaran atau produk di dalam interval tertentu. Biaya tetap pada peternakan 

broiler mitra PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya wilayah Gresik adalah penyusutan kandang 

dan sewa lahan, penyusutan gudang, gaji karyawan yang dibayarkan per siklus pemeliharaan, 

penyusutan peralatan yang terdiri dari timba, tandon, baki pakan, tempat minum, paralon, 

timbangan, keranjang panen, sapu, sikat lantai, kipas angin, tirai kandang, timba, pemanas DOC 
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dan minyak gas, sedangkan komponen biaya variabel terdiri dari DOC, pakan, obat- obatan atau 

vaksin dan listrik. Hasil penelitian, biaya diakumulasikan pertahun dan atas pertimbangan jumlah 

panen pertahunnya. 

Tabel 12. Biaya produksi per tahun peternak broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera 
Surabaya wilayah Gresik 

No. Uraian 
Strata I Strata II 

Jumlah (Rp.) (%) (%) Jumlah (Rp.) (%) (%) 

1. Biaya Tetap 

   Penyusutan Kandang 

   Penyusutan Gudang 

   Penyusutan Peralatan 

   Gaji Karyawan 

 

4.490.791,67 

303.466,67 

1.898.054,08 

6.622.916,67 

 

0,85 

0,06 

0,36 

1,25 

 

33,73 

2,28 

14,25 

49,74 

 

7.753.625,00 

393.758,33 

3.284.262,50 

8.595.833,33 

 

0,68 

0,03 

0,29 

0,76 

 

38,71 

1,97 

16,40 

42,92 

 Total biaya tetap 13.315.229,09 2,52 100,00 20.027.479,16 1,76 100,00 

2. Biaya Tidak Tetap 

   DOC 

   Pakan 

   Obat- obatan 

  Sekam 

   Listrik 

 

117.151.285,70 

393.148.371,40 

6.072.782,57 

237.187,50 

118.593,75 

 

22,10 

74,17 

1,14 

0,04 

0,02 

 

22,67 

76,08 

1,17 

0,05 

0,02 

 

255.202.500,00 

848.421.950,00 

12.340.064,00 

552.000,00 

276.000,00 

 

22,45 

74,63 

1,08 

0,05 

0,02 

 

22,85 

75,97 

1,10 

0,05 

0,02 

 Total biaya tidak tetap 516.728.220,92 97,47 100,00 1.116.792.514,00 98,23 100,00 

3. Total Biaya Produksi 530.043.450,01 100,00 100,00 1.136.819.993,16 100,00 100,00 

Sumber: Data primer diolah 2012 

Tabel 13. Biaya produksi per tahun per ekor dan per kg bobot panen 

Strata 
Biaya Produksi 

(Rp.) 
Bobot 

Panen (kg) 

Kapasitas 
Pemeliharaan 

(ekor) 

Biaya Produksi 
per Kg (Rp./ kg) 

Biaya Produksi 
per Ekor 

(Rp./ ekor) 

Strata I 530.043.450,01 42.832,25 22.118,75 12.374,89 23.963,53 

Strata II 1.136.819.993,16 91.152,37 49.750,00 12.471,64 22.850,65 
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Sumber: Data primer diolah 2012 

 Tabel 12 menunjukkan bahwa biaya produksi tertinggi terletak pada biaya tidak tetap 

dimana biaya pakan mendominasi pada biaya tidak tetap dengan persentase 74,17% pada strata I 

dan 74,63% pada strata II. Hal tersebut didukung oleh Anonymous (2006b) bahwa biaya pakan 

merupakan biaya yang terbesar dalam usaha%.peternakan, yaitu berkisar antara 60% sampai 

dengan 80%. Biaya pakan ini lebih besar dibandingkan pernyataan Menurut Ichwan (2003) 

menyebutkan bahwa pemberian pakan memegang porsi sebesar 60–70% dari total biaya 

produksi. Perbedaan ini dapat disebabkan perbedaan harga pakan dari merk yang digunakan serta 

jumlah pemberian pakan. Biaya produksi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 Beberapa faktor yang menyebabkan peternak kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera 

Surabaya memiliki biaya pakan yang tinggi dikarenakan pakan starter maupun finisher 

menggunakan pakan jadi atau tidak menggunakan pakan campuran seperti jagung dan dedak 

sehingga biaya pakan sulit ditekan. 

 

4.10 Penerimaan 

  Dari hasil penelitian, penerimaan usaha yang peternakan broiler mitra PT. Semesta Mitra 

Sejahtera Surabaya Wilayah Gresik diperoleh dari penjualan ayam, sekam + kotoran, sak pakan, 

bonus FCR, bonus transport, diskon pakan dan bonus standart mortalitas. Hal serupa disampaikan 

Ahyari (1987) bahwa penerimaan pendapatan perusahaan akan diperoleh dari hasil penjualan 

barang atau jasa yang diproduksikan oleh perusahaan. 

Tabel 14. Penerimaan per tahun peternak broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera 
Surabaya 

No. Uraian 
Strata I Strata II 

Jumlah (Rp.) (%) Jumlah (Rp.) (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Penjualan ayam 

Sekam + Kotoran 

Sak Pakan 

Bonus FCR 

87.240.631,07 

327.857,14 

308.128,57 

949.373,57 

97,87 

0,37 

0,34 

1,06 

197.137.799,20 

770.833,33 

814.666,67 

1.965.385,00 

97,95 

0,38 

0,40 

0,98 
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5. 

6. 

Bonus Standart Mortalitas 

Bonus Transport 

189.690,00 

126.460,00 

0,21 

0,14 

 

326.582,50 

240.359,17 

 

0,16 

0,12 

 Total Penerimaan 89.142.140,35 100,00 201.255.625,87 100,00 

Sumber: Data primer diolah 2012 

 Besarnya penerimaan peternak kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya 

didapatkan dari hasil penjualan ayam kepada inti yang harganya telah disesuaikan dengan harga 

kontrak sehingga harga ayam yang fluktuatif dipasaran tidak akan mempengaruhi penerimaan 

peternak (daftar harga beli ayam kontrak dapat dilihat pada Lampiran 6). Hal serupa disampaikan 

Dewanto (2005) bahwa kemitraan dapat menjamin pemasaran maupun tingkat harga hasil 

produksi petani atau peternak. Penerimaan juga didapatkan dari penjualan sekam + kotoran, 

penjualan sak pakan, bonus FCR, bonus standart mortalitas, bonus transport dan diskon dari 

pembelian pakan oleh peternak. Dari penelitian diketahui penerimaan tiap peternak berbeda- beda 

walau terkadang kapasitas kepemilikan ayam sama. Hal ini disebabkan mortalitas tiap ayam 

peternak berbeda- beda, FCR yang dicapai tiap peternak berbeda serta bonus transport 

pengiriman dokumen juga berbeda.  

 Dari tabel 14 dapat diketahui penerimaan dari penjualan broiler memberikan kontribusi 

terbesar sebesar 97,87% strata 1 dan 97,95% strata II dari total persentase penerimaan. Besarnya 

penerimaan dari penjualan dihitung dengan mengkalikan jumlah poruduksi dengan harga produk 

yang berlaku, sedangkan besarnya penerimaan dari bonus dihitung berdasarkan dalam surat 

perjanjian inti plasma mengenai bonus FCR dan bonus standart mortalitas. Data penerimaan 

dapat dilihat pada Lampiran 7. Dapat diketahui semakin besar kapasitas ayam dimiliki maka 

semakin besar pula penerimaan yang diterima poleh peternak. Hal serupa disampaikan Siregar 

(2009) jumlah kepemilikan ternak akan menentukan penerimaan yang akan diperoleh, semakin 

banyak jumlah yang dimiliki, maka pendapatan akan meningkat. 

 

4.11 Keuntungan Usaha 
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Keuntungan adalah total penerimaan dikurangi dengan total biaya produksi. Sesuai 

pendapat Ahyari (1987) yang menyatakan bahwa keuntungan yang diinginkan oleh sebuah 

perusahaan merupakan kelebihan penerimaan pendapatan total atas biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan. Keuntungan usaha peternakan broiler mitra PT. Semesta Mitra 

Sejahtera Surabaya wilayah Gresik adalah penerimaan dari penjualan ayam, sekam + kotoran, 

penjualan sak pakan, bonus FCR dan bonus standart mortalitas dikurangi dengan penyusutan 

biaya tetap dan biaya tidak tetap. Pada peternakan broiler mitra PT. Semesta Mitra Sejahtera 

Surabaya ini, keuntungan tidak dikurangi dengan pajak pendapatan karena peternak tidak 

memiliki NPWP pendapatan. Data keuntungan usaha dapat dilihat pada Tabel 15. 

Tabel 15. Kentungan per tahun usaha peternakan broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera 
Surabaya 

 
Strata Total Penerimaan (Rp.) Total Biaya (Rp.) Keuntungan (Rp.) 

Strata I 641.159.672 562.366.528,40 78.793.143,60 

Strata II 1.351.268.652 1.212.345.637,00 138.923.015,00 

Sumber: Data primer diolah 2012 

 Dari data diatas didapatkan beberapa variasi keuntungan usaha yang didapatkan oleh 

peternak kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya dimana pada strata I keuntungan usaha 

yang didapatkan sebesar Rp. 78.793.143,60 dan pada strata II, keuntungan usaha yang didapatkan 

sebesar Rp. 138.923.015,00. Hasil keuntungan usaha menunjukkan pada kapasitas pemeliharaan 

> 6.250 ekor mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan kapasitas pemeliharaan < 

6.250 ekor. Semakin besar kapasitas ayam yang dipelihara maka keuntungan usaha yang dicapai 

akan semakin tinggi. Perbedaan penerimaan juga dikarenakan oleh pencapaian standart mortalitas 

yang berbeda, jumlah pembelian pakan yang dimana semakin banyak pembelian pakan yang 

dibeli, maka bonus pembelian pakan akan semakin besar serta pencapaian standart FCR dimana 

terdapat bonus selisih FCR dan semakin kecil nilai FCR yang dicapai, maka semakin efisien 

penggunaan pakan yang dikonsumsi oleh broiler sehingga biaya pakan yang dikeluarkan dapat 

ditekan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anonymous (2007) bahwa semakin rendah nilai FCR, 

semakin kecil jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli pakan, sebaliknya semakin 

tinggi nilai FCR, semakin besar jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli pakan. 

Perbedaan ini juga disebabkan oleh jumlah panen atau masa produksi yang berbeda dimana 
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peternak broiler PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya wilayah Gresik memiliki siklus 

pemeliharaan sebanyak 6 sampai dengan 7 kali. Menurut Yunus (2009) bahwa semakin cepat 

ayam dipanen maka siklus dari produksi akan meningkat dan secara otomatis maka penerimaan 

dan pendapatan semakin besar. Data keuntungan usaha selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 8. 

 

4.12 Analisa Break Event Point (BEP)/ Analisis Pulang Pokok 

 Analisis Break Event Point (BEP) pada peternakan kemitraan PT. Semesta Mitra 

Sejahtera ada tiga, yaitu BEP harga, BEP produk dan BEP ekor. Analisa ini digunakan untuk 

mengetahui harga minimum penjualan, jumlah bobot badan ayam minimum yang akan dihasilkan 

serta jumlah minimum ayam yang dipelihara. Sesuai pernyataan Mahaerni (2011) dijelaskan 

bahwa Analisis Break Event Point (BEP) atau  titik  impas yang merupakan  teknik analisa untuk 

mempelajari hubungan antara biaya total, laba yang diharapkan dan volume penjualan. BEP 

harga didapatkan dari total biaya produksi dibagi dengan hasil produksi. BEP produk didapatkan 

dari biaya produksi total dibagi harga produksi, sedangkan BEP ekor didapatkan dari BEP produk 

dibagi dengan rata- rata bobot ayam per ekor. 

 

 

Tabel 16. Hasil analisa Analisis Break Event Point (BEP)/ Analisis Pulang Pokok harga 

Strata TC (Rp.) 
Hasil 

Produksi 
(Kg) 

Harga 
Produksi 

(Rp.) 

BB per 
Ekor 
(Kg) 

BEP 
Harga 

(Rp./kg) 

BEP 
Produk 
(Kg) 

BEP Ekor 
(Ekor) 

Strata I 562.366.528,40 42.832,25 13.904,29 2,10 13.129,51 40.445,54 19.259,78 

Strata II 1.212.345.637,00 91.152,37 13.898,33 2,06 13.300,21 87.229,59 42.344,46 

Sumber: Data primer diolah 2012 

 Berdasarkan tabel 16, BEP harga pada strata I adalah sebesar Rp. 13.129,51/kg bobot 

hidup dan pada strata II adalah sebesar Rp. 13.300,21/kg bobot hidup yang berarti pada kisaran 

harga penjualan tersebut keuntungan dapat dicapai. Harga kontrak yang diberikan pihak inti 
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adalah diatas harga BEP, yaitu minimal sebesar Rp. 13.890 yang artinya terdapat keuntungan 

yang diperoleh peternak dari penjualan ayam. BEP produk pada strata I adalah sebesar 40.445,54 

kg bobot hidup dan pada strata II adalah sebesar 87.229,59 kg yang artinya pada minimal bobot 

panen tersebut, keuntungan dapat dicapai oleh peternak. Hasil tersebut lebih kecil dari rata- rata 

bobot panen yang dicapai, yaitu 42.832,25 kg pada strata I dan 91.152,37 pada strata II. 

Sedangkan pada BEP ekor pada strata I dan strata II secara berturut- turut adalah sebesar 

19.259,78 ekor dan 42.344,46 ekor pertahun yang artinya BEP produk akan dicapai dengan 

minimal pemeliharaan ayam sebesar 18.112,30 ekor pertahun dan 39.590,92  ekor pertahun. 

Jumlah ini lebih besar dari pada kapasitas yang dimiliki peternak yaitu sebesar 1.700 ekor 

persiklus periode pemeliharaan atau 11.900 ekor pertahun. Hal ini disebabkan pada perhitungan 

tabel dihitung secara rata- rata dimana pada tiap peternak, kapasitas pemeliharaan berbeda- beda. 

Perhitungan Break Event Point selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. 

 

4.13 Analisa Sensitivitas 

 Analisis sensitivitas pada peternakan kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera ada tiga, 

yaitu analisis sensitivitas BEP harga, analisis sensitivitas BEP produk dan analisis sensitivitas  

BEP ekor. Analisa ini digunakan untuk mengetahui harga minimum penjualan, jumlah bobot 

badan ayam minimum yang akan dihasilkan serta jumlah minimum ayam yang dipelihara dengan 

mengikuti harga kontrak yang berubah seiring fluktuasi harga daging di pasar. Sesuai pernyataan 

Pujawan (2007) bahwa analisa sensitivitas akan memberikan gambaran sejauh mana suatu 

keputusan akan konsisten meskipun terjadi perubahan- perubahan faktor- faktor atau parameter- 

parameter yang mempengaruhi. Analisis sensitivitas BEP harga didapatkan dari biaya pakan 

dibagi dengan hasil produksi dengan biaya pakan dan hasil produksi yang berbeda. Analisa 

sensitivitas BEP produk didapatkan dari biaya pakan dibagi harga produksi dengan biaya pakan 

dan harga produksi yang berbeda, sedangkan analisa sensitivitas BEP ekor didapatkan dari 

analisa kepekaan BEP produk dibagi dengan rata- rata bobot ayam per ekor dengan rata- rata 

bobot badan yang berbeda. 

Tabel 17. Perhitungan analisa sensitivitas BEP harga 

Input 
67.333,85 (Kg) 65.133,85 (Kg) 63.378,85 (Kg) 

Output 



60 

 

Rp. 93.856.019,23 Rp. 1.393,89/kg Rp.1.440,97/kg Rp.1.480,87/kg 

Rp. 93.026.019,23 Rp. 1.381,56/kg Rp.1.428,23/kg Rp.1.467,78/kg 

Rp. 92.221.019,23 Rp.1.369,61/kg Rp.1.415,87/kg Rp.1.455,07/kg 
Sumber: Data primer diolah 2012 

Tabel 18. Perhitungan analisa sensitivitas BEP produk 

Harga Produksi 
Rp. 13.901,54/kg BB Rp. 12.861,54/kg BB Rp. 1.2801,54/kg BB 

Output 

Rp. 9.385.6019,23 6.751,48 kg 7.297,42 kg 7.331,62 kg 

Rp. 9.302.6019,23 6.691,78 kg 7.232,88 kg 7.266,78 kg 

Rp. 9.222.1019,23 6.633,87 kg 7.170,29 kg 7.203,90 kg 
Sumber: Data primer diolah 2012 

Tabel 19. Perhitungan analisa sensitivitas BEP ekor 

BB per Ekor 
2,08 kg/ekor 1,98 kg/ekor 1,93 kg/ekor 

BEP Produk 

7.331,62 kg 3.524,82 ekor 3.702,84 ekor 3.798,77 ekor 

7.297,42 kg 3.508,37 ekor 3.685,56 ekor 3.781,05 ekor 

7.266,78 kg 3.493,64 ekor 3.670,09 ekor 3.765,17 ekor 
Sumber: Data primer diolah 2012 

 Perhitungan tabel menunjukkan pada analisa sensitivitas BEP harga terdapat 3 titik 

tertinggi dengan fluktuasi biaya pakan dan jumlah produksi yang berbeda secara berturut- turut, 

yaitu Rp.1.480,87/kg, Rp.1.467,78/kg dan Rp.1.440,97/kg yang artinya peternak akan 

mendapatkan harga jual tertinggi saat biaya pakan sebesar Rp. 93.856.019,23 dengan hasil 

produksi daging sebesar 63.378,85 kg. Pada analisa sensitivitas BEP produk terdapat 3 titik 

tertinggi dengan fluktuasi biaya pakan dan harga produksi yang berbeda secara berturut- turut, 

yaitu 7.331,62 kg, 7.297,42 kg dan 7.266,78 kg yang artinya dengan biaya pakan tertinggi sebesar 

Rp. 9.385.6019,23 dan harga produksi terandah sebesar Rp.12801.54/kg BB maka hasil produksi 

yang harus dicapai oleh peternak adalah minimal sebesar 7.331,62 kg sedangkan  pada analisa 

sensitivitas BEP ekor terdapat 3 titik tertinggi dengan fluktuasi analisa sensitivitas BEP produk 

dan bobot badan ayam per ekor yang berbeda secara berturut- turut, yaitu 3.798,77 ekor, 3.781,05 

ekor dan 3.765,17 ekor yang artinya untuk mencapai hasil panen tertinggi sebesar 7.331,62 kg 
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dengan bobot badan terendah sebesar 1,93 kg/ekor maka minimal kapasitas pemeliharaan 

minimal sebesar 3.798,77 ekor. 

 

4.14 Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

  Dalam usaha peternakan ayam, efisiensi usaha diperlukan untuk peningkatan produksi 

dengan meminimalisasi biaya produksi. Faktor terbesar yang mempengaruhi keberhasilan suatu 

usaha peternakan broiler adalah penggunaan input yang optimal. Keberhasilan usaha tersebut 

dapat diukur dari efisiensi usahanya, yaitu menggunakan Revenuew Cost Ratio (R/C Ratio). 

Sesuai pernyataan Soekartawi (1995) bahwa R/C Ratio (Revenue Cost Ratio) yaitu perbandingan 

antara penerimaan dengan biaya.  

Tabel 20. Perhitungan R/C ratio peternakan broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera 
Surabaya wilayah Gresik 

 
Strata Penerimaan (Rp.) Total Biaya (Rp.) R/C Ratio 

Strata I 641.159.672 562.366.528,40 1,14 

Strata II 1.351.268.652 1.212.345.637,00 1,12 

Sumber: Data primer diolah 2012 

  Berdasarkan perhitungan R/C ratio dari usaha peternakan broiler PT. Semesta Mitra 

Sejahtera Surabaya menunjukkan bahwa usaha tersebut memiliki nilai R/C rata- rata > 1 sehingga 

dapat diartikan bahwa usaha tersebut efisen dan mengutungkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Soekartawi (1995) bahwa suatu usaha dikatakan efisien jika perbandingan antara R dan C (R/C) 

bernilai > 1 dan dapat menguntungkan, sehingga semakin besar angka hasil perbandingan antara 

R dan C menunjukkan bahwa penerimaan yang didapat samakin besar dari biaya yang digunakan. 

Nilai R/C ratio rata- rata peternak mitra PT. Semesta Mitra Sejahtera pada strata I adalah sebesar 

1,14 dan pada strata II sebesar 1,12. Nilai R/C ratio selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10. 

Nilai R/C ratio ini lebih besar dibandingkan penelitian peternakan ayam broiler kemitraan 

Poespitasari (2011) sebesar 1,12. Nilai R/C Ratio 1,14 dapat diartikan bahwa setiap biaya 

produksi Rp. 100.000.000 menghasilkan keuntungan Rp. 14.000.000, sedangkan nilai 1,12 dapat 

diartikan bahwa setiap biaya produksi Rp. 100.000.000 menghasilkan keuntungan Rp. 

12.000.000. Data R/C ratio selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10. 
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4.15 Analisis Rentabilitas 

  Pada peternakan broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya, keefisieanan 

penggunaan modal sangatlah penting untuk mengetahui seberapa efisien modal tersebut 

digunakan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dalam periode tertentu. Efisiensi 

penggunaan modal dapat diketahui dengan menggunakan analisis rentabilitas dimana laba yang 

diperoleh dibagi dengan modal yang digunakan dikali 100%. Serupa pernyataan Nikmat (2004) 

bahwa rentabilitas merupakan pencerminan efisiensi suatu perusahaan di dalam menggunakan 

modal kerjanya yang dinyatakan dengan persentase. Rentabiltas rata- rata peternakan ayam 

broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya, sebagai berikut:  

Tabel 21. Hasil analisa rentabilitas usaha peternakan broiler kemitraan PT. Semesta Mitra 
Sejahtera Surabaya 

 
Strata Keuntungan (Rp.) Modal (Rp.) Rentabilitas (%) Kategori 

Strata I 78.793.143,60 147.583.648,54 53,39 Cukup 
Strata II 138.923.015,00 324.578.354,10 42,80 Rendah 

Sumber: Data primer diolah 2012 

Tabel 22. Kategori rentabilitas usaha peternakan broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera 

Surabaya 

Kategori Jumlah Persentase (%) 

Buruk 1 3,85 

Rendah 9 34,61 

Cukup 16 61,54 

Baik 0 0 

Baik Sekali 0 0 

Jumlah 26 100,00 

Sumber: Data primer diolah 2012 

 Tabel 21 menunjukkan peternakan broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya 

pada strata I, analisa rentabilitas menunjukkan kategori cukup dengan persentase rentabilitas 

sebesar 53,38%, sedangkan pada strata II, analisa rentabilitas menunjukkan kategori rendah 

dengan persentase rentabilitas sebesar 42,80%. Hal ini menunjukkan pada strata I, penggunaan 
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modal dalam menghasilkan laba lebih efisien dibandingkan dengan pemeliharaan ayam pada 

strata II. Perbedaan ini disebabkan oleh penggunaan modal pada strata II lebih besar 

dibandingkan penggunaan modal pada trata I sehingga berpengaruh pada keefesienan 

penggunaan modal menghasilkan keuntungan. 

 Tabel 22 menunjukkan dari jumlah 26 peternak di kecamatan Ujung Pangkah, kecamatan 

Cerme dan kecamatan Benjeng, analisa rentabilitas dalam kategori baik sekali sejumlah 0 orang 

peternak, rentaibilitas kategori baik sejumlah 0 orang, rentabilitas kategori cukup sejumlah 16 

orang, rentabilitas kategori rendah sejumlah 9 orang dan rentabilitas kategori buruk sejumlah 1 

orang. Perbedaan ini disebabkan penggunaan modal antar peternak memiliki keefisienan berbeda 

dalam menghasilkan laba dimana modal yang digunakan dan laba yang didapatkan antara 

peternak satu dan yang lainnya perbeda. Laba yang berbeda disebabkan oleh faktor mortalitas, 

bonus dan harga penjualan ayam. Data rentabilitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari pembahasan dapat disimpulkan, sebagai berikut: 

1. PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya merupakan perusahaan kemitraan broiler inti plasma 

dimana perusahaan bertindak sebagai inti yang berkewajiban memberikan bimbingan kepada 

peternak, menyediakan DOC, pakan, vaksin dan obat, melakukan kontrol serta menangani 

panen dan pemasaran serta peternak sebagai plasma yang menyediakan kandang, peralatan 

dan tenaga kerja. 

2. a. Biaya produksi peternak broiler strata I dan strata II masing- masing adalah sejumlah Rp. 

530.043.450,01 dan Rp. 1.136.819.993,16 dengan persentase biaya tertinggi berupa pakan 

sebesar 74,17% dan 74,63%. 

c. Penerimaan peternak broiler strata I dan strata II masing- masing adalah sejumlah Rp. 

89.142.140,35 dan Rp. 201.255.625,87 dengan persentase penerimaan tertinggi berupa 

penjualan ayam sebesar 97,87% dan 97,95%. 

d. Keuntungan usaha peternak broiler strata I dan strata II masing- masing adalah sejumlah 

Rp. 78.793.143,60 dan Rp. 138.923.015,00. 

3. Analisa menunjukkan usaha peternakan broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera 

Surabaya wilayah Gresik menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan yang terlihat dari hasil 

perhitungan Revenue Cost Ratio (R/C Ratio), tingkat Break Event Point (BEP), sensitivitas 

dan rentabilitas.    

 

5.2 Saran 

Dari hasil ppenelitian peternakan broiler kemitraan PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya 

wilayah Gresik, secara kesuluruhan telah baik adanya. Hal yang dapat disarankan untuk 

meningkatkan keuntungan, yaitu peternak dirasa perlu lebih meningkatkan efisiensi penggunaan 

modal untuk meningkatkan keuntungan pendapatan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Surat keterangan penelitian 
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Lampiran 2. Surat perjanjian kerjasama kemitraan 

 



71 

 

 



72 

 

 



73 

 

 



74 

 

 



75 

 

 



76 

 

 



77 

 

Lampiran  3.  Program obat dan vaksin PT. Semesta Mitra Sejahtera Surabaya wilayah Gresik 

Umur 
Nama 

obat/vaksin 
Cara Pemakaian Keterangan 

1 
Pocari Sweat    15  gr Pocari Sweat +     12  lt.air 1 kaleng (220ml) per 1500 ekor 

Amilite/Anasol    10  gr Amilite/Anasol +     15  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

2 
Lincospectin      5  gr Lincospectin +     25  lt.air Diberikan pada pagi hari 

Amilite/Anasol    10  gr Amilite/Anasol +     15  lt.air 
Diberikan setelah lincospectin 
habis 

3 
Lincospectin      5  gr Lincospectin +     25  lt.air Diberikan pada pagi hari 

Amilite/Anasol    10  gr Amilite/Anasol +     15  lt.air 
Diberikan setelah lincospectin 
habis 

4 
Lincospectin      5  gr Lincospectin +     25  lt.air Diberikan pada pagi hari 

Amilite/Anasol    10  gr Amilite/Anasol +     15  lt.air 
Diberikan setelah lincospectin 
habis 

5 
Lincospectin      5  gr Lincospectin +     25  lt.air Diberikan pada pagi hari 

Amilite/Anasol    10  gr Amilite/Anasol +     15  lt.air 
Diberikan setelah lincospectin 
habis 

6 Amilite/Anasol    10  gr Amilite/Anasol +     15  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

7 Amilite/Anasol    10  gr Amilite/Anasol +     15  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

8 Amilite/Anasol    10  gr Amilite/Anasol +     20  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

9 Amilite/Anasol    10  gr Amilite/Anasol +     20  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

10 Amilite/Anasol    10  gr Amilite/Anasol +     20  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

11 Amilite/Anasol    10  gr Amilite/Anasol +     20  lt.air Diberikan pada pagi hari 

12 
Amilite/Anasol    10  gr Amilite/Anasol +     20  lt.air Diberikan pada pagi hari 

RL/Sorbitol    30  ml Sorbitol +     30  lt.air Diberikan sore hari sampai habis 

13 
IBD MB 1 vial   + 20  lt air  +     80  gr skim Vaksin air minum. Pagi hari 

RL/Sorbitol    30  ml RL/Sorbitol +     30  lt.air Diberikan sore hari sampai habis 

14 RL/Sorbitol    30  gr RL/Sorbitol +     30  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

15 ANTIBIOTIK    15  ml ANTIBIOTIK +     30  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

16 ANTIBIOTIK    15  ml ANTIBIOTIK +     30  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

17 ANTIBIOTIK    15  ml ANTIBIOTIK +     30  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

18 RL/Sorbitol    30  ml RL/Sorbitol +     30  lt.air Diberikan sore hari sampai habis 

19 RL/Sorbitol    30  ml RL/Sorbitol +     30  lt.air Diberikan sore hari sampai habis 

20 
Vaksin 
ND Clone 30 1 vial 

 
+30  lt air  +   120  gr skim Vaksin air minum pagi hari 
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21 RL/Sorbitol    30  ml RL/Sorbitol +     30  lt.air Diberikan sore hari sampai habis 

22 RL/Sorbitol    30  ml RL/Sorbitol +     30  lt.air Diberikan sore hari sampai habis 

23 
Vit C/Lutasol 

 
20/10  gr Vit C/Lutasol + 

 
80/30  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

24 
Vit C/Lutasol 

 
20/10  gr Vit C/Lutasol + 

 
80/30  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

25 
Vit C/Lutasol 

 
20/10  gr Vit C/Lutasol + 

 
80/30  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

26 
Vit C/Lutasol 

 
20/10  gr Vit C/Lutasol + 

 
80/30  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

27 
Vit C/Lutasol 

 
20/10  gr Vit C/Lutasol + 

 
80/30  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

28 
Vit C/Lutasol 

 
20/10  gr Vit C/Lutasol + 

 
80/30  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

29 
Vit C/Lutasol 

 
20/10  gr Vit C/Lutasol + 

 
80/30  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 

28 
Vit C/Lutasol 

 
20/10  gr Vit C/Lutasol + 

 
80/30  lt.air Diberikan pagi hari sampai habis 
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Lampiran 4. Modal per tahun 

No. 
Responden 

Biaya Tidak Tetap 
(Rp.) 

Biaya Tetap 
(Rp.) 

Total (Rp.) Strata 

1 181.390.898 119.275.000 300.665.898 II 

2 124.564.150 82.795.000 207.359.150 I 

3 83.195.538 65.291.000 148.486.538 I 

4 123.858.856 169.960.000 293.818.856 II 

5 80.892.738 79.510.000 160.402.738 I 

6 173.173.562 114.140.000 287.313.562 II 

7 161.855.782 131.426.000 293.281.782 II 

8 110.785.844 39.000.000 149.785.844 I 

9 308.225.336 192.163.000 500.388.336 II 

10 107.193.750 91.202.000 198.395.750 I 

11 243.706.520 100.999.500 344.706.020 II 

12 41.206.032 52.120.000 93.326.032 I 

13 187.702.394 208.470.000 396.172.394 II 

14 112.831.350 104.490.000 217.321.350 I 

15 168.746.276 35.714.000 204.460.276 II 

16 72.269.538 63.151.000 135.420.538 I 

17 187.632.394 208.470.000 396.102.394 II 

18 112.691.350 104.490.000 217.181.350 I 

19 168.276.276 35.714.000 203.990.276 I 

20 124.564.150 94.491.500 219.055.650 I 

21 177.204.856 122.457.000 299.661.856 II 

22 57.222.284 54.030.000 111.252.284 I 

23 51.162.034 36.054.000 87..216.034 I 

24 46.602.832 29.466.000 76.068.832 I 
25 57.057.938 35.893.000 92.950.938 I 

26 76.052.644 50.868.000 126.920.644 I 
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Lampiran 5. Biaya produksi per tahun 

Penyusutan biaya tetap 

No. 
Responden 

Kandang 
(Rp.) 

Gudang 
(Rp.) 

Peralatan 
(Rp.) 

GajiKaryawan 
(Rp.) 

Total 
(Rp.) 

Strata  

1 6.416.700 766.700 3.611.150 6.000.000 16.794.550 II  

2 5.750.000 275.000 2.410.000 6.000.000 14.435.000 I  

3 4.016.700 214.300 1.511.300 6.400.000 12.142.300 I  

4 7.222.200 500.000 2.934.700 4.800.000 15.456.900 II  

5 4.791.700 437.500 1.648.700 5.250.000 12.127.900 I  

6 6.416.700 340.000 3.274.850 6.300.000 16.331.550 II  

7 6.571.400 400.000 2.943.900 6.000.000 15.915.300 II  

8 3.900.000 280.000 2.029.600 7.000.000 13.209.600 I  

9 14.000.000 80.000 5.227.500 17.550.000 36.857.500 II  

10 4.464.300 458.300 2.265.150 7.175.000 14.362.750 I  

11 4.333.300 170.000 3.168.350 14.700.000 22.371.650 II  

12 2.533.300 32.900 897.600 5.600.000 9.063.800 I  

13 14.880.000 916.700 4.623.150 12.000.000 32.419.850 II  

14 6.416.700 335.000 2.185.100 7.000.000 15.936.800 I  

15 6.400.000 260.000 2.848.250 11.400.000 20.908.250 II  

16 5.375.000 291.700 1.554.500 7.000.000 14.221.200 I  

17 6.411.500 166.700 3.118.800 6.300.000 15.997.000 II  

18 3.318.200 333.300 1.915.200 6.650.000 12.216.700 I  

19 3.850.000 357.100 1.393.750 6.300.000 11.900.850 I  

20 8.375.000 340.000 2.548.900 4.800.000 16.063.900 I  

21 5.600.000 450.000 2.926.500 6.300.000 15.276.500 II  

22 4.277.800 220.000 2.128.250 4.800.000 11.426.050 I  

23 3.062.500 129.000 1.169.000 4.900.000 9.260.500 I  

24 3.700.000 237.500 1.595.050 5.600.000 11.132.550 I  

25 2.100.000 187.500 934.499 3.300.000 6.521.999 I  

26 2.750.000 187.500 1.324.050 3.500.000 7.761.550 I  
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Biaya tidak tetap 

 

 

 

 

No. 
Responden 

DOC (Rp.) Pakan (Rp.) Obat (Rp.) 
Sekam 
(Rp.) 

Listrik 
(Rp.) 

Jumlah (Rp.) 
Jumlah 
Panen 

Total 1 Tahun 
(Rp.) 

1 40.740.000 137.694.000 1.976.898 490.000 245.000 181.145.898 6 1.086.875.388 

2 29.100.000 93.439.200 1.324.950 350.000 175.000 124.389.150 6 746.334.900 

3 17.460.000 64.471.200 844.338 210.000 105.000 83.090.538 7 581.633.766 

4 34.920.000 86.463.600 1.565.256 455.000 227.500 123.631.356 6 741.788.136 

5 17.460.000 62.168.400 844.338 210.000 105.000 80.787.738 7 565.514.166 

6 40.740.000 129.648.000 1.805.562 490.000 245.000 172.928.562 7 1.210.499.934 

7 34.920.000 124.096.800 1.928.982 455.000 227.500 161.628.282 6 969.769.692 

8 23.280.000 85.861.200 1.084.644 280.000 140.000 110.645.844 7 774.520.908 

9 60.400.000 242.818.500 3.256.836 875.000 437.500 307.787.836 6 1.846.727.016 

10 26.190.000 79.048.800 1.324.950 315.000 157.500 107.036.250 7 749.253.750 

11 51.900.000 187.633.200 2.773.320 700.000 350.000 243.356.520 7 1.703.495.640 

12 9.894.000 30.468.000 604.032 120.000 60.000 41.146.032 7 288.022.224 

13 49.470.000 134.632.800 2.409.594 595.000 297.500 187.404.894 6 1.124.429.364 

14 26.190.000 84.686.400 1.324.950 315.000 157.500 112.673.850 7 788.716.950 

15 34.920.000 131.247.600 1.688.676 445.000 222.500 168.523.776 6 1.011.142.656 

16 17.460.000 53.545.200 844.338 210.000 105.000 72.164.538 7 505.151.766 

17 46.560.000 114.378.000 1.815.000 560.000 280.000 163.593.000 6 981.558.000 

18 20.370.000 65.850.000 1.084.644 245.000 122.500 87.672.144 7 613.705.008 

19 17.460.000 58.201.200 844.338 210.000 105.000 76.820.538 7 537.743.766 

20 29.100.000 93.439.200 1.324.950 350.000 175.000 124.389.150 6 746.334.900 

21 34.920.000 139.809.600 1.565.256 455.000 227.500 176.977.356 7 1.238.841.492 

22 12.300.000 43.821.600 750.684 175.000 87.500 57.134.784 6 342.808.704 

23 11.640.000 38.763.600 478.434 140.000 70.000 51.092.034 7 357.644.238 

24 9.840.000 35.878.800 604.032 140.000 70.000 46.532.832 7 325.729.824 

25 12.300.000 43.563.600 844.338 175.000 87.500 56.970.438 6 341.822.628 

26 17.220.000 57.048.000 1.084.644 350.000 175.000 75.877.644 7 531.143.508 
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Total biaya produksi 

No. 
Responden 

Biaya Tetap (Rp.) Biaya Tidak Tetap (Rp.) Total (Rp.) 

1 16.794.550 1.086.875.388 1.103.669.938 

2 14.435.000 756.334.900 770.769.900 

3 12.142.300 581.633.766 593.776.066 

4 15.456.900 741.788.136 757.245.036 

5 12.127.900 565.514.166 577.642.066 

6 16.331.550 1.210.499.934 1.226.831.484 

7 15.915.300 969.769.692 985.684.992 

8 13.209.600 774.520.908 787.730.508 

9 36.857.500 1.846.727.016 1.883.584.516 

10 14.362.750 749.253.750 763.616.500 

11 22.371.650 1.703.495.640 1.725.867.290 

12 9.063.800 288.022.224 297.086.024 

13 32.419.850 1.124.429.364 1.156.849.214 

14 15.936.800 788.716.950 804.653.750 

15 20.908.250 1.011.142.656 1.032.050.906 

16 14.221.200 505.151.766 519.372.966 

17 15.997.000 981.558.000 997.555.000 

18 12.216.700 613.705.008 625.921.708 

19 11.900.850 537.743.766 549.644.616 

20 16.063.900 746.334.900 762.398.800 

21 15.276.500 1.238.841.492 1.254.117.992 

22 11.426.050 342.808.704 354.234.754 

23 9.260.500 357.644.238 366.904.738 

24 11.132.550 325.729.824 336.862.374 

25 6.521.999 341.822.628 348.344.627 

26 7.761.550 531.143.508 538.905.058 
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Lampiran 6. Daftar harga 
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Lampiran 7. Penerimaan per tahun 

No. 
Responden 

Penjualan 
Ayam (Rp.) 

Sekam + 
Kotoran (Rp.) 

Sak Pakan 
(Rp.) 

Bonus 
FCR 
(Rp.) 

Bonus 
Mortalitas 

(Rp.) 

Bonus 
Transport 

(Rp.) 

Diskon 
Pakan (Rp.) 

1 205.817.460 700.000 828.000 2.518.210 444.390 296.260 0
2 142668.520 500.000 472.000 1.745.220 307.980 205.320 0
3 94.465.890 300.000 352.000 1.156.170 204.030 136.020 0
4 113.155.510 900.000 628.000 0 0 0 11.803.346
5 91.981.300 300.000 344.000 1.125.400 198.600 132.400 0
6 198.679.045 700.000 770.000 2.429.385 428.715 285.810 0
7 183.113.400 600.000 746.000 1.317.585 395.400 263.600 0
8 125..371.140 400.000 456.000 902.600 270.780 180.520 0
9 347.167.730 1.250.000 1.522.000 2.379.490 419.910 279.940 0
10 123.375.975 700.000 640.000 1.501.015 264.885 176.590 0
11 276.890.580 1.000.000 1.118.000 3.462.815 203.610 407.390 0
12 46.946.970 190.000 208.000 573.665 101.235 67.490 0
13 190.435.470 850.000 820.000 1.096.160 193.440 128.960 9.366.950
14 129.376.155 450.000 426.000 1.582.615 279.285 186.190 0
15 190.765.260 600.000 702.000 2.325.780 412.020 274.680 0
16 82.382.220 300.000 72.000 1.006.740 177.660 118.440 0
17 187.415.960 800.000 880.000 2.278.340 402.060 268.040 0
18 100.071.000 350.000 394.000 1.224.000 216.000 144.000 0
19 88.056.960 300.000 398.000 1.077.630 190.170 126.780 0
20 142.668.520 500.000 472.000 1.745.220 307.980 205.320 0
21 200.168.500 900.000 864.000 2449.020 432.180 288.120 0
22 65.829.830 250.000 256.000 0 147.090 98.060 0
23 57.976.860 200.000 196.000 417.400 125.220 83.480 0
24 532..61.970 200.000 45.800 674.985 119.115 79.410 0
25 64.865.570 250.000 212.000 821.695 145.005 96.670 0
26 84.114.630 350.000 268.000 1.064.710 187.890 125.260 0
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Lampiran 8. Keuntungan usaha per tahun 

No. 
Responden 

Total Penerimaan 
(Rp.) 

Total Biaya (Rp.) Laba (Rp.) Strata 

1 126.362.5920 1.099.259.938 164.365.982 II 
2 875.394.240 757.619.900 117.774.340 I 
3 676.298.770 591.571.066 84.727.704 I 
4 758.921.136 753.150.036 5.771.100 II 
5 658.571.900 575.437.066 83.134.834 I 
6 1.423.050.685 1.221.686.484 201.364.201 II 
7 1.118.615.910 981.589.992 137.025.918 II 
8 893.067.280 784.790.508 108.276.772 I 
9 21.181.14.420 1.875.709.516 242.404.904 II 
10 883.879.255 760.309.000 123.570.255 I 
11 1.981.576.765 1.718.517.290 263.059.475 II 
12 336.611.520 295.826.024 40.785.496 I 
13 1.217.345.880 1.151.494.214 65.851.666 II 
14 926.101.715 801.346.250 124.755.465 I 
15 1.170.478.440 1.028.045.906 142.432.534 II 
16 588.399.420 517.167.966 71.231.454 I 
17 1.152.266.400 992.515.000 159.751.400 II 
18 716.793.000 623.349.208 93.443.792 I 
19 631.046.780 547.439.616 83.607.164 I 
20 875.394.240 759.249.900 116.144.340 I 
21 1.432.912.740 1.249.340.492 183.572.248 II 
22 399.485.880 352.659.754 46.826.126 I 
23 412.992.720 365.434.738 47.557.982 I 
24 380.668.960 335.392.374 45.276.586 I 
25 398.345.640 346.769.627 51.576.013 I 
26 602.773.430 535.230.058 67.543.372 I 
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Lampiran 9. Analisa Break Event Point (BEP)/ Analisis Pulang Pokok 

BEP harga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Responden 

Biaya Produksi 
Total (Rp.) 

Hasil 
Produksi 

(Kg) 

BEP Harga 
(Rp./kg) 

1 1.103.669.938 88.878 12.417,81 

2 770.769.900 61.596 12.513,31 

3 593.776.066 47.607 12.472,45 

4 757.245.036 48.240 15.697,45 

5 577.642.066 46.340 12.465,30 

6 1.226.831.484 100.033,5 12.264,21 

7 985.684.992 79.080 12.464.40 

8 787.730.508 63.182 12.467.64 

9 1.883.584.516 163.182 11.542,84 

10 763.616.500 61.806,5 12.354,95 

11 1.725.867.290 142.586,5 12.104,00 

12 297.086.024 23.621,5 12.576,93 

13 1.156.849.214 81.408 14.210,51 

14 804.653.750 65.166,5 12.347,66 

15 1.032.050.906 82.404 12.524,28 

16 519.372.966 41.454 12.528,90 

17 997.555.000 80.412 12.405,55 

18 625.921.708 50.400 12.419,08 

19 549.644.616 44.373 12.386,91 

20 762.398.800 61.596 12.377,41 

21 1.254.117.992 100.842 12.436,46 

22 354.234.754 29.418 12.041,43 

23 366.904.738 29.218 12.557,49 

24 336.862.374 27.793,5 12.120,18 

25 348.344.627 29.001 12.011,47 

26 538.905.058 43.841 12.292,26 
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BEP produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Enumerator 

Biaya Total 
Harga 

Produksi (Rp.) 
BEP Produk (Kg) 

1 1.103.669.938 13.890 79.457,88 

2 770.769.900 13.890 55.490,99 

3 593.776.066 13.890 42.748,46 

4 757.245.036 13.890 54.517,28 

5 577.642.066 14.030 41.171,92 

6 1.226.831.484 13.890 88.324,80 

7 985.684.992 13.890 70.963,64 

8 787.730.508 13.890 56.712,06 

9 1.883.584.516 13.890 135.607,24 

10 763.616.500 13.890 54.975,99 

11 1.725.867.290 13.890 124.252,50 

12 297.086.024 13.890 21.388,48 

13 1.156.849.214 13.940 82.987,75 

14 804.653.750 13.890 57.930,43 

15 1.032.050.906 13.890 74.301,72 

16 519.372.966 13.890 37.391,86 

17 997.555.000 .13.940 71.560,62 

18 625.921.708 13.890 45.062,76 

19 549.644.616 13.890 39.571,25 

20 762.398.800 13.890 54.888,32 

21 1.254.117.992 13.890 90.289,27 

22 354.234.754 13.890 25.502,86 

23 366.904.738 13.890 26.415,03 

24 336.862.374 13.890 24.252,15 

25 348.344.627 13.920 25.024,76 

26 538.905.058 13.920 38.714,44 



88 

 

BEP ekor 

No. 
Responden 

BEP Produk (Kg) 
BB per Ekor 

(Kg) 
BEP Ekor 

(Ekor) 
Jumlah 
Panen 

BEP Ekor/periode 
(ekor) 

1 79.457,88 2,17 36.616,53 6 6.102,75 

2 55.490,99 2,09 26.550,71 6 4.425,12 

3 42.748,46 2,31 18.505,82 7 2.643,69 

4 54.517,28 1,44 37.859,22 6 6.309,87 

5 41.171,92 2,24 18.380,32 7 2.625,76 

6 88.324,80 2,08 42.463,85 7 6.066,26 

7 70.963,64 2,25 31.469,46 6 5.244,91 

8 56.712,06 2,33 24.339,94 7 3.477,13 

9 135.607,24 2,26 59.870,74 6 9.978,46 

10 54.975,99 2,01 27.351,24 7 3.907,32 

11 124.252,50 2,20 56.350,34 7 8.050,05 

12 21.388,48 2,03 10.536,20 7 1.505,17 

13 82.987,75 1,67 49.693,26 6 8.282,21 

14 57.930,43 2,09 27.717,91 7 3.959,70 

15 74.301,72 2,36 31.483,78 6 5.247,30 

16 37.391,86 2,04 18.329,34 7 2.618,48 

17 71.560,62 1,71 41.848,31 6 6.974,72 

18 45.062,76 2,12 21.256,02 7 3.036,57 

19 39.571,25 2,15 18.405,23 7 2.629,32 

20 54.888,32 2,09 26.262,35 6 4.377,06 

21 90.289,27 2,44 37.003,80 7 5.286,26 

22 25.502,86 2 12.751,43 6 2.125,24 

23 26.415,03 2,15 12.286,06 7 1.755,15 

24 24.252,15 2,04 11.888,31 7 1.698,33 

25 25.024,76 1,97 12.702,92 6 2.117,15 

26 38.714,44 1,86 20.814,22 7 2.973,46 
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Lampiran 10. Analisa Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

No. 
Responden 

Total 
Pendapatan 

(Rp.) 
Total Biaya 

(Rp.) 
R/C 

Ratio 

1 1.263.625.920 1.103.669.938 1,14 

2 875.394.240 770.769.900 1,13 

3 676.298.770 593.776.066 1,14 

4 758.921.136 757.245.036 1,00 

5 658.571.900 577.642.066 1,14 

6 1.423.050.685 1.226.831.484 1,16 

7 1.118.615.910 985.684.992 1,13 

8 893.067.280 787.730.508 1,13 

9 2.118.114.420 1.883.584.516 1,12 

10 886.609.225 763.616.500 1,161 

11 1.981.576.765 1.725.867.290 1,15 

12 336.611.520 297.086.024 1,13 

13 1.217.345.880 1.156.849.214 1,05 

14 926.101.715 804.653.750 1,15 

15 1.170.478.440 1.032.050.906 1,13 

16 588.399.420 519.372.966 1,13 

17 1.152.266.400 997.555.000 1,15 

18 716.793.000 625.921.708 1,14 

19 631.046.780 549.644.616 1,15 

20 875.394.240 762.398.800 1,15 

21 1.435.712.740 1.254.117.992 1,14 

22 399.485.880 354.234.754 1,13 

23 412.992.720 366.904.738 1,12 

24 380.668.960 336.862.374 1,13 

25 398.345.640 348.344.627 1,14 

26 602.773.430 538.905.058 1,12 
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Lampiran 11. Analisa rentabilitas 

No. 
Responden 

Keuntungan (Rp.) Modal (Rp.) 
Rentabilitas 

(%) 
Kategori 

1 159.955.982 300.420.898 53,24 Cukup 

2 104.624.340 207.184.150 50,50 Rendah 

3 82.522.704 148..381.538 55,61 Cukup 

4 1.676.100 293.591.356 57,10 Cukup 

5 80.929.834 160.297.738 50,49 Rendah 

6 196.219.201 287.068.562 68,35 Cukup 

7 132.930.918 293.054.282 45,36 Rendah 

8 105.336.772 149.645.844 70,39 Cukup 

9 234.529.904 499.950.836 46,91 Rendah 

10 120..262.755 198.238.250 60,66 Cukup 

11 255.709.475 344.356.020 74,26 Cukup 

12 39.525.496 93.266.032 42,38 Buruk 

13 60.496.666 395.874.894 15,28 Rendah 

14 121.447.965 217.163.850 55,92 Cukup 

15 138.427.534 204.237.776 67,77 Cukup 

16 69.026.454 135.315.538 51,01 Cukup 

17 154.711.400 395.822.394 39,09 Rendah 

18 90.871.292 217.058.850 41,86 Rendah 

19 81.402.164 203.885.276 39,92 Rendah 

20 112.995.440 218.880.650 51,62 Cukup 

21 178.794.748 299.434.356 59,71 Cukup 

22 45.251.126 111.164.784 40,71 Rendah 

23 46.087.982 87.146.034 52,89 Cukup 

24 43.806.586 75.998.832 57,64 Cukup 

25 50.001.013 92.863.438 53,84 Cukup 

26 63.868.372 126.745.644 50,39 Cukup 
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Lampiran 12.Kuisioner 

 

  

 

KUESIONER 

 

ANALISIS EKONOMI USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER KEMITRAAN  

PT. SEMESTA MITRA SEJAHTERA 

 

Identitas Enumerator 

 

Nama :…………………………… 

TanggalEnumerasi :…………………………… 

Waktu :……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS PETERNAKAN 

M A L A N G 

2 0 11 

No.: 

Kecamatan 

Ujung Pangkah 1 

2 Cerme 

3 Benjeng 
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I.  IdentitasResponden 

1. Nama = ………………………………………….. 

2. Dukuh = …………………… Desa…………………… 

3. PengalamanBeternak = …………tahun 

4. JenisKelamin =  1.  Pria              2.  Perempuan 

5. Umur = ……………………tahun 

6. Pendidikan Formal = …….…tahun 

7. Pendidikan Non Formal = ……….bulan 

8. TujuanBeternak = Pekerjaansampingan/ pekerjaanutama (coret yang 
tidakperlu) 

 
II. JumlahAnggotaRumahTangga 
 

 
No 

Nama 
Pendidikan
Terakhir 

Status di 
DalamKeluarga 

Umur 
JenisKelami

n 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7.      

Keterangan : 

1. Pendidikanterakhir : 1. TidakSekolah   2. SD   3. SMP   4. SMA   5. S1   6. S2 
2. Status dalamkeluarga : 1. Suami/istri2. Anak3. Orang Tua4. Lainnya 
3. Jeniskelamin  : 1. Pria2. Perempuan 
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III. KepemilikanAset 

Aset Luas (m2) Jumlah Harga (Rp.) 

Sawah    

Tegal    

Rumah    

Motor    

Mobil    

SapiPotong    

Domba    

Kambing    

Toko    

    

 

IV. Usaha Ternak 

1. JumlahTernak yang Dipelihara 
DOC =  ekor/masukperiode 

2. PendapatanPeternak (1 Tahun) 
Penjualan Jumlah HargaSatuan(Rp) Total Harga (Rp.) TempatJual 

Ayam Broiler Stater     

Ayam Broiler Finisher     

Sekam + Kotoran     

SakPakan     

Bonus FCR     

Bonus 
StandartMortalitas 
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3. BiayaProduksiAyam Broiler 

 BiayaTetap 

Item Jumlah Rp/satuan HargaAkhir DayaTahan(Tahun) Penyusutan 

1. Kandang      

2. Gudang      

3. Timba      

4. Tandon      

5. BakiPakan      

6. TempatMinum      

7. Paralon      

8. Timbangan      

9. KeranjangPanen      

10. Sapu      

11. Sikatlantai      

12. Kipasangin      

13. TiraiKandang      

14. GajiKaryawan      

15. Bunga Bank      

16. 
PajakBumidanBang
unan 

     

17. Pemanas DOC      

18. Lampu      

      

Jumlah      
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BiayaTidakTetap 

Item Jumlah Harga (Rp.) Total (Rp.) 

1. DOC ekor   

2. Pakan Starter sak   

 3. PakanTambahan 
Starter 

   

4. Pakan Finisher    

5. PakanTambahan 
Finisher 

   

6. Obat- obatan    

7. Listrik    

8. GajiKaryawan    

    

Jumlah    

 

V. Pemeliharaan 

a. PraProduksi 

1. Bagaimanacaraandamembersihkankandangsetelahayamdipanen? Adakahlarutankimia 

(contoh: detergen) yang digunakansaatpembersihankandang? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Berapa lama kandangdikosongkansetelahpanen? 

……………………………………………………………………................................... 

3. Apa yang andapersiapkansebelum DOC datang? 

…………………………………………………………………………………………... 

b. Produksi 

1. Apa yang andalakukansaatpertama kali DOC datang? 

………………………………………………………………………………………… 

2. Berapa kali andamemberikanpakandalamsehari? 
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……………………………………………………………………………………… 

3. Jam berapasajaandamemberikanpakan? 

……………………………………………………………………………………… 

4. Jeniskandangapa yang andagunakan? 

……………………………………………………………………………………… 

5. Ukurankandang? (panjang, lebar, tinggi) 

………………………………………………………………………………………… 
6. Berapaekorayamuntuk per meter kandangpadaperiode starter dan finisher 

sertaberapabobot rata- rata ayam yang telahdipanen? 

………………………………………………………………………………………… 

7. Apasajavaksin yang digunakandankapanvaksintersebutdigunakan? 

…………………………………………………………………………………………. 
8. Bagaimanacarapemberianvaksin? 

……………………………………………………………………………………… 

9. Apasajapenyakit yang seringmengenaayamdanbagaimanacaramengatasinya? 

Jikamenggunakanobat, obatapasaja yang digunakan? 

………………………………………………………………………………………… 
c. PascaProduksi 

 
1. Berapa kali andamelakukanpanendalam 1 tahun? 

……………………………………………………………………………………..... 

2. Bagaimanacaramemasarkanayam yang dipanen? 

………………………………………………………………………………………… 

3. Adakahpemotonganharga yang dikarenakanayamsakitataukualitasayamburuk? Jikaada, 

sebutkan!  

………………………………………………………………………………………… 

4. Menurutandaapakahpenyebabayamsakitataukualitasayamburuk? 

………………………………………………………………………………………… 

 


