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ANALYSIS PARTNERSHIP PATTERN OF BROILER CLOSE HOUSE 

SYSTEM AT PLANDAAN SUBDISTRICT JOMBANG REGENCY 
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 dan Bambang Ali Nugroho
 3)

 

 

ABSTRACT 

 

This research was conducted on the close house broiler farm owned by Mr. 

Nanang’s partnership with “Pesona Ternak Gemilang” Ltd at Plandaan subdistrict, 

Jombang Regency. The data were collected from 19
th

 March to 19
th

 April 2013. 

The purpose of this research was: 1) to investigate the partnership pattern, 2) to 

determine the efficiency of bussines in this farm chicken. Descriptive analysis was 

carried out to analysis the rights and the obligations in partnership agreement 

between a nucleus and plasma and to calculate the cost of production, revenues, 

profits and the R/C Ratio. Results showed that plasma has commited to Letter of 

Treaty Obligations in raising broiler farming. Broiler close house system in the 

first period was found more efficient compared to other periods, the production 

cost of 31,000 broiler in first period was Rp. 615,554,603.- or Rp. 19,857.-/bird, 

and it can obtain revenue about Rp. 740,397,545.- or Rp. 27,225.-/bird. The profit 

per period reached Rp. 124,842,942.- or Rp. 4,027.-/bird, while R/C ratio 

indicated 1.372. 

 

Keywords: partnership, close house, broiler farming. 
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RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilakukan pada kandang close house di peternakan ayam 

pedaging milik Bapak Nanang yang menjalin kemitraan dengan PT. Pesona 

Ternak Gemilang. Kandang close house tersebut terletak di Plandaan, Jombang. 

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 19 Maret sampai 19 April 2013. 

Latar belakang penelitian ini adalah trend kandang close house yang 

nantinya akan menggantikan kandang open house, karena biaya yang cukup besar 

akhirnya para peternak memutuskan untuk melaakukan kerjasama kemitraan dari 

pola kerjasama tersebut dapat dicari suatu efisiensi usaha. Tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mengobservasi  kinerja finansial dan pola kemitraan suatu usaha 

peternakan ayam broiler dengan menggunakan sistem kandang close 

house.Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan memusatkan perhatian 

pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Analisis yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dengan menghitung biaya produksi, penerimaan, keuntungan 

dan rasio R/C serta analisis hak dan kewajiban pada perjanjian pola kemitraan inti 

plasma. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis pola kemitraan yang 

memusatkan perhatian di perjanjian pasal hak dan kewajiban menunjukkan bahwa 

pada masa pra produksi, proses produksi, dan pasca produksi dapat dilaksanakan 

oleh kedua pihak dengan baik, plasma melakukan pemeliharaan dengan disiplin. 

Pada penghitungan ekonomi di peternakan ayam pedaging berkapasitas 31.000 

ekor ini didapati periode pertama yang lebih efisien dibandingkan dengan periode 

lainnya dengan  biaya produksi mencapai rata-rata Rp. 615.554.603,- atau Rp. 

19.857,-/ekor, penerimaan pada periode ini mencapai  Rp. 740.397.545,- atau Rp. 

27.225,-/ekor. Pendapatan mencapai Rp. 124.842.942,- atau Rp. 4.027,-/ekor,  

sedangkan R/C Rasio berkisar 1,372. Berdasarakan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan dengan 

menggunakan sistem kandang close house merupakan usaha yang efisien dengan 

menjalankan perjanjian yang ada, oleh karena itu perjanjian tersebut sangat efisien 

apabila ingin diterapkan ditempat lain namun antara pihak inti dan plasma harus 

menjalankan kerjasama dengan baik dan disiplin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia telah bertekad menjadikan sektor agribisnis sebagai 

sektor unggulan yang akan menunjang pemulihan ekonomi negara ini. Sumber 

daya alam yang dimiliki Indonesia memungkinkan untuk mewujudkan tujuan 

tersebut. Kekayaan sumber daya agribisnis yang dimiliki sangat besar, selain itu 

agribisnis berperan sebagai mata pencaharian sebagian besar penduduk, tetapi di 

sisi lain harus diakui, potensi sektor agribisnis selama ini belum tergarap secara 

optimal. Pertumbuhan kapasitas produksi dan perkembangan agribisnis dirasakan 

masih lambat. Akibatnya, keinginan untuk mengandalkan sektor agribisnis 

sebagai salah satu faktor pendukung stimulasi pemulihan ekonomi dirasakan 

masih menghadapi kendala.  

Usaha peternakan ayam pedaging merupakan salah satu usaha yang 

potensial untuk menghasilkan daging dan meningkatkan konsumsi protein bagi 

masyarakat. Ayam pedaging merupakan ayam yang tumbuh dengan cepat dan 

dapat dipanen dalam waktu yang singkat. Keunggulan genetik yang dimiliki ayam 

pedaging dan pemberian pakan yang baik mampu menampilkan performa 

produksi yang optimal. Lingkungan kandang mempunyai peran yang besar dalam 

menentukan performa pedaging dan keuntungan yang diperoleh peternak. 

Pontensi dari usaha peternakan ayam pedaging cukup menjanjikan, sehingga 

dengan demikan banyak masyarakat yang ingin membuka usaha peternakan ayam 

penghasil daging ini. Di sisi lain peternakan ayam pedaging merupakan usaha 

yang membutuhkan modal yang cukup besar, dan juga tergolong usaha yang 

penuh dengan tantangan. 

Modal usaha dan pengadaan sarana serta prasarana merupakan hal vital bagi 

usaha peternakan ayam pedaging ini, terutama biaya produksi yang fluktuatif, 

sering membingungkan dan menjadi kekawatiran bagi peternak, ketidakpastian 

harga jual, selalu membuat pemilik usaha ayam ini menjadi suatu tantangan. 

Kemitraan merupakan hubungan kerja sama secara aktif yang dilakukan 

oleh dua pihak atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama. Fokus kemitraan 
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adalah pemecahan persoalan secara bersama untuk mencapai tujuan bersama 

berdasar nilai-nilai luhur dan saling bergantung (Anonimous, 2008). Pentingnya 

kemitraan adalah karena keterbatasan sumberdaya di semua pihak, pergeseran 

posisi pelaku utama dari pemerintah dan swasta kepada masyarakat dan persoalan 

yang kompleks dan kronis, dalam pola kemitraan ini sudah banyak yang 

mengembangkan sistem kandang close house sebagai pengganti kandang open 

house, karena keuntungan yang diperoleh dapat meningkat, namun biaya yang 

dibutuhkan untuk pembuatan kandang close house ini cukup besar, dengan 

keuntungan yang besar pula usaha ini diharapkan dapat menutup biaya pembuatan 

kandang yang cukup mahal. Oleh karena itu dilakukan suatu analisis pola 

kemitraan dengan menggunakan sistem kandang colse house.   

Salah satu pola kemitraan yang dilakukan peternak ayam pedaging dengan 

menggunakan sistem kandang close house adalah kerja sama dengan PT. Pesona 

Ternak Gemilang. Perusahaan ini merupakan usaha peternakan ayam pedaging 

yang menerapkan pola kemitraan. Peternak yang menggunakan sistem kandang 

close house dapat memelihara ayam mencapai populasi 31.000 ekor ayam, dimana 

lokasi kandang terletak di sekitar sawah yang agak jauh dari pemukiman 

penduduk,  guna mendapatkan keadaan lingkungan yang diharapkan, sehingga 

ayam pedaging yang dipelihara dapat tumbuh dengan baik.  

Gambaran umum tentang banyaknya peluang untuk usaha beternak ayam 

pedaging, dengan demikian dipilih daerah Darurejo Kecamatan Plandaan 

Jombang sebagai tempat penelitian yang akan digunakan. Peternakan ini 

merupakan usaha peternakan ayam pedaging dengan menggunakan sistem 

kandang close house yang paling besar yang berada di kecamatan Plandaan 

tersebut. Oleh karena itu peternakan ini dijadikan sebagai pilihan untuk tempat 

pelaksanaan penelitian.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kelangsungan suatu usaha peternakan ditentukan oleh kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan keuntungan sehingga terjadi efisiensi. Usaha 

peternakan ayam pedaging pola kemitraan yang menggunakan sistem kandang 

close house dengan PT. Pesona Ternak Gemilang cukup menguntungkan. 
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Penggunaan kandang close house ini membutuhkan biaya yang cukup besar. 

Berdasarkan uraian tersebut didapatkan beberapa permasalahan tentang analisis 

pola kemitraan pada usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan yang 

menggunakan sistem kandang close house dengan PT. Pesona Ternak Gemilang 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola kerja sama kemitraan dilihat dari hak dan kewajiban inti 

plasma pada suatu usaha peternakan ayam pedaging yang menggunakan sistem 

kandang close house ? 

2. Bagaimana tingkat efisiensi yang dilihat dari R/C Rasio usaha peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan yang menggunakan sistem kandang close house ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk: 

1. Mengetahui pola kerja sama kemitraan dilihat dari pasal hak dan kewajiban inti 

plasma pada suatu usaha peternakan ayam pedaging yang menggunakan sistem 

kandang close house. 

2. Mengetahui tingkat efisiensi dilihat dari R/C rasio usaha peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan yang menggunakan sistem kandang close house. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai: 

1. Bahan pertimbangan dan informasi dalam perencanaan usaha peternakan 

ayam pedaging pola kemitraan yang menggunakan sistem kandang close 

house dengan PT. Pesona Ternak Gemilang. 

2. Bahan informasi cara meningkatkan efisiensi usaha peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan 

mendapat keuntungan maksimal dengan menggunakan sistem kandang 

close house sehingga diharapkan kerugian yang berkelanjutan dapat 

dihindari. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Usaha peternakan ayam pedaging yang menggunakan sistem kandang 

close house merupakan sistem yang digunakan oleh peternak dalam kerja sama 

pola kemitraan dengan PT. Pesona Ternak Gemilang untuk memperbaiki kinerja 

finansial usaha peternakan. Pola kemitraan yang dipakai adalah pola inti plasma 

yang didalamnya terdapat suatu perjanjian yang memuat beberapa hak dan 

kewajiban inti dan plasma. Hak dan kewajiban tersebut dilakukan agar kerja sama 

dapat mencapai tujuan bersama antara inti dan plasma. Analisis perjanjian yang 

dibuat dalam kontrak kerja tersebut akan diperoleh sebuah pola kinerja kemitraan 

inti plasma yang nantinya akan memberikan feed back positif terhadap kedua 

belah pihak, selain itu dari feed back positif tersebut dapat memperbaiki kinerja 

finansial dan hubungan kontrak kerja antara inti dan plasma dalam usaha 

peternakan ayam pedaging, dari hasil pemikiran tersebut dalam dibuat suatu 

kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Mengenai Pola Kemitraan Ayam Pedaging 

Menurut Yana, Sri dan Iwayan (2006) Penguatan konsolidasi kelembagaan 

di tingkat peternak rakyat melalui pengembangan pola kemitraan dinilai masih 

relevan, sehingga secara efektif dapat mendorong kinerja peternakan rakyat. 

Penelitian bertujuan mengidentifikasi eksistensi kelembagaan kemitraan 

pemasaran ayam ras pedaging dan menganalisis kerja sama kemitraan yang 

terjalin. Lokasi penelitian di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, melalui metode 

survei dengan wawancara terhadap lembaga pelaku agribisnis ayam ras pedaging 

meliputi peternak inti dan plasma. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan 

secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak pola kemitraan 

melalui inti memiliki akses langsung ke pasar modern dan konvensional 

sementara peternak mandiri umumnya melakukan penjualan melalui pedagang 

pengumpul. Keterkaitan fungsional yang partisipatif dan saling menguntungkan 

antara peternak inti dan rakyat perlu disosialisasikan dan dimantapkan dalam 

pelaksanaannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan rakyat dan menjamin 

keberlanjutan usaha ternak. 

Menurut Agus (2005) secara umum pada kondisi normal, perjanjian 

kemitraan dengan pola inti plasma ini saling menguntungkan kedua belah pihak. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas peternak plasma yang ada di 

Kabupaten Grobogan, perlu kiranya pemerintah daerah membuat perangkat 

peraturan daerah yang mengatur perusahaan inti yang ingin berinvestasi, dengan 

demikian peternak plasma akan mempunyai posisi yang lebih kuat saat membuat 

perjanjian dengan perusahaan inti. 

 

2.2 Profil Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Indonesia 

 Usaha peternakan ayam pedaging merupakan salah satu usaha yang 

potensial untuk menghasilkan daging dan meningkatkan konsumsi protein bagi 

masyarakat. Ayam pedaging merupakan ayam yang tumbuh dengan cepat dan 

dapat dipanen dalam waktu yang singkat. Keunggulan genetik yang dimiliki ayam 
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pedaging dan pemberian pakan yang baik mampu menampilkan performa 

produksi yang optimal, selain faktor genetik dan pakan, lingkungan kandang 

mempunyai peran yang besar dalam menentukan performa pedaging dan 

keuntungan yang diperoleh peternak. Pontensi dari usaha peternakan ayam 

pedaging cukup menjanjikan, sehingga dengan demikan banyak masyarakat yang 

ingin membuka usaha peternakan ayam penghasil daging ini. Disisi lain 

peternakan ayam pedaging merupakan usaha yang membutuhkan modal yang 

cukup besar, dan juga tergolong usaha yang penuh dengan tantangan.  

 Ayam pedaging adalah jenis ternak bersayap dari kelas aves yang telah 

didomestikasikan dan cara hidupnya diatur oleh manusia dengan tujuan untuk 

memberikan nilai ekonomis dalam bentuk daging (Rasyaf, 2004). Menurut Abidin 

(2002) ayam pedaging adalah ayam jantan dan ayam betina muda yang berumur 

dibawah 6 minggu ketika dijual dengan bobot badan tertentu, mempunyai 

pertumbuhan yang cepat, serta dada yang lebar dengan timbunan daging yang 

sekelompok ayam yang dihasilkan oleh perusahaan pembibitan melalui proses 

pemuliabiakan untuk tujuan ekonomis tertentu. Contoh strain ayam pedaging 

antara lain CP 707 (Suprijatna, 2005). Ayam pedaging adalah istilah untuk 

menyebut strain ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki nilai ekonomis 

dengan ciri pertumbuhan cepat untuk penghasil daging, konversi pakan yang 

sedikit dan usia potong yang pendek serta mengahasilkan daging yang bertekstur 

lunak. 

Suprijatna (2005) menyatakan bahwa ayam pedaging adalah jenis ayam 

yang telah lama mengalami pemuliaan, sehingga merupakan ayam pedaging yang 

unggul selain itu ayam pedaging juga mempunyai bentuk, ukuran, warna yang 

relative seragam. Ayam pedaging dipanen 4 minggu dengan berat sekitar 1,8 kg-

2,0 kg/ekor. Pemanenan ayam pedaging pada saat beratnya masih rendah 

disebabkan oleh permintaan konsumen yang cenderung membeli karkas ayam 

utuh yang tidak terlalu besar, juga karena dagingnya cukup lunak, lemak belum 

cukup banyak serta tulang tidak terlalu keras.  
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2.3 Pola Kemitraan  

2.3.1 Pengertian Pola Kemitraan  

Menurut Agus (2005) Kemitraan usaha adalah jalinan kerja sama usaha 

yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha 

menengah/besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan 

pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, 

menguntungkan dan memperkuat. 

 Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya 

yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan 

semua pihak yang bermitra. Kemitraan juga memperkuat mekanisme pasar dan 

persaingan usaha yang efisien dan produktif. Bagi usaha kecil kemitraan jelas 

menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, 

teknologi, manajemen, dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar. Usaha 

besar juga dapat mengambil keuntungan dari keluwesan dan kelincahan usaha 

kecil (Gumus, 2008). 

 

2.3.2 Tujuan Pola Kemitraan  

Menurut Agus (2005) Kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam 

pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit yaitu : 

a. Meningkatkan pendapataan usaha kecil dan masyarakat 

b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan 

c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil 

d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional 

e. Memperluas kesempatan kerja 

f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional 

 

2.3.3 Pola Kemitraan Inti Plasma  

Peternak bermitra secara resmi dan tertulis dilatar belakangi oleh sejarah 

munculnya kemitraan yang kembali bangkit dan berkembang setelah terjadi krisis 

moneter pada tahun 1997. Kondisi bisnis ayam pedaging pada saat itu sangat tidak 

menentu, posisi produsen lemah dan tidak punya posisi tawar (bargaining 

position) sehingga kandang ayam pedaging kosong karena peternak tidak mampu 
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membeli input yang mahal. Pedagang input (perusahaan) lesu karena rendahnya 

daya beli peternak, demikian pula pedagang produk yang semula berjaya menjadi 

vakum. Akhirnya peternak, pedagang input dan perusahaan menjalin kemitraan 

untuk memperoleh keuntungan dan kesejahteraan serta menanggung risiko 

bersama. Berlatar belakang kondisi tersebut diatas maka prinsip kemitraan bukan 

suatu usaha bagi hasil tetapi menanggung risiko bersama sehingga yang 

menentukan keberhasilan usaha adalah kerja sama yang bagus antara produsen, 

pedagang dan perusahaan, dan bukan harga (Yana dkk, 2006). Perbedaan 

implementasi dasar etika bisnis dalam kemitraan dari kedua sistem kemitraan 

dikemukakan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perbedaan Implementasi Dasar Etika Bisnis dalam Kemitraan Lisan dan 

Kemitraan Resmi Di Kabupaten Tabanan Bali, Tahun 2006 

Dasar etika bisnis Kemitraan resmi (Inti – 

Plasma) 

Kemitraan lisan (PS – 

Peternak) 

Karakter (akhlak 

atau budi pekerti) 

Diukur melalui keberhasilan 

usaha (FCR) 

Diukur melalui 

keberhasilan usaha 

(FCR) 

 

Kepercayaan (saling 

menghargai) 

Belum memberikan 

kepercayaan sepenuhnya 

kepada peternak, sehingga 

diantisipasi dengan harga 

input yang lebih besar dari 

pasar agar input tidak dijual 

 

Percaya sepenuhnya, 

harga input dan output 

sama dengan pasar 

Komunikasi yang 

terbuka 

Sosialisasi kurang utuh dan 

kurang terbuka, obat-obatan 

tidak ada dalam kontrak, 

tagihan ditentukan kemudian 

Memberikan pelayanan 

sepenuhya sesuai 

keperluan dan 

kemampuan peternak 

 

Adil (tidak 

memihak) 

Kurang adil (harga input 

lebih tinggi daripada pasar), 

nilai investasi tanah tidak 

diperhitungkan 

 

Adil 

Keseimbangan 

antara insentif dan 

resiko 

Insentif yang diperoleh 

peternak tidak seimbang 

dibanding resiko, jika 

produksi kurang bagus, check 

in ditunda oleh inti, sehingga 

peternak hanya menunggu 

Insentif peternak 

seimbang dengan resiko 

yang dihadapi, check in  

ditentukan oleh 

peternak 

Sumber: Supriyatna, dkk (2006) 
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Menurut Yana, dkk (2006) Seorang mitra diberi kartu untuk mencatat 

jumlah pakan dan obat-obatan yang dikirim sekaligus untuk mengetahui prestasi 

yang dicapai, hal penting yang harus diketahui oleh peternak adalah harga pakan, 

obat-obatan dan harga ayam saat dipanen sudah ditentukan pada saat kontrak. 

Alur pendaftaran menjadi anggota kemitraan dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Pendaftaran Kemitraan dengan Perusahaan Inti 

Pola inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan 

usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan 

usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana 

produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, 

penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi 

dan produktifitas usaha. Program inti-plasma ini, diperlukan keseriusan dan 

kesiapan, baik pihak usaha kecil sebagai pihak yang mendapat bantuan untuk 

dapat mengembangkan usahanya, maupun pihak usaha besar yang mempunyai 

tanggung jawab sosial untuk mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha 

dalam jangka panjang. Contoh dalam hubungan kemitraan antara perusahaan inti 

dengan peternak plasma ini, perusahaan inti berupaya menyediakan bibit ayam, 

vaksin, pakan selama berlangsungnya kegiatan pemeliharaan, sedangkan pihak 

peternak plasma menyediakan lahan (areal) dan kandang, pelaksanaan 

pemeliharaan secara intensif harus diupayakan mendapat pengawasan dan 
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pembinaan teknis dari perusahaan inti. Perusahaan inti akan menjamin pemasaran 

dengan mengambil hasil panen dengan harga dasar yang telah ditentukan dalam 

perjanjian.  

 

2.3.4 Model Kemitraan 

A. Model Kontrak Beli  

 Pada model kemitraan ini, terjadi hubungan kerja sama antara kelompok 

skala kecil dengan perusahaan agroindustri skala menengah atau besar yang 

dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak jual beli secara tertulis untuk jangka 

waktu tertentu yang disaksikan oleh Instansi Pemerintah. Kelompok tani 

merupakan wadah untuk mengkoordinasikan para anggotanya dalam pengaturan 

produksi, pengumpulan, dan penyortiran produksi yang akan dibeli oleh 

perusahaan, melakukan pengemasan produksi sesuai dengan permintaan 

perusahaan pembeli dan mewakili anggotanya dalam hubungannya dengan 

perusahaan pembeli, dalam model ini pemerintah tidak terlibat secara langsung, 

fungsinya hanya sebagai moderator dan fasilitator (Sriboonchitta and 

Wiboonpongse, 2005).  

 

B. Model Sub Kontrak  

 Hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau 

besar yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen dan jasa yang 

merupakan bagian dari produksi usaha menengah atau usaha besar. Model 

kemitraan ini menyerupai pola kemitraan contract farming tetapi pada pola ini 

kelompok tidak melakukan kontrak secara langsung dengan perusahaan pengolah 

(processor) tetapi melalui agen atau pedagang. Kelompok mitra memproduksi 

komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya 

(Sriboonchitta and Wiboonpongse, 2005). 

 

C. Model Dagang Umum 

 Menurut Sriboonchitta and Wiboonpongse (2005) model dagang umum 

adalah hubungan kemitraan antara perusahaan kecil dengan usaha menengah atau 
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besar yang memasarkan hasil produksi usaha kecil. Pengembangan pola dagang 

umum dapat dilakukan dengan cara: 

a) Mewajibkan usaha menengah atau usaha besar yang menjadi mitra usahanya 

memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok keperluan 

usaha menengah atau besar. 

b) Memberikan kesempatan usaha kecil untuk mengerjakan produksinya sesuai 

keahlian usaha kecil dimaksudkan dan menjual hasil produksinya tersebut 

kepada usaha menengah atau usaha besar yang bukan mitra usahanya. 

c) Memberikan kesempatan usaha kecil untuk memasarkan produksi dari usaha 

besar. Kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra 

atau perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra. 

 

D. Model Kerja sama Operasional Agribisnis 

Merupakan hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok mitra 

menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan-perusahaan 

mitra menyediakan biaya atau modal dan sarana untuk mengusahakan atau 

membudidayakan suatu komoditi pertanian (Sriboonchitta and Wiboonpongse, 

2005). 

 

2.4 Analisis Hak dan Kewajiban 

Perjanjian kerja sama kemitraan terdapat hak dan kewajiban. Kemitraan 

lisan tidak secara tersurat menjelaskan hak dan kewajiban peternak. Kemitraan 

resmi secara jelas dan tertulis mencantumkan hak menerima input produksi (bibit, 

pakan, obat-obatan dan bahan kimia) dari inti, sedangkan kandang dan peralatan 

disiapkan oleh peternak plasma. Kewajiban peternak adalah memelihara ternak 

dengan baik termasuk menyediakan tenaga kerja dan menjual produk kepada inti 

dengan harga yang telah disepakati dalam kontrak resmi. Inti memasarkan produk 

melalui pedagang pengumpul dalam bentuk ayam hidup maupun memotong di 

Rumah Pemotongan Ayam (RPA) milik inti, dan memasarkan dalam bentuk 

daging ke berbagai konsumen. Bentuk jalinan kemitraan yang ada dikemukakan 

dalam Tabel 2.  
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Tabel 2. Hak dan kewajiban peternak/plasma dan inti dalam pola kemitraan secara 

resmi dan lisan di Kabupaten Tabanan Bali, tahun 2006. 

Hak dan Kewajiban 
Peternak mitra secara 

resmi 

Peternak mitra secara 

lisan 

Bibit ayam Inti Plasma 

Pakan Inti Plasma + Inti 

Obat-obatan Inti Plasma + Inti 

Kandang dan peralatan Plasma Plasma 

Tenaga kerja/pemeliharaan Plasma Plasma 

Pemasaran Inti Plasma + Inti 

Sumber : Supriyatna, dkk (2006). 

Tabel 2 menjelaskan hubungan kemitraan pola inti-plasma yakni perusahaan 

sapronak (sebagai inti) dengan peternak ayam (sebagai plasma). Inti menyuplai 

sapronak dengan harga kontrak, dan peternak menyediakan kandang dengan 

peralatan selengkapnya serta melakukan pemeliharaan ayam. Seluruh hasil 

produksinya wajib dijual kembali kepada inti dengan harga standar sesuai 

kontrak, selanjutnya inti menjual kepada pedagang ayam atau pemotong ayam 

dengan harga pasar. 

 

2.5 Kandang Close House 

Menurut Indarto (1990) kandang sistem closed house adalah kandang 

tertutup yang menjamin keamanan secara biologi (kontak dengan organisme lain) 

dengan pengaturan ventilasi yang baik sehingga stress pada ternak dapat 

diminimalisir. 

Tujuan membangun kandang closed house adalah: 

a) Menyediakan udara yang sehat bagi ternak (sistem ventilasi yang baik) yaitu 

udara yang menghadirkan sebanyak-banyaknya oksigen, dan mengeluarkan 

sesegera mungkin gas-gas berbahaya seperti karbondioksida dan amonia. 

b) Menyediakan iklim yang nyaman bagi ternak, untuk menyediakan iklim yang 

kondusif bagi ternak dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan panas dari 

kandang yang dihasilkan dari tubuh ayam dan lingkungan luar, menurunkan 

suhu udara yang masuk serta mengatur kelembapan yang sesuai. Menciptakan 

iklim yang sejuk, nyaman maka bagi ayam harus dikondisikan chilling effect 

(angin berembus), alat yang digunakan seperti kipas angin (blower), bila 

chilling effect tidak mampu mencapai iklim yang diiginkan terutama pada 
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daerah yang terlampau panas maka dapat digunakan cooling system, yaitu 

sistem pendingin dengan mengalirkan air pada alat-alat yang berupa cooling 

pad, cooling net atau cell deck. 

c) Meminimalkan tingkat stress pada ternak agar tingkat stress pada ayam lebih 

minimal maka dapat dilakukan dengan cara mengurangi stimulasi yang dapat 

menyebabkan stress, dengan cara mengurangi kontak dengan manusia 

(misalnya dengan feeder dan drinker otomatis, vaksinasi dengan spray), 

meminimumkan cahaya dan lain-lain. 

 

2.6 Ventilasi pada Kandang Close House   

Ventilasi adalah hal yang sangat mutlak di butuhkan dalam managemen 

pemeliharaan sistem kandang tertutup (close house). Faktor yang dihasilkan 

dalam ventilasi ini adalah : 

a. Oksigen 

b. Kecepatan Angin dan Volume 

c. Temperatur 

d. Kelembaban Relatif 

 

2.6.1 Kebutuhan Kipas pada Kandang Close House 

Kipas merupakan alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan angin 

yang diperlukan oleh ayam pedaging khususnya pada kandang close house. 

Kebutuhan kipas dapat dihitung berapa kipas yang hendak digunakan.  

2.6.2 Inlet  Pada Kandang Close House 

Inlet merupakan hal yang sangat penting dalam ventilasi. Inlet adalah faktor 

yang mempengaruhi Tekanan Negatif (Static Preesure) dalam kandang, hal ini 

akan mempengaruhi fungsi  kemampuan exhaust fan dan distribusi udara dalam 

kandang. Inlet yang tidak tepat akan berpengaruh pada munculnya dead spot (titik 

mati udara) atau titik dimana tidak ada distribusi pergantian udara untuk itu inlet 

mutlak diperlukan didalam sistem ventilasi. Dimensi inlet yang baik : 

1. Layar inlet dipasang 1 meter dari pad cooling dan sepanjang pad. 

2. Titik bawah diatur lebih tinngi ¼ dari tinngi pad cooling. 

3. Layar / material inlet terbuat dari bahan kedap udara. 
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2.7 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk 

menghasilkan produk yang dinilai dengan uang atau besarnya nilai pengeluaran 

(Suherman, 1991). Biaya produksi dibagi 2 (dua), biaya tetap (fixed cost) dan 

biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk berapa kali proses produksi bahkan harus dikeluarkan 

walaupun tidak berlangsung proses produksi. Biaya tetap terdiri dari : 

a. Biaya penyusutan 

Biaya penyusutan terdiri dari penyusutan ternak, penyusutan kandang dan 

penyusutan peralatan. Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode 

straight line yaitu dengan rumus harga awal dikurangi harga akhir kemudian 

dibagi daya tahan. 

b. Pajak dan bunga modal 

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh suatu usaha. Bunga modal 

dihitung dengan menjumlah modal tetap dan modal tidak tetap kemudian 

dikalikan bunga modal menurut tingkat bunga bank pemerintah sebesar 16%. 

Biaya tidak tetap (variable cost) Biaya tidak tetap adalah biaya operasional artinya 

biaya yang berubah tergantung besar kecilnya produksi yang dihasilkan. Biaya 

tidak tetap meliputi biaya pakan, obat-obatan, listrik, gaji, perbaikan dan 

transportasi. Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan 

untuk proses produksi selama satu tahun yang terdiri dari biaya tetap dan biaya 

tidak tetap, biaya total adalah seluruh biaya-biaya yang diinginkan dalam proses 

produksi. Biaya produksi merupakan hasil perkalian dari kuantitas faktor-faktor 

produksi dan harga satuan, besar kecilnya kuantitas tinggi rendahnya harga akan 

mempengaruhi biaya (Bustam,1983).  

Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh seorang petani dalam 

proses produksi serta membawanya menjadi produk termasuk didalamnya barang 

yang dibeli dan jasa yang dibayar di dalam maupun di luar usaha tani (Hernanto, 

1991). Biaya produksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 
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1) Biaya tetap (fixed cost) adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan peternak atau 

produsen yang besarnya tidak bergantung pada besar kecilnya volume produksi 

atau tingkat output. 

2) Biaya tidak tetap (variable cost) adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan 

peternak atau produsen yang besar kecilnya tergantung pada besar kecilnya 

volume produksi ( Mubyarto, 1995). Faktor-faktor yang mempengaruhi besar 

kecilnya biaya produksi antara lain adalah: 

1. Lokasi usaha tani 

2. Waktu usaha tani 

3. Luas lahan yang digunakan dan berapa banyak yang akan diproduksi 

4. Cara berproduksi dan teknologi yang digunakan 

5. Jenis barang yang diproduksikan (Hernanto, 1991) 

 

2.8 Keuntungan 

Menurut Riyanto (1993), keuntungan merupakan hasil dari pengurangan 

penerimaan dengan biaya produksi (biaya untuk menghasilkan keuntungan). 

Pendapatan pengelola adalah pendapatan yang diterima oleh pengelola yaitu hasil 

pengurangan dari total penerimaan (total revenue) dengan total biaya (total cost). 

 Usaha dikatakan menguntungkan apabila total penerimaan lebih besar 

daripada total biaya dan dikatakan rugi bila sebaliknya. Resiko yang diakibatkan 

oleh perubahan keuntungan dari investasi tertentu dapat muncul dari dua sumber 

yaitu: variabilitas hasil, variabilitas harga atau biaya yang digunakan. Ada tiga 

sumber variabilitas hasil dari berbagai penggunaan masukan diantaranya adalah 

perbedaan lokasi dengan penggunaan manajemen yang sama, perbedaan waktu 

dengan penggunaan manajemen yang sama, perbedaan tingkat manajemen pada 

waktu dan lokasi tertentu. Variabilitas harga menyangkut harga produk dan biaya 

tenaga kerja (Suherman, 1991). 

 

2.9 Penerimaan 

 Pengertian penerimaan dalam usaha tani adalah suatu barang yang 

berbentuk fisik atau hasil produksi yang ditukarkan dengan sejumlah uang atau 

harga. Hasil ini masih berbentuk fisik yang dapat berupa barang baik untuk djual, 
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diberikan kepada orang lain sebagai upah, disimpan sebagai benih maupun untuk 

dikonsumsi. Hasil fisik dapat dikatakan sebagai penerimaan apabila produksi 

secara fisik itu ditukarkan dengan sejumlah uang atau harga. Harga pada saat 

penukaran sangat menentukan besarnya penerimaan, jadi penerimaan merupakan 

nilai produk yang dinyatakan dalam bentuk uang. Soekartawi (1995) menyatakan 

bahwa pendapatan usaha tani (farm net cash flow) merupakan selisih antara 

penerimaan tunai usaha tani dan biaya tunai usaha tani yang merupakan ukuran 

kemampuan usaha tani dalam mengahasilkan uang tunai. Gumus (2008) 

menyatakan bahwa dalam penelitiannya dijelaskan pemilikan ternak berpengaruh 

positif terhadap pendapatan peternak, karena dapat menjadi sumber kas atau 

sumber pendapatan tunai. 

 

2.10 R/C Rasio 

 Menurut Syamsudin (2000) bahwa keberhasilan suatu usaha dapat diukur 

dengan R/C Rasio. Nilai tersebut merupakan imbangan antara penerimaan dengan 

biaya yang digunakan untuk usaha. Suatu usaha dikatakan layak apabila nilai R/C 

Ratio nya lebih dari satu. Semakin besar R/C Rasio maka semakin besar pula 

tingkat efesiensinya. Bertujuan untuk mengetahui keuntungan dalam satu tahun 

Terhadap biaya yang dipakai. 

Total penerimaan 

R/C =   ------------------------------------------------------------ 

Total biaya tetap + total biaya variabel 

Nilai-nilai R/C Rasio dapat menentukan kelayakan dari suatu usaha. R/C rasio 

tersebut diperoleh dari hasil bagi penerimaan dibagi dengan biaya total. Suatu 

usaha dikatakan layak apabila memiliki nilai R/C rasio ≥ 1, namun apabila suatu 

usaha memiliki nilai R/C rasio < 1 maka usaha tersebut akan rugi atau tidak layak 

untuk dikembangkan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Pengambilan Data 

Pengambilan data di laksanakan selama satu bulan yaitu pada bulan Maret 

sampai dengan April 2013 di usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan 

yang menggunakan sistem kandang close house dengan PT. Pesona Ternak 

Gemilang. 

 

3.2 Pengambilan Sampel 

Responden penelitian ini adalah Bapak Nanang selaku pemilik peternakan 

ayam pedaging sistem kandang close house dengan kapasitas 31.000 ekor ayam 

selaku peternak plasma,  Technical service (TS) dari pihak inti dan anak kandang 

yang bekerja pada kandang close house tersebut. Data yang diambil yaitu data 

pada tahun 2012 selama 6 periode pemeliharaan. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, 

yakni suatu metode yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang dari 

suatu keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, 

keluarga, lembaga dan masyarakat (Tjondrokusumo, 1990). Data yang diperoleh 

berupa data primer dan data sekunder. Data Primer adalah informasi yang 

diperoleh peneliti secara langsung di tempat penelitian, sedangkan data sekunder 

adalah data-data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber 

lain (Dharmesta dan Ibnu, 1993). Penelitian ini menggunakan data primer yang 

diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti (data mentah) dan data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor instansi (data olahan). 

 

3.4 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, 

yaitu dengan membaca tabel-tabel, grafik atau angka-angka yang tersedia, 
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kemudian melakukan uraian dan penafsiran (Noor, 2008). Rumus-rumus yang 

digunakan antara lain : 

1. Total Biaya 

Perhitungan total biaya menggunakan rumus (Noor, 2008) : 

Rumus  : TC = FC + VC 

Keterangan : TC = Total Cost atau Total Biaya (Rp/tahun) 

    FC = Fixed Cost atau Biaya Tetap (Rp/tahun) 

    VC = Variable Cost atau Biaya Variabel (Rp/tahun) 

2. Total Penerimaan 

Perhitungan total penerimaan menggunakan rumus (Noor, 2008) : 

Rumus  : TR = Pq x Q 

Keterangan : TR = Total Revenue atau Total Penerimaan (Rp/tahun) 

     Pq = Price of Quantity atau Harga Satuan Produk (Rp/kg) 

     Q  = Quantity (kg/tahun) 

3. Laba (Profit) 

Perhitungan laba menggunakan rumus (Noor, 2008) : 

Rumus  : π    = TR – TC 

Keterangan : π    = Profit atau Laba (Rp/tahun) 

    TR = Total Revenue atau Total Penerimaan (Rp/tahun) 

    TC = Total Cost atau Total Biaya (Rp/tahun) 

4. R/C Rasio 

Perhitungan R/C Rasio menggunakan rumus (Soekarwati dkk, 1986) : 

Rumus :  Ep = R/C ratio 

Keterangan : Ep = Efisiensi Usaha 

           R = Penerimaan total (Rp/tahun) 

           C = Biaya total (Rp/tahun) 

 

3.5 Analisis Hak Dan Kewajiban Inti-Plasma 

Analisis hak dan kewajiban menggunakan tabel hak dan kewajiban inti-

plasma yang didapatkan dari perjanjian kemitraan inti plasma yang telah diolah 

sesuai dengan masa produksi yaitu pra produksi, proses produksi, pasca produksi. 

Analisis dapat dilihat pada Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5. 
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Tabel 3. Analisis Hak dan Kewajiban Inti-Plasma pada Masa Pra Produksi 

Hak dan Kewajiban 
Prosedur Pelaksanaan 

Inti Plasma (+) (-) Saran 

Hak 

1. Inti dan plasma berhak 

memeriksa jumlah sapronak 

dan ayam pemeliharaan 

2. Plasma berhak mendapat 

kepastian pasokan sapronak 

Kewajiban 

1. Inti membina pelaksanaan 

pemeliharaan ayam 

2. Inti memberi pelayanan dan 

bimbingan teknis pemeliharaan 

ayam 

3. Inti menyediakan dan 

memasok sapronak yang syarat 

dan jumlah telah ditentukan 

4. Inti membantu mengelolah 

sapronak 

5. Plasma menyediakan kandang 

dan lahan dengan biaya sendiri 

sesuai standart yang ditentukan 

oleh pihak inti 

6. Plasma menyediakan 

perlengkapan kandang sesuai 

standart 

7. Plasma menyediakan tenaga 

kerja 
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Tabel 4. Analisis Hak dan Kewajiban Inti-Plasma pada Masa Proses Produksi 

Hak dan Kewajiban 
Prosedur Pelaksanaan 

Inti Plasma (+) (-) Saran 

Hak 

1. Inti berhak melakukan 

pengecekan atas tata cara 

pemeliharaan ayam. 

2. Inti memastikan pelaksanaan 

biosecurity. 

3. Inti meminta perubahan tata 

cara pemeliharaan ayam yang 

tidak sesuai dengan standart 

yang ditetapkan 

4. Inti berhak memberikan sanksi 

apabila terjadi kesalahan dalam 

pemeliharaan 

Kewajiban 

1. Plasma melakukan 

pemeliharaan ayam sesuai 

dengan buku petunjuk yang 

ditetapkan 

2. Plasma menjaga kualitas ayam 

dengan menggunakan sapronak 

dari pihak pertama 

3. Plasma menjalankan prosedur 

administrasi dan tata cara 

panen yang telah ditetapkan 

4. Plasma menjaga keamanan 

kandang dan sapronak 

5. Plasma menjalankan 

biosecurity 

6. Plasma tidak memasukkan 

ayam atau sapronak tambahan 

dalam pemeliharaan 

7. Plasma melaporkan secara 

periodik perkembangan 

pemeliharaan ayam 

8. Apabila terdapat penyakit, 

plasma harus melaporkan 

dalam tempo kurang dari 12 

jam 

     



32 
 

Tabel 5. Analisis Hak dan Kewajiban Inti-Plasma pada Masa Pasca Produksi 

Hak dan Kewajiban 
Prosedur Pelaksanaan 

Inti Plasma (+) (-) Saran 

Hak 

1. Inti berhak memeriksa 

jumlah sapronak dan ayam 

pemeliharaan 

2. Inti berhak meminta 

perubahan tata cara 

pemeliharaan ayam yang 

tidak sesuai dengan 

standart yang ditetapkan 

3. Plasma mendapat 

pembayaran harga ayam 

setelah dipotong dengan 

jumlah hutang 

Kewajiban 

1. Inti membantu 

administrasi atau hutang 

piutang peternak 

2. Inti membantu 

memasarkan ayam 

3. Inti menjadi pembeli siaga 

atas ayam, menurut syarat 

dan ketentuan yang telah 

disepakati 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Peternakan ayam pedaging milik Plasma terletak Desa Darurejo Kecamatan 

Plandaan Kabupaten Jombang. Peternakan ayam pedaging ini merupakan usaha 

peternakan dengan sistem kemitraan dengan PT. Charoen Pokphand Indonesia 

yang mulai dirintis pada tahun 2009. Jumlah bibit ayam yang dipelihara selama 

pelaksanaan pengambilan data sebanyak 31.000 ekor. Tanah dan kandang yang 

terdapat pada peternakan ini adalah milik sendiri, dengan area tanah seluas 9000 

m
2
 yang terdapat 2 unit kandang close house bertingkat, satu buah gudang 

peralatan, dua gudang pakan, ruang istirahat, ruang tamu, dan satu unit kamar 

mandi. 

Menurut Winarto (1997) suhu udara yang ideal bagi unggas berkisar antara 

13 – 26  
o
C dengan kelembaban 60 %, tersedia air bersih, terdapat aliran listrik. 

Suhu udara per hari di lokasi peternakan pada siang hari adalah 29 – 34 
o
C dan 

pada malam hari adalah 26 – 32 
o
C. Tingginya suhu udara di sekitar kandang 

dapat mengakibatkan stress pada ayam, menurunkan tingkat konsumsi, bahkan 

dapat meningkatkan angka persentase kematian ayam. Rasyaf (2008) menyatakan 

bahwa didaerah tropis seperti Indonesia, perubahan suhu yang besar antara siang 

dan malam hari dapat membuat ayam menjadi stress. Kondisi seperti ini sering 

disebut dengan heat stress. Heat stress akan dialami ayam pedaging bila suhu 

siang hari mencapai 30 – 37 
o
C, hal semacam ini sudah dapat diatasi dengan baik 

dikarenakan kandang yang digunakan adalah sistem close house yang dapat 

mengatur kondisi suhu dan kelembapan secara otomatis khususnya di dalam 

kandang, sehingga suhu yang dibutuhkan ayam pedaging selama periode 

pemeliharaan dapat terpenuhi dengan baik. Jarak antar kandang A dengan 

kandang B adalah 18 m, hal ini sesuai dengan pendapat Rasyaf (2007) bahwa 

jarak minimal antar kandang 6 – 7 m untuk menghindari penularan penyakit dari 

satu kandang ke kandang lainnya. 

Lokasi usaha peternakan jauh dari pemukiman penduduk yaitu 1 km dari 

pusat keramaian sehingga suasana tenang, tetapi jauh dari jalan raya yaitu 7 km. 
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Gambaran lokasi peternakan di atas sesuai dengan pendapat Winarto (1997) 

bahwa syarat lokasi untuk mendirikan usaha peternakan ayam pedaging adalah 

sekitar 1 km dari keramaian atau perumahan penduduk, yang didasarkan pada 

karena sifat ayam yang mudah stress dan tidak mengganggu lingkungan penduduk 

karena bau dari kotoran ayam.  

Lingkungan disekitar peternakan juga mendukung bagi kelangsungan usaha 

ternak dengan suasana yang tenang, nyaman, dan segar karena di sekeliling 

peternakan berupa kebun jati dan sawah. Keadaan semacam ini dapat 

mempengaruhi produktivitas ternak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Kandang sebaiknya dibangun di suatu tempat yang tidak terlalu terbuka terhadap 

angin kencang. Fungsi pepohonan yang tumbuh dan ditanam di sekitar kandang 

agar dapat menjaga kesejukan udara di sekitar kandang, menciptakan suasana 

teduh dapat mencegah adanya hembusan angin yang kuat dan menghambat 

penyebaran bau atau dampak lingkungan. Pepohonan yang rindang membuat 

kondisi lingkungan setempat menjadi lebih nyaman, hal ini sesuai dengan 

pendapat Winarto (1997) bahwa lingkungan kandang yang terdapat pepohonan 

lebih baik daripada yang gundul karena terik matahari akan terpantul.     

 

4.1.1 Struktur Organisasi 

Pada suatu usaha peternakan selalu terdapat struktur organisasi. Pada usaha 

peternakan ayam pedaging dengan menggunakan sistem kandang close house 

mempunyai struktur organisasi seperti pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi 

Technical Service 
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Gambar 3 menunjukkan bahwa ada seorang Technical Service (TS) dari 

pihak inti yang mendampingi kegiatan pemeliharaan pada peternakan, TS ini 

bertugas memantau dan membantu memecahkan masalah pada kandang apabila 

terjadi kendala dalam proses pemeliharaan. 

 

4.1.2 Sarana dan Prasarana 

Pada usaha peternakan ayam pedaging selalu dibutuhkan sarana dan 

prasarana untuk menunjang proses budidaya atau pemeliharaan ayam. Sarana dan 

prasarana pada peternakan ayam pedaging dengan menggunakan sistem kandang 

close house ini sebagai berikut: 

a. Mess 

b. 1 Unit tandon air 

c. Mushola 

d. 3 Gudang yaitu: gudang pakan, gudang perlengkapan, gudang sekam 

e. 1 Unit tempat jenset  

f. 2 Kandang yaitu: kandang A dan kandang B 

 

4.2 Mekanisme Kerja Sama Pola Kemitraan antara Peternak dan 

Peternakan Plasma 

Kemitraan yang dimaksud adalah suatu bentuk kerja sama di bidang usaha 

budidaya ayam pedaging antara peternak yang menggunakan sistem kandang 

close house sebagai plasma dan PT. Pesona Ternak Gemilang yang merupakan 

anak perusahaan dari PT. Charoen Pokphand sebagai inti. Pihak inti bertanggung 

jawab pada pemasokan sarana produksi, pengarahan manajemen dan pemasaran 

hasil produksi berupa ayam hidup, sedangkan peternak plasma bertanggung jawab 

dalam proses. Konsep kemitraan yang dilakukan di tempat penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 4.  
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Gambar 4. Flow Chart konsep kemitraan di peternakan ayam pedaging dengan 

menggunakan sistem kandang close house 

Pada Gambar 4 konsep kemitraan di tempat penelitian merupakan suatu 

kemitraan secara umum yang merujuk pada situasi dimana seorang peternak 

memelihara ayam untuk sebuah perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. 

Intinya adalah memelihara ayam sebesar mungkin dalam waktu sependek 

mungkin dan konsumsi pakan sedikit mungkin. Ada dua pihak yang terlibat dalam 

kemitraan, yakni peternak dan perusahaan biasanya peternak menyediakan tanah, 

kandang, peralatan dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan menyediakan bibit, 

pakan, obat-obatan dan pengarahan manajemen. 

Pola kemitraan yang dilakukan oleh peternakan plasma adalah pola 

kemitraan inti plasma. Ramaswami, Pratap, dan Joshi (2005) menyatakan bahwa 

beberapa keunggulan kemitraan pola inti plasma antara lain, kemitraan inti plasma 

memberikan manfaat timbal balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai 

inti dan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha inti memberikan 

pembinaan serta menyediakan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta 

pemasaran. Hal ini berarti bahwa inti telah membagi resiko dan peluang bisnis 

dengan plasma melalui model ini antara inti dan plasma akan tercipta suatu 

hubungan saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan, sedangkan 

kelemahan kemitraan pola inti plasma ini adalah plasma lemah dalam bargaining 

PT. Charoen Pokphand Jaya Farm 

(pemasok bibit dan pakan) 

Perusahaan obat dan vaksin 

(pemasok obat-obatan dan vaksin) 

PT. Pesona 

Ternak Gemilang 

(inti) 

Peternakan 

Plasma  

(plasma) 

Tengkulak 

Sapronak (bibit, pakan, obat) 

ayam 
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position harga sarana produksi dan hasil produksi, karena posisi tawar menawar 

banyak diperankan oleh inti. 

 

4.3 Tahapan Kerja sama Kemitraan Peternakan Plasma 

Kerja sama dalam pola kemitraan usaha inti plasma peternakan plasma dan 

perusahaan inti PT. Pesona Ternak Gemilang dilaksanakan setelah masing-masing 

mitra usaha sepakat untuk melakukan kemitraan. Tahapan untuk menjalin 

hubungan kerja sama kemitraan dapat dilihat pada Gambar 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tahapan untuk menjalin hubungan kerja sama kemitraan dari peternak 

plasma kepada pihak inti. 

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh peternakan plasma dengan 

perusahaan inti sebagai berikut: 

1. Pengajuan kerja sama 

Pengajuan kerja sama dilakukan oleh calon peternak plasma yang 

berkeinginan untuk memelihara ayam pedaging. Pada umumnya sebelum menjadi 

plasma, peternak mengajukan kerja sama yang dilakukan secara lisan kepada 

perusahaan inti yang disertai dengan proposal pengajuan kerja sama. Pengajuan 

secara lisan memberikan kemudahan bagi para peternak dalam berkomunikasi 

untuk mengutarakan maksudnya, sedangkan pengajuan secara tulisan 

memudahkan peternak dalam memulai suatu kerja sama dengan perusahaan inti. 

 

Plasma mengajukan kerja sama 

Inti melakukan survey 

Inti dan Plasma melakukan kerja sama 

kemitraan 

Inti mengirimkan DOC dan sapronak 
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2. Survei lokasi kandang 

Pihak inti melakukan survei untuk mengetahui tempat dan kondisi kandang, 

apabila kandang telah ada. Pihak inti menunjuk penasehat teknis dalam survei 

kandang, hal ini penting untuk kemudahan dalam transportasi pengiriman sarana 

produksi kepada peternak, selain itu apabila kandang masih belum ada maka 

pihak inti akan memberikan rancangan bangunan kandang yang layak sesuai 

dengan kriteria pihak inti. Kriteria yang direkomendasikan adalah kandang 

membujur barat timur, kepadatan kandang 12 ekor/m
2
, maksimal lebar kandang 

10 m dengan panjang 70 m, apabila lebih dari 1 (satu) kandang, jarak antar 

kandang selebar kandang yang ada, lokasi kandang relatif jauh dari pemukiman 

penduduk dan kendaraan angkut roda empat dan enam (truk) dapat mencapai 

lokasi kandang. Bangunan kandang diarahkan menghadap terbitnya matahari dan 

sisi lainnya menghadap terbenamnya matahari. Arah ini dapat mengurangi 

kepengapan didalam kandang dan mencegah kemungkinan pertumbuhan penyakit 

dan kelembapan yang diakibatkan oleh basahnya litter, hal ini sesuai dengan 

pendapat Suprijatna (2005) bahwa litter yang basah atau kandungan gas amonia 

yang tinggi bisa menyebabkan ayam stress dan terganggu saluran pernapasan 

sehingga ayam sakit. Kepadatan kandang 12 ekor/m
2
, diharapkan ayam tidak 

berjejalan dalam kandang, namun juga tidak terlalu longgar, sehingga ayam dalam 

kandang masih bisa beraktivitas dan tidak terjadi pemborosan ruang kandang. 

 

3. Persetujuan pengajuan kerja sama 

Peresmian kerja sama kemitraan perlu dikukuhkan dalam suatu surat 

perjanjian kerja sama yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang 

bekerja sama berdasarkan kesepakatan mereka. Perjanjian kerja sama itu 

dicantumkan kesepakatan apa yang akan menjadi kewajiban dan hak dari masing-

masing pihak yang menjalin kerja sama kemitraan itu. Perjanjian tersebut memuat 

ketentuan yang menyangkut kewajiban para mitra perusahaan (inti) dan peternak 

(plasma). 

Persetujuan kontrak kerja sama dilakukan setelah syarat-syarat menjadi 

plasma dari pihak inti sudah dipenuhi serta sepakat terhadap aturan kerja sama 

yang telah diajukan oleh pihak inti kepada pihak plasma. Isi kerja sama tersebut 
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diantaranya meliputi kedudukan dari tiap-tiap pihak yang bermitra, peta hak dan 

kewajiban pihak inti dan plasma, pola pengawasan pihak inti, pola pengaturan 

produksi, bonus, sanksi dan lain-lain. Isi kerja sama kemitraan inti dengan plasma 

diantaranya adalah pembayaran uang muka dan agunan. Kemitraan antara petani 

atau kelompok tani atau koperasi dengan perusahaan mitra, dapat dibuat menurut 

dua pola salah satunya yaitu: petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok 

tani mengadakan perjanjian kerja sama langsung kepada perusahaan perkebunan 

atau pengolahan eksportir (Sharanjit, Dhillon And Navchetan, 2006).  

 

4. Pengiriman bibit ayam dan sarana produksi ternak 

Menurut Sriboonchitta and Wiboonpongse (2005) bahwa kemitraan pola inti 

plasma memberi manfaat timbal balik antara pengusaha besar atau menengah 

sebagai inti dengan peternak kecil sebagai plasma melalui cara pihak inti 

memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan 

hasil serta pemasaran, oleh karena itu melalui model inti plasma akan tercipta 

saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan. 

Pihak inti mengirimkan bibit ayam dan sarana produksi sesuai pesanan 

peternak setelah peternak menyerahkan uang muka ke pihak inti. Pembayaran 

bibit ayam dan sarana produksi (pakan, obat, dan perlengkapan) akan 

diperhitungkan setelah panen. Bibit ayam yang dikirim jumlahnya tidak selalu 

sama dengan bibit ayam sebelumnya. Perbedaan pengiriman jumlah bibit ayam 

disebabkan karena ketersediaan bibit yang terbatas serta dari permintaan peternak 

plasma, maksud dari keterbatasan bibit adalah jumlah bibit yang dikirim oleh 

pihak inti ke pihak plasma tidak mencukupi kebutuhan bibit ayam permintaan 

peternak, sedangkan permintaan peternak bergantung pada jumlah uang muka 

yang diberikan ke pihak inti.  

 

4.4 Persyaratan Peternak Plasma 

Kerja sama dalam sistem kemitraan mulai dilaksanakan apabila masing-

masing mitra usaha telah sepakat untuk melakukan usaha bersama. Menurut 

Tripathi, Ram, dan Sube (2005) bahwa dalam kemitraan inti plasma harus dibuat 

perjanjian antara perusahaan inti dengan peternak plasma yang merinci secara 
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jelas kewajiban dan tugas masing-masing pihak bermitra. Di dalam melakukan 

kerja sama terdapat beberapa persyaratan atau parameter teknis kandang yang 

harus dipenuhi oleh peternak sebelum diterima sebagai anggota kemitraan. 

Terdapat beberapa persyaratan atau parameter teknis kandang yang harus dipenuhi 

oleh peternak sebelum diterima sebagai anggota kemitraan diantaranya: 

1. Peternak mampu menyediakan tanah dan kandang milik sendiri ataupun 

dengan sistem sewa untuk kegiatan budidaya ayam pedaging. 

2. Bersedia membayar uang muka dan menyerahkan agunan yang telah 

ditetapkan oleh pihak inti. 

3. Maksimal lebar kandang 10 m dengan panjang 70 m. 

4. Apabila lebih dari 1 (satu) kandang, jarak antar kandang, jarak antar kandang 

selebar kandang yang ada. 

5. Arah poros kandang membujur timur-barat. 

6. Lokasi kandang relatif jauh dari pemukiman penduduk. 

7. Lokasi kandang dianjurkan pada areal terbuka. 

8. Kendaraan angkut roda empat dan enam (truk) dapat mencapai lokasi 

kandang 

9. Tersedianya air bersih (sumur atau pam). 

10. Populasi minimum 500 ekor per mitra. 

Persyaratan berkaitan dengan kandang dan sarana prasarananya tidak 

mutlak ditetapkan oleh pihak inti. Peternak yang telah memiliki kandang yang 

sudah pernah digunakan sebelumnya dan meskipun tidak memenuhi syarat 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak inti, peternak tetap diberi 

kelonggaran untuk menjadi plasma.  

 

4.5 Hak dan Kewajiban 

4.5.1 Hak dan Kewajiban Inti pada Perjanjian  

Pada perjanjian kemitraan PT. Pesona Ternak Gemilang selaku inti 

mempunyai hak dan kewajiban kepada peternak dalam pelaksanaan model 

kemitraan yang dilaksanakan, hak dan kewajiban inti dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Hak dan Kewajiban PT. Pesona Ternak Gemilang sebagai inti  

Hak Kewajiban 

Pra Produksi 

Inti berhak memeriksa jumlah sapronak 

dan ayam pemeliharaan. 

1. Inti membina pelaksanaan 

pemeliharaan ayam. 

2. Inti memberi pelayanan dan 

bimbingan teknis pemeliharaan ayam. 

3. Inti menyediakan dan memasok 

sapronak yang syarat dan jumlah telah 

ditentukan. 

4. Inti membantu mengelolah sapronak. 

Produksi 

1. Inti berhak melakukan pengecekan 

atas tata cara pemeliharaan ayam. 

2. Inti memastikan pelaksanaan 

biosecurity. 

3. Inti meminta perubahan tata cara 

pemeliharaan ayam yang tidak sesuai 

dengan standart yang ditetapkan. 

4. Inti berhak memberikan sanksi 

apabila terjadi kesalahan dalam 

pemeliharaan. 

 

Pasca Produksi 

1. Inti berhak memeriksa jumlah 

sapronak dan ayam pemeliharaan. 

2. Inti berhak meminta perubahan tata 

cara pemeliharaan ayam yang tidak 

sesuai dengan standart yang 

ditetapkan. 

1. Inti membantu administrasi atau 

hutang piutang peternak. 

2. Inti membantu memasarkan ayam. 

3. Inti menjadi pembeli siaga atas 

ayam, menurut syarat dan ketentuan 

yang telah disepakati. 

 

4.5.2 Hak dan Kewajiban Plasma pada Perjanjian 

Peternakan ayam pedaging pengguna sistem kandang close house selaku 

pihak plasma mempunyai hak dan kewajiban kepada pihak inti dalam pelaksanaan 



42 
 

model kemitraan yang dilaksanakan. Hak dan kewajiban pihak plasma dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hak dan Kewajiban Peternakan Ayam Pedaging Pengguna Sistem 

Kandang Close House sebagai Plasma 

Hak Kewajiban 

Pra Produksi 

1. Plasma berhak mendapat 

kepastian pasokan sapronak. 

2. Plasma berhak memeriksa 

jumlah sapronak dan ayam 

pemeliharaan. 

 

1. Plasma menyediakan kandang dan 

lahan dengan biaya sendiri sesuai 

standart yang ditentukan oleh pihak 

inti. 

2. Plasma menyediakan perlengkapan 

kandang sesuai standart. 

3. Plasma menyediakan tenaga kerja. 

Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plasma melakukan pemeliharaan 

ayam sesuai dengan buku petunjuk 

yang ditetapkan. 

2. Plasma menjaga kualitas ayam dengan 

menggunakan sapronak dari pihak 

inti. 

3. Plasma menjalankan prosedur 

administrasi dan tata cara panen yang 

telah ditetapkan. 

4. Plasma menjaga keamanan kandang 

dan sapronak. 

5. Plasma menjalankan biosecurity. 

6. Plasma tidak memasukkan ayam atau 

sapronak tambahan dalam 

pemeliharaan. 

7. Plasma melaporkan secara periodik 

perkembangan pemeliharaan ayam. 

8. Apabila terdapat penyakit, plasma 

harus melaporkan dalam tempo 

kurang dari 12 jam. 

Pasca Produksi 

Plasma mendapat pembayaran 

harga ayam setelah dipotong 

dengan jumlah hutang. 
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Perjanjian mengenai hak dan kewajiban untuk inti dan plasma, masing 

masing diambil dari buku perjanjian kedua belah pihak pada tahun 2010 yang 

diolah sesuai dengan pemilik hak dan kiewajiban yaitu inti dan plasma yang 

kemudian dibedakan menjadi 3 masa produksi yaitu pra produksi, proses produksi 

dan pasca produksi. Analisis tersebut dilakukan dengan cara wawancara pada 

kedua pihak. Buku perjanjian antara inti-plasma dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

4.5.3 Hak dan Kewajiban Inti pada Proses Pemeliharaan 

Pra Produksi 

Inti mempunyai hak dan kewajiban pada suatu proses perjanjian kemitraan 

selama masa pemeliharaan, pada waktu pra produksi hak dan kewajiban inti dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hak dan Kewajiban Inti pada Masa Pra Produksi 

Hak dan Kewajiban Pelaksanaan (+) (-) Saran 

Hak 

Inti berhak 

memeriksa jumlah 

sapronak dan ayam 

pemeliharaan. 

√ Teliti - - 

Kewajiban 

1. Inti membina 

pelaksanaan 

pemeliharaan 

ayam. 
√ Melatih SDM 

Ada SDM 

yang 

kurang 

terlatih 

Dilakukan 

pelatihan 

khusus bagi 

SDM yang 

kurang 

terlatih 

2. Inti memberi 

pelayanan dan 

bimbingan teknis 

pemeliharaan 

ayam. 

√ 
Pemantauan 

efektif 
- - 

3. Inti menyediakan 

dan memasok 

sapronak yang 

syarat dan jumlah 

telah ditentukan. 

√ 

Menguntungkan 

bagi inti, efisien 

bagi plasma - - 

4. Inti membantu 

mengelolah 

sapronak. 

√ Efektif - - 
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Hak Inti pada Waktu Pra Produksi 

Inti berhak memeriksa jumlah sapronak dan ayam pemeliharaan pada saat 

pra produksi. Hak tersebut telah dilakukan oleh pihak inti dan pada saat 

pelaksanaan tidak terdapat kendala. Kegiatan pemeriksaan sapronak ini dapat 

membuat inti lebih teliti dalam mengirimkan sapronak dan ayam ke pihak plasma 

dengan jumlah yang sesuai, apabila kegiatan ini tidak dilakukan maka akan terjadi 

kesalahpahaman antara pihak inti dan plasma dalam pengiriman dan penerimaan 

sapronak oleh pihak inti dan plasma. 

 

Kewajiban Inti Pada Waktu Pra Produksi 

Pada saat pra produksi inti mempunyai kewajiban yang harus dilakukan. 

Kewajiban inti sebagai berikut: 

1. Membina pelaksanaan pemeliharaan ayam. Kewajiban tersebut telah 

dilakukan oleh pihak inti yaitu dengan cara melakukan pembinaan sebelum 

dilaksanakan suatu perjanjian dan pelatihan untuk anak kandang. Pelaksanaan 

pembinaan sangat berguna dan tidak terdapat banyak kendala, namun untuk 

anak kandang yang kurang terampil dalam pemeliharaan ayam perlu pelatihan 

lebih lama. 

2. Memberi pelayanan dan bimbingan teknis pemeliharaan ayam. Pelayanan dari 

pihak inti dilakukan oleh TS, TS ini datang ke kandang 3 kali dalam 

seminggu. Pelayanan tersebut sangat memudahkan pihak inti dalam 

memantau kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak plasma. 

3. Menyediakan dan memasok sapronak yang syarat dan jumlah telah 

ditentukan. Kewajiban tersebut telah dilakukan oleh pihak inti sesuai dengan 

standart prosedur yang telah disepakati dan dalam pelaksanaannya tidak 

terdapat kendala. Pemasokan sapronak oleh pihak inti tersebut 

menguntungkan bagi pihak inti, pihak plasma juga tidak dirugikan. 

4. Membantu mengelolah sapronak. Pengelolahan sapronak dilakukan oleh 

pihak inti, sehingga plasma hanya menerima sapronak yang sudah diolah. 

Pengolahan sapronak pada pihak inti tidak terdapat kendala. Plasma tidak 

perlu mengelolah lagi sapronak untuk pemeliharaan ayam, oleh karena itu 

kegiatan ini menguntungkan kedua pihak. 
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Proses Produksi 

Inti mempunyai hak dan kewajiban pada suatu proses perjanjian kemitraan 

selama masa pemeliharaan, pada waktu proses produksi hak dan kewajiban inti 

dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Hak dan Kewajiban Inti pada Masa Proses Produksi 

Hak dan Kewajiban  Pelaksanaan (+) (-) Saran 

Hak 

1.  Inti berhak 

melakukan 

pengecekan atas 

tata cara 

pemeliharaan 

ayam. 

√ 

 Efektif 

dalam 

pemantauan. 
- - 

2.      Inti memastikan 

pelaksanaan 

biosecurity. 

√ 

Plasma lebih 

menjaga 

kebersihan. 

- 

 Pengecekan 

dilakukan 

berkala. 

3.  Inti meminta 

perubahan tata cara 

pemeliharaan ayam 

yang tidak sesuai 

dengan standart 

yang ditetapkan. 

X - - - 

4.  Inti berhak 

memberikan sanksi 

apabila terjadi 

kesalahan dalam 

pemeliharaan. 

X - - - 

Kewajiban 

Tidak ada - - - - 
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Hak Inti pada Waktu Proses Produksi 

Pada saat proses produksi inti mempunyai hak-hak, hak-hak tersebut 

dilakukan untuk proses prosedural dalam pemeliharaan ayam. Hak-hak inti 

sebagai berikut: 

1. Melakukan pengecekan atas tata cara pemeliharaan ayam. Hak tersebut telah 

dilakukan oleh pihak inti dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya. 

Keuntungan dari pelaksanaan kegiatan pengecekan tersebut adalah 

memudahkan pihak inti untuk memantau kegiatan pemeliharaan yang 

dilakukan oleh pihak plasma. 

2. Memastikan pelaksanaan biosecurity. Hak tersebut telah dilakukan oleh inti, 

biosecurity yang dilakukan adalah sanitasi sebelum dan sesudah masuk 

kandang close house. Kegiatan tersebut seharusnya dilakukan secara berkala 

agar pihak plasma selalu melakukan kegiatan sanitasi tersebut. 

3. Meminta perubahan tata cara pemeliharaan ayam yang tidak sesuai dengan 

standart yang ditetapkan. Permintaan perubahan ini tidak pernah dilakukan 

oleh pihak inti karena pihak plasma selalu melakukan prosedur pemeliharaan 

sesuai standart. 

4. Memberikan sanksi apabila terjadi kesalahan dalam pemeliharaan. Pemberian 

sanksi tersebut belum pernah dilakukan karena pihak plasma belum pernah 

melakukan kesalahan dalam proses pemeliharaan. 

 

Kewajiban Inti pada Waktu Proses Produksi 

Pada saat proses produksi inti tidak mempunyai kewajiban, karena semua 

proses produksi dilakukan oleh pihak plasma, dari tata cara pemeliharaan ayam 

sampai tata cara pemeliharaan sapronak. 

 

Pasca Produksi 

Inti mempunyai hak dan kewajiban pada suatu proses perjanjian kemitraan 

selama masa pemeliharaan, pada waktu pasca produksi hak dan kewajiban inti 

dapat dilihat pada Tabel 10 
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Tabel 10. Hak dan Kewajiban Inti Pada Masa Pasca Produksi 

Hak dan Kewajiban  
Pelaksanaa

n 
(+) (-) Saran 

Hak 

1.      Inti berhak memeriksa 

jumlah sapronak dan ayam 

pemeliharaan 

√ 
 Teliti  

 

 Jarang 

diperiksa 

 Seharusnya 

diperiksa 

setiap panen 

2.      Inti berhak meminta 

perubahan tata cara 

pemeliharaan ayam yang 

tidak sesuai dengan standart 

yang ditetapkan 

X - - - 

Kewajiban 

1.      Inti membantu 

administrasi atau hutang 

piutang peternak 

√  Transparan  - - 

2. Inti membantu 

memasarkan ayam 
√ 

Efektif 

untuk  inti 

Bargaining 

position 

 Harga ayam 

disesuaikan 

dengan pasar 

3.      Inti menjadi pembeli 

siaga atas ayam, menurut 

syarat dan ketentuan yang 

telah disepakati 

√ 
 Efisien 

untuk pihak 

plasma 

 Apabila 

harga ayam 

turun, inti 

rugi 

 Harga ayam 

disesuaikan 

dengan pasar 

 

Hak Inti pada Waktu Pasca Produksi 

Pada saat pasca produksi pihak inti mempunyai hak-hak, hak-hak inti 

sebagai berikut 

1. Memeriksa jumlah sapronak dan ayam pemeliharaan. Hak tersebut telah 

dilakukan oleh inti yang bertujuan untuk memeriksa jumlah ayam pada saat 

panen. Kegiatan tersebut dapat mempermudah pihak inti dalam mengetahui 

jumlah ayam yang dipanen dan sisa sapronak, namun hal tersebut jarang 

dilakukan oleh inti, pemanenan dilakukan oleh pihak plasma. Pihak inti lebih 

baik memantau terus setiap kali proses pemanenan agar dapat menghindari 

kecurangan yang dilakukan oleh pihak plasma. 

2. Meminta perubahan tata cara pemeliharaan ayam yang tidak sesuai dengan 

standart yang ditetapkan. Hak tersebut tidak pernah dilakukan oleh inti karena 

pihak plasma selalu melakukan pemeliharaan sesuai dengan standart. 
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Kewajiban Inti pada Waktu Pasca Produksi 

Pada saat pasca produksi inti mempunyai kewajiban yang harus dilakukan. 

Kewajiban inti sebagai berikut: 

1. Membantu administrasi atau hutang piutang peternak. Kewajiban tersebut telah 

dilakukan oleh inti dan disaksikan oleh plasma, hal ini dilakukan agar proses 

administrasi transparan.  

2. Membantu memasarkan ayam. Kewajiban tersebut telah dilakuikan oleh pihak 

inti, hal ini bersifat efektif bagi pihak inti, namun plasma lemah dalam 

bargaining position. Plasma seharusnya mendapatkan keuntungan yang lebih 

apabila harga pasar naik, oleh karena itu harga pembelian ayam lebih baik 

apabila disesuaikan dengan harga ayam dipasaran. 

3. Menjadi pembeli siaga atas ayam, menurut syarat dan ketentuan yang telah 

disepakati. Kewajiban tersebut telah dilakukan oleh pihak inti, namun apabila 

harga ayam dipasaran turun maka peternak plasma tidak mengalami kerugian 

melainkan pihak inti yang rugi. Kelemahan tersebut bisa disiasati dengan cara 

menyamakan harga jual ayam sesuai dengan harga pasar, jadi tidak ada pihak 

yang rugi dan untung. 

 

4.5.4 Hak dan Kewajiban Plasma pada Proses Pemeliharaan 

pihak plasma mempunyai suatu hal dan kewajiban yang harus dijalankan 

pada waktu pra produksi, proses produksi dan pasca produksi. Analisis hal dan 

kewajiban ini diperoleh dari buku perjanjian milik inti dan plasma. Hak dan 

kewajiban plasma berbeda dengan hak dan kewajiban milik inti, dalam hal ini 

plasma mempunyai kewajiban yang lebih banyak pada masa proses produksi dan 

memiliki hak paling banyak pada masa pasca produksi atau panen. 

 

Pra Produksi 

Plasma mempunyai hak dan kewajiban pada suatu proses perjanjian 

kemitraan selama masa pemeliharaan, pada waktu pra produksi hak dan kewajiban 

Plasma dapat dilihat pada Tabel 11 
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Tabel 11. Hak dan Kewajiban Plasma pada Masa Pra Produksi 
Hak dan 

Kewajiban 
Pelaksanaan (+) (-) Solusi 

Hak 

1. Plasma berhak 

memeriksa 

jumlah sapronak 

dan ayam 

pemeliharaan 

√ 

 Teliti  - - 

2. Plasma berhak 

mendapat 

kepastian pasokan 

sapronak 

√ 

Mempermudah 

persiapan 

- - 

Kewajiban 

1. Plasma 

menyediakan 

kandang dan 

lahan dengan 

biaya sendiri 

sesuai standart 

yang ditentukan 

oleh pihak inti 

√ 

Proses 

pemeliharaan 

lancar dan hasil 

maksimal 

 Biaya mahal  Inti 

memberikan 

pinjaman 

pembuatan 

kandang 

2. Plasma 

menyediakan 

perlengkapan 

kandang sesuai 

standart 

√ 

 Proses 

pemeliharaan 

lancar dan hasil 

maksimal 

- - 

3. Plasma 

menyediakan 

tenaga kerja 
√ 

 Membantu 

proses 

pemeliharaan 

 SDM kurang 

mengerti 

tatacara 

pemeliharaan 

 Memperbaiki 

kualitas SDM 

melalui 

pelatihan 

 

Hak Plasma pada Waktu Pra Produksi 

Pada saat pra produksi plasma mempunyai hak-hak, hak-hak tersebut 

didapatkan oleh pihak plasma sebelum pemeliharaan ayam. Hak-hak plasma 

sebagai berikut: 

1. Plasma berhak memeriksa jumlah sapronak dan ayam pemeliharaan. 

Pemeriksaan jumlah sapronak tersebut bertujuan agar jumlah sapronak dan 

ayam sesuai. 

2. Plasma berhak mendapat kepastian pasokan sapronak. Kepastian pasokan 

sapronak telah didapatkan pihak plasma, kepastian pengiriman sapronak 
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diperoleh pihak plasma dalam tempo 3 minggu sebelum dimulainya proses 

pemeliharaan, hal ini dapat memudahkan pihak plasma dalam persiapan 

pemeliharaan. 

 

Kewajiban Plasma pada Waktu Pra Produksi 

Pada saat pra produksi plasma mempunyai kewajiban yang harus dilakukan. 

Kewajiban plasma tersebut adalah: 

1. Menyediakan kandang dan lahan dengan biaya sendiri sesuai standart yang 

ditentukan oleh pihak inti. Kewajiban tersebut telah dilakukan oleh pihak 

plasma sebelum melakukan perjanjian, karena pembuatan kandang sesuai 

standart merupakan syarat untuk melakukan kerja sama pola kemitraan. 

Pembuatan kandang tersebut terbilang mahal, oleh karena itu seharusnya pihak 

inti memberikan pinjaman kepada pihak plasma untuk pembuatan kandang 

2. Menyediakan perlengkapan kandang sesuai standart. Kewajiban tersebut telah 

dilakukan oleh plasma dan dalam pengadaan peralatan kandang tidak terdapat 

kendala. Pengadaan peralatan kandang tersebut dimaksudkan untuk membantu 

dalam proses pemeliharaan agar hasil produksi maksimal. 

3. Menyediakan tenaga kerja. Kewajiban tersebut telah dilakukan oleh plasma, 

dalam kandang close house tersebut terdapat 7 orang anak kandang, pada 

awalnya terdapat anak kandang yang kurang terampil, namun dilakukan sebuah 

pelatihan khusus untuk anak kandang tersebut. 

 

Proses Produksi 

Plasma mempunyai hak dan kewajiban pada suatu proses perjanjian 

kemitraan selama masa pemeliharaan, pada waktu proses produksi hak dan 

kewajiban plasma dapat dilihat pada Tabel 12. Masa proses produksi merupakan 

masa paling berat bagi pihak plasma, karena pada masa ini plasma tidak 

mempunyai hak, melainkan mempunyai banyak kewajiban untuk memelihara 

ayam dan sapronak. 
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Tabel 12. Hak dan Kewajiban Plasma pada Masa Proses Produksi 

Hak dan Kewajiban  Pelaksanaan (+) (-) Saran 

Hak 

Tidak ada - - - - 

Kewajiban 

1.  Plasma melakukan 

pemeliharaan ayam 

sesuai dengan buku 

petunjuk yang 

ditetapkan 

√ 

Hasil 

maksimal 

- - 

2.  Plasma menjaga 

kualitas ayam dengan 

menggunakan 

sapronak dari pihak 

inti 

√ 

Plasma tidak 

repot 

 Ada 

sapronak 

yang lebih 

baik dan 

murah 

Plasma boleh 

memakai 

sapronak lain 

dalam jumlah 

tertentu 

3.  Plasma menjalankan 

prosedur administrasi 

dan tata cara panen 

yang telah ditetapkan 

√ 

Panen lancar 

- - 

4.  Plasma menjaga 

keamanan kandang dan 

sapronak 

√ 
Tidak ada 

gangguan - - 

5.  Plasma menjalankan 

biosecurity 
√ 

Kandang steril 
- - 

6.  Plasma tidak 

memasukkan ayam 

atau sapronak 

tambahan dalam 

pemeliharaan 

√ 

Tidak ada 

pengaruh 

ayam atau 

sapronak dari 

luar 

Ada 

sapronak 

yang lebih 

baik dan 

murah 

Plasma boleh 

memakai 

sapronak lain 

dalam jumlah 

tertentu 

7.  Plasma melaporkan 

secara periodik 

perkembangan 

pemeliharaan ayam 

√ 

Inti dapat 

mengetahui 

perkembangan 

pemeliharaan 

- - 

8.  Apabila terdapat 

penyakit, plasma harus 

melaporkan dalam 

tempo kurang dari 12 

jam 

X - - - 

 

Hak Plasma pada Waktu Proses Produksi 

Plasma tidak mendapatkan hak, karena pada proses produksi, plasma 

melakukan sebuah kewajiban yaitu pemeliharaan ayam. 
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Kewajiban Plasma pada Waktu Proses Produksi 

Plasma mempunyai kewajiban yang harus dilakukan pada saat proses 

produksi. Kewajiban plasma tersebut adalah: 

1. Melakukan pemeliharaan ayam sesuai dengan buku petunjuk yang ditetapkan. 

Kewajiban ini telah dilakukan oleh plasma agar hasilnya maksimal dan tidak 

terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya. Panen ayam dilakukan pada 

saat ayam mencapai bobot ≥ 1,8 kg/ekor dan dipanen pada saat umur 35 hari. 

2. Plasma menjaga kualitas ayam dengan menggunakan sapronak dari pihak inti. 

Kewajiban ini telah dilakukan oleh plasma dan tidak terdapat kendala dalam 

proses pelaksanaannya, namun ada jenis sapronak di luar yang harganya lebih 

rendah dengan kualitas yang lebih tinggi. Sebaiknya pihak inti 

memperbolehkan plasma memakai sapronak dari luar dengan batasan-batasan 

tertentu. 

3. Plasma menjalankan prosedur administrasi dan tatacara panen yang telah 

ditetapkan. Kewajiban ini telah dilakukan oleh plasma dan tidak terdapat 

kendala dalam proses pelaksanaannya. Administrasi dilakukan pada saat 2 

minggu setelah plasma lapor hasil panen terhadap inti. 

4. Plasma menjaga keamanan kandang dan sapronak. Kewajiban ini telah 

dilakukan oleh plasma dan tidak terdapat kendala dalam proses 

pelaksanaannya. 

5. Plasma menjalankan biosecurity. Kewajiban ini telah dilakukan oleh plasma 

dan tidak terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya. Biosecurity yang 

dilakukan yaitu melakukan pembersihan kandang sesudah masa produksi dan 

melakukan sanitasi sebelum dan sesudah keluar kandang. 

6. Plasma tidak memasukkan ayam atau sapronak tambahan dalam pemeliharaan. 

Kewajiban ini telah dilakukan oleh plasma dan tidak terdapat kendala dalam 

proses pelaksanaannya. Plasma diawasi terus oleh TS, namun terdapat 

sapronak yang lebih murah dengan kualitas yang lebih tinggi, seharusnya pihak 

inti mengijinkan plasma memakai sapronak dari luar dengan batas tertentu. 

7. Plasma melaporkan secara periodik perkembangan pemeliharaan ayam. 

Kewajiban ini telah dilakukan oleh plasma dan tidak terdapat kendala dalam 

proses pelaksanaannya. Pihak inti mengirim seorang TS untuk memantau 



53 
 

perkembangan pemeliharaan ayam, dan TS datang ke kandang 3 kali dalam 

seminggu 

8. Apabila terdapat penyakit, plasma harus melaporkan dalam tempo kurang dari 

12 jam. Kewajiban tersebut belum pernah dilakukan karena selama ini belum 

ada penyakit yang menyerang kandang close house tersebut. 

 

Pasca Produksi 

Plasma mempunyai hak dan kewajiban pada suatu proses perjanjian 

kemitraan selama masa pemeliharaan, pada waktu pasca produksi hak dan 

kewajiban plasma dapat dilihat pada Tabel 13 

Tabel 13. Hak dan Kewajiban Plasma pada Masa Pasca Produksi 

Hak dan Kewajiban  Pelaksanaan (+) (-) Saran 

Hak 

Plasma mendapat 

pembayaran harga ayam 

setelah dipotong dengan 

jumlah hutang 

√ 

Pembayaran 

dilakukan 

secara tunai 

- 

 

- 

 

Kewajiban 

Tidak Ada - - - - 

 

Hak Plasma pada Waktu Pasca Produksi 

Pada saat pasca produksi plasma berhak mendapat pembayaran harga ayam 

setelah dipotong dengan jumlah hutang. Hak tersebut telah didapatkan oleh 

plasma, dalam pembayaran tersebut tidak terdapat kendala dari pihak inti maupun 

plasma. 

 

Kewajiban Plasma pada Waktu Pasca Produksi 

Pada saat pasca produksi plasma tidak memiliki kewajiban apapun, karena 

kegiatan pasca produksi telah dilakukan oleh pihak inti, pada saat pembelian ayam 

hasil pemeliharaan sampai dengan pemasaran dan pencarian tengkulak. 
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4.6 Permasalahan yang Ada pada Pola Kemitraan Inti-Plasma pada 

Peternakan Plasma 

 

Pada setiap kerja sama selalu terdapat suatu permasalahan, dalam kerja 

sama pola kemitraan inti-plasma antara peternakan ayam pedaging sebagai plasma 

dan PT. Pesona Ternak Gemilang sebagai inti terdapat beberapa permasalahan. 

Menurut Priscilla,  Wainaina, Okello and Jonathan (2012) permasalahan-

permasalahan tersebut dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok, yaitu masalah 

ekstern dan intern, yang termasuk kategori intern adalah: 

a. Rendahnya profesionalisme tenaga pengelola. 

b. Keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar. 

c. Kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang memadai. 

sedangkan yang termasuk dalam kelompok permasalahan ekstern adalah: 

a. Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil. 

b. Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

c. Kurangnya dukungan fasilitas yang memadai. 

d. Kurangnya pembinaan dalam bidang manajemen maupun peningkatan kualitas 

SDM. 

Permasalahan yang terdapat pada kerja sama antara peternak dengan PT. 

Pesona Ternak Gemilang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu: 

1. Permasalahan pra produksi 

2. Permasalahan proses produksi 

3. Permasalahan pasca produksi 

 

A. Permasalahan Pra Produksi 

Permasalahan pra produksi adalah suatu permasalahan yang terjadi ketika 

pihak inti dan plasma akan melakukan kerja sama kemitraan. Salah satu 

permasalahan pada suatu hubungan kemitraan terjadi karena masing-masing pihak 

inti maupun plasma tidak disiplin dalam melakukan suatu perjanjian kerja sama. 

Pada kerja sama pola kemitraan antara peternakan Plasma sebagai plasma dan PT. 

Pesona Ternak Gemilang sebagai inti di masa pra produksi tidak terjadi 

permasalahan yang serius, hanya saja untuk pembinaan yang dilakukan oleh pihak 

inti kurang optimal, karena pemilik peternakan sudah mempunyai dasar 
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pemeliharaan atau budidaya ayam pedaging. Pembinaan yang dilakukan inti untuk 

pihak plasma khususnya untuk anak kandang yang belum pernah melakukan 

proses pemeliharaan dilakukan dengan cara khusus juga, yaitu dengan cara 

melakukan pelatihan sampai anak kandang tersebut dapat  melakukan proses 

pemeliharaan dengan baik. 

 

B. Permasalahan Proses Produksi 

Permasalahan selama proses produksi adalah pelanggaran atau 

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

resmi melakukan kesepakatan kerja sama yang ditandai dengan pengiriman bibit 

ayam dan sarana produksi (sapronak) ke peternak plasma. Resiko dalam 

permasalahan ini lebih banyak ditanggung oleh peternak plasma, karena pihak 

plasma paling lemah dalam bargaining position, sedangkan pihak inti sebagai 

penyuplai sarana produksi. Pada kerja sama pola kemitraan antara peternakan 

plasma dan PT. Pesona Ternak Gemilang sebagai inti di masa proses produksi 

tidak terjadi permasalahan yang serius, karena masing-masing pihak telah 

mengaplikasikan perjanjian tersebut dengan cukup baik. Pada saat pengiriman 

pakan selalu tepat waktu, begitu pula pada saat pemanenan. Pada saat harga 

pasaran turun, apabila tiba saatnya masa pemanenan maka tetap dilakukan 

pemanenan.  

 

C. Permasalahan Pasca Produksi 

Permasalahan setelah produksi yaitu permasalahan yang telah dilakukan 

oleh kedua belah pihak pada saat ayam sudah siap panen. Kerja sama pola 

kemitraan antara peternakan plasma dan PT. Pesona Ternak Gemilang sebagai inti 

di masa pasca produksi tidak terjadi permasalahan yang serius, karena pihak inti 

selalu tepat waktu pada saat pemanenan, dalam perhitungan hutang piutang 

dilakukan oleh pihak inti dan pihak plasma dengan cara yang teliti, selama ini 

belum ada masalah dalam perhitungan hutang piutang antara pihak inti dan pihak 

plasma. Penyetoran anggaran pada saat produksi selalu dilakukan oleh pihak 

plasma dengan tepat waktu 
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4.7 Biaya Produksi 

Penghitungan  biaya produksi pada penelitian yang dilaksanakan di 

peternakan ayam pedaging dengan menggunakan sistem kandang close house ini 

dihitung berdasarkan 2 cara yaitu: 1) Perhitungan biaya produksi berdasarkan 

biaya total, 2) Perhitungan biaya produksi berdasarkan biaya pakan saja, artinya 

hanya biaya pakan saja yang dihitung kemudian dimasukkan dalam biaya 

produksi. Hal ini digunakan sebagai perbandingan. 

4.7.1 Biaya Produksi Berdasarkan Biaya Total 

Pada penghitungan biaya produksi terdapat 2 bentuk biaya, yaitu biaya tetap 

dan biaya variabel. 

Biaya Tetap 

Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan 

produksi yang jumlah totalnya tetap pada volume kegiatan tertentu. Biaya jenis ini 

selamanya sama atau tidak pernah berubah. Menurut Soekartawi (2002), biaya 

tetap (fixed cost) dalam usahatani didefinisikan sebagai biaya usahatani yang tidak 

tergantung kepada besarnya produksi, misalnya pajak bumi dan bangunan, sewa 

tanah, bunga kredit, serta penyusutan bangunan dan alat-alat pertanian. 

Penghitungan penyusutan di peternakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 14, 

sedangkan cara penghitungan penyusutan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.  

Tabel 14. Penyusutan pada Peternakan Plasma 

No Jenis Jumlah 
Harga awal 

(Rp) 

Harga 

Akhir (Rp) 

Daya Tahan 

(Tahun) 

Penyusutan 

(Rp/Periode) 

1 Kandang 1 700.000.000 70.000.000 30 3500000 

2 Gudang 1 135.260.000 13.526.000 30 676300 

Total 2 835.260.000 83.526.000 - 4176300 

1 Gasolek 30 33.000.000 3.300.000 5 990000 

2 Tempat pakan  650 16.250.000 1.625.000 5 487500 

3 
Galon 

otomatis  
450 28.350.000 2.835.000 5 850500 

4 Nipel 1314 13.140.000 1.314.000 5 394200 

5 Genset 1 70.000.000 7.000.000 5 2100000 

6 Elpiji 1 4.000.000 400.000 5 120000 

Total 2446 164740000 16474000 - 4942200 

Sumber: Data primer tahun 2012 yang diolah, 2013 
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. Total biaya produksi diperoleh dari jumlah biaya tetap dan biaya variabel. 

Penghitungan biaya tetap dapat dilihat pada Tabel 15. Pada Tabel 15 dapat 

diketahui bahwa untuk menghitung biaya tetap dengan cara menjumlahkan 

penyusutan kandang, penyusutan gudang dan penyusutan peralatan, selain 

penyusutan juga terdapat pajak. 

Tabel 15. Biaya Tetap pada Peternakan Plasma 

NO Jenis Jumlah (Rp/Periode) 

1. Penyusutan Kandang 3.500.000 

2. Penyusutan Gudang 676.300 

3. Penyusutan Peralatan  4.942.200 

4. 

5. 

Pajak (PBB) 

Tenaga Kerja 

45.833 

7.400.000 

Total Biaya Tetap 16.564.333 

Biaya Tetap/ekor 535 

Sumber: Data primer tahun 2012 yang diolah, 2013 

Total biaya tetap yang diperoleh dari perhitungan biaya di peternakan 

Plasma sebesar Rp. 16.564.333,00/periode. Biaya tetap per ekor nya mencapai Rp. 

535,00/periode. Biaya tetap ini tidak berubah nilainya selama 1 tahun. Biaya tetap 

tersebut juga tidak berubah nilainya meskipun terjadi suatu perubahan dalam 

usaha peternakan ayam pedaging tersebut. 

 

Biaya Variabel 

Biaya variabel yang dihitung meliputi pembelian bibit ayam, pakan, obat-

obatan, sekam, litrik, gas elpiji, tenaga kerja. Biaya variabel (variable cost) adalah 

biaya yang jumlah totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan, selanjutnya dikatakan bahwa komponen biaya variabel meliputi biaya-

biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jenis biaya ini jumlahnya bertambah 

sesuai dengan bertambahnya volume produksi sehingga biaya-biaya per satuannya 

cenderung berubah pula. Harga pembelian bibit ayam dan pakan pada peternakan 

yang mengikuti kemitraan ini telah ditentukan oleh pihak inti. Harga pakan 

selama tahun 2012 tidak mengalami perubahan, sedangkan untuk harga bibit 
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ayam mengalami perubahan. Harga bibit ayam pada tahun 2012 dapat dilihat pada 

Tabel 16. 

Tabel 16. Harga Bibit Ayam Pada Tahun 2012 

Periode Harga (Rp/ekor) 

Periode 1 Rp. 3.545,00 

Periode 2 Rp. 5.045,00 

Periode 3 Rp. 5.057,00 

Periode 4 Rp. 5.057,00 

Periode 5 Rp. 5.557,00 

Periode 6 Rp. 5.557,00 

Sumber: Data Primer Peternakan, 2013 

Menurut Suprijatna (2005) biaya tidak tetap (variable cost) didefinisikan 

sebagai biaya yang digunakan untuk tanaman atau ternak tertentu dan jumlahnya 

berubah-ubah sebanding dengan besarnya produksi tanaman atau ternak, misalnya 

bibit atau benih, pupuk, obat-obatan, dan tenaga kerja. Produksi usahatani yang 

menggunakan mesin-mesin harus dihitung penyusutannya sebagai pengeluaran. 

Penyusutan merupakan penurunan nilai inventaris yang disebabkan oleh 

pemakaian selama setahun pembukuan. Penghitungan biaya variabel pada 

peternakan Plasma dapat dilihat pada Tabel 17. 

Tabel 17. Biaya Variabel Selama 6 Periode Tahun 2012 

NO Jenis 
Tahun 2012 Rata-Rata 

(Rp/Periode) Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 

1. 
Pembelian 

Bibit ayam 
133.566.000 170.641.000 161.824.000 161.824.000 183.381.000 172.267.000 163.917.167  

2. Pakan 438.519.200 526.489.200 499.826.700 549.597.000 556.103.000 494.131.200 510.777.717  

3. 
Obat- 

Obatan 
3.905.070 3.123.894 4.247.100 1.873.114 3.699.933 4.465.626 3.552.456  

4. Sekam 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000  

5. Listrik 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000  

6. Gas Elpiji 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000  

Total 598.990.270 723.254.094 688.897.800 736.294.114 766.183.933 693.863.826 701.247.340 

Biaya 

Variabel/ekor 
 19.322   23.331   22.223   23.751   24.716   22.383  22.621  

Total Biaya 

Variabel 
4.207.484.037 

Sumber: Data primer tahun 2012 yang diolah, 2013 
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Abidin (2002) mengatakan bahwa biaya mencakup suatu pengukuran nilai 

sumberdaya yang harus dikorbankan sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas yang 

bertujuan mencari keuntungan. Berdasarkan volume kegiatan biaya dibedakan 

atas biaya tetap dan biaya variabel 

 

Biaya Total 

Analisis keuangan untuk biaya produksi di peternakan Plasma dapat dilihat 

pada Tabel 18. Total biaya pada Tabel 18 ini diperoleh dari penjumlahan total 

biaya tetap dan total biaya variabel. Pada Tabel 18 tersebut juga terdapat biaya 

total per ekor untuk 1 periode.  

Tabel 18. Biaya Total Selama 6 Periode Tahun 2012 

Jenis 
Tahun 2012 Rata-Rata 

(Rp/Periode) Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 

Biaya 

Tetap 

(FC) 

Biaya 

Variabel 

(VC) 

 

16.564.333 

 

 

598.990.270 

 

16.564.333 

 

 

723.254.094 

 

16.564.333 

 

 

688.897.800 

 

16.564.333 

 

 

736.294.114 

 

16.564.333 

 

 

766.183.933 

 

16.564.333 

 

 

693.863.826 

 

16.564.333 

 

 

701.247.340 

Total 

Biaya 

(FC+VC) 

615.554.603 739.818.427 705.462.133 752.858.447 782.748.266 710.428.159 717.811.673 

TC/ekor 19.857 23.865 22.757 24.286 25.250 22.917 23.155 

% - 20% -5% 7% 4% -9% 
 

 

Pada Tabel 18 dapat dilihat prosentase total biaya dari periode 1 sampai 

periode 6, dari periode 1 ke periode selanjutnya mengalami kenaikan dan 

penurunan. Kenaikan paling tinggi ada pada periode 1 ke periode 2 yaitu 

mencapai 20%, sedangkan penurunan paling rendah ada pada periode 5 ke periode 

6 yaitu mencapai  9%. Kenaikan total biaya tersebut disebabkan oleh adanya 

kenaikan harga sapronak dan kenaikan harga bibit. Sedangkan penurunan terjadi 

karena harga sapronak turun. Biaya total pada peternakan plasma ini dipengaruhi 

oleh biaya pakan, karena biaya pakan mendominasi total biaya yang ada. Total 

biaya rata-rata mencapai Rp. 23.155,-/ekor/periode. Tingkat fluktuatif total biaya 

dapat dilihat pada grafik di Gambar 6.  
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Gambar 6. Grafik fluktuatif total biaya pada tahun 2012 selama 6 periode 

 

4.7.2 Biaya Produksi Berdasarkan Biaya Pakan 

Pada Tabel 17 diketahui bahwa terdapat biaya yang paling besar yaitu biaya 

pakan yang mencapai 73% dari biaya total. Menurut Rasyaf (2007) biaya variabel 

merupakan biaya yang dikeluarkan seiring dengan penambahan jumlah ayam 

yang dipelihara. Biaya ini antara lain biaya untuk bibit ayam, ransum, 

pemeliharaan dan kesehatan. Biaya pakan merupakan biaya terbesar dari total 

produksi yaitu antara 60 sampai 70%. Penelitian Suherman (1991) menyatakan 

bahwa biaya pakan menunjukkan persentase yang paling tinggi nilainya yaitu 

71,61%, sedangkan biaya untuk bibit ayam menduduki posisi kedua yaitu 20,84%, 

selanjutnya biaya obat, vaksin, dan vitamin 4,4%, biaya depresiasi kandang dan 

peralatan 1,82%, biaya listrik dan bahanbakar 0,94% serta biaya sekam dan 

sanitasi 0,33%. Biaya tenaga kerja dan sewa tanah pada penelitian ini tidak 

diperhatikan karena tanah milik sendiri, sedangkan tenaga kerja adalah tenaga 

kerja keluarga.  

Pada peternakan plasma biaya pakan per periode nya cukup besar. Harga 

pakan pada usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan ini telah ditentukan 

oleh pihak inti. Harga pakan pada tahun 2012 tidak mengalami perubahan. 

Peternakan menggunakan pakan yang berbeda-beda setiap periode nya, oleh 

karena itu biaya pakan setiap periodenya juga berbeda-beda. Harga pakan dapat 
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dilihat pada Tabel 19, sedangkan rincian pakan yang digunakan serta biaya pakan 

tiap periode nya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

Tabel 19. Harga Pakan Pada Tahun 2012 

Kode Pakan Harga(Rp) 

feed 500 6.000,00 

feed 510 J 5.650,00 

feed 511-20 GJ 5.520,00 

feed 511-20J 5.620,00 

feed 511GJ 5.500,00 

feed 511 LGJ 5.520,00 

Sumber: Data Primer Peternakan, 2013 

Harga pakan pada Tabel 19 berbeda-beda, karena komposisi pakan juga 

berbeda. Pakan dengan kode 500 dan 510 digunakan untuk ayam periode starter 

sedangkan pakan dengan kode 511 diberikan pada ayam periode finisher. 

Komposisi pakan tersebut berbeda beda, tingkat kandungan proteiinnya juga 

berbeda, hal tersebut yang menyebabkan harga pakan berbeda-beda. Biaya pakan 

selama tahun 2012 dapat dillihat pada Tabel 20, sedangkan untuk rincian biaya 

pakan per periode selama 6 periode dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Tabel 20. Biaya Pakan Selama 6 Periode pada Tahun 2012 

Periode 
Konsumsi Pakan 

(kg) 
Biaya (Rp) 

Biaya (Rp/ekor) Kenaikan 

(%) 

Periode 1 78.540 438.519.200 14.146 0% 

Periode 2 94.160 526.489.200 16.984 20% 

Periode 3 89.470 499.826.700 16.123 -5% 

Periode 4 98.640 549.597.000 17.729 10% 

Periode 5 99.890 556.103.000 17.939 1% 

Periode 6 88.260 494.131.200 15.940 -11% 

Rata-Rata 91.493 510.777.700 16.477  

Sumber : Data tahun 2012 yang diolah, 2013 

Menurut Syamsudin (2000) biaya tidak tetap (variabel) yang besar adalah 

biaya pakan yang dapat mencapai sebesar 60% - 80% dari total biaya. Tingginya 

komposisi biaya pakan dalam biaya produksi usaha peternakan ayam pedaging 

dapat berpengaruh dalam efisiensi usaha yang kemudian dititikberatkan ada 

penggunaan input yang optimal. Konsumsi pakan pada Tabel 20 tersebut berbeda 
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beda per periodenya mencapai 99.890 kg untuk keseluruhan, hal ini karena jumlah 

ayam pada mas panen dan angka kematian juga berbeda. Konsumsi paling tinggi 

ada pada periode 5, hal ini disebabkan karena angka kematian pada periode 

tersebut kecil sehingga ayam yang dipanen dan ayam hidup lebih banyak. 

Biaya produksi dihitung dengan dua cara, yaitu dengan cara menghitung 

biaya total keseluruhan dan menghitung biaya pakan saja. Perbandingan antara 

biaya total dengan biaya pakan dapat dilihat pada Gambar 7. Grafik tersebut 

menunjukkan bahwa biaya pakan mempengaruhi biaya total, karena biaya pakan 

merupakan biaya tersbesar dari suatu usaha peternakan ayam pedaging. Biaya 

pakan tertinggi ada pada periode 5, begitu pula biaya total yang paling tinggi ada 

pada periode 5. Perbandingan biaya total tersebut menunjukkan bahwa biaya 

pakan sangat mempengaruhi besarnya biaya pada usaha peternakan ayam 

pedaging ini. 

 

Gambar 7. Grafik Biaya Total dan Biaya Pakan selama 6 Periode Tahun 2012 

(sumbu x: periode, sumbu y: biaya) 

Pada Gambar 7 menunjukkan bahwa biaya pakan mempengaruhi biaya 

total, prosentase biaya pakan dari periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, 

periode 5,  periode 6 berturut-turut adalah 71,2% ; 71,1% ; 70,8% ; 73% ; 71% ; 

69,5%. Rata-rata biaya pakan yang dikeluarkan mencapai 71,1%. Prosentase 

tersebut membuktikan bahwa biaya total didominasi oleh biaya pakan. 
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4.8 Penerimaan Produksi 

Penghitungan penerimaan peternakan plasma ada di Tabel 21. Penerimaan 

produksi pada peternakan plasma cukup besar yaitu mencapai Rp. 

804.792.307/periode dan penerimaan per ekornya mencapai Rp. 27.273/periode. 

Penerimaan produksi pada peternakan ini meliputi penjualan hasil produksi 

(ayam), bonus dari pihak inti dan penjualan kotoran.  

Tabel 21. Penerimaan pada Peternakan Plasma 

NO Jenis 
Tahun 2012 

Rata-Rata 

(Rp/Periode) Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 

1. 

Hasil 

Penjualan  

Ayam 

724.256.715 834.618.000 753.025.940 792.924.140 830.027.355 770.706.755 784.259.818 

2. 
Bonus 

lain-lain 
10.140.830 16.866.600 14.341.100 16.871.725 12.238.305 16.736.375 14.532.489 

3. 
Kotoran 

Ayam 
6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Total  740.397.545 857.484.600 773.367.040 815.795.865 848.265.660 793.443.130 804.792.307 

Penerimaan/ekor 27.225 27.586 27.276 27.094 26.091 27.561 27.273 

% - 12% -4% 1% 4% -6%   

Total Penerimaan 4.828.753.840 

Sumber: Data primer tahun 2012 yang diolah, 2013 

Penjualan Ayam 

Pada usaha peternakan ayam pedaging, penerimaan yang paling banyak 

diperoleh dari penjualan ayam. Pada peternakan Plasma ini penjualan ayam 

kepada inti dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian. 

Menurut Munawir (2004) penerimaan adalah nilai hasil dari output atau produksi 

karena perusahaan telah menjual atau menyerahkan sejumlah barang atau jasa 

kepada pihak pembeli, selanjutnya dikatakan penerimaan perusahaan bersumber 

dari penjualan hasil usaha, seperti panen tanaman dan barang olahannya serta 

panen dari peternak dan barang olahannya. Semua hasil agribisnis yang dipakai 

untuk konsumsi keluarga harus dihitung dan dimasukkan sebagai penerimaan 

perusahaan walaupun akhirnya dipakai pemilik perusahaan secara pribadi. Tujuan 

pencatatan penerimaan ini adalah untuk memperlihatkan sejelas mungkin berapa 

besar penerimaan dari penjualan hasil operasional dan penerimaan lain-lain di 

perusahaan tersebut. Harga jual ayam per kg nya dapat dilihat pada Tabel 22, 

sedangkan hasil penjualan per periode nya dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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Tabel 22. Harga Ayam Hidup Sesuai dengan Perjanjian pada Tahun 2012 

Berat Badan (kg/ekor) Harga (Rp/kg) 

< 1.00 15.450 

1.00-1.19 15.130 

1.20-1.39 14.800 

1.40-1.59 14.640 

1.60-1.79 14.400 

1.80-1.99 14.230 

>2.00 13.800 

Sumber: Perjanjian inti plasma tahun 2012 

Dari Tabel 21 tersebut dapat diketahui penerimaan dari hasil penjualan 

ayam. Penjualan ayam tiap periodenya berbeda-beda karena ayam yang dijual 

juga mempunyai berat badan yang berbeda-beda pula. Jumlah ayam yang dijual 

tiap periodenya dapat dilihat pada Tabel 23. 

 

Tabel 23. Hasil Penjualan Ayam Selama 6 Periode pada Tahun 2012 

Periode Total (Rp) 
Jumlah ayam yang 

dijual (ekor) 

Harga per ekor 

(Rp) 

Harga per kg 

(Rp) 

1 724.256.715 27.563 26.276 13.138 

2 834.618.000 30.438 27.420 13.710 

3 793.025.940 29.690 26.710 13.355 

4 792.924.140 30.110 26.334 13.167 

5 830.027.355 31.533 26.322 13.161 

6 770.706.755 28.789 26.771 13.385 

Sumber: Data primer tahun 2012 yang diolah, 2013 

 

Bonus Konversi Pakan (FCR) 

Setiap peternak menginginkan nilai konversi pakan yang rendah, karena 

dapat mengurangi biaya untuk pakan dan dapat memperoleh hasil dari bobot 

badan yang dihasilkan. Konversi pakan menunjukkan efisiensi pakan dan respon 

ayam terhadap pakan tersebut. Santoso dan Sudaryani (2009) menyatakan bahwa 
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konversi pakan dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pemeliharaan yang 

tidak baik sehingga konversi pakan dan kecepatan pertumbuhan rendah, 

sedangkan tingkat kematian tinggi. Jumlah pakan yang digunakan mempengaruhi 

perhitungan konversi ransum atau Feed Convertion Ratio (FCR). FCR merupakan 

perbandingan antara jumlah ransum yang dikonsumsi dengan pertumbuhan berat 

badan. Angka konversi ransum yang kecil berarti jumlah ransum yang digunakan 

untuk menghasilkan satu kilogram daging semakin sedikit. Semakin tinggi 

konversi ransum berarti semakin boros ransum yang digunakan. Angka konversi 

pakan ayam pedaging per per periode selama 6 periode pada ahun 2012 dapat 

dilihat pada Tabel 24. 

Tabel 24.  Angka Konversi Pakan Ayam Pedaging Tahun 2012 selama 6 Periode 

Periode 
FCR 

Lapang Standart Selisih 

I 

II 

II 

IV 

V 

VI 

1,699 

1,608 

1,695 

1,627 

1,680 

1,626 

1,80 

1,80 

1,80 

1,80 

1,80 

1,80 

0,101 

0,192 

0,105 

0,173 

0,120 

0,174 

Sumber: Data pemeliharaan tahun 2012 yang diolah, 2013 

Bonus yang didapat oleh peternak dapat dihitung dari tabel 24 tersebut. 

Perhitungan bonus tersebut dilihat dari nilai FCR dan kesepakatan harga sesuai 

dengan perjanjian antara pihak inti dan pihak plasma. Penerimaan produksi pada 

peternakan ini meliputi penjualan hasil produksi (ayam), bonus dari pihak inti dan 

penjualan kotoran. Rasyaf (2003) menyatakan bahwa penerimaan dalam suatu 

peternakan ayam pedaging terdiri dari: (1) hasil produksi utama berupa penjualan 

ayam pedaging, baik hidup maupun dalam bentuk karkas; dan (2) hasil sampingan 

yaitu berupa kotoran ayam atau alas yang laku dijual kepada petani sayur mayur 

atau petani palawija lainnya. Semua penerimaan produsen berasal dari hasil 

penjualan outputnya.  

Menurut Mubyarto (1989) penerimaan adalah nilai hasil dari output atau 

produksi karena perusahaan telah menjual atau menyerahkan sejumlah barang 

atau jasa kepada pihak pembeli, selanjutnya dikatakan penerimaan perusahaan 
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bersumber dari penjualan hasil usaha, seperti panen tanaman dan barang 

olahannya serta panen dari peternak dan barang olahannya. Semua hasil agribisnis 

yang dipakai untuk konsumsi keluarga harus dihitung dan dimasukkan sebagai 

penerimaan perusahaan walaupun akhirnya dipakai pemilik perusahaan secara 

pribadi. Tujuan pencatatan penerimaan ini adalah untuk memperlihatkan sejelas 

mungkin berapa besar penerimaan dari penjualan hasil operasional dan 

penerimaan lain-lain di perusahaan tersebut. 

 

4.9 Pendapatan (Laba) 

Pendapatan adalah total penerimaan dikurangi dengan total biaya produksi. 

Pendapatan peternak unggas tidak hanya bergantung pada produksi ayam yang 

tinggi, namun juga tergantung pada nilai total biaya produksi. Analisis keuangan 

untuk pendapatan di peternakan Plasma dapat dilihat pada Tabel 25. Pendapatan 

atau laba pada Tabel 25 ini diperoleh dari selisih antara total penerimaan dan total 

biaya. 

Tabel 25. Pendapatan (Laba) Pada Peternakan Plasma pada Tahun 2012  

Jenis 
Tahun 2012 Rata-Rata 

(Rp/Periode) Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 

Total 

Penerimaan 
740.397.545 857.484.600 773.367.040 815.795.865 848.265.660 793.443.130 804.792.307 

Total Biaya  615.554.603 739.818.427 705.462.133 752.858.447 782.748.266 710.428.159 717.811.673 

Laba (π) 124.842.942 118.030.173 67.904.907 62.937.418 65.481.394 83.014.971 91.750.633 

Laba/ekor 4.027 3.807 2.190 2.030 2.112 2.678 2.960 

Prosentase - -5% -42% -7% 4% 27%  

 

Pada Tabel 25 dapat dilihat prosentase pendapatan atau laba dari periode 1 

sampai periode 6. Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh peternakan Plasma 

rata-rata mencapai Rp. 91.750.633,00/periode dan per ekornya mencapai Rp. 

2.960,00/periode. Mubyarto (1989) menerangkan bahwa pendapatan adalah 

selisih antara penerimaan total perusahaan dengan pengeluaran, untuk 

menganalisis pendapatan diperlukan dua keterangan pokok, yaitu keadaan 

pengeluaran dan penerimaan dalam jangka waktu tertentu. Rasyaf (2004) 

menambahkan bahwa pendapatan adalah sejumlah uang yang diperoleh setelah 
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semua biaya variabel dan biaya tetap tertutupi. Hasil pengurangan positif berarti 

untung, hasil pengurangan negatif berarti rugi.  

Biaya berdasarkan biaya total berbanding terbalik dengan pendapatan 

berdasarkan biaya total, semakin besar biaya maka pendapatan semakin kecil. 

Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Grafik perbandingan antara biaya total, penerimaan dan pendapatan 

(sumbu x: periode, sumbu y: biaya) 

Grafik 9 tersebut menunjukkan bahwa laba dipengaruhi oleh biaya dan 

penerimaan. Semakin tinggi penerimaan dan biaya semakin rendah maka laba 

akan meningkat, sebaliknya apabila penerimaan rendah dan biaya tinggi maka 

laba akan menurun. 

 

4.10 Revenue Cost Ratio (R/C Rasio) 

Peternakan Plasma ini dapat dikatakan sebagai usaha ayam pedaging yang 

menguntungkan, karena rasio R/C nya lebih dari 1 dari tiap-tiap periode. Nilai 

rasio R/C peternakan Plasma mencapai 1,179. R/C rasio bertujuan untuk 

mengukur efisiensi input dan output, dengan menghitung perbandingan antara 

penerimaan total dengan biaya produksi total (Gumus, 2008). Analisis ini 

digunakan untuk menganalisis imbangan antara penerimaan dengan biaya. 

Dewanto (2005) dalam penelitiannya di sunan kudus farm menyebutkan bahwa 
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pendapatan merupakan nilai uang yang diperoleh farm dengan menghitung selisih 

antara total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan selama proses 

produksi pemeliharaan. Analisis R/C Rasio pada peternakan ini dapat dilihat pada 

Tabel 26. 

Tabel 26. R/C Rasio pada Peternakan Plasma pada Tahun 2012 Selama 6 Periode 

Jenis 

Tahun 2012 
Rata-Rata 

(Rp/periode) Periode 

1 

Period

e 2 

Periode 

3 

Periode 

4 

Periode 

5 

Periode 

6 

TR/ekor 27.225 27.586 27.276 27.094 26.091 27.561 27.273 

TC/ekor 19.857 23.865 22.757 24.286 25.250 22.917 23.155 

Efisiensi Usaha 

(R/C Ratio) 
1,372 1,155 1,198 1,115 1,033 1,202 1,179 

Prosentase - -15% 3% -6% -7% 16% 
 

Sumber: Data tahun 2012 yang diolah, 2013 

Pada Tabel 26 dapat dilihat prosentase R/C Rasio dari periode 1 sampai 

periode 6. Dari periode 1 ke periode selanjutnya mengalami kenaikan dan 

penurunan. R/C Rasio mengalami kenaikan paling tinggi ada pada periode 5 ke 

periode 6 yaitu mencapai 16%, sedangkan penurunan paling rendah ada pada 

periode 1 ke periode 2 yaitu mencapai 15%. Usaha peternakan ayam pedaging 

dengan menggunakan sistem kandang close house ini mengalami keuntungan 

pada tahun 2012, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai R/C Rasio ≥ 1. Tingkat 

fluktuatif R/C Rasio dapat dilihat pada grafik di Gambar 10 

 

Gambar 10. Grafik fluktuatif R/C rasio pada tahun 2012 selama 6 periode 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pola kemitraan di peternakan 

ayam pedaging milik Plasma yang mengikuti kerja sama pola kemitraan dengan 

PT. Pesona Ternak Gemilang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola kemitraan pada peternakan ayam pedaging ini adalah kemitraan inti-

plasma yang didalamnya terdapat perjanjian yang ada dapat dijalankan dan 

diaplikasikan dengan baik. Hak dan kewajiban pada masa pra produksi, proses 

produksi sampai pasca produksi dilakukan oleh pihak inti dan pihak plasma 

dengan baik, oleh karena itu perjanjian tersebut dapat dikatakan layak untuk 

dijalankan karena tidak ada permasalahan yang serius dalam menjalankan 

perjanjian di segi hak dan kewajiban inti dan plasma. 

2. Usaha peternakan ayam pedaging milik Plasma pada periode pertama 

menunjukkan hasil yang lebih efisien dibandingkan dengan periode lainnya 

dengan biaya produksi mencapai rata-rata Rp. 615.554.603,- atau Rp. 19.857,-

/ekor, penerimaan pada periode 1 mencapai  Rp. 740.397.545,- atau Rp. 

27.225,-/ekor. Pendapatan mencapai Rp. 124.842.942,- atau Rp. 4.027,-/ekor,  

sedangkan R/C Rasio berkisar 1,372. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan setelah dilakukan penelitian ini yaitu pola 

kemitraan inti plasma pada peternakan pesona ternak gemilang baik dan dapat 

dijalankan, namun seharusnya memberikan kesempatan pada pihak plasma dalam 

bargaining position. Sistem pemeliharaan ayam pada peternakan ini sudah 

baikuntuk mengurangi resiko pada proses produksi perlu memperhatikan 

peralatan apabila cuaca sedang buruk. 
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Lampiran 1. Biaya Pakan Per Periode 

Harga Pakan 

Kode Pakan Harga(Rp) 

feed 500              6.000  

feed 510 J              5.650  

feed 511-20 GJ              5.520  

feed 511-20J              5.620  

feed 511GJ              5.500  

feed 511 LGJ              5.520  

 

Biaya Pakan Periode 1 

Kode Pakan Jumlah (kg) Biaya (Rp) 

feed 500       6.760        40.560.000  

feed 511-20 J      26.410      148.424.200  

feed 511 GJ 45.370      249.535.000  

Total   78.540      438.519.200  

 

 

Biaya Pakan Periode 2 

Kode Pakan Jumlah (kg) Biaya (Rp) 

feed 500 8.900        53.400.000  

feed 510 J 5.360        30.284.000  

feed 511-20 J 25.860      145.333.200  

feed 511 GJ 41.440      227.920.000  

feed 511 LGJ 12.600        69.552.000  

Total 94.160      526.489.200  

 

Biaya Pakan Periode 3 

Kode Pakan Jumlah (kg) Biaya (Rp) 

feed 500   5.380        32.280.000  

feed 510 J   9.830        55.539.500  

feed 511-20 GJ   5.220        28.814.400  

feed 511-20J   28.940      162.642.800  

feed 511GJ   40.100      220.550.000  

Total  89.470      499.826.700  
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Biaya Pakan Periode 4 

Kode Pakan Jumlah (kg) Biaya (Rp) 

feed 500              2.940        17.640.000  

feed 510 J            12.180        68.817.000  

feed 511-20J            31.500      177.030.000  

feed 511GJ            52.020      286.110.000  

Total            98.640      549.597.000  

 

Biaya Pakan Periode 5 

Kode Pakan Jumlah (kg) Biaya (Rp) 

feed 500              3.120        18.720.000  

feed 510 J              7.320        41.358.000  

feed 511-20J            34.320      192.878.400  

feed 511GJ            56.700      311.850.000  

Total          101.460      564.806.400  

 

 

Biaya Pakan Periode 6 

Kode Pakan Jumlah (kg) Biaya (Rp) 

feed 500              3.000        18.000.000  

feed 510 J              8.040        45.426.000  

feed 511-20J            30.960      173.995.200  

feed 511GJ            34.260      188.430.000  

Total            76.260      425.851.200  
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Lampiran 2. Penyusutan kandang, peralatan kandang dan elpiji selama satu 

periode 

1. Kandang  

a) Biaya pembuatan kandang Rp 700.000.000,- 

b) Harga akhir 10% 

c) Daya tahan 20 tahun x 6 periode = 120 periode. 

d) Daya depresi = (Rp700.000.000,- – Rp70.000.000,-) / 120 

= Rp 5.250.000,- / periode  

2. Peralatan kandang 

A. Biaya gas olec 

a) Biaya pembelian gas olec @Rp1.100.000,- x 30 = Rp33.000.000,- 

b) Harga akhir 10% 

c) Daya tahan 5 tahun x 6 periode = 30 periode. 

d) Daya depresi = (Rp33.000.000,- – Rp3.300.000,-  ) / 30 

= Rp110.000,- / periode. 

B. Biaya tempat pakan  

a) Pembelian  tempat pakan @Rp25.000,- x 650 = Rp16.250.000,- 

b) Harga akhir 10% 

c) Daya tahan 5 tahun x 6 periode = 30 periode. 

d) Daya depresi = (Rp16.250.000,- – Rp1.625.000,-) / 30 

= Rp487.500,-/ periode. 

C. Biaya tempat minum 

1) Galon otomatis  

a) Pembelian tempat pakan @Rp63.000,-x450= Rp28.350.000,- 

b) Harga akhir 10% 

c) Daya tahan 5 tahun x 6 periode = 30 periode. 

d) Daya depresi = ( Rp28.350.000,- – Rp2.835.000,-) / 30 

= Rp850.500,- / periode. 

2) Nipel 

a) Pembelian tempat pakan @Rp10.000,-x 1314 = Rp13.140.000,- 

b) Harga akhir 10% 

c) Daya tahan 5 tahun x 6 periode = 30 periode. 

d) Daya depresi = ( Rp13.140.000,- – Rp1.314.000,-) / 30 

= Rp394.200,- / periode. 

 

D. Biaya jenset 

a) Biaya jenset Rp70.000.000,- 

b) Harga akhir 10% 

c) Daya tahan 5 tahun x 6 periode = 30 periode. 

d) Daya depresi = ( Rp70.000.000,- – Rp7000.000,-) / 30 

= Rp2.100.000,- / periode. 

3. Elpiji 

a) Pembelian Elpiji Rp4.000.000,- 

b) Harga akhir 10% 

c) Daya tahan 5 tahun x 6 periode = 30 periode. 
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d) Daya depresi = (Rp4.000.000,- – Rp4.00.000,-) / 30 

= Rp120.000,- / periode. 

Total peralatan : Rp160.740.000,- 

Total penyusutan peralatan : Rp4.822.200,- 
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Lampiran 3. Perhitungan PBB dan gaji tenaga kerja pada usaha peternakan 

ayam pedaging Kecamatan Plandaan Jombang selama satu 

periode.  

 

1. Biaya Pajak (PBB) 

Satu tahun Rp 275.000,- 

Dalam 1 tahun terdapat 6 periode 

Satu periode = Rp. 275.000,- /6 

  = Rp. 45.833,-/periode                                                                                                                                                                                                                                               

 

2. Biaya gaji tenaga kerja 

No  Keterangan  Jumlah (Rp) 

1 Gaji 7 orang anak kandang @ 1.000.000. 7.000.000.00,- 

2 Penjaga kandang  400.000,- 

 Total  7.400.000,- 
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Lampiran 4. Perhitungan FCR pada usaha peternakan ayam pedaging 

Kecamatan Plandaan Jombang selama satu periode.  

 

 Total pakan untuk kandang A adalah 36260 kg 

 Total pakan untuk kandang B adalah 58020 kg 

 Total pakan untuk kedua kandang adalah 94280 

FCR=
total pakan yang diberikan

bobot total yang dipanen
 

 

 FCR kandang A = 36260/21671 = 1,673   

 FCR kandang B = 58020/34612,50 = 1,676  

 FCR Rata – rata kandang A dan B = 94280 / 56283.5 = 1,675 

 

Perhitungan bonus FCR 

 FCR standart =  1,800 

 FCR lapang =  1,675  - 

 FCR variance =  0,125 

Bonus FCR = Jumlah Penjualan (kg) x Rp. 170,- 

Jumlah penjualan pada periode 1 kandang A mencapai 24.846 kg 

Bonus FCR = 24.846 kg x Rp. 170,- 

  = Rp. 4.223.820,- 

Jumlah penjualan pada periode 1 kandang B mencapai 34.805,94 kg 

Bonus FCR = 34.805,94 kg x Rp. 170,- 

  = Rp. 5.917.010,- 

Total bonus FCR = bonus FCR kandang A + bonus FCR kandang B 

   = Rp. 4.223.820,- + Rp. 5.917.010,- 

   = Rp. 10.140.830,- 


