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ABSTRACT 

 Research was conducted at the region of Tempeh 

Subdistrict, Sumbersuko Subdistrict, Lumajang District. The 

reseach objective was to investigate farm feasibility based on 

financial evaluation 30 respondent farmer were selected by 

multi stage sampling method. Data were collected from 20
th
 

February to 20
th
 March 2014. Primary data were gathered by 

survey method using a structural questionaire, while secondary 

data were obtained from related intitutions and sources. 

Descriptive analysis with economic equation including 

revenue, break even point, R/C ratio, rentability, were applied 

to analysis the data. Results discovered that a broiler plasma 

farmers who owned 13,000 birds has represented profitable 

meat chicken farmers. This was based on the following 

findings namely Rp. 155,591,-/ year/ bird of production costs, 

Rp. 180,944,-/ year/ bird of revenue, Rp. 23,396,-/ year/ bird 

of profit, Rp. 12,006,- /bird of BEP price, 24,844 kg/bird of 

BEP produc,11,394 bird of BEP bird,  69.21 % of rentability 

and 1.13 of R/C ratio. 

Keywords : Break Even Point, R/C ratio, Rentability. 
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RINGKASAN 

Usaha peternakan ayam pedaging baik sebagai usaha 

yang bersifat komersil (utama) maupun sebagai usaha 

sambilan serta peternakan yang bersifat mandiri maupun 

kemitraan seluruhnya tentunya berorientasi pada pencapaian 

keuntungan yang maksimal. Peternak masih mempunyai 

keterbatasan-keterbatasan mengenai tingkat pendidikan, 

ketrampilan serta menggabungkan beberapa faktor produksi 

dalam menjalankan usahanya. Adanya keterbatasan ini 

menjadikan peternak ayam pedaging dalam menjalankan 

usahanya tanpa memperhitungkan besarnya modal yang 

digunakan, besarnya biaya produksi yang dikeluarkan, 

pendapatan, rentabilitas, BEP yang diperolehdan R/C Ratio. 

Untuk itu diperlukannya sebuah perhitungan analisa finansial 

yang tepat guna mengetahui efisiensi usaha yang telah 

didirikannya agar memperoleh hasil yang maksimal.  

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kecamatan 

Tempeh dan Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang 

mulai 20 Februari sampai 20 Maret 2014. Responden peternak 

diambil berdasarkan stratifikasi skala usaha. Jumlah responden 

pada skala I dengan kemilikan ternak 2.000 ekor, skala II 

dengan kepemilikan 5.000 ekor dan skala IIIdengan 

kepemiliakn 13.000 ekor.  Masing-masing jumlah responden 

pada skala I, II dan III adalah 12, 10, 8 orang peternak plasma. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya 
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modal, biaya produksi, penerimaan dan pendapatan. Efisiensi 

usaha melalui perhitungan Break Even Point, Revenue Cost 

Ratio (R/C ratio), Rentabilitas usaha peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan.  

Metode pengambilan sampel menggunakan metode 

multi stage sampling sebanyak 30 responden peternak ayam 

pedaging.  Pengambilan data dilakukan dengan survei yaitu 

dengan mengumpulkan data rimer yang diperoleh melalui 

wawancara langsung dengan peternak plasma, sedangkan data 

sekunder adalah data yang dikumpulkan  secara tidak langsung 

diambil dari data yang berasal dari hasil penelitian terdahulu, 

buku dan jurnal. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha 

peternakan ayam pedaging per tahun/ farm pada skala I, II dan 

III masing-masing sebesar Rp. 388.903.025,-;Rp. 

899.381.579,- dan Rp. 2.282.724.085,- dengan modal per ekor 

skala I, II dan III yaitu Rp. 194.063,-;Rp. 179.877,- dan Rp. 

175.596,-. Total biaya produksi selama satu tahun yang 

dihabiskan peternak skala I, II dan III masing-masing yaitu 

Rp. 315.044.905,-;Rp. 782.258.975,- dan Rp. 2.048.665.254,- 

dengan biaya produksi per ekor yaitu Rp. 157.522,-;Rp. 

156.463,- dan Rp. 155.591,-.  Penerimaan per tahun yang 

diperoleh pada peternak skala I, II dan III masing-masing 

sebesar Rp. 338.791.900,-;Rp. 849.075.500,- dan Rp. 

2.235.953.400,- dengan penerimaan per ekor sebesar Rp. 

169.396,-;Rp. 169.818,- dan Rp. 180.944,-. Pendapatan per 

tahun peternak skala III merupakan pendapatan terrtinggi yaitu 

sebesar Rp. 273.076.149,- dengan pendapatan per ekor Rp. 

23.396,- dibandingkan dengan pendapatan pada skala II yaitu 

sebesar Rp. 66.816.530,- dengan pendapatan per ekor Rp. 

13.331,- dan pendapatan skala I yaitu Rp. 23,746,995,- dengan 

pendapatan per ekor Rp. 11.315,-. Rata-rata nilai BEP harga 

skala I, II dan III yaitu Rp. 12.807,-;Rp. 12.687,- dan Rp. 

12.006,- sedangkan rata-rata nilai BEP produk skala I, II dan 

III yaitu  3.821 kg; 9.488 kg dan 24.844 kg. BEP ekor pada 
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skala I, II dan III masing-masing 1.867 ekor, 4.668 ekor dan  

11.394 ekor. Nilai rentabilitas selama satu tahun pada skala I 

dan II termasuk kategori rendah dengan nilai 36,36 % dan 

44,12 sedangkan skala III termasuk kategori cukup dengan 

nilai 69,12 %. Nilai R/C ratio pada skala I, II dan III yaitu 

1,08; 1,09 dan 1,13 sehingga dapat diartikan usaha tersebut 

efisien dan menguntungkan. 

Kesimpulan penelitian ini adalah skala kepemilikan 

ternak yang paling efisien dan menguntungkan adalah skala III 

dibandingkan skala I dan II hal ini dapat dilihat dari modal 

terendah per ekornya yaitu Rp. 175.596,- , biaya produksi 

terendah per ekor yaitu Rp. 155.591,-. Penerimaan tertinggi  

yaitu Rp. 180.944,-/ ekor dan pendapatan tertinggi Rp. 

23.396,-. Nilai rentabilitas sebesar 69,12 % dan R/C ratio 

sebesar 1,13. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian 

besar penduduknya adalah petani dan peternak sehingga 

pembangunan subsektor peternakan sebagai salah satu bagian 

dari sektor pertanian memiliki prospek yang sangat 

menjanjikan. Hal ini disebabkan pesatnya pertumbuhan 

penduduk dan meningkatnya populasi peternakan sehingga 

subsektor peternakan perlu mendapatkan perhatian dalam 

mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan meningkatkan 

ketahanan pangan. Kebutuhan protein hewani tiap tahun di 

Indonesia menjadi semakin meningkat, namun pemenuhan 

pasokan daging tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan 

tersebut. 

Upaya pemenuhan protein hewani dan peningkatan 

pendapatan peternak, maka pemerintah dan peternak telah 

berupaya mendayagunakan sebagian besar sumber komoditi 

ternak yang dikembangkan, diantaranya adalah ayam 

pedaging.  Ayam pedaging merupakan salah satu usaha ternak 

yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena ayam 

pedaging memiliki keunggulan berproduksi lebih tinggi 

dibanding dengan jenis ayam buras. Pertumbuhan berat 

badannya sangat cepat dengan perolehan timbangan berat 

badan yang tinggi dalamwaktu yang relatif pendek, oleh 

karena itu banyak peternak yang mengusahakan peternakan 

ayam pedaging. Perkembangan tersebut didukung oleh 

semakin kuatnya industri perusahaan pembibitan (Breeding 

Farm), perusahaan pakan ternak (FeedMill), perusahaan obat 

hewan dan peralatan peternakan (Saragih, 2000). 
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Kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam seperti 

halnya produk ternak lainnya mengalami peningkatan seiring 

dengan meningkatnya pendapatan diantara hidup masyarakat, 

serta jumlah penduduk di Jawa Timur yang mempunyai 

jumlah penduduk cukup besar yaitu 37 juta jiwa. Berdasarkan 

data dari Departemen Peternakan Jawa Timur menunjukkan 

bahwa tingkat produksi daging ayam di Jawa Timur pada 

tahun 2013 sebesar 168.306 ton dengan konsumsi daging 

ayam sebesar 148.000 ton/tahun.  

Usaha peternakan ayam pedaging di Kabupaten 

Lumajang dimulai dengan usaha mandiri guna memenuhi 

kebutuhan keluarga, karena diusahakan untuk kebutuhan 

keluarga, pada umumnya diusahakan dalam skala kecil. 

Peternak memulai usahanya dengan modal sendiri dan 

menanggung resiko sendiri. Seiring tuntutan ekonomi dan 

perkembangan teknologi, usaha peternakan ini pun mulai 

dikembangkan dalam skala kecil, menengah dan besar. 

Keterbatasan dalam hal permodalan, teknologi, dan 

sumberdaya manusia membuat terbentuknya kerjasama dalam 

agribisnis peternakan oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan. 

Kerjasama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk 

kemitraan antara perusahaan inti dengan peternak-peternak 

kecil, hal ini tidak saja betujuan untuk meningkatkan 

pendapatan peternak tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan 

ketersediaan daging ayam dalam dimensi jumlah, kualitas, 

waktu dan keterjangkauan. Adanya hubungan kemitraan 

tersebut peternak mandiri di Kabupaten Lumajang ada yang 

beralih bergabung dengan kemitraan dengan alas an untuk 

menambah skala usaha mereka. 
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Usaha peternakan ayam pedaging baik sebagai usaha 

yang bersifat komersil (utama) maupun sebagai usaha 

sambilan serta peternakan yang bersifat mandiri maupun 

kemitraan seluruhnya tentunya berorientasi pada pencapaian 

keuntungan yang maksimal. Peternak masih mempunyai 

keterbatasan-keterbatasan mengenai tingkat pendidikan, 

ketrampilan serta menggabungkan beberapa faktor produksi 

dalam menjalankan usahanya. Adanya keterbatasan ini 

menjadikan peternak ayam pedaging dalam menjalankan 

usahanya tanpa memperhitungkan besarnya modal yang 

digunakan, besarnya biaya produksi yang dikeluarkan, 

pendapatan, rentabilitas, BEP yang diperolehdan R/C Ratio. 

Untuk itu diperlukannya sebuah perhitungan yang matang dan 

analisa finansial yang tepat guna mengetahui efisiensi usaha 

yang telah didirikannya agar memperoleh hasil yang 

maksimal. Analisa keuntungan dan kelayakan usaha berupa 

perhitungan Break Event Point (BEP), Revenue Cost Ratio 

(R/C Ratio) dan Rentabilitas ini dapat memberikan informasi 

kepada peternak sejauh mana keberhasilan usaha yang 

didirikannya baik secara mandiri maupun kemitraan.  

Penelitian dilaksanakan di peternakan ayam pedaging 

yang terletak di  Kecamatan Tempeh dan Kecamatan 

Sumbersuko Kabupaten Lumajang dengan pertimbangan 

bahwa Kabupaten Lumajang memiliki 21 Kecamatan yang 

masing-masing Kecamatan mempunyai peternakan ayam 

pedaging. Berdasarkan data populasi unggas di Kabupaten 

Lumajang (2013) ada 2 kecamatan yang memiliki populasi 

ayam pedaging terbanyak adalah Kecamatan Tempeh 521.260 

ekor ayam pedaging (30,28%), Kecamatan Sumbersuko 

209.568 ekor ayam pedaging (12,17%) dan Kecamatan lainnya 

3,02%. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Berapa besar biaya produksi, penerimaan, dan 

pendapatan pada usaha peternakan ayam pedaging di 

Kabupaten Lumajang ? 

2. Bagaimana tingkat Rentabilitas, nilai Break Even 

Point (BEP) dan Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) pada 

usaha peternakan ayam pedaging di Kabupaten 

Lumajang ? 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui besarnya biaya produksi, penerimaan, dan 

pendapatan pada usaha peternakan  ayam pedaging di 

Kabupaten Lumajang. 

2. Mengetahui tingkat Rentabilitas, nilai Break Even 

Point (BEP) dan Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) pada 

usaha peternakan ayam pedaging di Kabupaten 

Lumajang. 

1.4 Kegunaan 

1. Sebagai bahan informasi dan evaluasi tentang analisa 

usaha peternakan ayam pedaging di daerah Kabupaten 

Lumajang dengan menggunakan metode analisis 

finansial. 

2. Sebagai bahan pertimbangan membuat kebijakan 

dalam merumuskan langkah-langkah yang harus 

ditempuh untuk meningkatkan efisiensi usaha 

peternakan ayam pedaging. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Pendapatan usaha peternakan ayam pedaging antara 

satu peternak dengan peternak yang lain berbeda–beda. Faktor 

yang mempengaruhi pendapatan peternak adalah besarnya 

skala usaha yang dikelola peternak. Besarnya skala usaha 

dalam usaha peternakan ayam pedaging ditentukan oleh 

jumlah ayam yang dipelihara. 

Usaha peternakan ayam pedaging skala usaha 

merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya produksi dan 

besarnya penerimaan yang diterima oleh peternak. Biaya 

produksi yang dikeluarkan peternak terdiri atas biaya tetap 

(fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap 

yang dikeluarkan adalah tenaga kerja, penyusutan ternak, 

penyusutan kandang,  penyusutan peralatan, sewa tanah, pajak 

dan bunga modal. Biaya tidak tetap yang  dikeluarkan 

peternak adalah pakan, obat-obatan dan vaksin, listrik dan air 

serta biaya perbaikan. 

Penerimaan diterima peternak berasal dari penjualan 

ayam. Biaya produksi dan penerimaan telah didapat maka 

diketahui besarnya pendapatan yang diterima oleh peternak. 

Pendapatan diterima peternak kemudian dilihat efisiensinya, 

dengan menghitung nilai rentabilitas usaha, R/C ratio dan 

BEP. Rentabilitas usaha dapat digunakan untuk menentukan 

sejauhmana suatu usaha mampu menghasilkan laba dengan 

modal yang digunakan. Nilai BEP dapat mengukur efisiensi 

usaha yaitu dengan menggunakan hubungan antara  total 

biaya, harga output dan hasil yang diharapkan. 

Pendapatan usaha peternakan ayam pedaging terhadap 

pemenuhan kebutuhan keluarga dalam satu tahun berbeda–

beda antara peternak yang satu dengan peternak yang lainnya. 

Beberapa faktor mempengaruhi pendapatan peternak adalah 
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jumlah pemilikan ayam. Nilai rentabilitas dan BEP telah 

diketahui dalam suatu usaha, maka usaha tersebut dapat 

diketahui efisien atau tidak, meskipun sudah efisien usaha 

tersebut perlu pengembangan lebih lanjut agar pendapatan 

peternak lebih meningkat dan sejahtera. Ringkasan kerangka 

pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti pada 

gambar 1. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu oleh Dimas (2009) tentang 

analisis kelayakan finansial usaha peternakan ayam pedaging 

pola kemitran di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha 

peternakan plasma ayam pedaging  dilihat dilihat dari aspek 

finansialnya  dan untuk mengetahui seberapa besar 

keuntungan yang diperoleh dari keseluruhan investasi yang 

ditanamkan. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat dilihat 

bahwa besarnya presentase ROI yang dimiliki peternakan 

ayam pedaging pola kemitraan di Kecamatan Bergas adalah 

77,98 %. Lamanya waktu yang diperlukan untuk 

mengembalikan  investasi yang sudah dikeluarkan adalah 1,43 

tahun. Analisis NPV didapatkan  hasil nilai NPV positif yaitu 

Rp.  80.093.612,-.  Analisis B/C ratio didapatkan  hasil nilai > 

1 yaitu 2,39. Besarnya presentase nilai IRR yang diperoleh 

adalah 80,68 %. Dengan hasil analisis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa peternakan ayam pedaging pola kemitraan  

di Kecamatan Bergas dinyatakan layak untuk menjalankan 

usaha dan melakukan perkembangan usaha dimasa yang akan 

datang, karena pendapatan yang diterima lebih besar dari pada 

biaya-biaya serta investasi yang telah dikeluarkan. 

Ismail (2012) melakukan penelitian tentang analisis 

ekonomi usaha peternakan broiler pada pola kemitraan. Hasil 

penelitiannya dengan kapasitas pemeliharaan 17.000 ekor 

menunjukkan bahwa kelayakan usaha closed housesystem dan 

open house system keduanya sama-sama layak, yang mana 



8 

 

ditunjukkan pada analisis  R/C ratio (closed house system rata-

rata/ periode sebesar1,09/ periode dan peternak open house 

sytem rata-rata per periode sebesar 1,08/ periode/ ekor) serta 

rentabilitas ekonomi rentabilitas usaha. 

Zunaini (2012) melakukan penelitian tentang analisis 

finansial ayam ras pedaging menyatakan bahwa usaha ternak 

ayam ras pedaging dengan kapasitas 1.700 ekor per kandang 

dengan total 20 kandang layak untuk dikembangkan dengan 

nilai NPV sebesar Rp. 654.093.820, IRR sebesar 30,1 %, B/C 

ratiosebesar 2,1 artinya rupiah yang diinvestasikan pada usaha 

tersebut layak diterima karena nilai B/C ratio lebih besar dari 

satu sesuai dengan kriteria investasi yang berlaku dan PP 

sebesar 1,9 tahun 

 

2.2 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging adalah ayam jantan atau betina yang 

ummna dipanen  pada umur 5-6 minggu dengan tujuan sebagai 

hasil daging (Kartasudjana dan Supritjana, 2006). Ayam 

pedaging telah dikenal masyarakat dengan bebagai 

kelebihannya, antara lain hanya 5-6 minggu sudah siap 

dipanen. Ayam yang dipelihara adalah ayam pedaging yakni 

ayam yang berwarna putih dan cepat tumbuh (Rasyaf, 2008). 

Ayam pedaging memiliki kelebihan dan kelemahan, 

kelebihannya adalahdagingnya empuk, ukuran badan besar, 

bentuk dada lebar, padat dan berisi,efisiensi terhadap pakan 

cukup tinggi, sebagian besar dari pakan diubah menjadidaging 

dan pertambahan bobot badan sangat cepat sedangkan 

kelemahannyaadalah memerlukan pemeliharaan secara 

intensif dan cermat, relatif lebih pekaterhadap suatu infeksi 

penyakit dan sulit beradaptasi.Pertumbuhan yang paling cepat 

terjadi sejak menetas sampai umur 4-6 minggu,kemudian 
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mengalami penurunan dan terhenti sampai mencapai 

dewasa(Kartasudjana dan Suprijatna, 2006). 

Fadilah (2004) menyatakan bahwa kegiatan pertama 

yang harus dilakukan Ketika day old chick (DOC) datang 

adalah memperhatikan dan memeriksa keadaan DOC secara 

keseluruhan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Day oldchick 

(DOC) yang berkualitas baik antara lain mempunyai ciri 

kakinya besar dan basah seperti berminyak, bulu cerah dan 

penuh, terlihat aktif dan beratnya tidak kurang dari 37 g. 

Kartasudjana dan Suprijatna (2006) menambahkan bahwa 

kualitas DOC yang dipelihara harus yang terbaik, karena 

performa yang jelek bukan saja dipengaruhi oleh faktor 

pemeliharaan tetapi juga oleh kualitas DOC pada saat 

diterima. 

 Temperatur yang ideal untuk ayam broiler adalah 23-

26° C (Fadilah, 2004). Menurut Suprijatna et al. (2005), untuk 

menghindari kebisingan, penyebaran penyakit dan polusi bau, 

jarak kandang harus cukup jauh dari pemukiman penduduk. 

Jarak kandang dengan pemukiman minimal satu kali lebar 

kandang atau sekitar 6 meter. Kandang dengan tipe litter 

pengelolaannya lebih mudah dan praktis, hemat tenaga dan 

waktu, lantai kandang relatif tahan lama, lantai tidak 

mengakibatkan telapak kaki ayam terluka, dan mengeras serta 

litter merupakan media yang baik untuk mencakar-cakar debu 

atau mandi debu yang memberikan kenyamanan bagi ayam. 

Lokasi kandang dekat dengan sumber airtetapi tidak becek 

serta sarana transportasi mudah. Menurut Fadilah (2004), 

lokasiyang dipilih untuk peternakan harus tersedia sumber air 

yang cukup, terutamapada musim kemarau. Air merupakan 

kebutuhan mutlak untuk ayam karenakandungan air dalam 

tubuh ayam bisa mencapai 70%.Jumlah air yangdikonsumsi 
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ayam bergantung pada jenis ayam, umur, jenis kelamin, berat 

badanayam dan cuaca. 

Kandang dicuci dengan sprayer tekanan tinggi dari 

bagian atas, dinding dan tirai, hingga lantai. Proses pencucian 

ini harus meliputi semua bagian jangan sampai ada bagian 

yang terlewatkan serta menaburkan atau menyemprotkan 

kapur tohor ke bagian dalam, lantai, dan sekeliling luar 

kandang Fadilah (2004). Rasyaf (2008) menjelaskan lebih 

lanjut bahwa kandang harus sudah dibersihkan dengan air 

bersih yang telah dicampur dengan pembunuh 

kuman/desinfektan.Semua peralatan, termasuk tempat ransum 

dan tempat minum. 

Jenis litter yang sering digunakan adalah sekam dan 

serbuk gergaji. Litter harus selalu dijaga agar tetap kering dan 

bersih. Litter yang basah dapat meningkatkan kandungan 

amonia, menjadi tempat berkembang biak berbagai penyakit, 

dan menyebabkan bulu kotor (Fadilah, 2004). Rasyaf (2008) 

menyatakan bahwa litter apapun yang digunakan tidak dapat 

lepas dari faktor basah penggumpalan sehingga mudah 

membuat kandang menjadi lembab, sumpek, dan 

mengakibatkan penyakit. 

Vaksin ND diberikan pada ayam umur 4 hari yaitu 

dengan suntik lansung (subcutan) dan dengan tetes mata. 

Vaksin gumboro (IBD) juga diberikan pada ayam umur 12 

hari dengan mencampurkan pada air minum (Fadilah, 2004). 

Menurut Rasyaf (2008), vaksinasi gumboro (IBD) dilakukan 

pada saaat anak ayam berumur 7-9 hari, yakni melalui 

pemberian air minum. 
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2.3  Usaha Peternakan Ayam Pedaging 

Menurut Keputusan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia No. 940/Kpts/OT.210/10/97 Usaha Peternakan 

merupakan suatu usaha pembibitan atau budidaya peternakan 

dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat 

yang dilakukan secara terus-menerus pada suatu tempat dalam 

jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial atau sebagai 

usaha sampingan untuk menghasilkan bibit/ternak potong, 

telur, susu serta menggemukkan suatu jenis ternak termasuk 

mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan. 

Pemerintah mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan 

Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Pedaging dalam bentuk 

SK Menteri Pertanian No.472/Kpts/TN.330/6/96 untuk 

membantu mewujudkan tujuan komersil dari usaha peternakan 

yang isinya antara lain tentang pengelompokan usaha 

peternakan menjadi tiga kategori yaitu peternakan rakyat, 

pengusaha kecil dan pengusaha peternakan. Peternakan rakyat 

yaitu peternakan ayam yang jumlahnya tidak melebihi 15.000 

ekor ayam pedaging per siklus.Pengusaha kecil peternakan 

yaitu usaha budidaya ayam pedaging yang jumlahnya tidak 

melebihi dari 65.000 ekor per siklus.Pengusaha peternakan 

yaitu perusahaan budidaya ayam pedaging yang jumlahnya 

lebih besar dari 65.000 ekor ayam pedaging per siklus. 

 

2.4 Konsep Kemitraan 

Syahyuti (2006) menjelaskan bahwa kemitraan 

merupakan suatu hubungan antara individu-individu atau antar 

kelompo-kelompok yang dicirikan oleh adanya kerjasama 

yang saling menguntungkan (mutual cooperation) dan 

tanggung jawab (responsibility) untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu (achievement of specified goal). Istilah ini muncul 
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pertama kali dalam hukum bisnis yang berkaitan dengan suatu 

kontrak berbagi yang adil dalam hal keuntungan maupun 

kerugian dalam hal kerjasama bisnis (join business). Esensi 

kemitraan  dalam ekonomi terletak pada kontribusi bersama, 

baik berupa tenaga kerja (labor) maupun benda (property), 

atau keduanya untuk tujuan-tujuan ekonomi. Pengendalian 

kegiatan juga dilakukan bersama, dimana pembagian 

keuntungan dan kerugian didistribusikan diantara pihak yang 

bermitra.Artinya, sumberdaya dan kompetisi masing-masing 

digabungkan untuk mencapai sinergi, menuju peningkatan 

volume maupun kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. 

 Ditinjau dari sudut paradigma ekonomi biaya 

transaksi, kemitraan merupakan salaha satu alternatif modus 

transaksi yang merupakan kombinasi tidak lengkap dari sistem 

pasar (spot) dan sistem organisasi integratif. Pelaku-pelaku 

yang teribat dalam sistem transaksi kemitraan terpisah dalam 

hal kepemilikan namun terpadu dalam hal keputusan 

manajerial.Transaksi dalam sistem kemitraan diatur dalam 

suatu kontrak kesepakatan yang menyatukan antara inti dan 

plasma sehingga terbentuk suatu kuasi organisasi 

(Simatupang, 1997). 

 Efisiensi ekonomi dalam berproduksi dapat dicapai 

melalui kemitraan karena masing-masing pihak yang bermitra 

menawarkan sisi keunggulan masing-masing.Sumardjo, Jaka 

dan Wahyu (2004) menyatakan bahwa kemitraan bisnis 

memang bermanfaat dalam meningkatkan akses usaha kecil ke 

pasar, modal dan teknologi serta mencegah terjadinya 

diseconomies of scale sehingga mutu juga menjadi terjaga. Hal 

seperti ini dapat terjadi karena adanya komitmen atau 

tanggung jawab moral dalam membimbing dan 

mengembangkan pengusaha kecil supaya dapat 
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mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra  

yang handal untuk meraih keuntungan bersama (Novian, 

2006). 

 Pembangunan peternakan dengan model kemitraan 

memiliki tujuan yang diantaranya adalah peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan peternak, meningkatkan 

produksi serta mempercepat alih tekologi budaya manajemen 

peternakan dari ,inti ke plasma. Menurut Said (2001) dalam 

Novian (2006) ada beberapa sisi positif yang dapat diperoleh 

dari kemitraan yaitu : 

1. Kemitraan dibentuk atas dasar saling membutuhkan. 

Industri membutuhkan pasokan bahan baku yang 

berkesinambungan dari petani dan dilain pihak petani 

membutuhkan jaminan pemasaran hasil produksi. 

Sehingga kedua belah pihak memiliki ikatan yang kuat 

atas dasar saling membutuhkan. 

2.  Kemitraan yang dibentuk pada prinsip saling percaya, 

yaitu ketika petani memasok produksinya, langsung 

dibayar tunai oleh perusahaan tanpa memotong sisa 

hutangnya.Dilain pihak, para petani membayar 

hutangnya pada saaat jatuh tempo dan dapat 

meminjam kembali. 

3. Kemitaan yang dibentuk didasarkan pada prinsip 

saling menguntungkan, yaitu perusahaan memiliki 

komitmen untuk membeli hasil produksi petani sesuai 

dengan harga pasar dan dibayar dengan tunai. Dilain 

pihak petani memiliki komitmen untuk memasok hasil 

dan mengatur siklus produksinya, sehingga pasokan 

perusahaan dapat berkesinambungan. 

4. Kemitraan yang dibentuk didasarkan pada rinsip 

tumbuh dan berkembang bersama, sehingga industri 
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menyediakan kredit kepada petani tanpa bunga dan 

tanpa agunan dengan masa tenggang selama satu 

tahun. 

 

Dasar pemikiran kemitraan adalah setiap pelaku usaha 

mempunyai potensi, kemampuan dan keistimewaan masing-

masing dengan perbedaan ukuran, jenis, sifat dan tempat 

usahanya.Pelaku usaha yang mempunyai kelebihan dan 

kekurangan diharapkan dapat saling menutupi kekurangan 

masing-masing dengan kondisi yang demikian timbul satu 

kebutuhan untuk bekerjasama dan menjalin hubungan 

kerjasama model kemitraan. 

Pengembangan kemitran industri perunggusan masa 

depan dilakukan dengan mentransformasikan ekonomi 

pedesaan yang tradisional kearah ekonomi pasar modern, 

sehingga menjadi pembentuk struktur ekonomi pasar. Bentuk 

akhir dari kemitraan masa depan tersebut dicirikan oleh : (1) 

peternak produsen haruslah menjadi pemilik saham 

keseluruhan jaringan agribisnis, (2) keorganisasian peternak 

tidak terbatas pada kegiatan produksi bahan baku, namun pada 

keseluruhan jaringan tubuh agribisnis, (3) output yang 

dihasilkan merupakan produk akhir yang telah memperoleh 

sentuhan iptek dan bernilai tambah tinggi, berciri spesifik, 

berstandar mutu tinggi dan (4) hubungan kemitraaan antar 

pelaku agribisnis harus dimuati rasionalitas ekonomi dan 

spesialisasi pembagian kerja secara organik, asas  keterbukaan 

dan demokrasi diterapkan dalam sistem pengambilan 

keputusan melalui musyawarah (Saptana, dkk. 2002). 

 

 

 



15 

 

2.5 Dasar Teori Kejasama Kemitraan 

Kerjasama kemitraan dapat dilihat sebagai integrasi 

vertikal atau koordinasi vertikal antara dua atau lebih 

perusahaan. Integrasi vertikal  dapat terjadi apabila dua atau 

lebih perusahaan berjalan pada tingkatan yang berbeda pada 

proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang masih 

bersatu dibawah satu manajemen atau kepemilikan dan 

dikatakan koordinasi vertikal ketika ada kontrak produksi atau 

kontrak pemasaran (Puspitawati, 2004).  

Pada kontrak produksi, bagian prosesing membuat 

produk-produk yang spesifik, yang disuplai oleh bagian 

produksi.Bagian pengolah biasanya menyediakan jasa 

finansial dan manajemen.Pada kontrak pemasaran perusahaan 

produsenyang dikontrak menyediakan atau mensuplai produk 

pada jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang ditetapkan 

oleh agen pengolah atau marketing.Kontrak-kontrak demikan 

biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan pertanian. 

Melalui intrgrasi vertikal dapat dicapai skala ekonomi, 

pengurangan biaya-biaya transaksi dan biaya yang tidak jelas 

lainnya, terjaminnya produk-produk tertentu yang diinginkan, 

dan diversifikasi atau pengurangan resiko.Terdapat dua faktor 

utama yang menentukan keoptimuman ukuran perusahaan, 

yaitu faktor teknis dan keuangan.Hubungan teknis dengan 

pemasukan dan pengeluaran menentukan bentuk dari faktor 

produksi perusahaan.Hubungan tersebut mengakibatkan kurva 

biaya rata-rata jangka panjang menurun dan kemudian 

meningkat sejalan dengan meningkatnya luas lahan yang 

ditanami. 

Faktor keuangan lebih ditunjukkan pada harga yang 

harus dibayar dan diterima oleh perusahaan.Banyak 

perusahaan membeli dalam jumlah besar. Perusahaan akan 
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melakukan neosiasi kontrak atau membuat kesepakatan 

dengan pemasok untuk mendapatkan diskon tersebut, menekan 

biaya pengiriman atau penghematan lainnya. Oleh karena itu, 

perusahaan besar dapat memperoleh keutungan yang lebih 

besar dalam penjualan dengan mencapai efisiensi pada kontrak 

pemasaran, muatan dan penjualan. Biaya produksi minimum 

terjadi ketika manajer mengkombinasikan antara faktor teknis 

dan keuangan, sehingga ukuran optimal industri akan berbeda-

beda (Puspitawati, 2004). 

 

2.6 Pola-pola Kemitraan 

Kemitraan usaha pertanian dapat dilakukan dengan 5 

pola yaitu pola inti-plasma, sub kontrak, dagang umum, 

keagenan dan kerjasama operasional agribisnis (Sumarjo, 

2004). Kelima jenis kemitraan tersebut adalah : 

1. Pola Inti Plasma 

Pola ini merupakan pola hubungan kemitraan antara 

petani atau kelompok tani atau kelompok mitra 

sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra 

usaha.Perusahaan inti menyediakan lahan sarana 

produksi, bimbingan teknis dan manajemen serta 

menampung, mengolah dan memasarkan hasil 

produksi.Perusahaan inti tetap memproduksi 

kebutuhan perusahaannya, sedangkan kelompok mitra 

usaha memenuhi kebutuhan perusahaan dengan 

persyaratan yang telah disepakati. 

2. Pola Sub Kontrak 

Pola ini merupakan pola kemitraan antara perusahaan 

mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang 

memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan 

mitra sebagai bagian dari produksinya.Bentuk 
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kemitraan semacam ini biasanya ditandai dengan 

adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang 

diantaranya mencakup volume, harga, mutu dan 

waktu.Pola kemitraan ini dalam banyak kasus 

ditemukan sangat bermanfaat dan kondusif bagi 

terciptanya ahli teknologi, modal keterampilan dan 

produktivitas serta terjaminnya pemasaran produk 

pada kelompok mitra. 

3. Pola Dagang Umum 

Pola dagang kemitraan dagang umum merupakan pola 

hubungan usaha dalam pemasaran hasil antara pihak 

perusahaan pemasar dengan pihak kelompok pemasok 

kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan 

pemasar.Pada dasarnya pola kemitraan ini adalah 

hubungan jual beli sehingga memerlukan struktur 

pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik 

perusahaan besar maupun usaha kecil. 

4. Pola Keagenan  

Merupakan bentuk kemitraan dengan peran pihak 

perusahaan atau besar mitra memberi hak khusus 

untuk memasarkan barang/jasa perusahaan atau usaha 

kecil mitra usaha.Perusahaan besar atau menengah 

bertanggung jawab atas mutu dan volume produk, 

sedangkan usaha kecil mitranya berkewajiban 

memasarkan produk/jasa tersebut.Diantaranya pihak-

pihak bermitra terdapat kesepakatan tentang target-

target yang harus dicapai dan besarnya fee atau 

komisi. 

5. Kerjasama Operasional Agribisnis 

Pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis 

merupakan pola hubungan bisnis dimana kelompok 
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mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, 

sedangkan pihak perusahan mitra menyediakan biaya 

modal, manajemen dan pengadaan sarana produksi 

untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu 

komoditi pertanian. Disamping itu perusahaan mitra 

juga sering berperan sebagai penjamin pasar produk 

diantaranya juga mengolah produk tersebut dan 

dikemas lebih lanjut untuk dipasarkan. 

 

2.7  Modal 

Faiqoh (2011) menyatakan bahwa secara umum modal 

diartikan sebagai barang-barang bernilai ekonomis yang 

digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan atau untuk 

meningkatkan produksi. Modal adalah dana untuk memulai 

sesuatu perusahaan, modal dapat dibedakan menjadi modal 

tetap (fixedcapital) dan modal lancar (variable capital). Modal 

tetap adalah sejumlah dana yang selalu ada di dalam 

perusahaan untuk jangka waktu panjang, sedangkan modal 

lancar adalah dana yang diserahkan oleh pemiliknya untuk 

jangka waktu yang terbatas satu tahun atau kurang. 

Modal dibagi menjadi dua yaitu modal tetap yang 

tidak habis dalam satu kali proses produksi dan modal kerja 

yang habis dalam satu kali proses produksi. Prawirokusumo 

(1990) menjelaskan bahwa modal atau disebut juga investasi 

dalam usaha peternakan merupakan dana awal untuk 

memenuhi suatu usaha. Peternakan pada umumnya 

mempunyai tanah yang digunakan sebagai lahan 

usaha.Investasi yang dimiliki peternakan pada umumnya 

selain tanah, juga dapat berupa kandang beserta peralatannya, 

bibit atau ternak, pakan, obat-obatan, vaksin, mineral dan 

desinfektan. 
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2.7.1 Macam-macam Modal 

1) Modal Sendiri 

Menurut Mardiyatmo (2008) mengatakan bahwa 

modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari 

pemilik usaha itu sendiri.Modal sendiri terdiri dari 

tabungan, sumbangan, hibah, saudara,dan lain 

sebagainya. Kelebihan modal sendiri adalah: 

a. Tidak ada biaya seperti bunga atau biaya 

administrasi sehingga tidak menjadi beban 

perusahaan. 

b. Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan 

dana diperoleh dari setoran pemilik modal. 

c. Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan 

memakan waktu yang relatif lama. 

d. Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya 

modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam 

lama dan tidak ada masalah  seandainya pemilik 

modal mau mengalihkan ke pihak lain. 

Kekurangan modal sendiri : 

a. Jumlah terbatas, artinya untuk memperoleh dalam 

jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan 

jumlahnya relative terbatas. 

b. Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari 

calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) 

sulit karena mereka akan mempertimbangkan 

kinerja dan prospek usahanya. 

c. Kurang motivasi pemilik, artinya pemilik usaha 

yang menggunakan modal sendiri motivasi 

usahanya lebih rendah dibandingkan dengan 

menggunakan modal asing. 
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2) Modal Asing (Pinjaman) 

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal 

yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan 

dan biasanya diperoleh dari pinjaman.Keuntungan 

modal pinjaman adalahjumlahnya yang tidak terbatas, 

artinya tersedia dalam jumlahbanyak.Di samping itu, 

dengan menggunakan modal pinjamanbiasanya timbul 

motivasi dari pihak manajemen untukmengerjakan 

usaha dengan sungguh-sungguh. Sumber dana 

darimodal asing dapat diperoleh dari: 

a. Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari 

perbankkan swasta maupun pemerintah atau 

perbankkan asing. 

b. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti 

perusahaan pedagaian, modal ventura, asuransi 

leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga 

pembiayaan lainnya. 

c. Pinjaman dari perusahaan non keuangan. 

Kelebihan modal pinjaman ; 

a. Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat 

mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. 

Selama dana yang diajukan perusahaan layak, 

perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak 

menawarkan dananya keperusahaan yang dinilai 

memiliki prospek cerah. 

b. Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan 

dari menggunakan modal sendiri.  Jika 

menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk 

memajukan usaha tinggi, ini disebabkan adanya 

beban bagi perusahaan untuk mengembalikan 

pinjaman. Selain itu, perusahaan juga berusaha 
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menjaga image dan kepercayaan perusahaan yang 

member pinjaman agar tidak tercemar. 

Kekurangan modal pinjaman : 

a. Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya 

administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari 

lembaga lain sudah pasti disertai berbagai 

kewajiban untuk membayar jasa seperti : bunga, 

biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, 

materai dan asuransi. 

b. Harus dikembalian. Modal asing wajib 

dikembalikan dalam mjangka waktu yang telah 

disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang 

mengalami likuiditas merupakan beban yang harus 

ditanggung. 

c. Beban moral. Perusahaan yang mengalami 

kegagalan atau masalah yang mengakibatkan 

kerugian akan berdampak terhadap pinjaman 

sehingga akan menjadi beban moral atas utang 

yang belum atauakan dibayar (Kamir, 2007). 

 

2.8 Biaya Produksi 

Nuraeni (2006) menjelaskan bahwa biaya produksi 

adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk 

menghasilkan produk yang dinilai dengan uang atau dengan 

pengertian lain biaya produksi adalah besarnya nilai 

pengeluaran. (Produksi utama dari pemeriharaan ayam 

pedaging adalah daging konsumsi, sehingga biaya produksi 

adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah 

daging. Biaya produksi dibagi 2 yaitu biaya tetap (fixed cost) 

dan biaya tidak tetap (variable cost). 
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1.  Biaya tetap (fixed cost) 

Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

beberapa kali proses produksi bahkan harus dikeluarkan 

walaupun tidak berlangsung proses produksi. Biaya tetap 

terdiri dari : 

 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. 

 Pajak dan bunga modal 

Pajak yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh 

suatu usaha.Bunga modal dihitung dengan 

menjumlahkan modal tetap dan modal tidak tetap 

kemudian dikalikan bunga modal. 

2. Biaya tidak tetap (variabel cost) 

Biaya tidak tetap adalah biaya operasional artinya 

biaya yang berubah tergantung pada besar kecilnya 

produksi yang dihasilkan.Biaya tidak tetap meliputi biaya 

variabel yang teratur setiap hari seperti pakan dan biaya 

variabel yang tidak teratur setiap hari seperti obat-obatan, 

listrik, gaji, perbaikan, transportasi dan lain-lain. 

2.9 Penerimaan 

Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh produsen 

dari hasil penjualan output (Budiraharjo, 2009). Revenue atau 

penerimaan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan 

outputnya.  Jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari suatu 

proses produksi dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah 
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hasil produksi dengan harga produk bersangkutan pada saat 

itu. Penerimaan atau pendapatan kotor didefinisikan sebagai 

nilai produk total usaha dalam jangka waktu tertentu. 

Penerimaan dalam hal ini dapat dikatan sebagai penerimaan 

kotor usaha karena belum dikurangi dengan keseluruhan harga 

yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung (Utami, 

2002). 

Penerimaan usaha tani didefinisikan sebagai nilai uang 

yang diterima dari hasil penjualan produksi yaitu besarnya 

jumlah produksi dialikan harga jual hasil produksi (Soekartawi 

2002).Penerimaan utama adalah penjualan telur, baik telur 

atau abnormal.Penerimaan sampingan adalah penjualan 

kotoran ayam, ayam afkir dan penjualan karung bekas. 

 

2.10 Pendapatan 

Pendapatan merupakan hasil selisih antara penerimaan 

dan biaya atau pengeluaran.Pendapatan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain skala usaha, pemilikan cabang 

usaha, efesiensi penggunaan tenaga kerja, tingkat produksi 

yang dihasilkan, modal, pemasaran hasil dan tingkat 

pengetahuan peternakan dalam mengangani usaha 

peternakan.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 dari pada total biaya dan dikatakan rugi bila 

sebaliknya. Pemilikan ternak berpengaruh postif terhadap 

pendapatan peternak karena dapat menjadi sumber keuangan 

secara tunai.Bertambahnya jumlah ternak yang dimiliki berarti 

bertambah pula sumber pendapatan tunai peternak (Riyanto, 

2001). 
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Dewanti (2012) menyatakan bahwa pendapatan 

perusahaan merupakan penerimaan yang diperoleh setelah 

dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selama 

proses produksi. Pendapatan suatu produk terdiri dari 

perbedaan antara nilai output dan nilai inputdimana nilai 

output adalah hasil yang dicapai oleh suatu usaha bilamana 

produksinya dijual dan nilai input merupakan biaya-biaya 

yang harus dikeluarkan saat proses produksi. 

Pendapatan adalah kelebihan dari penerimaan diatas 

biaya produksi yang telah dikeluarkan selama satu 

periode.Peternak sebagai produsen dikatakan memiliki usaha 

yang baik apabila selalu mendapatkan tingkat keuntungan 

yang tinggi setiap melakukan usaha peternakan (Triastono, 

2013). Sarjana (2003) menjelaskan bahwa pendapatan 

merupakan jumlah yang tersedia bagi modal atau posisi 

kepemilikan setelah pembayaran untuk semua sumber daya 

lain yang digunakan perusahaan. Keuntungan merupakan 

selisih antara penerimaan total dengan biaya-biaya dimana 

biaya tersebut adalah biaya tetap dan tidak tetap. Keuntungan 

yang diperoleh dari suatu usaha akan semakin besar bila 

selisih antara nilai penerimaan dan nilai biaya semakin besar. 

Wasis (1992) menyatakan bahwa pendapatan adalah 

hasil berupa uang atau materiil lainnya yang dicapai dari 

penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia secara 

bebas.perhitungan pendapatan dapat dihitung dengan: 

 

 

Keterangan : 

∏  = income/pendapatan (Rp/periode) 

TR = total revenue/total pendapatan (Rp/periode) 

TC = total cost/total biaya (Rp) 

∏ = TR - TC 
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2.11 Rentabilitas 

Wasis (1992) menyatakan bahwa rentabilitas diartikan 

sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, yang 

dapat dibedakan menjadi rentabilitas modal sendiri dan 

rentabilitas perusahaan.Rentabilitas modal sendiri dihitung 

dari laba yang disediakan oleh pemilik berbanding dengan 

modal sendiri, sedangkan rentabilitas perusahaan dihitung dari 

laba perusahaan berbanding dengan jumlah modal yang 

dipergunakan. 

Rentabilitas suatu usaha menunjukkan perbandingan 

antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut atau dengan kata lain rentabilitas merupakan 

kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. Tingkat rentabilitas yang tinggi dapat 

merupakan pencerminan efisiensi yang tinggi pula. Efisiensi 

usaha dapat diukur dengan mendasarkan pada jumlah 

keuntungan  kuranglah tepat, sebab keuntungan yang tinggi 

tersebut belum mesti disertai tingkat rentabilitas yang tinggi 

pula. Analisis rentabilitas pada dasarnya lebih penting 

daripada masalah laba karena laba yang besar bukan 

merupakan ukuran bahwa suatu usaha telah dikerjakan secara 

efisien.Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan 

laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi rentabilitas adalah (Sukartini, 2005) : 

1. Volume penjualan 

Salah satu indikator untuk mengetahui 

kemajuan suatu perusahaan adalah penjualan. 

Semakin bertambahnya penjualan maka akan 

menaikkan volume pendapatan yang diperoleh 

perusahaan sehingga biaya-biaya akan tertutup juga. 
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Hal ini mendorong perusahaan untuk mengefektifkan 

modal untuk mengembangkan usahanya. 

2. Efisiensi penggunaan biaya 

Modal yang diperoleh perusahaan untuk 

mengembangkan usahanya harus dipelihara dan 

dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata 

lain penggunaan modal harus digunakan untuk usaha 

yang tepat dengan pengeluaran yang hemat sehingga 

keberhasilan usaha akan tercapai secara tidak 

langsung pula akan mempengaruhi tingkat rentabilitas. 

3. Profit margin 

Profit margin adalah laba yang 

diperbandingkan dengan penjualan.Profit margin 

digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang 

dapat dicapai oleh perusahaan berkaitan dengan 

penjualan perusahaan. 

4. Struktur modal perusahaan 

Struktur modal adalah pembiayaan 

pembelanjaan permanen perusahaan yang terutama 

pada hutang jangka panjang, saham preferen dan 

modal saham biasa, tetapi tidak termasuk hutang 

jangka pendek. 

 

Suatu usaha mungkin dapat memperoleh rentabilitas 

yang tinggi dibanding dengan rentabilitas rata-rata yang 

diperoleh oleh perusahaan lain, kemungkinan timbul karena 

monopoli, kemampuan bersaing, tingkat efisiensi yang lebih 

tinggi, dalam keadaan seperti itu usaha mempunyai 

kemampuan untuk memperoleh laba lebih daripada laba rata-

rata usaha pada umumnya. Tingkat rentabilitas mencerminkan 

kemampuan modal perusahaan dalam menghasilkan 
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keuntungan, maka dengan demikian tingkat rentabilitas yang 

tinggi dapat merupakan pencerminan efisiensi yang tinggi pula 

(Edginarda, 2010). 

 

2.11.1 Macam- macam Rentabilitas 

A. Rentabilitas Modal Sendiri 

Rentabilitas modal sendiri (return on equity) 

menujukkan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak, 

yang tersedia bagi pemegang saham, dengan jumlah modal 

pada perusahaan.Rentabilitas modal sendiri yaitu kemampuan 

suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja 

didalamnya untuk menghasilkan keuntungan. Laba yang 

diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas modal sendiri 

adalah laba usaha setelah dikurangi dengan modal asing  dan 

pajak perseroan, sedangkan modal yang diperhitungkan 

hanyalah modal sendiri yang digunakan untuk menghasilkan 

keuntungan perusahaan.Ditinjau dari kepentingan modal 

sendiri atau pemilik perusahaan, penambahan modal asing 

hanya dibenarkan jika penambahan tersebut mempunyai efek 

finansial yang menguntungkan terhadap modal sendiri. 

Penambhan modal asing hanya akan memberikan efek yang 

menguntungkan terhadap modal sendiri apabila rate of return 

dari tambahan modal (modal asing) tersebut lebih besar dari 

biaya modal atau  bunganya. Tambahan modal asing hanya 

dibenarkan apabila rentabilitas modal usaha sendiri dengan 

tambahan modal asing lebih besar daripada rentabilitas modal 

sendiri dengan tambahan modal sendiri. Sebaliknya 

penambahan modal asing akan memberikan efek finansial 

yang merugikan terhadap modal sendiri apabila rate of retrun 

dari tambahan modal asing tersebut lebih kecil  dari bunganya 

(Bambang. R, 2001). 
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B. Rentabilitas Ekonomi 

Modal suatu perusahaan digunakan sebaik mungkin 

sehinggadapat menhasilkan laba yang memuaskan. Modal 

yang digunakan untuk menghitung  rentabilitas ekonomi 

adalah modal yang bekerja dalam perusahaandan laba yang 

berasal dari koperasi perusahaan.Rentabilitas ekonomi adalah 

perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan 

modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut dan dinyatakan dalam persentase (Bambang.R, 2001). 

 

2.11.2 Hubungan Antara Rentabilitas Ekonomi dengan 

Rentabilitas Modal Sendiri 

 

Hasil perhitungan dan perbandingan laba dengan modal 

pada rentabilitas ekonomis dimana modal yang digunakan 

merupakan penjumlahan dari modal asing dan modal sendiri 

yang menyebabkan perubahan rentabilitas ekonomis pada 

berbagai tingkat penggunaan modal asing yang berpengaruh 

terhadap rentabilitas modal sendiri. Saat kondisi baik, 

perubahan rentabilitas ekonomis pada berbagai tingkat 

penggunaan modal asing akan berpengaruh terhadap 

rentabilitas modal sendiri. Semakin tinggi rentabilitas 

ekonomis dengan tingkat penggunaan modal asing yang besar 

akan mengakibatkan naiknya tingkat rentabilitas modal sendiri 

dengan asumsi bunga tetap. Sebaliknya pada kondisi yang 

buruk dimana rentabilitas ekonomisnya turun, perusahaan 

yang mempunyai modal asing yang lebih tinggi akan 

mengalami penurunan rentabilitas modal sendiri yang lebih 

besar (Bambang. R, 2001). 
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2.12 Analisis Break Even Point (BEP) 

Analisis BEP merupakan suatu teknik analisis untuk 

mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, 

keuntungan dan volume produksi. Analisis BEP dapat 

memberikan informasi bagi suatu perusahaan pada tingkat 

volume berapa minimal harus diproduksi agar tidak menderita 

kerugian. Analisis BEP juga bisa mengetahui berapa rupiah 

yang harus diterima dari hasil penjualan produksinya agar 

tidak rugi. Cara menentukan BEP harga, produk dan ekor  

adalah sebagai berikut (Prawirokusumo, 1990) : 

 

BEPharga =
diharapkan yang hasil

biaya total
 

  

BEPproduk=
output harga

 totalbiaya

 
 

BEP ekor   = 
ekorper  BB

produk BEP
 

 

Break Even Point ini dapat berubah sesuai dengan 

harga produk atau jumlah hasilnya. Bila harga produk turun, 

agar terjadi BEP maka hasil harus lebih tinggi dan sebaliknya. 

Demikian juga untuk BEP harga, bila hasil per satuan makin 

besar maka BEP dapat lebih kecil. Break Even Point adalah 

keadaan suatu usaha yang tidak memperoeh laba dan tidak 

menderita rugi. Suatu usaha dikatakan impas jika jumlah 

pendapatan (revenue) sama dengan jumlah biaya atau apabila 

laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya 

tetap saja. Analisis impas adalah suatu cara untuk mengetahui 
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volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita 

rugi, tetapi juga belum memperoleh laba (Mulyadi, 2001). 

Menurut Soekartawi (1994), analisis break even point 

(BEP) atau analisis titik impas sebenarnya banyak dipakai 

pada analisis pembiayaan (budgeting) dalam ekonomi 

perusahaan. Dalam evaluasi proyek, analisis titik impas juga 

sering dipakai sebagai dasar pemikiran dalam melakukan 

evaluasi proyek.Dengan demikian perbandingan antara 

manfaat dan biaya (benefit/cost ratio) atau jumlah penerimaan 

dan biaya adalah sebenarnya didasarkan pada analisis titik 

impas. Secara hipotesis, analisis titik impas dapat dijelaskan 

melalui gambar berikut ini, dalam gambar tersebut terlihat 4 

variabel yang digambarkan dalam 4 garis yaitu variabel biaya 

tetap, biaya tidak tetap, biaya total dan penerimaan total. 

 

 
 

Gambar 2. Ulasan hipotesis tentang titik impas (break 

even point) 
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Analisis break even point bertujuan menemukan satu 

titik baik dalam unit maupun rupiah yang menunjukkan biaya 

sama dengan pendapatan. Dengan mengetahui titik tersebut, 

berarti dalam padanya belum diperoleh keuntungan atau 

dengan kata lain tidak untung tidak rugi. Sehingga ketika 

penjualan telah melewati angka BEP maka mulailah 

keuntungan diperoleh. Sasaran analisis break even point tidak 

lain mengetahui pada tingkat volume berapa titik impas 

berada. Dalam kondisi lain, analisis break even point pun 

digunakan untuk membantu pemilihan jenis produk atau 

proses dengan mengidentifikasi produk atau proses yang 

mempunyai total biaya terendah untuk suatu volume harapan. 

 

 

2.13 Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

Keberhasilan suatu usaha dapat diukur dengan 

Revenue Cost Ratio (R/C Ratio).Nilai R/C Ratio merupakan 

imbangan antara penerimaan dengan biaya yang digunakan 

untuk usaha. Suatu usaha dinyatakan layak atau masih dalam 

tingkat efisiensi bila nilai R/C ratio sama dengan satu, 

semakin besar nilai R/C Ratio semakin besar tingkat 

efisiensinya. Untuk mengetahui apakah usaha tani yang 

dijalankan untung atau rugi dapat diketahui dengan 

menggunakan analisis R/C. R/C adalah singkatan dari Revenue 

Cost Ratio atau perbandingan antara penerimaan dan biaya, 

revenuedihitung sebagai penerimaan sedangkan cost dihitung 

sebagai total biaya atau biaya produksi (Gumus, 2008). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 

sampai 20 Maret 2014 di Kecamatan Tempeh dan Kecamatan 

Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Pemilihan lokasi 

penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) berdasarkan 

pertimbangan bahwa KabupatenLumajang memiliki 21 

Kecamatan yang masing-masing Kecamatan memliki 

peternakan ayam pedaging. Berdasarkan data populasi unggas 

Kabupaten Lumajang  (2013) ada 2 Kecamatan yang memiliki  

populasi ayam pedaging terbanyak yaitu Kecamatan Tempeh 

521.260 ekor ayam pedaging (30,28%), Kecamatan 

Sumbersuko 209.568 ekor ayam pedaging (12,17%) dan 

Kecamatan lainnya 3,02%. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

yaitu metode survei, yaitu dilakukan wawancara secara 

langsung dengan menggunakan kuisioner yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Sumber data penelitian ini meliputi 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari responden dan  merupakan data 

mentah dan belum diolah. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari responden. 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel peternak dengan Multi 

Stage Sampling Method yaitu metode pengambilan sampel 
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secara bertahap, dari elemen populasi yang lebih besar yang 

karakteristiknya sudah pasti ke elemen populasi yang lebih 

kecil dan begitu seterusnya. Peneliti ingin mengadakan survei 

mengenai peternakan ayam pedaging di Kabupaten Lumajang. 

Peneliti akan mempersiapkan pengambilan sampel secara 

bertahap. Tahap pertama, Kabupaten Lumajangmemiliki 21 

Kecamatan yang masing-masing kecamatan memiliki 

peternakan ayam pedaging. Berdasarkan data populasi unggas 

Kabupaten Lumajang (2013) ada 2 kecamatan yang memiliki 

populasi ayam pedaging terbanyak yaitu Kecamatan Tempeh 

521.260 ekor ayam pedaging (30,28%), Kecamatan 

Sumbersuko 209.568 ekor ayam pedaging (12,17%).Masing- 

masing kecamatan membawahi beberapa desa. Tahap kedua, 

dilakukan random pada desa (umpama 25%) dari kecamatan 

yang terpilih. Setelah terpilih desa yang menjadi sampel, 

semua peternakan (sesuai dengan kriteria) ditetapkan sebagai 

sampel dengan alasan 7 desa di Kecamatan Tempeh dan 

Sumbersuko ini merupakan desa yang tergolong masyarakat 

peternaknya sudah cukup lama, memiliki jumlah populasi 

ayam yang banyak serta mempunyai pengalaman didalam 

beternak ayam pedaging. Jumlah total peternak mitra adalah 

90 peternak. 

Penentuan ukuran sampel dalam penelitian dilakukan 

dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

  
 

     
 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 0,15    (15%) 
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 Dari rumus diatas, maka besarnya jumlah sampel (n) 

adalah sebagai berikut: 

  
 

     
 

  
  

           
 

= 30 peternak 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh 

besarnya sampel sebanyak 30 peternak plasma. Pengambilan 

sampel dengan cara stratifikasi (pengelompokkan). Sampel 

peternak diambil berdasarkan stratifikasi skala usaha. 

Stratifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perhitungan 

analisis finansial, selain itu juga dapat digunakan untuk 

membandingkan analisis finansial dari masing-masing strata. 

Penentuan skala usaha dibagi atas skala kecil (skala I), skala 

menengah (skala II) dan skala besar (skala III) dengan 

menggunakan rumus Teken dan Asnawi (1997) sebagai 

berikut: 

a. Skala kecil  : ˂ x – 0,5sd 

b. Skala menengah : antara ( x – 0,5sd) s/d ( x + 0,5sd) 

c. Skala besar  : ˃ x  + 0,5sd 

Keterangan: 

x  : rata-rata kepemilikan ayam pedaging 

sd :simpangan baku 

Berdasarkan rumus diatas diperoleh hasil dengan 

jumlah sampel sebanyak 30 peternak, maka yang termasuk 

kategori peternak skala kecil (skala I) adalah peternak dengan 

populasi ayam pedaging 2.000 ekor, skala menengah (skala II) 
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dengan populasi 5.000 ekor dan skala besar (skala III) dengan 

populasi1 3.000 ekor. 

 

3.4 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu: 

1. Survei, yaitu dengan mendatangi responden secara 

langsung dan memberikan daftar pertanyaan (kuisioner) 

yang harus diisi oleh responden. Responden yang 

mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini berjumlah 30 

orang. Pemberian kuisioner yakni menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada setiap peternakan ayam pedaging dan 

telah ditetapkan menjadi sampel atau responden penelitian. 

Data yang relevan dikumpulkan dengan metode angket. 

2. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab baik 

dengan responden maupun dengan pihak-pihak terkait 

untuk mendapatkan data.  

3. Dokumentasi, yaitu selain melalui wawancara dan survei, 

informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan 

dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, 

cendera mata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa 

dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi 

yang terjadi di masa silam.  

3.5  Variabel Pengamatan 

Variable pengamatan dalam penelitian meliputi 

tingkat rentabilitas, nilai Break Even Point dan Revenue Cost 

Ratio (R/C Ratio) usaha peternakan ayam pedaging di 

Kecamatan Tempeh dan Kecamatan Sumber suko, Kabupaten 

Lumajang. 
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3.6 Analisis Data 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung 

dari responden melalui kuisioner. Data sekunder yaitu data 

yang sudah jadi yang diperoleh dari responden yang sudah 

diolah sebelumnya. Data penelitian dianalisis secara deskriptif 

dan kuantitatif. 

1. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data 

kuantitatif guna mengetahui keadaan usaha ayam pedaging 

yang meliputi keadaan lokasi untuk ternak ayam pedaging 

dan karakteristik peternakan ayam pedaging. 

2. Analisis kuantitatif digunakan untuk melakukan 

perhitungan-perhitungan berupa biaya produksi, 

penerimaan, pendapatan, rentabilitas,  Break  Even Point 

(BEP) dan R/C Ratio usaha peternakan ayam pedaging. 

Adapun perhitungan diatas dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

a. Total biaya produksi adalah semua pengeluaran untuk 

proses produksi baik biaya tetap maupun biaya tidak 

tetap. Perhitungan total biaya produksi menggunakan 

rumus : 

 

 

 

Keterangan : 

   TC        =  Total Cost atau Biaya total (Rp/periode) 

    TFC  = Total Fixed Cost atau total biaya tetap  

(Rp/periode) 

    TVC   =  Total Variabel Cost atau total biaya tidak tetap 

(Rp/periode)  

 

TVC  TFC  TC   
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b. Penerimaan adalah pendapatan total sama dengan 

perkalian dari jumlah unit yang dijual dengan harga per 

unit dari produk yang dijual tersebut. Perhitungan 

penerimaan menggunakan rumus : 

 

 

 

Keterangan : 

      R      =  Revenue atau total penerimaan (Rp/periode) 

      P       =  Harga produksi (Rp/kg) 

      Q      =  Jumlah produksi (kg/periode) 

 

c. Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan 

dengan total biaya yang dikeluarkan peternak. 

Perhitungan pendapatan menggunakan rumus : 

 

 

 

Keterangan : 

       ∏   = Keuntungan (Rp/periode) 

      TR  =Total Revenue atau total penerimaan (Rp/periode) 

      TC  = Total Cost atau biaya total (Rp/periode) 

 

d. Rentabilitas adalah kemampuan suatu usaha untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Perhitungan 

rentabilitas menggunakan rumus : 

 

 

  

 

 

 

Q x p  R   

 

∏  TC - TR  

 

100% x 
M

L
  R   
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Keterangan : 

       R            = Rentabilitas (%) 

       L  = Laba (Rp) 

      MU          = Modal usaha (Rp) 

 

 Tjiptoadinugroho (1989) menyatakan criteria 

presentase rentabilita susaha adalah sebagai berikut : 

1.  Rentabilitas 1 – 25% termasuk kategori buruk 

2. Rentabilitas 26 – 50% termasuk kategori rendah 

3. Rentabilitas 51 – 75% termasuk kategori cukup 

4. Rentabilitas 76 – 100% termasuk kategori baik 

5. Rentabilitas > 100% termasuk kategori baik sekali 

 

e. Analisis Break Even Point (BEP) merupakan suatu 

keadaan sebuah perusahaan tidak mengalami kerugian 

atau memperoleh keuntungan. Secara sistematis rumus 

dapat ditulis sebagai berikut : 

   

 BEPharga= 
produksi hasil

 totalproduksi biaya
 

 

 BEPproduk
produksi harga

 totalbiaya
 

 

BEP ekor   = 
ekorper  BB

produk BEP

 
 

f. Suatu usaha dikatakan menguntungkan jika 

perbandingan antara R dan C (R/C) bernilai lebih besar 

dari satu. R/C ratio (Revenue Cost Ratio) yaitu 
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perbandingan antara penerimaan dengan biaya. Rumus 

ini dapat ditulis secara sistematis sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

R      = Revenue (Rp/farm/periode) 

C      = Cost (Biaya) (Rp/farm/periode) 

 

 Jika nilai R/C Ratio <1   = usaha yang didirikan rugi 

 Jika nilai R/C Ratio = 1  = usaha yang didirikan impas 

    (tidak untung tidak rugi) 

Jika nilai R/C Ratio >1 = usaha yang didirikan      

menguntungkan 

3.7 BatasanIstilah 

a. Analisis ekonomi adalah proses dimana kekuatan dan 

kelemahan suatu ekonomi dianalisis yang penting 

untuk memahami kondisi ekonomi yang tepat. 

b. Biaya produksi adalah semua pengeluaran untuk 

proses produksi baik biaya tetap maupun biaya tidak 

tetap. 

c. Penerimaan adalah pendapatan total sama dengan 

perkalian dari jumlah unit yang dijual dengan harga 

per unit dari produk yang dijual tersebut. 

d. Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan 

dengan total biaya yang dikeluarkan peternak. 

e. Rentabilitas adalah kemampuan suatu usaha untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. 

R/C   Ratio RC   
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f. Analisis Break Even Point (BEP) merupakan suatu 

keadaan dimana sebuah perusahaan tidak mengalami 

kerugian atau memperoleh keuntungan. 

g. R/C Ratio (Revenue Cost Ratio) yaitu perbandingan 

antara penerimaan dengan biaya. 

h. Modal usaha adalah total modal tetap ditambah total 

modal tidak tetap. 

i. Purposive sampling yaitu sampel yang dipilih 

berdasarkan kriteria yang dibutuhkan untuk tujuan 

penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Peternakan 

Secara umum letak geografis Kabupaten Lumajang 

berada pada posisi 12°-53’-113°-23’ Bujur Timur dan 7°-54’-

8°23 Lintang Selatan. Kabupaten Lumajang beriklim tropis, 

yang berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, termasuk 

iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D. 

Jumlah curah hujan berkisar antara 1.500-2.500 ml. 

Temperatur sebagian besar wilayah berkisar antara 24°C-

32°C, akan tetapi di kawasan lereng Gunung Semeru dan 

kawasan lain yang berada di atas ketinggian 1.000 meter di 

atas permukaan laut temperatur terendah mencapai 5°C. 

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena 

diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676 

m), Gunung Bromo (3.295 m) dan Gunung Lamongan (1.668 

m). 

Rata-rata peternakan ayam pedaging di Lumajang 

memiliki lokasi yang strategis karena berada dekat dengan 

jalan raya, dekat dengan pasar dan pusat pemerintahan desa. 

Sarana transportasi yang lancar dan tersedianya jaringan 

telepon, listrik dan air, sehingga mempermudah proses 

produksi dan distribusi hasil usaha peternakan ayam pedaging. 

Lokasi kandang berjauhan dengan pemukiman penduduk 

sehingga dapat menghindarkan efek negatif yang dapat 

ditimbulkan baik bagi usaha peternakan tersebut maupun bagi 

lingkungan penduduk sekitar. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rasyaf (2000) bahwa lokasi untuk peternakan ayam pedaging 

sebaiknya jauh dari keramaian, jauh dari lokasi perumahan 
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atau dipilih tempat yang sunyi tidak jauh dari pusat pasokan 

bahan baku dan lokasi pemasaran serta termasuk areal 

agribisnis agar terhindar dari penggusuran. 

Suhu lingkungan kandang yang cukup bagi usaha 

peternakan ayam pedaging, dimana suhu tidak terlalu panas 

dan tidak terlalu dingin yaitu berkisar antara 20°C-28°C, hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Rasyaf (2000) yang 

menyatakan bahwa  pada suhu 18,3°C-35°C (suhu kisaran 

daerah tropis) ayam pedaging akan lebih efisien dalah 

merubah pakan untuk meningkatkan bobot badan.  

Jumlah pemeliharaan ayam pedaging di Kabupaten 

Lumajang tiap periode rata-rata yaitu 2.000-3.500 ekor. Tiap 

satu tahun rata-rata dilakukan 6 periode pemeliharaan ayam 

pedaging.  Pemberian pakan diberikan 2 kali sehari yaitu pagi 

dan sore hari.  Kebutuhan air minum sebagai sumber air 

minum diperoleh dari air sumur.  Kebutuhan penerangan pada 

kandang pada kandang melalui 2 cara yaitu alami dan buatan. 

Penerangan alami diperoleh dari sinar matahari dilakukan 

siang hari dan buatan dengan neon pada malam hari. 

 

4.2 Kondisi Sub Sektor Peternakan 

Ternak yang banyak diusahakan di Kabupaten  

Lumajang terdiri atas ayam pedaging, ayam buras, ayam 

petelur, itik, sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba 

dan babi. Sebagian penduduk  dalam berusaha ternak, hanya 

mengusahakannya secara sambilan untuk memanfaatkan 

waktu luang selain bertani. Tetapi, ada juga yang diusahakan 

secara intensif yaitu sebagai mata pecaharian utama. Ternak 

yang diusahakan secara intensif biasanya ternak yang dapat 

berproduksi dengan cepat. 



43 

 

Salah satu jenis ternak yang diusahakan secara intensif 

di Kabupaten Lumajang yaitu ayam pedaging, dimana ayam 

pedaging ini dapat dipanen pada umur 28-35 hari. 

Perkembangan populasi ternak ayam pedaging dari tahun ke 

tahun di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Populasi Ayam Pedaging di Kabupaten Lumajang 

Pada Tahun 2009-2012 

 

Tahun Populasi Ayam Pedaging (ekor) 

2009 1.244.414 

2010 1.207.095 

2011 1.675.936 

2012 2.295.245 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, 2012 

 

4.3. Profil Usaha Kemitraan 

Kemitraan inti yang beroperasi di Kabupaten 

Lumajang terdiri dari tiga kemitraan yaitu kemitraan Gemuk 

Bersama, Kemitraan Arjuna Farm dan Kemitraan wonokoyo. 

Dari semua kemitraan inti ini merupakan perusahaan swasta. 

Pemeliharaan ayam pedaging yang dilakukan oleh peternak 

plasma didasari oleh aturan-aturan yang terlebih dahulu 

ditetapkan oleh kemitraan inti. Aturan dari kemitraan inti 

merupakan acuan bagi peternak plasma untuk menjani usaha 

peternkannya agar mendapatkan hasil yang maksimal. 

Sebelum memulai sistem usaha peternakan, peternak plasma 

harus menyetujui kontrak yang diberikan oleh kemitraan inti. 

Kemitraan Wonokoyo merupakan salah satu 

kemitraan yang banyak di minati oleh peternak plasma. Usaha 

menjalin kemitraan dengan peternakan rakyat, Kemitraan 
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Wonokoyo telah melakukan penyaringan dan seleksi-seleksi 

bagi peternak yang akan ikut bermitra dengan memberikan 

persyaratan-persyaratan yang menjamin kelangsungan 

keamanan kemitraan inti. Persyaratan ini berupa surat 

berharga yang mempunyai nilai apabila terjadi kerugian pada 

peternak plasma. Perjanjian kerjasama mitra yang 

dilaksanakan antara Kemitraan Gemuk Bersama dengan 

peternak plasma di Kabupaten Lumajang yaitu kemitraan inti 

(Wonokoyo) berkewajiban menyediakan sapronak secara 

kredit, memasarkan hasil produksi, memberikan bimbingan 

teknis kepada peternak dan menghentikan perjanjian 

kerjasama secara sepihak jika peternak melakukan 

penyimpangan. Sedangkan kewajiban peternak plasma yaitu 

menyediakan kandang, perlengkapan kandang, meyediakan 

tenaga kerja, menjual hasil panen kepada pihak kemitraan inti, 

mengikuti petunjuk bimbingan teknis dan mengebalikan 

kredit. Selama perjanjian tersebut berlangsung, peternak 

plasma tidak diperkenankan memelihara ayam atau 

menggunakan sapronak dari pihak lain. 

Integrasi vertikal yang dilakukan oleh kemitraan inti 

dalam indusrri ayam pedaging ini disebabkan karena adanya 

karakteristik dasar dalam bisnis ayam pedaging yang 

berimplikasi pada pengelolaan bisnis secara terintegrasi dari 

hulu hingga ke hilir. Hal ini dilakukan kemitraan inti untuk 

menghindari resiko ekonomi  dari proses produksi mulai 

pembibitan, industri pakan, budidaya hingga pada industri 

hilirnya  harus berada pada komando keputusan manajemen. 

Menurut Saptana, dkk (2002) menjelaskan bahwa selain 

terjadi integrasi vertikal, ada indikasi bahwa perusahaan-

perusahaan dalam industri perunggasan membentuk kartel.  

Dalam kerjasama antar kemitraan yang tergabung dalam kartel 
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akan diadakan kesepakatan –kesepakatan baik dalam 

penetapan harga, bersarnya output, membagi pasar dan 

keputusan bisnis lainnya untuk menghindarkan terjadinya 

perang harga sehingga kesinambungan usaha mereka terjamin. 

Terkait dengan kondisi ini, maka ketiga kemitraan inti 

yang beroperasi di Kabupaten Lumajang memiliki kebijakan 

yang relatif sama. Bidang usaha masing-masing kemitraan inti 

di Kabupaten Lumajang adalah (1) penyaluran alat-alat 

perkandangan seperti tempat pakan, tempat minum, (2) 

penyaluran DOC, pakan, vaksin, dan (3) penyaluran ayam 

pedaging dari peternak mitra. Selain itu dalam kerjasama 

kemitraan dengan peternak, perusahaan inti juga mengadakan 

pelatihan dan bimbingan oleh tenaga ahli dibidang peternakan 

ayam pedaging sesuai dengan standar kemitraan inti. 

 

4.3.1 Aturan Main Kerjasama Kemitraan 

Aturan main kerjasama kemitraan dicerminkan oleh 

adanya kewajiban bagi masing-masing lembaga yang terlibat 

dalam pengelolaan usaha ternak ayam pedaging di Kabupaten 

Lumajang.  Kewajiban-kewajiban tersebut didasarkan pada 

kontak yang telah ditanda tangani oleh peternak plasma dan 

perusahaan inti sebelum melakukan proses produksi. Adapun 

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan masing-masing 

peternak kerjasama sebagi berikut : 

1. Kewajiban Perusahaan Inti 

a. Perusahaan inti wajib menyediakan peralatan kandang 

dan sarana produksi ternak yaitu DOC, pakan, obat-

obatan dan penyediaan ini dikredit oleh peternak. 

b. Perusahaan inti wajib untuk membeli semua hasil 

produksi ternak dari peternak mitra. 
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c. Perusahaan inti wajib memberikan bimbingan dan 

penyuluhan terhadap peternak mitra sesuai dengan 

standar perusahaan. 

 

2. Kewajiban Peternak Mitra (Plasma) 

a. Peternak mitra wajib menyediakan kandang yang 

sesuai dengan ketentuan perusahaan. 

b. Peternak mitra wajib mengelola ayam pedaging sesuai 

sengan standar perusahaan baik dari segi pakan, obat-

obatan dan perlakuan lainnya. 

c. Peternak mitra wajib menjual semua hasil produksi 

ternak kepada perusahaan inti. 

 

4.3.2 Pelaksanaan Kontrak Kerjasama dan Tanggapan 

Peternak plasma 

  Dalam kontrak yang ditanda tangani oleh peternak 

plasma dan perusahaan inti disebutkan tentang kewajiban-

kewajiban peternak plasma dan perusahaan inti, harga beli 

ayam pedaging oleh perusahaan inti, dan pemberian insentif 

jika terjadi selisih harga kontrak dan harga pasar. Pelaksanaan 

kontrak kerjasama dan tanggapan peternak terhadap 

pelaksanaan kemitraan tersebut diuraikan sebagai berikut : 

1) Dalam kontrak yang ditanda tangani perusahaan inti 

dan peternak plasma disebutkan bahwa perusahaan 

inti wajib menyediakan peralatan kandang dan sarana 

produksi ternak yaitu DOC, pakan, obat-obatan dan 

peyediaaan ini dikreditkan oleh peternak. Dalam 

prakteknya dilapang diketahui bahwa kewajiban 

perusahaan inti untu menyediakan sarana produksi 

ternak sudah dilakukan dengan baik, artinya DOC, 

pakan  dan obat-obatan dikirim  sesuai dengan waktu 
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yang telah dijanjikan. Peternak menghendaki DOC 

kualitas platinum tetapi dikirim DOC kualitas gold. 

Sedangkan untuk pakan ternak, kadang-kadang 

kemitraan inti mengirinkan pakan yang berkualitas 

rendah. Rendahnya kualitas pakan ini terlihat dari 

rendahnya pertumbuhan bobot ayam hidup. Untuk 

menghadapi kondisi ini peternak peternak tidak dapat 

mengajukan keberatan (complaint) kepada kemitraan 

inti karena dalam surat perjanjian tidak disebutkan 

jenis DOC dan pakan yang harus dikirim oleh 

kemitraan inti. Tanggapan peternak tehadap penentuan 

harga input khususnya sapronak, kurang baik karena 

harga sapronak ditentukan dan diketahui setelah 

terjadi pembayaran hasil panen ayam pedaging. 

Peternak merasa bahwa harga sapronak yang 

diberikan terlalu tinggi bila dibandingkan harga 

sapronak dipasar sehingga keuntungan yang diperoleh 

keuntungan yang diperoleh peternak menjadi 

berkurang. 

2) Kontrak perjanjian menyebutkan bahwa perusahaan 

inti wajib untuk  membeli semua hasil produksi ternak 

dari peternak mitra. Harga pembelian ayam pedaging 

sudah ditetapkan oleh perusahaan inti. Saat panen 

seringkali terjadi selisih antara harga kontrak dengan 

harga yang berlaku dipasar. Jika terjadi selisih harga 

kontrak, dengan harga yang lebih rendah 

dibandingkan harga pasar, maka peternak akan 

memperoleh insentif berupa peningkatan harga 

sebesar 15 % - 40 % dari selisih harga. Peternak yang 

merasa diuntungkan berpendapat bahwa pemberian 

insentif, cukup menolong peternak dari tingginya 
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perbedaan harga dibandingkan jika mereka harus 

menerima harga kontrak saja. Sedangkan peternak 

yang merasa dirugikan berpendapat bahwa insentif 

yang diberikan terlalu rendah. Artinya peternak 

plasma akan selau menerima harga jal yang rendah. 

Selain penetapan harga, masa panen juga ditentukan 

secara sepihak oleh kemitraan inti. Hal ini biasanya 

dilakukan pada saat harga ayam pedaging sedang 

tinggi, sehingga untuk memanfaatkan kondisi ini agar 

kemitraan inti memperoleh keuntungan yang besar 

maka peternak plasma dipaksakan untuk melakkukan 

pemanenan , walaupun terkadang  bobot ayam masih 

terlalu kecil untuk dipanen (<1,3 kg/ekor). Panen yang 

dipercepat ini sering kali merugikan peternak plasama 

karena bobot ayam yang kecil menyebabkan nilai 

jualnya belum manpu menutupi biaya operasionalnya. 

3) Perusahaan inti wajib memberikan bimbingan dan 

penyuluhan terhadap peternak plasma sesuai dengan 

standar perusahaan. Perusahaan inti telah memberikan 

bimbingan dan penyuluhan terhadap peternak plasma  

dengan baik. Bimbingan dan penyuluhan ini dilakukan 

dengan cara menyediakan tenaga penyuluh yang ahli 

dalam proses pra produksi dan proses produksi ayam 

pedaging bagi peternak plasma. Bimbingan yang 

dilakukan berupa bimbingan untuk berusaha ternak 

sehingga hasil ternak menjadi maksimal. Tenaga 

penyuluh juga melakukan pengontrolan tingkat 

kematian ayam dan bobot ayam yang telah dicapai. 

Dalam hal ini pemberian bimbingan tentang tata cara 

berusaha ternak ini peternak plasma menyatakan puas 
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dengan adanya bimbingan yang diberikan oleh 

perusahaan inti. 

4) Peternak mitra wajib menyediakan kandang yang 

sesuai dengan ketentuan perusahaan. Kandang yang 

sesuai dengan keinginan perusahaan mempunyai 

standar yang sama. Standar ini harus dipenuhi oleh 

peternak demi tercapainya hasil yang maksimal. Ada 3 

aspek pendukung dalam pendirian kandang ayam 

pedaging yaitu : (1) aspek struktural, antara lain 

mencakup tentang bahan  untuk membuat kandang, 

(2) aspek fungsional yang mencakup tentang bentuk 

kandang harus berbentuk panggung, membujur timur 

barat, mempunyai lubang angin, harus ada lubang-

lubang kecil untuk pembuangan kotoran ayam dan (3) 

aspek lingkungan yaitu kandang yang digunakan harus 

tersedia air bersih, ada jaringan listrik, ada jalan 

masuk truk, tidak mengganggu pemukiman penduduk, 

mempunyai tenaga kerja yang memadai dan memiliki 

sertifikat tanah. Berdasarkan hasil pengamatan terlihat 

bahwa semua peternak plasma telah memenuhi 

standar yang disyaratkan perusahaan inti. 

5) Peternak mitra wajib mengelola ayam pedaging  

sesuai dengan standar perusahaan, baik dari segi 

pakan, obat-obatan serta perlakuan lainnya. Ayam 

pedaging harus dikelola dengan baik sesuai dengan 

bimbingan dari perusahaan. Berdasarkan hasil 

penelitian terlihat bahwa semua pengelolaan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan inti telah 

dilaksanakan oleh peternak, karena selama proses 

pemeliharaan ayam pedaging peternak selalu 
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didampingi oleh tenaga penyuluh yang sekaligus 

bertindak sebagai pengawas dari perusahaan inti. 

6) Peternak mitra wajib menjual semua produksi ternak 

kepada perusahaan inti. Setelah masa panen tiba, 

peternak ayam menjual ayam-ayam pedaging kepada 

perusahaan inti dan peternak tidak bisa menjualnya 

kepada pihak lain. Untuk ayam-ayam sortir yang tidak 

dibeli oleh kemitraan inti, biasanya akan dikonsumsi 

sendiri oleh peternak plasma atau dibagi-bagikan 

kepada tetangga. Akibat dari pelaksanaan perjanjian 

kontrak yang tidak disepakati oleh kemitaan inti 

menyebabkan para peternak mitra di Kabupaten 

Lumajang keluar dari kemitraan  atau berpindah  ke 

kemitraan lain.  

 Berdasarkan hasil penelitian dan uraian 

sebelumnya terlihat bahwa konflik sering kali 

disebabkan oleh adanya sifat opportunisme dari 

kemitraan inti, yakni mencari keuntungan sebesar-

besarnya bagi dirinya sendiri.Sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Simatupang (1997) bahwa kepatuhan 

terhadap kesepakatan merupakan kunci keberhasilan 

dari suatu program kemitraan. Dalam kasus kemitraan 

di Kabupaten Lumajang, pihak  yang tidak mematuhi 

kesepakatan justru lebih sering dilakukan oleh 

kemitraan inti. 

 

4.4 Karakteristik Responden 

Karakteristik  peternak  menggambarkan tingkat 

kemampuan dari masing-masing peternak. Karakteristik 

peternak dapat diperoleh dengan melihat latar belakang 

peternak tersebut. Hal yang perlu diamati meliputi umur, 
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tingkat pendidikan, pekerjaan utama, jumlah kepemilihan 

ternak dan lama beternak. Faktor manajemen banyak 

dipengaruhi oleh banyak aspek antara lain umur, tingkat 

pendidikan, tingkat ketrampilan dan komoditas ternak 

(Soekartawi, 1994). Hasil penelitian karakteristik responden 

dimaksudkan untuk melihat perbedaan responden pada 

masing-masing skala usaha yang tersaji dalam uraian berikut. 

 

4.4.1Jumlah Kepemilikan Ayam Pedaging 

Gambar  3 menjelaskan bahwa terdapat 40 % atau 12 

peternak dari jumlah responden yang dapat digolongkan pada 

skala usaha I yaitu dengan jumlah kepemilikan ternak ayam 

pedaging berkisar 2.000-3.500 ekor.  Peternak sebanyak 10 

orang atau 33 % atau 10 orang dari jumlah responden dapat 

digolongkan pada skala usaha II yaitu dengan kepemilikan 

ternak ayam  pedaging berkisar 4.500-7.000 ekor. Peternak 

sebanyak  8 orang atau 27 % atau  8 orang dapat digolongkan 

pada skala usaha III  yaitu dengan kepemilikan ternak ayam 

pedaging 11.000-15.000 ekor. Banyaknya responden pada 

skala usaha I dengan kepemilikan berkisar 2.000-3.500 ekor 

disebabkan karena adanya keterbatasan modal. Usaha ternak 

ayam pedaging diperlukan modal yang tidak sedikit. Peternak 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh 

modal pengembangan usahanya. 
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 Gambar 3. Penggolongan Peternak Sebagai Responden 

Berdasarkan  Jumlah Kepemilikan Ternak 

Ayam Pedaging dari 30 Peternak di Kabupaten  

Lumajang. 

 

4.4.2 Umur Peternak 

Umur merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan 

aktivitas-aktivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata 

umur peternak dari 30 peternak responden berdasarkan tiap-

tiap skala usaha golongan umur 20-30 tahun, 31-40 tahun dan 

41-50 tahun pada skala usaha I masing-masing adalah  7 %; 29 

% dan 64 %. Skala usaha II 12 %; 25 %; 63 % dan Skala 

usaha III 25 %; 37 % dan 38 % (Gambar  4). 

Kategori umur pada gambar 4 menunjukkan bahwa 

usaha peternakan ayam pedaging pada skala I, II dan III 

kebanyakan berada pada kelompok umur 31-50 tahun 

sebanyak skala I 64%, skala II 63% dan skala III 38%, hal ini 

menunjukkan bahwa usaha peternakan dikelola oleh peternak 

yang sudah cukup berumur dan berpengalaman dalam bidang 

usaha budidaya ayam pedaging. Sedangkan peternak yang 

berumur kurang dari 30 tahun pada skala I, II dan III sebanyak 

7%; 12% dan 25%, hal ini menunjukkan bahwa usaha 

peternakan ayam pedaging memberikan kesempatann kerja 

40% 

33% 

27% 
Skala I 2.000-3.500

Skala II 4.500-7.000

Skala III 11.000-15.000
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bagi mereka dan dengan tingkat pendidikan yang memadai 

mereka diharapkan mudah menyerap transfer teknologi dan 

tenaga ahli yang biasa disebut technical service yang 

disediakan oleh perusahaan kemitraan, sehingga mereka biasa 

mengelola usaha peternakan  dengan baik  melihat masih 

minimnya pengalaman beternak yang mereka miliki. 

Umur merupakan salah satu variabel yang 

menentukan  didalam melakukan suatu usaha. Umur peternak 

yang produktif mempengaruhi kemampuan fisik dan pola pikir 

sehingga sangat potensial dalam mengembangkan ternaknya. 

Mubyarto (2002) menyatakan bahwa umur produktif antara  

14-65 tahun sedangkan umur  0-14 tahun dan 65 tahun  keatas 

termasuk tidak produktif. Peternak pada skala usaha I, II dan 

III masih tergolong usia produktif dengan kisaran umur 20-50 

tahun. Hal ini menunjukkan tingkat kemampuan peternak 

dalam menjalankan aktivitas usaha serta kemampuan 

mengembangkan usahanya masih baik. Untuk grafik profil 

peternak berdasarkan umur dapat dilihat pada Gambar 4. 

  

 

  

7% 
29% 64% 

Skala Usaha I 

20-30 Tahun

31-40 Tahun

41-50 Tahun

12% 
25% 

63% 

Skala Usaha II 

20-30 Tahun

31-40 Tahun

41-50 Tahun
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Gambar 4. Grafik Profil Peternak Ayam 

  Pedaging BerdasarkanUmur  

Pada Skala Usaha 

 

 

Sektor pertanian adalah  sektor yang sarat dengan 

kemampuan fisik karena pada sektor pertanian tenaga manusia 

lebih banyak digunakan baik untuk mengolah tanah pertanian 

maupun aktivitas lainnya. Usaha tani di Indonesia tenaga 

kerjanya mengandalkan tenaga manusia maka faktor umur 

akan berpengaruh terhadap produktivitas peternak. Irawan dan 

Suparmoko (1999) menjelaskan bahwa dari segi penduduk 

sebagai faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat 

bertindak sebagai faktor produksi.  Hanya penduduk yang 

berupa tenaga kerja (man power) yang dapat dianggap sebagai 

faktor produksi. Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja 

yaitu antara 15 sampai 64 tahun 

 

4.4.3 Tingkat Pendidikan 

Pendidikan adalah faktor pelancar dalam pertanian. 

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas 

yang dimiliki oleh peternak. Peranan pendidikan di daerah 

pedesaan terutama adalah untuk mengurangi pengaruh dari 

kepercayaan dan tradisi yang menghambat pembangunan. 

25% 

37% 

38% 

Skala Usaha III 

20-30 Tahun

31-40 Tahun

41-50 Tahun



55 

 

Pendidikan menanamkan tata nilai baru yang akan merubah 

perilaku penduduk untuk bergerak kearah kemajuan. Tingkat 

pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi dapat 

meningkatkan  kesejahteraan peternak.  

Peternak rata-rata pernah memperoleh pendidikan 

formal. Pendidikan formal yang  pernah diperoleh diharapkan 

peternak lebih terbuka terhadap inovasi baru yang dapat 

meningkatkan efisiensi usaha ternak ayam pedagingnya, 

sehingga dapat lebih menguntungkan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan peternak yang telah 

mengikuti pendidikan formal SD sebesar 27 %, SMP sebesar 

40 %, SMA sebesar 30% dan Diploma/Sarjana sebesar 3 %. 

Skala usaha I sebagian besar peternak mencapai pendidikan 

formal SD sebesar 56 %, SMP sebesar 33 % dan SMA 11 %. 

Skala usaha II sebagian besar peternak mencapai pendidikan 

formal SMP yaitu sebesar 54 % dan sebesar 23 % mencapai 

pendidikan SD dan SMA. Skala usaha III peternak mencapai 

pendidikan formal SD 0 %, pendidikan SMP sebesar 25 %, 

pendidikan SMA 63 % dan Pendidikan Diploma 13 % 

(Gambar 5). 

Presentase tingkat pendidikan tertinggi adalah 

peternak lulusan SMA hal ini menunjukkan bahwa usaha 

peternakan ayam pedaging memerlukan wawasan yang tinggi, 

bahkan peternak pola kemitraan walaupun tamat diploma 

mereka merasa tidak malu berprofesi sebagai peternak ayam 

pedaging. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman dalam beternak. 

Untuk grafik profil peternak berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Grafik Profil Peternak Ayam Pedaging 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada 

SkalaUsaha 

 

 

4.4.4 Pengalaman beternak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan pengalaman beternak paling banyak berkisar 

antara 1-5 tahun atau 90 %, sedangkan pengalaman beternak 

berkisar 6-10 tahun  mencapai 10 % dan pengalaman beternak 

berkisar 10-15 tahun sebersar 0 %. Untuk masing-masing 

skala usaha, pada skala usaha I paling banyak pengalaman 

beternak berkisar 1-5 tahun mencapai 100 %, sedangkan pada 

skala usaha II paling banyak pengalaman beternak berkisar 1-5 

tahun mencapai 83% dan 17 % berpengalaman 6-10 tahun. 

Pada skala usaha III paling banyak pengalaman beternak 

selama 1-5 tahun sebesar 87 % dan 13% berpengalaman 6-10 

tahun (Gambar 6). 
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Peternak responden mempunyai pengalaman beternak 

1-10 tahun sehingga peternak responden di Kabupaten 

Lumajang telah cukup memiliki pengalaman dalam dalam 

beternak serta cukup terampil dalam menghadapi masalah 

yang ada. Semakin lama peternak menjalankan usahanya maka 

semakin banyak juga pengalaman serta pengetahuan yang 

didapat terutama dalam mengembangkan usahanya. Untuk 

grafik profil peternak berdasarkan pengalaman beternak dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

 

 
 

 
 

Gambar 6. Grafik Profil Peternak Ayam Pedaging 

Berdasarkan Pengalaman  Beternak Pada 

SkalaUsaha 
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Pengalaman beternak bekaitan dengan tingkat 

pengalaman yang diperoleh peternak dalam melakukan suatu 

usaha peternakan. Dari segi pengalaman, peternak yang lebih 

lama dalam usaha beternak ayam pedaging tentunya lebih 

dapat berkembang dengan baik karena usaha peternakannya 

tersebut telah lebih dulu mengenal kondisi pasar yang ada 

serta kendala-kendala dalam usaha peternakan. Mosher (1997) 

menjelaskan bahwa lama usaha merupakan pengalaman yang 

dapat diambil manfaatnya sehingga dapat membantu dalam 

mengembangkan usahanya,  sebab semakin lama usahanya 

berarti semakin banyak pengalaman yang diperoleh peternak. 

 

4.4.5 Mata Pencaharian Utama 

 Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 

pada skala usaha I mata pencaharian utama sebagai petani, 

peternak dan pedagang masing-masing adalah 86 %; 0 % dan 

14 %.Skala usaha II adalah 37 % petani, 50 % peternak dan 13 

% pedagang.Skala  usaha III yaitu 100 % peternak. Pada skala 

usaha IIdan III menjadikan ternak ayam pedaging sebagai 

mata pencaharian utamanya. Sedangkan pada skala usaha I 

menjadikan bertani sebagai mata pencaharian utamanya 

(Gambar 7). 

Pada skala usaha I menjadikan bertani sebagai mata 

pencaharian utamanya karena peternak skala usaha I 

beranggapan bahwa bertani tidak memerlukan modal yang 

cukup besar seperti pada beternak. Pada sakala usaha II dan III 

menjadikan beternak  sebagai mata pencaharian utama karena 

peternak skala usaha II dan III memiliki modal cukup untuk 

menjalankan usaha ternak ayam pedaging. Disamping itu  

Kabupaten  Lumajang memiliki suhu yang sesuai untuk ternak 
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ayam pedaging. Untuk grafik profil peternak berdasarkan mata 

pencaharian dapat dilihat pada Gambar 7. 

Sukamdi dan Muntiyah (1997) menjelaskan bahwa 

dipedesaan masih banyak anggota rumah tangga yang bekerja 

lebih dari satu jenis pekerjaan artinya peternak mempunyai 

mata pencaharian utama dan sampingan. Kabupaten Lumajang 

memiliki suhu yang sesuai untuk diadakan usaha tani dan 

usaha ternak. Dalam hal ini sayuran dan hasil kebun dapat 

tumbuh baik didaerah ini.  Dan juga baik untuk produksi  

ternak ayam pedaging, ternak sapi maupun ternak domba. 

Maka usaha responden ini pertanian dan peternakan. 

 

   
 

 
 

Gambar 7.  Grafik Profil Peternak Ayam Pedaging 

Berdasarkan Mata Pencaharian Utama 

Pada SkalaUsaha 
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4.5 Modal 

Modal merupakan faktor terpenting dalam 

kelangsungan suatu usaha, demikian juga di peternakan ayam 

daging di Kabupaten Lumajang ini modal digunakan untuk 

melaksanakan usaha. Modal yang digunakan dalam usaha 

peternakan ayam pedaging ola kemitraan di Kabupaten 

Lumajang dikelompokkan menjadi dua yaitu modal tetap dan 

modal tidak tetap. Modal tetap yaitu modal yang tidak akan 

habis dipakai dalam satu periode produksi yang terdiri dari 

kandang, kendaraan, tanah dan peralatan. Modal tidak tetap 

yaitu modal yang habis dalam satu periode produksi yang 

terdiri dari pakan, bibit, obat dan vitamin, listrik dan tenaga 

kerja. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Fanani (1994) 

menyatakan bahwa modal dalam pengertian ekonomi adalah 

barang atau uang bersama dengan faktor produksi lain, tenaga 

kerja serta pengelolaan guna menghasilkan barang-barang 

baru bersifat lain, yaitu produksi peternakan.Modal dalam 

usaha peternakan terdiri atas modal tetap yaitu modal yang 

tidak habis dipakai dalam satu periode produksi dan modal 

tidak tetap yaitu modal yang habis dipakai dalam satu periode. 

Usaha ternak ayam pedaging milik responden yang termasuk 

modal tetap adalah sewa tanah, kandang, gudang, kendaraan 

dan peralatan. Sedangkan untuk modal tidak tetap yaitu pakan, 

bibit, obat dan vitamin, listrik, air transportasi dan tenaga 

kerja. Adapun perhitungan modal usaha peternakan ayam 

pedaging dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Perhitungan Modal Usaha Peternak Responden 

Berdasarkan Skala Usaha Selama1 Tahun/ farm/ 

Rp/ Ekor  

 
  Skala I  Skala II  Skala III 

Keterangan Rp/farm/ 

tahun 

Rp/farm/ 

ekor 

Rp/farm/ 

tahun 

Rp/farm/ 

ekor 

Rp/farm/ 

tahun 

Rp/farm/ 

ekor 

Modal Tetap 75.752.482 37.877 121.400.749 24.280 242.979.400 18.692 

Modal Tidak Tetap 313.150.543 156.575 777.980.830 155.597 2.039.744.085 156.904 

Total Modal 388.903.025 194.063 899.381.579 179.877 2.282.724.085 175.596 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Modal usaha peternakan ayam pedaging di Kabupaten 

Lumajang per tahun/farm pada Skala I, II dan III masing-

masing yaitu sebesar Rp. 388.903.025,-;Rp. 899.381.579,- dan 

Rp. 2.282.724.085,- dengan modal per ekornya pada Skala I, II 

dan III msing-masing yaitu sebesar Rp. 194.063,-;Rp. 179.877 

dan Rp. 175.596, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 

skala III pengunaan modal lebih efisien dibandingkan dengan 

skala II dan I, karena pengunaan modal pada skala III lebih 

rendah dibandingkan skala II dan I. 

 

4.6 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang 

diperlukan untuk menghasilkan produk yang dinilai dengan 

uang atau dengan pengertian lain biaya produksi adalah 

besarnya nilai pengeluaran. Biaya produksi yang dikeluarkan 

oleh peternak di Kabupaten Lumajang terdiri atas biaya tetap 

dan biaya tidak tetap, yaitu : 

1) Biaya tetap terdiri atas sewa tanah, penyusutan kandang, 

penyusutan kendaraan, dan    penyusutan peralatan. 

2) Biaya tidak tetap terdiri atas biaya pakan, bibit, obat dan 

vitamin, listrik, tenaga kerja, bahan bakar, dan lain-lain. 
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Tabel 3. Perhitungan Biaya Produksi Berdasarkan Skala Usaha 

Selama 1 Tahun/   farm/ Rp/ ekor 

 

 
  Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

  Py : penyusutan 

   

  Tabel 3 menunjukkan total biaya produksi selama 1 

Tahun yang dihabiskan peternak pada Skala I, II dan III 

masing-masing yaitu sebesar Rp. 315.044.905,-;Rp. 

782.586.910,- dan Rp. 2.048.665.254,- dengan biaya produksi 

per ekor Rp. 157.522,-;Rp. 156.463,- dan Rp. 157.591,-. Maka 

total biaya produksi selama 1 tahun tertinggi pada skala usaha 

III dan terendah pada skala usaha I, sedangkan biaya produksi 

per ekor per hari tertinggi pada  skala III  dan terendah pada 

skala II. Biaya produksi yang tercantum pada tabel 3 
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menunjukkan bahwa  biaya produksi tertinggi terletak pada 

biaya tidak tetap (variabel), dimana pada biaya tidak tetap 

pakanlah yang mendominasi.   

  Biaya tetap selama 1 tahun yang dikeluarkan peternak 

pada skala I, II dan III masing-masing adalah Rp. 1.894.362,-

;Rp. 4.278.145,-dan Rp. 8.920.569,- dengan biaya tetap per 

ekor Rp. 947,-Rp. 866,- dan Rp. 687,-.  Biaya tetap selama 1 

tahun yang dikeluarkan peternak pada skala III lebih besar 

dibandingkan dengan skala I dan II bila dilihat per farmnya, 

hal ini disebabkan karena skala usaha tersebut lebih banyak 

menghabiskan biaya pembuatan kandang beserta peralatannya. 

Namun pada perhitungan biaya penyusutan kandang sangat 

tergantung pada jenis kandang dan daya tahan kandang yang 

dimiliki oleh peternak. 

Biaya tidak tetap untuk DOC, pakan, dan upah tenaga 

kerja merupakan biaya yang signifikan dari pada biaya tidak 

tetap lainnya.Jumlah biaya akan semakin besar seiring dengan 

bertambahnya populasi ayam yang di pelihara. Biaya variabel 

terbesar yang harus dikeluarkan adalah biaya pembelian 

pakan. Biaya pakan  dapat mencapai 60 – 80 % dari total biaya 

produksi. Pakan berkualitas sangat menentukan  produksi dari 

ternak ayam sedangkan memperoleh pakan yang berkualitas 

tidaklah murah. Adapun presentase biaya pakan  pada skala 

usaha I, II dan III masing-masing adalah 76,14 %; 76,56 % 

dan 76,12 %. Pengunaan biaya pakan ternak pada skala usaha 

I, II dan III tergolong baik, hal ini sesuai dengan pendapat 

Soedarsono (1986) menjelaskan bahwa biaya pakan biasanya 

merupakan biaya terbesar dalam usaha peternakan, yaitu 

berkisar antara 60 – 80 % dari total biaya. 
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4.7 Penerimaan 

Penerimaan adalah perkalian antara produksi yang 

diperoleh dengan harga jual. Penerimaan dapat bersumber dari 

pemasaran atau penjualan hasil usaha seperti panen dari hasil 

peternakan dan barang olahannya. Penerimaan juga bersumber 

dari pembayaran tagihan, bunga, pembayaran dari pemerintah 

dan sumber lainnya yang dapat menambah asset perusahaan. 

 

Tabel 4. Penerimaan Usaha Peternaka Ayam Pedaging Selama 

1 Tahun/farm/   ekor 

 

 
    Sumber : Data Primer Diolah, 2014 
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Harga ayam ditentukan berdasarkan bobot hidup 

ayam. Harga tersebut terus mengalami perubahan seiring 

permintaan dan penawaran pasar sehingga mengingat panen 

dilakukan selama kurang lebih tiga hari per periode. Jadi, pada 

panen periode pertama, pada hari pertama, harga ayam per 

kilogram bobot hidup belum tentu sama dengan panen periode 

pertama, pada hari kedua dan ketiga. Hasil perhitungan 

penerimaan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan dari usaha 

peternakan rakyat ayam pedaging pola kemitraan ini diperoleh 

dari penjualan ayam pedaging dan penjualan karung pakan. 

Hasil penjualan ayam sangat tergantung pada bobot badan 

ayam yang dihasilkan. Apabila mencapai bobot yang tinggi, 

disertai penggunaan pakan yang lebih hemat, maka peternak 

akan mendapatkan hasil penjualan yang baik. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Siregar (2003) yang menyatakan bahwa 

besanya penerimaan dari penjualan ayamakan tergantung pada 

pertambahan bobot badan ayam dan harga per kg bobot badan. 

  Tabel 4 menunjukkan bahwa penerimaan ayam 

pedaging selama 1 tahun pada peternak skala I, II dan III yaitu 

sebesar Rp. 338.791.900,-;Rp. 849.075.500,- dan Rp. 

2.352.953.400,- dengan penerimaan per ekor sebesar Rp. 

169.396,-; Rp. 169.818,- dan Rp. 180.944,-. Setiap periodenya 

penerimaan yang diperoleh baik peternak skala I, II dan III 

selalu mengalami perubahan, hai ini dikarenakan pada jumlah 

penjualan ayam setiap periodenya berbeda-beda tergantung 

dari presentase kematian ayam yang terjadi dari awal 

pemeliharaan sampai proses pemanenan. Penerimaan yang 

didapat para peternak diperoleh dari penjualan ayam dan 

karung pakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rasyaf (2002) 

menyatakan bahwa penerimaan dalam suatu peternakan ayam 
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pedaging terdiri dari : (1) hasil produksi utama berupa 

penjualan ayam pedaging, baik hidup maupn dalam bentuk 

karkas; dan (2) hasil sampingan yaitu berupa kotoran ayam 

atau alas “litter” yang laku dijual kepada petani sayur mayor 

atau petani palawija lainnya. 

 

4.7 Pendapatan 

  Pendapatan atau keuntungan merupakan jumlah rupiah 

yang didapat dari pendapatan bersih suatu suatu usaha. 

Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh pada usaha 

peternakan rakyat ayam  pedaging di Kabupaten Lumajang 

berasal dari selisih antara penerimaan usaha dan biaya 

produksi. Adapun hasil pendapatan dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Pendapatan Usaha Peternakan Ayam Pedaging 

Selama 1 Tahun/farm/   ekor 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2014 
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  Usaha peternakan rakyat ayam pedaging di 

Kecamatan Tempeh dan Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten 

Lumajang ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan 

sebanyak mungkin. Pendapatan atau keuntungan tersebut 

dapat membantu usaha tersebut untuk tumbuh dan 

berkembang. 

  Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa 

pendapatan tertinggi dari peternak skala I dipeoleh pada 

periode ke 6 dengan nilai Rp. 5.610.882,- dengan pendapatan 

per ekor sebesar Rp. 2.805,-. Pendapatan tertinggi dari 

peternak skala II diperoleh pada periode ke 4 dengan nilai  Rp. 

14.401.920,- dengan pendapatan per ekor sebesar Rp. 2.880,- 

dan pendapatan tinggi dari peternak skala III diperoleh ada 

periode ke  Rp. 64.693.156,- dengan pendapatan per ekor 

sebesar Rp. 6.815,-. Pendapatan terendah dari peternak skala I 

terjadi pada periode ke 1 sebesar Rp.1.931.816,- dengan 

pendapatan per ekor Rp. 966,-. Pendapatan terendah  pada 

peternak skala II terjadi pada periode ke 1 sebesar Rp. 

7.569.226,- dengan pendapatan per ekor Rp. 1.514,- dan 

pendapatan terendah dari peternak skala III  terjadi pada 

periode ke 3 sebesar Rp. 32.222.995,- dengan pendapatan per 

ekor Rp. 2.478,-. Untuk menganalisis keuntungan diperlukan 

dua keterangan pokok, yaitu keadaan pengeluaran dan 

penerimaan dalam jangka waktu tertentu. Susuai dengan 

pendapat Samita, dkk (2010) dilihat padaTabel 5 diatas, dapat 

diketahui bahwa keuntungan diperoleh dari penerimaan 

dikurangi dengan biaya produksi. 
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4.9 Analisis Break Even Point (BEP) 

  Break even point adalah keadaan dimana  suatu usaha 

yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Suatu 

usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan (revenue) sama 

dengan jumlah biaya atau apabila laba kontribusi hanya dapat 

digunakan untuk menutupi biaya tetap saja. Apabila suatu 

perusahaan hanya mempunyai biaya variabel saja, maka tidak 

akan muncul masalah break even dalam suatu perusahaan 

tersebut. Masalah break even baru muncul apabila suatu 

perusahaan disamping mempunyai biaya variabel juga 

mempunyai biaya tetap 

Nilai BEP harga, dan BEP produk pada peternakan 

skala I, II dan III  dihitung per periode selama satu tahun. Nilai 

untuk BEP ini untuk mengukur nilai produksi yang didapat 

oleh masing-masing peternak, agar mengetahui titik minimal 

produksi ataupun harga agar peternak tidak mengalami 

kerugian. Berikut hasil dari perhitungan BEP harga, BEP 

produk dan BEP ekor dapat dilihat pada gambar 8, 9 dan 10. 

 
Gambar 8. Grafik BEP harga Pada Usaha Peternakan Ayam 

Pedaging Selama 1 tahun/ farm 
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 Gambar 9. Grafik BEP produk Pada Usaha Peternakan Ayam 

Pedaging Selama 1 tahun/ farm 

 

 
  

 Gambar 10. Grafik BEP ekor Pada Usaha Peternakan Ayam 

Pedaging Selama 1 tahun/ farm 

 

Nilai analisis BEP Harga, BEP Produk dan BEP ekor 

pada gambar grafik 8, 9 dan 10masing-masing peternak skala 

1, II dan III apabila dibandingkan dengan hasil penjualan dan 

hasil pemanenan dapat dikatakan tidak mengalami kerugian 

namun mengalami keuntungan. Rata-rata nilai BEP harga 
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skala I, II dan III yaitu Rp. 12.807,-;Rp. 12.687,- dan Rp. 

12.006,- artinya peternak tidak mengalami rugi pada penjualan 

produk dengan harga  Rp. 12.807,- Rp. 12.687,- dan Rp. 

12.006,-. Rata-rata nilai BEP produk skala I, II dan III yaitu  

3.821 kg; 9.488 kg dan 24.844 kg, artinya peternak harus 

memperoleh produk sebanyak  3.821 kg,- 9.488 kg,- dan 

24.844 kg  ayam pedaging untuk memperoleh keuntungan. 

Rata- rata nilai BEP ekor skala I, II dan III yaitu 1.867 ekor,- 

4.668 ekor,- dan 11.394 ekor, atinya peternak harus menjual 

sebanyak 1.867 ekor, 4.688 ekor dan 11.394 ekor ayam 

pedaging untuk mmperoleh keuntungan. 

Menghitung Break Even Point yaitu untuk mengetahui 

tingkat hasil produksi dari suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut dapat mengetahui letak kerugian apabila hasil 

produksinya dibawah dari hasil nilai BEP yang dihitung. 

Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian dari Indah 

(2012), yaitu analisa Break Even Point (BEP) merupakan 

suatu cara atau suatu teknik yang digunakan oleh seorang 

petugas atau manajer perusahaan untuk mengetahui pada 

volume (jumlah) penjualan dan volume produksi berapakah 

perusahaan tersebut tidak menderita kerugian dan tidak pula 

memperoleh laba. Untuk nilai BEP harga itu sendiri biasanya 

digunakan sebagai penentu dari harga produk, agar dapat 

diketahui nilai jual produk tidak akan menyebabkan kerugian. 

Menghitung BEP produk digunakan untuk menentukan titik 

minimal produksi agar tidak mengalami kerugian dan 

menghitung BEP ekor untuk mengetahui nilai ekor atau 

jumlah minimal ternak agar tidak mengalami kerugian. 
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4.10 Rentabilitas 

  Rentabilitas sebagai salah satu dasar untuk penentuan 

sejauh mana suatu usaha mampu menghasilkan laba, 

rentabilitas usaha dapat dihitung dengan cara membandingkan 

pendapatan dengan modal yang digunakan dan dikalikan 

dengan 100 persen. Rentabilitas suatu usaha menunjukkan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut atau dengan kata lainrentabilitas 

merupakan suatu usaha untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. 

  Rentabilitas yang terjadi pada peternak skala I, II dan 

III mendapat nilai dengan kategori rendah dan cukup. Pada 

peternak skala I mendapat nilai rentabilitas dalam satu tahun 

yaitu sebesar 36, 35 % dan peternak skala II sebesar 44,13 % 

dengan kategori rendah, sedangkan pada peternak skala II 

mendapat nilai rentabilitas sebesar Rp. 69,21 % dengan 

kategori cukup. Rentabilitas dapat diartikan sebagai suatu 

perbandingan antara laba yang diperoleh dalamoperasi 

perusahaan dengan modal yang hasilnya dinyatakan dalam 

persentase (Nikmat, 2004).  Nilai rentabilitas digunakan untuk 

mengukur hasil kinerja dari suatu perusahaan dengan kisaran 

angka presentase 1% -100 % dalam kategori penilaian dari 

buruk-baik sekali. Adapun perhitungan rentabilitas dapat 

dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Perhitungan Rentabilitas Usaha Peternakan Ayam 

Pedaging Selama 1Tahun/ farm 

 
Skala 

Usaha 

Periode Pendapatan 

(Rp/ farm) 

Modal Usaha 

(Rp/ farm) 

Rentabilitas 

Ekonomi  

(%) 

 P 1 1.931.816 60.473.271 3,19 

 P 2 3.482.534 62.367.553 5,58 

I P 3 4.817.003 64.357.584 7,48 

 P 4 5.111.577 65.886.509 7,76 

 P 5 2.793.183 67.383.904 4,15 

 P 6 5.610.882 68.434.205 8,19 

    36,35 

     

 P 1 7.569.226 139.031.208 5,44 

 P 2 11.390.425 143.912.509 7,91 

II P 3 8.023.575 148.741.359 5,39 

 P 4 14.401.920 155.605.014 9,26 

 P 5 11.999.475 155.990.459 7,69 

 P 6 13.431.909 159.101.025 8,44 

    44,13 

     

 P 1 34.516.208 353.261.997 9,77 

 P 2 42.228.217 364.561.988 11,58 

III P 3 32.222.995 376.334.710 8,56 

 P 4 49.845.337 388.641.868 12,83 

 P 5 49.570.236 395.417.469 12,54 

 P 6 64.693.156 404.506.049 13,93 

    69,21 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014. 

 

  Nilai rentabilitas pada skala I, II dan III mengalami 

fluktasi tiap periodenya. Adapun faktor yang mnyebabkan 

kenaikan tingkat rentabilitas adalah penjualan meningkat, 

sedangkan faktor yang menyebabkan penurunan tingkat 

rentabilitas yaitu penjualan menurun, harga pokok penjualan 

meningkat dan biaya-biaya meningkat.  
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  Jumlah keuntungan yang diperoleh secara teratur serta 

kecenderungan atau keuntungan yang meningkat merupakan 

suatu faktor yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian 

khusus, sehingga perlu dianalisis demi memperoleh penilaian 

atas rentabilitas suatu usaha. Pada umumnya rentabilitas sering 

digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam 

suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan 

modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu 

keuntungan  yang besar tidak menjamin atau bukan 

merupakan bahwa perusahaan tersebut rendah. 

  

4.10 Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

  R/C ratio merupakan perbandingan antara penerimaan 

dengan biaya.Nilai R/C ratio usaha peternakan ayam pedaging 

di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 
  Gambar 11. Grafik Perbandingan R/C Ratio Pada Skala 

Usaha I, IIdan III 
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Gambar 11 menunjukkan bahwa hasil perhitungan 

nilai R/C ratio selama satu tahun untuk peternak skala I, II dan 

III masing-masing mendapat nilai sebesar 1.08; 1,09 dan 1,13 

Artinya setiap Rp. 1.000.000,- dari biaya produksi yang 

digunakan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 

1.080.000,- Rp 1.090.000,- dan  Rp. 1.130.000,-. Ketiga skala 

peternak tersebut mendapatakan nilai R/C ratio diatas 1, ini 

berarti usaha yang dijalankan bersifat menguntungkan 

walaupun masih dalam kategori rendah dan cukup. Semakin 

besar nilai R/C ratio pada suatu usaha maka usaha tersebut 

semakin baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Salam, T. 

(2009)  yang menyatakan bahwa jika suatu usaha dikatakan 

menguntungkan jika perbandingan antara R dan C (R/C) 

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

yaitu perbandingan antara penerimaan dengan total biaya 

produksi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada usaha peternakan 

ayam pedaging pola kemitraan di Kabupaten Lumajang dapat 

disimpulkan bahwa skala III dengan kepemilikan ternak 

13.000 ekor lebih efisien dibandingkan dengan skala II dengan 

kemilikan ternak 5.000 ekor dan skala I dengan kepemilikan 

ternak 2.000 ekor dengan rincian sebagai berikut : 

1) a) Biaya produksi per ekor selama 1 tahun yang 

dihabiskan peternak paling rendah yaitu pada skala III 

sebesar Rp. 155.591, skala II Rp. 156.463  dan  skala I 

Rp. 157.522. 

b)  Penerimaan per ekor selama 1 tahun yang paling 

tinggi yaitu pada skala III sebesar Rp. 180.944, skala 

II Rp. 169.818 dan skala I Rp. 169.396. 

c)  Pendapatan per ekor selama 1 tahun yang paling tinggi 

yaitu pada skala III sebesar Rp. 23.396, skala II Rp. 

13.331 dan skala I Rp. 11.315. 

2) a)  BEP harga yang paling rendah yaitu pada skala III 

sebesar Rp. 12.006, skala II Rp. 12.687 dan skala I 

Rp. 12.807. BEP poduk yang paling besar yaitu pada 

skala III yaitu 24.844 kg, skala II 9.488 kg dan skala I  

3.821 kg. BEP ekor yang paling besar yaitu pada skala 

III sebesar 11.394 ekor, skala II  4.668 ekor dan skala 

I  1.867 ekor.  

b) Rentabilitas yang paling tinggi yaitu pada skala III 

sebesar 69,21 %, skala  II 44,13 % dan skala I 36,35 

%. 
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c)  R/C ratio yang paling tinggi yaitu pada skala III 

sebesar 1,13, skala II 1,09 dan skala I 1,08. 

 

5.1 Saran 

Peternak ayam pedaging sebaiknya berada pada skala 

III dengan kepemilikan 13.000 ekor ayam pedaging, karena 

nilai rentabilitasnya telah mencapai  69,21 %, hal ini 

menunjukkan skala usaha III lebih efisien dalam penggunaan 

modal. 
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Lampiran 1 

Daftar Kuisioner 

1. Identitas Responden 

1. Nama = …………………………………… 

2. Dukuh = …………………Desa…………… 

3.   Pengalaman beternak = ………………… Tahun 

4. Jenis kelamin  =  1) Pria 2) Perempuan 

5. Umur   = ………………… Tahun 

6. Pekerjaan  = ………………………….. 

7. Pendidikan terakhir    =  1) SD 3) SMA 

              2) SMP 4) Diploma/Sarjana 

8. No. Telp  = ………………………… 

 

2. Kepemilikan Aset 

Item Satuan Jumlah/

Luas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Nilai 

(Rp) 

a. Aset Non Tanah     

1. Motor unit    

2. Mobil unit    

3. Truk unit    

4. Pick Up unit    

5. Traktor unit    

6. Sepeda unit    

7. Mesin Cuci unit    

8. Kulkas unit    

9. Dispenser unit    

10. TV unit    

11. Radio unit    

12. ………….     

13. …………     
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14. ……

…… 
    

b. Aset Tanah     

1. Sawah m2/ha    

2. Kebun m2/ha    

3. ………….     

4. ………….     

5. ………….     

 

3.  Modal Usaha 

Item Satuan Jumlah

/luas 

Harga 

satuan 

(Rp) 

Nilai 

(Rp) 

Modal Tetap :     

a. Sewa tanah m2/ha    

b. Kandang m2    

c. Gudang unit    

d. Kendaraan unit    

e. Tempat pakan unit    

f. Tempat minum unit    

g. Gaji tenaga kerja rupiah    

h. Timbangan unit    

Total Modal Tetap 

(I) 

    

Modal Tidak Tetap :     

a. DOC ekor    

b. Pakan kg    

c. Vaksin dan obat ml    

d. Densifektan ml    

e. Sekam kg    

f. PDAM m3    

g. Listrik kwh    

h. Lain-lain     

i. ………………     

j. ………………     

Total Modal 

TidakTetap (II) 

    

Total Modal (I + II)     

 

 



86 

 

4. Biaya Produksi 

Tabel 1. Biaya tetap per bulan 

Item Satuan Jumlah/

Luas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Nilai 

(Rp) 

1. Sewa tanah m2    

2. Kandang m2    

3. Gudang m2    

4. Tempat minum unit    

5. Tempat pakan unit    

6. Pajak pendapatan rupiah    

7. Gaji tenaga kerja rupiah    

8. Timbangan unit    

9. Kendaraan unit    

10. Perawatan kendaraan rupiah    

11. …………………....     

12. …………………….     

13. …………………….     

 

Tabel 2 .Biaya tidak tetap per bulan 

Item Satuan Jumlah/

Luas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Nilai 

(Rp) 

1. DOC ekor    

2. Pakan kg    

3. Vaksin dan obat ml    

4. Desinfektan ml    

5. Sekam kg    

6. PDAM m3    

7. Listrik kwh    
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8. BBM liter    

9. ……………..     

10. ……………     

 

5. Penerimaan 

Item Satuan Jumlah/luas Harga 

Satuan 

(Rp) 

Nilai 

(Rp) 

1.  Ayam kg    

2.  Karung unit    

3. Kotoran kg    

4. …………     

5. …………     
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Lampiran 2.  DATA POPULASI TERNAK UNGGAS PROPINSI JAWA TIMUR TRIBULAN IV TAHUN 

2013 DI KABUPATEN LUMAJANG 

 
    Jenis ternak      

No Kecamatan Ayam pedaging 

(ekor) 

 Ayam buras 

(ekor) 

 Ayam ras peterlur 

(ekor) 

 Itik 

(ekor) 

 

   %  %  %  % 

1 Tempeh 526.472 30,28 68.226 6,80 37.747 7,45 39.842 13,19 

2 Sumbersuko 211.664 12,17 50.386 5,02 223.511 44,12 1.513 0,50 

3 Kunir 199.884 11,49 50.311 5,02 1.303 0,26 2.856 0,95 

4 Kedungjajang 169.760 9,76 32.585 3,25 - - 420 0,14 

5 Yosowilangun 109.592 6,30 94.583 9,43 3.861 0,76 58.097 19,23 

6 Senduro 81.658 4,70 54.116 5,40 2.059 0,41 2.856 0,95 

7 Lumajang 74.136 4,26 73.800 7,36 - - 11.541 3,82 

8 Klakah 59.093 3,40 43.093 4,30 - - 1.229 0,41 

9 Pronowijo 56.945 3,28 19.423 1,94 18.964 3,74 43.483 14,39 

10 Pasirian 42.977 2,47 78.353 7,81 6.126 1,21 4.146 1,37 

11 Candipuro 42.977 2,47 60.623 6,05 - - 13.298 4,40 

12 Pasrujambe 37.605 2,16 23.747 2,37 211.993 41,85 67.679 22,40 

13 Tekung 35.456 2,04 38.901 3,88 - - 9.347 3,09 

14 Randuagung 32.233 1,85 79.142 7,89 - - 3.084 1,02 

15 Padang  20.414 1,17 24.254 2,42 - - 3.847 1,27 

16 Ranuyoso 17.191 0,99 56.540 5,64 - - 519 0,17 

17 Gucialit 7.521 0,43 41.588 4,15 - - 1.138 0,38 

18 Rowokangkung 6.447 0,37 16.307 1,63 - - 10.608 3,51 

19 Sukodono 4.298 0,25 40.874 4,08 1.043 0,21 18.359 6,08 

20 Jatiroto 1.290 0,07 25.166 2,51 - - 3.948 1,31 

21 Tempursari 1.075 0,06 30.764 3,07 - - 4.327 1,43 

 JUMLAH 1.738.648 100 1.002.782 100 506.607 100 302.128 100 

 

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang (2013) 
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Lampiran 3. Data Kepemilikan Peternak Ternak Ayam Pedaging di Kabupaten Lumajang 
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Lampiran 4. Umur, Tingkat Pendidikan, Pengalaman Beternak 

dan Mata Pencaharian Utama Pada Berbagai 

Skala Usaha dari 30 Peternak Sampel di 

Kabupaten Lumajang 
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  Lampiran 5. Perhitungan Modal Usaha  Peternak  Responden  Berdasarkan  Skala  Usaha  Selama1 Tahun/ farm/ Rp/ Ekor 
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     Lampiran  6. Perhitungan Modal Usaha Peternakan  Ayam  Pedaging  Skala Kecil Per Periode/ Farm/ Rp/ ekor 

 



93 

 

      Lampiran 7. Perhitungan  Modal Usaha Peternakan Ayam  Pedaging Skala Menengah  Per Periode/ Farm/ Rp/ ekor 
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  Lampiran 8.  Perhitungan  Modal Usaha  Peternakan Ayam  Pedaging  Skala Besar Per Periode/ Farm/ Rp/ ekor 
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    Lampiran 9.  Perhitungan Biaya Produksi Usaha Peternakan Ayam Pedaging  Skala Kecil Per  Periode/ Farm/ Rp/ ekor 
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   Lampiran 10.  Perhitungan Biaya Produksi Usaha Peternakan Ayam Pedaging Skala Menegah Per Periode/ Farm/ Rp/ ekor 
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 Lampiran 11.  Perhitungan  Biaya Produksi Usaha  Peternakan Ayam  Pedaging  Skala  Besar  Per Periode/ Farm/ Rp/ ekor 

 



98 

 

 Lampiran  12.  Perhitungan Penerimaan  Usaha  Peternakan  Ayam  Pedaging  Per Periode/ farm/ Rp/ekor 
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 Lampiran  13.  Perhitungan  Pendapatan  Usaha  Peternakan  Ayam  Pedaging  Per Periode/ farm/ Rp/ ekor 
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 Lampiran 14.  Perhitungan BEP harga, BEP produk dan  BEP ekor Usaha Peternakan  Ayam  Pedaging  Per Periode/ farm 
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 Lampiran 15.  Perhitungan  Nilai  Rentabilitas Usaha Peternakan  Ayam  Pedaging Selama 1 Tahun/ farm 
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Lampiran 16.  Perhitungan Nilai R/C ratio Usaha Peternakan Ayam  Pedaging  Selama 1 Tahun/ farm 

 


