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ABSTRACT 

Research was conducted at broiler plasma farmers in 

partnership with “Reza Perkasa” Ltd. The study was aimed to 

investigate (i) capital, cost of production, revenue and profit; (ii) the 

efficiency of the broiler farming and (iii) the level of success of broiler 

plasma farmers based on performance. Thirty respondents involved 

broiler plasma farmers in partnership with “Reza Perkasa” Ltd. The 

method used in this researched was case study. The data were collected 

from 17
th
 February to 19

th
 March 2014. Primary data were collected by -

survey with using structure questionnaire. Secondary data were obtained 

from broiler company and related sources. The data were analysed by 

descriptive analysis with applying economic equation that was profit, 

BEP, R/C Ratio, Rentability and Performance of Index.  Results found 

that broiler plasma farmers who owned 3,778 birds indicated more 

profitable based on the following criteria: Rp 165,086,-/bird/year of 

capital, Rp 2,854,-/bird of profit, Rp 13,882,-/kg of BEP, 1.11 of R/C 

Ratio, 8.64% of economic Rentability, 40.63% of enterprise broiler 

farming Rentability. However, Performance of Index was higher 

(328.78) for farmers who owned 2056 broiler chicken with indicators: 

35.56 days harvest time, 3.85% of mortality, 1.95 kg of body weight and 

1.6 of FCR. 

 

Keywords: BEP, R/C ratio, economic Rentability, enterprise broiler 

farming Rentability, Performance of Index 
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RINGKASAN 

Peternakan merupakan salah satu subsektor agribisnis yang 

mempunyai prospek yang sangat bagus bila dikembangkan secara 

optimal. Broiler atau ayam pedaging merupakan ternak yang efisien 

dalam menghasilkan daging, namun disisi lain biaya dari faktor-faktor 

produksi usaha ayam pedaging ini relatif tinggi yakni hampir 80% untuk 

biaya produksinya dari total penerimaan peternak sehingga penggunaan 

faktor-faktor produksi harus se-efisien mungkin. Pada agribisnis ayam 

pedaging, pola kemitraan telah terbukti merupakan jalan keluar dari 

prahara krisis ekonomi yang tak kunjung reda sejak pertengahan tahun 

1997. PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pemeliharaan broiler dengan 

sistem kemitraan inti plasma dimana PT. Reza Perkasa Unit Budidaya 

Madiun sebagai inti dan peternak ayam pedaging (broiler) sebagai 

plasma. Analisis finansial diperlukan untuk mengetahui efisiensi usaha 

budidaya ayam pedaging pola kemitraan.  

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan ayam pedaging yang 

bermitra dengan PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun. Responden 

peternak diambil berdasarkan stratifikasi skala usaha. Jumlah responden 

pada strata I, II dan III masing-masing adalah 12, 9 dan 9 orang 
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peternak plasma. Pelaksanaan penelitian dan pengambilan data 

dilaksanakan tanggal 17 Februari s/d 19 Maret 2014. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya nilai modal, biaya 

produksi, penerimaan dan keuntungan peternak plasma. Efisiensi usaha 

melalui perhitungan Break Even Point (BEP), Revenue Cost ratio (R/C 

ratio), Rentabilitas usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan 

serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan peternak plasma melalui 

perhitungan Indeks Performance (IP).  

Metode penelitian yang digunakan pada pelaksanaan penelitian 

ini adalah studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan survey yaitu 

mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan peternak plasma serta dengan staff PT. Reza Perkasa 

Unit Budidaya Madiun, sedangkan data sekunder adalah data yang 

dikumpulkan secara tidak langsung yang diambil dari data yang berasal 

dari perusahaan inti, hasil penelitian terdahulu, buku dan jurnal. 

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan 

analisis usaha berupa modal, biaya produksi, penerimaan, keuntungan, 

BEP, R/C ratio, Rentabilitas dan IP. Penggunaan modal /ekor/tahun 

pada strata III (Rp 165.086,-) adalah yang paling rendah apabila 

dibandingkan dengan strata II (Rp 167.279,-) dan strata I (Rp 169.196,-

). Biaya produksi /ekor/periode pada strata I (Rp 26.816,-) adalah yang 

paling rendah apabila dibandingkan dengan strata III (Rp 26.959,-) dan 

strata II (Rp 27.339,-). Biaya pakan merupakan biaya produksi tertinggi 

yakni 71,82%. Total penerimaan /ekor/periode pada strata II (Rp 

29.845,-) adalah yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan strata 

III (Rp 29.813,-) dan strata I (Rp 28.494,-). Penerimaan pada usaha 

budidaya ayam pedaging ini berasal dari penjualan ayam pedaging dan 

subsidi pemeliharaan. Total keuntungan /ekor/periode pada strata III 

(Rp 2.854,-) adalah yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan 

strata II (Rp 2.506,-) dan strata I (Rp 1.679,-). Hasil perhitungan per 

periode untuk BEPharga pada strata III (Rp 13.882,-/kg) adalah yang 

paling baik apabila dibandingkan dengan strata II (Rp 14.034,-/kg) dan 

strata I (Rp 14.158,-/kg). BEPproduk pada strata III (1.766,07 kg) adalah 
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yang paling baik apabila dibandingkan dengan strata I (1.792,84 kg) dan 

strata I (1.794,50 kg). BEPekor pada strata III (906 ekor) adalah yang 

paling baik apabila dibandingkan strata II (920 ekor) dan strata I (944 

ekor). R/C Ratio tiap periode menunjukkan bahwa pada strata III (1,11) 

adalah yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan strata II (1,09) 

dan strata I (1,06). Rentabilitas ekonomi  dan rentabilitas modal sendiri 

per tahun pada strata III (8,64%) dan (40,63%) adalah yang paling 

tinggi apabila dibandingkan dengan strata II (7,41%) dan (33,04%)  

serta strata I (5,02%) dan (21,93%). Indeks Performance (IP) atau 

tingkat keberhasilan peternak plasma tiap periode pada strata II (328,78) 

adalah yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan strata III 

(328,43) dan strata I (310,63). 

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah usaha budidaya ayam 

pedaging pola kemitraan yang dijalankan peternak plasma pada strata III 

adalah yang paling efisien. Saran dari penelitian ini adalah peternak 

plasma pada strata I disarankan meningkatkan sistem manajemen 

pemeliharaan agar hasil yang diperoleh bisa optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peternakan merupakan salah satu subsektor agribisnis yang 

mempunyai prospek yang sangat bagus bila dikembangkan secara 

optimal. Kemajuan dan perkembangan subsektor peternakan akan 

membawa dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan petani 

atau peternak. Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian 

dari sektor pertanian negara secara umum dan bagian dari pembangunan 

nasional secara keseluruhan. Pembangunan subsektor peternakan 

bertujuan untuk meningkatkan produksi peternakan dengan prioritas 

untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan 

pendapatan peternak. 

Broiler atau ayam pedaging merupakan ternak yang efisien 

dalam menghasilkan daging, namun disisi lain biaya dari faktor-faktor 

produksi usaha ayam pedaging ini relatif tinggi yakni hampir 80% untuk 

biaya produksinya dari total penerimaan peternak sehingga penggunaan 

faktor-faktor produksi harus se-efisien mungkin. Abidin (2002) 

menyatakan bahwa disamping biaya yang harus dikeluarkan tidak 

sedikit, kapasitas pemeliharaan serta ditambah lagi harga daging yang 

fluktuatif dipasaran merupakan kendala dalam memperoleh keuntungan 

yang maksimal. 

Pada agribisnis ayam pedaging, pola kemitraan telah terbukti 

merupakan jalan keluar dari prahara krisis ekonomi yang tak kunjung 

reda sejak pertengahan tahun 1997. Jika pada tahun 1997 struktur 

pelaku agribisnis perunggasan 30% kemitraan dan 70% usaha mandiri, 

maka tahun 1999 struktur ini berubah menjadi 80% kemitraan dan 20% 

usaha mandiri (Sutawi, 2007). Pola kemitraan ayam pedaging 

merupakan perusahaan mitra menyediakan sarana produksi berupa bibit 

ayam, pakan, dan obat-obatan, memberi bimbingan teknis dan 

manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi 

peternakan, mengusahakan permodalan, sedangkan peternak plasma 
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menyediakan tenaga kerja, kandang dan peralatan untuk melaksanakan 

budidaya. 

PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pemeliharaan broiler dengan 

sistem kemitraan inti plasma dimana PT. Reza Perkasa Unit Budidaya 

Madiun sebagai inti dan peternak ayam pedaging (broiler) sebagai 

plasma. PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun bersedia membina 

masyarakat yang berminat bermitra dalam mendirikan usaha peternakan 

ayam pedaging. Fadilah, Polana, Alam dan Parwanto (2007) 

menjelaskan bahwa perusahaan peternakan berperan sebagai inti untuk 

membina peternak yang menjadi plasmanya agar lebih maju dan bisa 

mandiri, tentunya hal ini memberikan sebuah perkembangan yang 

penting bagi peternak ayam pedaging (broiler) karena dapat 

memberikan pengarahan dan motivasi produksi kepada peternak agar 

bergeser kearah yang lebih mengutamakan peningkatan efisiensi usaha. 

Analisis finansial diperlukan untuk mengetahui efisiensi usaha. 

Analisis finansial usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan 

berupa perhitungan modal, biaya produksi, penerimaan, keuntungan, 

Break Even Point (BEP), R/C Ratio dan Ratio Rentabilitas serta Indeks 

Performance ini sekiranya dapat memberikan informasi kepada peternak 

sejauh mana keberhasilan usaha yang didirikannya dan bahan evaluasi 

dalam pengambilan keputusan dalam jangka waktu kedepan. Bagi 

peternak, evaluasi sangat membantu dalam menemukan masalah yang 

ada yang selanjutnya memperbaiki hal tersebut agar peternakan bisa 

berjalan lebih optimal dibanding sebelumnya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah diangkat, maka rumusan 

masalah dari penelitian sebagai berikut: 

1. Berapakah modal, biaya produksi, penerimaan dan keuntungan 

peternak plasma di PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun pada 

masing-masing skala usaha? 
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2. Bagaimanakah analisis BEP, R/C Ratio dan Rentabilitas peternak 

plasma di PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun pada masing-

masing skala usaha? 

3. Berapakah skor Indeks Performance (IP) peternak plasma dalam satu 

periode produksi pada masing-masing skala usaha? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 

1. Besarnya nilai modal, biaya produksi, penerimaan dan keuntungan 

peternak plasma di PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun pada 

masing-masing skala usaha. 

2. Efisiensi usaha melalui perhitungan BEP, R/C ratio, Rentabilitas 

usaha peternakan ayam pedaging peternak plasma pada masing-

masing skala usaha. 

3. Tingkat keberhasilan peternak plasma melalui perhitungan Indeks 

Performance pada masing-masing skala usaha. 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

1. Bahan informasi dan evaluasi tentang analisa usaha peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan. 

2. Diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi besarnya 

modal, biaya produksi dan keuntungan dalam usaha peternakan ayam 

pedaging pola kemitraan. 

3. Bahan pertimbangan membuat keputusan jangka kedepan dalam 

merumuskan langkah-langkah yang harus diambil untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha serta keberlanjutan 

usaha peternakan  ayam pedaging pola kemitraan. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Usaha peternakan ayam pedaging membutuhkan biaya produksi 

yang tinggi, sedangkan harga ayam pedaging dipasaran cenderung 

fluktuatif, hal itu membuat peternakan ayam pedaging rakyat memlilih 

usaha pola kemitraan dengan PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun 
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sebagai inti. Besarnya biaya pengeluaran yang bervariasi untuk membeli 

input produksi, harga output yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

kemitraan serta tingkat mortalitas dalam peternakan ayam pedaging 

tentunya akan berpengaruh terhadap keuntungan  yang diperoleh 

peternak plasma, oleh sebab itu akan dilakukan perhitungan jumlah 

biaya produksi serta hasil produksi dari penjualan ayam pedaging yang 

kemudian dicari analisis finansial dan keuntungan pada usaha peternak 

ayam pedaging dengan menggunakan sistem pola usaha kemitraan. 

 Inti membuat perjanjian kontrak baik hak dan kewajiban yang 

harus di sepakati oleh plasma. Peternak plasma selanjutnya harus 

mengeluarkan modal  berupa kandang, sapronak dan biaya produksi 

selama pemeliharaan. Pengeluaran dari peternakan ayam pedaging 

kemitraan dengan PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun adalah dari 

biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak 

tetap (variable cost). Penerimaan dari usaha peternakan ayam pedaging 

pola kemitraan diperoleh dari hasil bobot badan ayam pedaging akhir, 

bonus dan subsidi pemeliharaan. Keuntungan diperoleh dengan 

mengurangi total penerimaan dengan total biaya produksi.  

Analisis Break Even Point bertujuan untuk mengetahui berapa 

jumlah penjualan minimum agar usaha peternakan ayam pedaging tidak 

mengalami kerugian. R/C Ratio diperoleh dengan membagi antara total 

penerimaan dengan total biaya. Rentabilitas ratio suatu usaha 

peternakan ayam pedaging pola kemitraan ini dibagi menjadi 2 macam 

yakni Rentabilitas ekonomi dan Rentabilitas modal sendiri (usaha). 

Rentabilitas ekonomi dihitung dengan cara keuntungan dibagi dengan 

total modal dan dikalikan 100%, sedangkan Rentabilitas modal sendiri 

adalah pembagaian antara keuntungan dengan modal sendiri dikalikan 

100%. Indeks Performance bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat atau skor produktivitas yang mampu dicapai dari usaha budidaya 

ayam pedaging agar usaha tersebut menguntungkan selama satu periode 

pemeliharaan. Selanjutnya dianalisis dibedakan berdasarkan skala usaha 

yakni strata I, II dan III. Pembagian skala usaha (strata) bertujuan untuk 

mempermudah dalam perhitungan analisis finansial serta dapat 
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digunakan untuk membandingkan pada masing-masing skala usaha 

(strata). Hasil perhitungan nantinya dapat disimpulkan bahwa usaha 

peternakan ayam pedaging munguntungkan dan efisien ataukah tidak. 

Peternak plasma diharapkan mampu mengevaluasi dalam tata laksana 

dan penerapan sistem manajemen produksi untuk meningkatkan 

efisiensi usaha serta keberlanjutan usaha peternakan ayam pedaging 

dengan sistem pola kemitraan dengan PT. Reza Perkasa Unit Budidaya 

Madiun. Kerangka pikir dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar.1 Kerangka Pikir Analisis Finansial Usaha Budidaya 

Ayam Pedaging (Broiler) Peternak Plasma Pola 

Kemitraan di PT. Reza Perkasa Unit Budidaya 

Madiun. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Ismail, Utami dan Hartono (2013) menyatakan bahwa modal 

tetap dan modal kerja yang harus dikeluarkan peternak opened house 

system yakni Rp 15.139,- /ekor. Fitriza, Haryadi dan Syahlani (2012) 

menyatakan bahwa biaya produksi /periode yang harus dikeluarkan 

oleh peternak plasma yakni Rp 14.902,-. Fitriza, dkk (2012) 

menyatakan bahwa penerimaan peternak plasma dengan jumlah 

7.090 ekor sebesar Rp. 109.498.772,34. Ismail, dkk (2013) 

menyatakan bahwa Penerimaan per 1 tahun terakhir tahun 2012 Rp. 

2.019.484.231,-. 

Ismail, dkk (2013) menyatakan bahwa keuntungan per 1 

tahun terakhir tahun 2012 yakni Rp. 142. 716.317,-. Fitriza, dkk 

(2012) menyatakan bahwa keuntungan plasma sebesar Rp 

11.276.456,76 /periode produksi dan Rp. 1.590,54 /ekor/periode. 

Ismail, dkk (2013) menyatakan bahwa BEP harga per 1 tahun 

terakhir yakni tahun 2012 Rp. 11.873,-. BEP produk per 1 tahun 

terakhir (2013) 22.484,52 kg. BEP ekor per 1 tahun terakhir tahun 

2012 pada peternak open house system 12.233 ekor. Azizah, dkk 

(2013) menyatakan bahwa R/C ratio mencapai 1,372. Ismail, dkk 

(2013) menyatakan bahwa R/C ratio tahun 2012 sebesar 1,01. Ismail, 

dkk (2013) menyatakan bahwa nilai rentabilitas ekonomi 3,7% dan 

nilai rentabilitas usaha 7,53%. 

Santoso dan Sudaryani (2009) menyatakan bahwa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa IP rata – rata berkisar 414 – 474 yang 

berarti termasuk kedalam tingkat efisien karena nilai IP >200 dan 

termasuk kedalam kriteria istimewa karena nilai IP >400. Tingginya 

nilai IP tersebut menandakan suatu pemeliharaan ayam pedaging 

yang dilakukan suatu peternakan sudah cukup efisien dan efektif. 

Tingginya nilai IP ini dapat disebabkan karena konversi pakan dan 

bobot badan yang baik. Sujana, Darana dan Setiawan (2011) 
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menyatakan bahwa Indeks performan (IP) pada akhir pemeliharaan 

broiler, biasanya selalu dihitung IP (Indeks Performance) yang 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat atau skor 

produktivitas yang mampu dicapai dari hasil budidaya. Rataan 

Indeks Performan ayam broiler yang dipelihara adalah 359,78. 

Rataan Indeks Performan hasil penelitian ini termasuk kategori 

sangat baik. 

 

2.2. Usaha Budidaya Ayam Pedaging (Broiler) 

Broiler atau ayam ras pedaging merupakan jenis ras 

unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki 

daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging. 

Ayam pedaging merupakan jenis ayam yang dipelihara untuk 

dimanfaatkan dagingnya. Ayam pedaging mampu tumbuh cepat dan 

menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat (Suprijatna, 2005). 

Usaha beternak ayam pedaging merupakan bisnis yang 

menjanjikan karena tingkat konsumsi daging ayam pedaging sangat 

terjangkau oleh masyarakat di Indonesia serta kandungan gizi 

daging cukup bagus (Sunarno, 2009). Achmanu dan Muharlien 

(2011) menyatakan bahwa ciri umum ayam pedaging adalah bentuk 

badan besar, pertumbuhan cepat, berdaging, temperamen tenang, 

lamban, sebagian cakar/kaki berbulu serta ayam pedaging 

merupakan ayam yang sangat efisien dalam menghasilkan daging. 

Usaha budidaya ayam pedaging merupakan salah satu 

alternatif usaha yang dapat dilakukan karena waktu usahanya relatif 

cepat, hemat lahan dan dapat dilakukan secara intensif dengan padat 

modal dan teknologi (Zuraida, Rohaeni dan Hikmah, 2006). 

2.3. Perusahaan Pola Kemitraan 

Sistem kemitraan, yaitu pengusaha atau perusahaan 

memberikan modal berupa bibit ayam, pakan, obat-obatan dan 

vaksin dan peternak menyediakan kandang dan alat, tenaga kerja, 

listrik, air dan bahan lain seperti sekam dan kapur, ketika ayam siap 

panen maka penjualan atau pemasaran akan dilakukan oleh 
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perusahaan dengan harga pasar yang telah ditentukan. Pemilihan 

waktu pemeliharaan diperhitungkan oleh perusahaan agar ayam 

dapat dipanen dan dijual saat harga ayam mahal yaitu pada bulan-

bulan tertentu seperti hari raya keagamaan (Zuraida,dkk, 2006). 

Rahardi, Satyawibawa dan Setyowati (2001) menyatakan bahwa 

kemitraan yang menggunakan pola inti plasma sangat baik untuk 

perkembangan sektor peternakan dimana perusahaan inti adalah 

perusahaan besar yang melaksanakan pembinaan terhadap usaha 

kecil mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis 

sampai pemasaran hasil produksi. 

Suharti (2003) menyatakan bahwa model kemitraan yang 

dilakukan oleh inti adalah melalui penyediaan sarana produksi 

peternakan, bimbingan teknis dan manajemen, menampung serta 

memasar-kan hasil produksi. Peternak plasma menyediakan 

kandang, melakukan kegiatan budidaya dan hasil dari penjualan 

ayam diserahkan kepada pihak inti dengan harga yang telah 

disesuaikan pada isi kontrak perjanjian kerjasama. Hafsah (2000) 

menyatakan bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu 

untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling 

menguntungkan dan saling memberikan manfaat antara pihak yang 

bermitra. Pola kemitraan di bidang peternakan, adalah salah satu 

jalan kerjasama antara peternak kecil (plasma) dengan perusahaan 

swasta dan pemerintah sebagai inti.  

Pola kemitraan inti plasma memiliki keunggulan dan 

kekurangan tersendiri dalam implementasinya. Keunggulan dari 

pola inti plasma antara lain terciptanya saling ketergantungan dan 

saling memperoleh keuntungan, tercipta peningkatan usaha serta 

dapat mendorong perkembangan ekonomi, sedangkan kekurangan 

dari pola inti plasma antara lain pihak plasma masih kurang 

memahami hak dan kewajibannya sehingga kesepakatan yang telah 

ditetapkan berjalan kurang lancar, komitmen perusahaan inti masih 

lemah dalam memenuhi fungsi dan kewajiban sesuai dengan 
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kesepakatan yang diharapkan oleh plasma serta belum ada kontrak 

kemitraan komoditas plasma sehingga terkadang perusahaan inti 

mempermainkan harga komoditas plasma (Sumardjo, Sulaksana dan 

Darmono, 2004).  

Sutawi (2007) menyatakan bahwa kewajiban pihak inti 

adalah menyediakan sarana produksi peternakan bagi pihak plasma 

dan memberikan pelayanan seperti bimbingan tekhnis hasil 

budidaya ayam pedaging kepada pihak plasma. Salah satu hak dan 

kewajiban pihak inti adalah memberikan pelayanan serta bimbingan 

teknis budidaya ayam pedaging kepada pihak plasma dan 

memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

plasma salah satunya adalah membangun dan menyediakan kandang 

ayam dengan peralatannya serta tenaga kerja yang diperlukan untuk 

pemeliharaan ayam pedaging dan plasma berhak mendapatkan 

bonus kelebihan harga. Dewanto (2005) menyatakan bahwa pola 

kemitraan yang terjadi seringkali merupakan perjanjian standar atau 

baku, dimana peternak plasma tidak mempunyai kebebasan untuk 

merundingkan isi dari perjanjian tersebut. Peternak plasma hanya 

menerima formulir perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan inti 

untuk disetujui, tanpa punya kesempatan untuk melakukan negosiasi 

atas syarat-syarat yang ditujukan oleh  dalam perusahaan inti.  

Sumardjo,dkk (2004) menyatakan bahwa penerapan pola 

kemitraaan hendaknya tidak terkesan sebagai pemberian bantuan, 

tetapi pola yang diterapkan adalah lebih cenderung berbentuk 

kerjasama. Pada pola kemitraan dengan bentuk inti plasma dantara 

kedua belah pihak harus dikembangkan rasa saling percaya sehingga 

tumbuh motivasi usaha yang lebih professional dalam penanganan 

usaha sehingga kedua pihak mampu menghadapi mitra usaha 

pesaing yang lebih kuat dan memiliki posisi tawar yang kuat.  

Sanusi (2013) menyatakan bahwa kemitraan dalam usaha 

pertanian dan peternakan dapat dilaksanakan dengan enam pola, 

yaitu: 
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 Pola inti plasma  

Pola ini merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil 

dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya 

usaha menengah atau besar bertindak sebagai inti dan usaha 

kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan 

mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, 

sampai dengan pemasaran hasil produksi 

 Pola sub kontrak 

Pola ini merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil 

dengan usaha menengah atau besar, yang didalamnya usaha 

kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha 

menegah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. 

 Pola dagang umum 

Pola ini merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil 

dengan usaha menengah atau besar, yang didalamnya usaha 

menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha 

kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh 

usaha menengah atau usaha besar. 

 Pola waralaba 

Hubungan kemitraan atara usaha kecil dan usaha menengah atau 

usaha besar, dimana usaha besar memberikan hak lisensi, merek 

dagang dan saluran distribusinya kepada usaha kecil sebagai 

penerima waralaba yang disertai bantuan manajemen. 

 Pola keagenan 

Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan yang 

didalamnya usaha mitra diberi hak khusus untuk memasarkan 

barang atau jasa dari usaha besar. 

 Pola Kerjasama Operatioanal Agribisnis (KOA) 

Pola KOA merupakan hubungan kemitraan yang didalamnya 

kelompok mitra menyediakan sarana, tenaga, sedangkan 

perusahaan mitra menyediakan modal, biaya, atau sarana untuk 

mengusahakan sehingga menghasilkan produk. 
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2.4. Modal 

Modal menurut konsep fungsional menitik beratkan pada 

fungsi dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan 

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

untuk menghailkan laba pada satu periode,ada sebagian dana yang 

akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba di masa 

yang akan mendatang misalnya: bangunan, mesin-mesin, pabrik, 

alat kantor dan aktiva tetap lainnya (Nikmat, 2004).  

Modal merupakan semua jenis barang yang dibuat untuk 

menunjang kegiatan produksi. Modal pada usaha budidaya ayam 

pedaging antara lain: tanah, bangunan-bangunan, peralatan, ternak, 

bahan-bahan penunjang, uang tunai, dan lain-lain. Modal tersebut 

berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua macam yaitu, modal 

tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang tidak 

habis dipakai dalam satu periode produksi, modal ini butuh 

pemeliharaan agar tetap berdaya guna dalam jangka waktu lama dan 

akan mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktunya 

misalnya adalah bangunan. Modal tidak tetap adalah modal yang 

habis dipakai dalam satu periode produksi misalnya: uang tunai dan 

ternak (Narantaka, 2012). 

Modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat 

digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal dapat 

digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuk, kepemilikan serta 

berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal dibagi 

menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. Berdasarkan 

kepemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal 

masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari 

perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi 

pemiliknya, contoh bunga yang diperoleh dari bank, sedangkan 

yang dimaksud modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh 

pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses 

produksi (Soekartawi, 1995). 
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Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor 

produksi tanah dan tenaga kerja digunakan untuk menghasilkan 

barang-barang baru yang dalam hal ini adalah hasil produksi berupa 

ayam pedaging. Pembentukan modal bertujuan untuk menunjang 

pembentukan modal lebih lanjut dan meningkatkan produksi serta 

pendapatan usaha (Soekartawi, 2002). 

2.5.  Biaya Produksi 

Pembiayaan perusahaan dikelompokkan atas biaya tetap 

dan biaya variabel. Penyusunan anggaran variabel diharapkan dapat 

diidentifikasi sejauh mana masing-masing biaya akan dipengaruhi 

oleh aktivitas atau kegiatan perusahaan. Biaya tetap merupakan 

biaya yang jumlahnya tetap dan tidak tergantung kepada perubahan 

tingkat kegiatan dalam menghasilkan keluaran atau produk di dalam 

interval tertentu sedangkan biaya variabel jumlahnya berubah-ubah 

sesuai dengan perubahan tingkatan produksi. Perusahaan dapat 

memperkirakan anggaran perusahaan dan dari anggaran tersebut 

dapat ditentukan, misalnya kontinyuitas penyediaan sapronak dalam 

usaha budidaya ayam pedaging. Pengeluaran merupakan hal penting 

dalam proses produksi (Umar, 2003). 

Pengeluaran tertinggi pada budidaya ayam pedaging 

dikeluarkan untuk biaya pakan. Pemberian pakan memegang porsi 

sebesar 60-80% dari total biaya produksi. Perusahaan untuk dapat 

melaksanakan pengendalian biaya produksi dengan baik, maka 

manajemen perusahaan harus menggunakan anggaran sebagai alat 

pengendalian produksi tersebut (Zuraida,dkk, 2006). 

Nirwana (2003) menyatakan bahwa biaya produksi terdiri 

atas dua bagian utama, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya 

variabel (variable cost). Fixed cost merupakan biaya yang besarnya 

tidak tergantung pada jumlah produk yang akan dihasilkan, artinya 

biaya yang harus selalu tersedia meskipun proses produksi tidak 

atau belum dilakukan. Variable cost merupakan biaya yang besar 

yang nilainya tergantung pada berapa jumlah produk yang akan 
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dihasilkan jika jumlah produksi yang dihasilkan besar maka biaya 

yang diperlukan juga besar.  

Kasmir (2013) menyatakan bahwa total biaya merupakan 

sejumlah biaya yang dikeluarkan dalam suatu usaha budidaya ayam 

pedaging. Biaya ini terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap atau 

biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang di keluarkan 

untuk sarana poduksi dan berkali-kali dapaat dipergunakan. Biaya 

tetap ini antara lain berupa tanah, kandang, peralatan yang 

digunakan, dan sarana transportasi. Rumus biaya total (total cost) 

adalah 

 TC = FC + VC 

Keterangan :  

TC = total cost/ biaya total  

FC = fixed cost/ biaya tetap  

VC= variable cost / biaya varibel  

 

2.6. Penerimaan 

Soekartawi (2002) menyatakan bahwa pengertian 

penerimaan dalam usaha tani adalah suatu barang yang berbentuk 

fisik atau hasil yang ditukarkan dengan sejumlah uang atau harga. 

Hasil yang masih berbentuk fisik dapat berupa barang baik untuk 

dijual, diberikan sebagai upah, disimpan maupun untuk dikonsumsi. 

Hasil fisik itu dapat dikatakan sebagai penerimaan apabila produksi 

secara fisik itu ditukarkan dengan sejumlah uang atau harga. 

Penerimaan perusahaan peternakan diperoleh dari penjualan ayam 

pedaging yang dipelihara selama 35-40 hari. Penerimaan adalah 

segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses produksi yang 

disebut pendapatan kotor usaha tani atau nilai produksi (value of 

production) yang didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani 

dalam jangka waktu tertentu baik yang dijual maupun yang tidak 

dijual. Kasmir (2003) menyatakan bahwa rumus penerimaan adalah 

sebagai berikut: 
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TR = Pq x Q 

Keterangan :  

TR = total revenue / penerimaan total  

Pq = price of quantity / harga satuan produk  

Q = quality / jumlah produk  

 

2.7.Keuntungan 

Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dan 

besarnya biaya produksi. Besar kecilnya keuntungan pada usaha 

budidaya ayam pedaging tergantung dari jumlah penerimaan dan 

besarnya biaya operasional. Keuntungan adalah tujuan utama 

dalam pembukaan usaha yang direncanakan. Semakin besar 

keuntungan yang diterima semakin layak usaha tersebut untuk terus 

dikembangkan (Soekartawi, 2002). 

Syamsudin (2000) menyatakan bahwa keuntungan adalah 

total penerimaan dikurangi dengan total biaya produksi. 

Keuntungan peternak ayam pedaging tidak hanya bergantung pada 

produksi ayam yang tinggi, namun juga tergantung pada nilai total 

biaya produksi. Nirwana (2003) menyatakan bahwa keuntungan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain skala usaha, efisiensi 

penggunaan tenaga kerja, produksi yang dihasilkan, modal, 

pemasaran hasil dan tingkat pengetahuan peternak. Usaha 

dikatakan berhasil jika situasi keuntungannya memenuhi syarat 

cukup untuk membayar semua sarana produksi termasuk biaya 

angkutan dan administrasi, cukup untuk membayar bunga modal 

yang ditanam termasuk sewa tanah dan depresiasi dan cukup untuk 

membayar upah dan jasa-jasa lain yang dilibatkan dalam usaha. 
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Hoddi, Rombe dan Fahrul (2011) menyatakan bahwa 

keuntungan yang diperoleh peternak merupakan hasil dari 

penjualan ternak dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan 

selama masa produksi. Hasil itu harus dikurangi dengan biaya-

biaya yang dikeluarkannya. Setelah semua biaya tersebut 

dikurangkan barulah peternak memperoleh keuntungan bersih. 

 

2.8. Break Even Point 

Suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan, 

perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. 

Analisis BEP tidak hanya semata-mata untuk mengetahui keadaan 

perusahaan yang break even saja, akan tetapi analisis BEP mampu 

memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume 

penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh 

laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan (Munawir, 

2002). Syukur (2008) menyatakan bahwa analisis 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. Syukur (2008) 

menyatakan bahwa adapun rumus yang digunakan untuk 

menghitung BEP adalah sebagai berikut: 

          
                    

              
 

           
                    

            
 

         
         

               
 

 

2.9. R/C Ratio 

R/C ratio yaitu perbandingan antara penerimaan dengan 

biaya. Suatu usaha dikatakan menguntungkan jika perbandingan 

antara R dan C bernilai lebih besar dari angka satu. (Soekartawi, 

1995). Gumus (2008) menyatakan bahwa R/C ratio bertujuan untuk 
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mengukur efisiensi input dan output, dengan menghitung 

perbandingan antara penerimaan total dengan biaya produksi total.  

Syamsudin (2000) menyatakan bahwa keberhasilan suatu 

usaha dapat diukur dengan R/C Ratio. Nilai tersebut merupakan 

imbangan antara penerimaan dengan biaya yang digunakan untuk 

usaha. Suatu usaha dikatakan layak apabila nilai R/C ratio lebih dari 

satu. Semakin besar R/C Rasio maka semakin besar pula tingkat 

efesiensinya. Nilai-nilai R/C rastio dapat menentukan kelayakan 

dari suatu usaha. Suatu usaha dikatakan layak apabila memiliki nilai 

R/C rasio ≥ 1 namun apabila suatu usaha memiliki nilai R/C rasio < 

1 maka usaha tersebut akan rugi atau tidak layak untuk 

dikembangkan. Syamsudin (2000) menyatakan bahwa untuk 

menghitung R/C Ratio sebagai berikut: 

 

 

 

         
 

 
 

Keterangan: 

R = Penerimaan (Rp/periode) 

C = Biaya (Rp/periode) 

 

2.10. Ratio Rentabilitas 

Ratio rentabilitas dapat diartikan sebagai suatu 

perbandingan antara laba yang diperoleh dalam operasi perusahaan 

dengan modal. Ratio rentabilitas merupakan pencerminan efisiensi 

suatu perusahaan di dalam menggunakan modal kerjanya yang 

dinyatakan dengan prosentase (Soekartawi, 1995). Warindrani 

(2006) menyatakan bahwa ratio rentabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dibandingkan 

dengan modal yang digunakan dan dinyatakan dengan persen. 

Ibrahim (2009) menyatakan bahwa ratio rentabilitas adalah tolak 

ukur keberhasilan suatu perusahaan dalam mempertahankan 

kebijaksanaan yang menguntungkan dan mampu menunjukkan 
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kenaikan modal yang stabil dalam waktu bersamaan, dengan kata 

lain ratio rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu dan umumnya 

dirumuskan sebagai berikut: 

  
 

 
       

Keterangan : 

L = Jumlah laba yang diperoleh selama periode tertentu. 

M = Modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut. 

Macam-macam Rentabilitas yaitu Rentabilitas Ekonomi 

dan Rentabilitas Modal Sendiri. Soekartawi (1995) menyatakan 

bahwa rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha 

dengan modal sendiri dan modal asing yang digunakan untuk 

menghasilkan laba yang dirumuskan sebagai berikut: 

                     
            

             
       

Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara jumlah laba 

yang tersedia bagi para pemilik modal sendiri di satu pihak dengan 

jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di pihak lain 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

                           
            

             
       

Rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri 

mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi 

dalam setiap keputusan yang diambil. Beberapa kriteria yang dapat 

digunakan untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Apabila rentabilitas ekonomi lebih kecil dari tingkat bunga 

modal asing, lebih baik menggunakan modal sendiri, sebab 

rentabilitas modal sendiri akan lebih besar dibandingkan 

menggunakan modal asing begitu pula sebaliknya. 
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2. Rentabilitas modal sendiri selalu diusahakan besar karena 

dengan makin besarnya rentabilitas modal sendiri maka deviden 

akan semakin besar pula. 

Nikmat (2004) menyatakan bahwa penentuan rentabilitas 

berguna untuk mengetahui hasil modal yang diputar dalam suatu 

usaha. Kriteria presentase rentabilitas digambarkan sebagai berikut: 

a. Rentabilitas 1-25% buruk 

b. Rentabilitas 26-50% rendah 

c. Rentabilitas 51-75% cukup 

d. Rentabilitas 76-100% baik 

e. Rentabilitas  >100% baik sekali 

 

2.11.  Indeks Performance (IP) 

Indeks performance dihitung berdasarkan rataan bobot 

badan dikali persentase ayam hidup dibagi dengan umur ayam 

dikali konversi ransum, dikali 100. Indeks performance biasanya 

selalu dihitung pada akhir pemeliharaan ayam pedaging yang 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat atau skor 

produktivitas yang mampu dicapai dari hasil budidaya ayam 

pedaging selama satu periode produksi (Sujana, Darana dan 

Setyawan, 2011). Fadilah (2004) menyatakan bahwa IP dapat 

digunakan sebagai acuan berproduksi karena tidak hanya 

mempertimbangkan bobot badan akhir dan konversi pakan tetapi 

juga mempertimbangkan persentase jumlah ternak yang hidup dan 

lama pemeliharaan. Apabila nilai IP lebih rendah dari standar maka 

sangat dianjurkan untuk dilakukan evaluasi terhadap penerapan 

manajemen pemeliharaan. 

Medion (2010) menyatakan bahwa salah satu parameter 

utama yang sering dipergunakan untuk mengukur keberhasilan 

peternakan yaitu indeks performance atau indeks performan (IP). 

Nilai IP digunakan untuk menentukan nilai insentif/ bonus bagi 

peternak (bagi kemitraan) maupun pekerja kandang. Bagi peternak 

plasma IP dapat berguna sebagai bahan evaluasi dalam mengetahui 
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sistem manajemen yang diterapkan di peternakan tersebut. Standar 

IP yaitu ≥300. Tinggi rendahhnya IP tersebut menandakan suatu 

peternakan telah menerapkan sistem manajemen yang cukup 

efisien dan efektif ataukah belum. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di peternakan ayam pedaging yang 

bermitra dengan PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun. Pelaksanaan 

penelitian dan pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 

s/d 19 Maret 2014. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara 

purposive method dengan pertimbangan PT. Reza Perkasa Unit 

Budidaya Madiun adalah perusahaan yang bergerak dalam dunia 

perunggasan yang sedang berkembang yang menjalin kemitraan dengan 

peternakan ayam pedaging kurang lebih 90 peternak plasma dan 

tersebar di daerah Madiun dan sekitarnya serta belum pernah digunakan 

untuk penelitian sebelumnya. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada saat penelitian adalah studi kasus 

(case study) yaitu jenis penelitian yang mendalami mengenai suatu 

kasus guna mempelajari secara intensif dan mendalami suatu objek 

tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Sekaren (2006) 

menyatakan bahwa studi kasus merupakan penelitian yang mendalami 

mengenai suatu kasus guna mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang. Rembet, Oley, Makalew dan Endoh (2011) 

menjelaskan bahwa metode studi kasus merupakan suatu pendekatan 

dari penelitian yang bersifat kasus, sehingga hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisasikan. Bahan-bahan yang dikumpulkan dan diteliti lazimnya 

melukiskan karakteristik yang terperinci dari suatu proses atau dari 

seluruh proses kehidupan suatu unit dengan berbagai hubungannya. 

Cara kerja metode kasus ini cukup mendalam sehingga dapat diketahui 

pula bagaimana cara mengatasi fenomena yang ada. Metode studi kasus 

umumnya menggunakan sampel secara kasus guna kepentingan tertentu 

dari tujuan penelitian. 
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3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel pada peternak dengan purposive 

sampling yaitu dipilih peternak di kelompok sampel yang memiliki 

usaha budidaya ayam pedaging tipe kandang open house system pola 

kemitraan dengan PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun. Sunyoto 

(2011) menjelaskan bahwa purposive sampling yaitu cara pengambilan 

sampel dengan maksud dan tujuan tertentu. Jumlah total peternak mitra 

PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun adalah 90 peternak dengan 

populasi ternak mencapai 240.000 ekor ayam pedaging (Tahun 2013). 

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%) 

 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). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

rekomendasi dari pihak inti PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun. 

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 
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skala kecil (strata I), skala menengah (strata II) dan skala besar (strata 

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 

 

Jumlah responden   : 30 peternak 

Rata-rata kepemilikan ternak ( x )  : 2.267 ekor 

Standar deviasi (sd)   : 1.219 ekor 

Rumus Skala Usaha   : x  + 0,5sd 

: 2.267 ± 0,5(1.219) 

Skala kecil (Strata I)  : ˂  x  - 0,5sd 

      : ˂  2.267 – 0,5(1.219) 

      : ˂  1.658 ekor 

Skala menengah (Strata II)  : Antara x  - 0,5sd s/d x  + 0,5sd 

  : Antara 2.267 – 0,5(1.219) s/d 2.267 – 

0,5(1.219) 

  : Antara 1658 ekor s/d 2876 ekor 

Skala besar (Strata III)  : ˃  x  + 0,5sd 

      : ˃  2.267 + 0,5(1.219) 



24 

 

      : ˃  2.876 ekor 

 Berdasarkan rumus tersebut diperoleh hasil dengan jumlah 

sampel sebanyak 30 peternak dengan rata-rata kepemilikan ternak 2.267 

ekor, standar deviasi jumlah pemeliharaan sebesar 1.219 ekor, maka 

yang termasuk kategori peternak skala kecil (strata I) adalah peternak 

dengan populasi ayam pedaging ˂  1.658 ekor, skala menengah (strata 

II) dengan populasi antara 1.658 ekor sampai dengan 2876 ekor dan 

skala besar (strata III) dengan populasi ˃  2.876 ekor. Jumlah responden 

pada strata I, II dan III masing-masing adalah 12, 9 dan 9 orang 

peternak plasma (tabel 1). 

Tabel 1. Pembagian 3 skala usaha 

Skala Usaha 

(Strata) 

Kisaran Populasi 

(ekor) 

Jumlah 

Peternak 

Orang % 

Strata I ˂ 1658 12 40 

Strata II antara 1658 s/d 2876 9 30 

Strata III ˃ 2876 9 30 

Jumlah Responden 30 100 

Sumber: Data primer diolah, 2014 

 

 3.4. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu: 

a. Survei, yaitu dengan mendatangi responden secara langsung dan 

memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) yang harus diisi oleh 

responden. Responden yang mendukung dalam pelaksanaan 

penelitian ini berjumlah 30 peternak ayam pedaging. Langkah-

langkah yang ditempuh untuk membuat responden yaitu (1) 

membuat pertanyaan sehingga dapat diperoleh jawaban variabel-

variabel untuk mengungkap profil peternak yang terdiri dari nama, 

alamat, pekerjaan utama, usia, jenis kelamin, jumlah anggota 

keluarga dan lama pengalaman beternak (2) membuat pertanyaan 

sesuai tujuan penelitian. 
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b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab baik dengan 

responden maupun dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan 

data. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh dari responden 

yang berpedoman pada kuesioner yang telah disiapkan. Data 

sekunder diperoleh dari data perusahaan PT. Reza Perkasa Unit 

Budidaya Madiun. Data sekunder yakni diperoleh melalui catatan 

atau dokumentasi dan berbagai informasi atau data perusahaan 

yang bersangkutan yang berhubungan dengan manajemen usaha 

budidaya ayam pedaging pola kemitraan. 

c. Dokumentasi, yaitu selain melalui wawancara dan observasi, 

informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam 

bentuk foto, catatan harian (recording) dan sebagainya. Data 

berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi 

yang terjadi di masa silam.  

 

3.5. Variabel Pengamatan 

Variabel yang digunakan pada penelitian adalah analisis jumlah 

modal yang diperlukan, besarnya biaya produksi yang dikeluarkan, 

jumlah penerimaan dan keuntungan, nilai BEP, R/C Ratio, Ratio 

Rentabilitas dan Indeks Performance pada usaha budidaya ayam 

pedaging pola kemitraan dengan PT. Reza Perkasa Unit Budidaya 

Madiun. 

 

3.6. Analisis Data 

 Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif untuk 

mengetahui keadaan usaha dan karakteristik peternak ayam pedaging, 

jumlah modal, biaya produksi yang dikeluarkan, jumlah penerimaan dan 

keuntungan yang didapat, nilai BEP, R/C ratio, Ratio Rentabilitas serta 

Indeks Performance usaha budidaya ayam pedaging pola kemitraan 

pada strata I, strata II dan strata III. 
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a. Total biaya produksi adalah semua pengeluaran untuk proses produksi 

selama pemeliharaan ayam pedaging pada periode tertentu yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

  TC = FC + VC 

Keterangan: 

TC = Total biaya produksi usaha budida ayam pedaging (Rp/periode) 

FC = Biaya tetap usaha budidaya ayam pedaging (Rp/periode) 

VC = Biaya tidak tetap usaha budidaya ayam pedaging (Rp/periode) 

 

b. Total penerimaan usaha budidaya ayam pedaging merupakan semua 

penerimaan yang didapatkan dari penjualan ayam pedaging, hasil 

sampingnya, subsidi pemeliharaan serta bonus yang didapat dari PT. 

Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun yang belum dikurangi dengan 

biaya produksi yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

R = p . Q 

Keterangan: 

R = Total penerimaan usaha budidaya ayam pedaging (Rp/periode) 

Q = Jumlah Produksi usaha usaha budidaya ayam pedaging 

(kg/periode) 

p = Harga Produksi usaha budidaya ayam pedaging (Rp/kg) 

 

c. Keuntungan adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya 

produksi yang telah dikeluarkan oleh peternak ayam pedaging yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

Π = TR – TC 

Keterangan: 

Π = Keuntungan usaha budidaya ayam pedaging (Rp/periode) 

TR = Total penerimaan usaha budidaya ayam pedaging (Rp/periode) 

TC = Total biaya produksi usaha budidaya ayam pedaging 

(Rp/periode) 
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d. BEP merupakan suatu keadaan dimana sebuah perusahaan tidak 

mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

BEPharga  
                                        

                   
 

BEPproduk = 
                                      

                        
 

BEPekor = 
              

                                  
 

 

e. R/C Ratio merupakan perbandingan antara penerimaan dengan biaya 

produksi yang dirumuskan sebagai beriku: 

RC Ratio = 
 

 
 

Keterangan : 

R = Penerimaan usaha budidaya ayam pedaging (/periode) 

C = Biaya produksi usaha budidaya ayam pedaging (/periode) 

Jika nilai RC Ratio < 1; usaha budidaya ayam pedaging rugi. 

Jika nilai RC Ratio = 1; usaha budidaya ayam pedaging impas.  

Jika nilai RC Ratio > 1; usaha budidaya ayam pedaging untung. 

 

f. Ratio Rentabilitas adalah suatu perbandingan antara laba dengan 

modal yang hasilnya dinyatakan dalam persentase yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

Rentabilitas Ekonomi  
    

           
 x 100% 

Rentabilitas Modal Sendiri  
    

             
 x 100% 

 

g. Indeks Performance adalah salah satu parameter keberhasilan dalam 

pemeliharaan ayam pedaging yang dinyatakan dengan rumus sebagai 

berikut: 

IP   
                                        

          
 x 100 
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3.7. Batasan Istilah 

1. Broiler adalah ayam tipe pedaging yang umur pemeliharaannya 

cukup singkat yakni 34-38 hari tergantung permintaan pasar. 

2. Usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan adalah usaha 

yang dijalankan peternak ayam pedaging rakyat dengan bekerja 

sama dengan perusahaan besar atau menengah, dimana peternak 

ayam pedaging rakyat adalah sebagai plasma dan perusahaan 

PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun adalah inti. 

Perusahaan inti memberikan modal berupa: DOC, pakan, obat-

obatan dan vaksin serta memberikan bimbingan teknis dan 

pengawasan selama proses periode pemeliharaan sedangkan 

peternak plasma menyediakan kandang, peralatan, tenaga kerja, 

listrik, air dan bahan lain seperti sekam dan kapur. 

3. Pengambilan data per periode pemeliharaan adalah pegambilan 

data penelitian dilakukan hanya dalam sekali periode produksi 

pemeliharaan. 

4. Modal berdasarkan sumber modal adalah dibedakan menjadi 

modal sendiri dan modal asing. 

5. Modal berdarkan kegunaannya adalah dibedakan menjadi modal 

tetap (investasi) dan modal kerja. 

6. Modal sendiri adalah besarnya nilai modal yang dikeluarkan 

oleh peternak plasma meliputi: tenaga kerja, kandang, tempat 

pakan dsb. 

7. Modal asing adalah besarnya nilai modal yang dikeluarkan oleh 

perusahaan inti meliputi: DOC, pakan, vaksin dan obat-obatan. 

8. Penyusutan adalah penurunan nilai-nilai dari modal tetap yang 

digunakan karena pemakaian dalam periode produksi. 

9. Penerimaan adalah hasil penjualan dari bobot badan akhir ayam 

pedaging, bonus dan subsidi pemeliharaan. 

10. Keuntungan adalah selisih antara penerimaan hasil produksi 

ayam pedaging dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan 

selama periode tertentu. 
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11. Peternak Plasma Strata I adalah peternak plasma ayam pedaging 

pola kemitraan dengan jumlah kepemilikan ternak sebanyak 

1292 ekor. 

12. Peternak Plasma Strata II adalah peternak plasma ayam 

pedaging pola kemitraan dengan jumlah kepemilikan ternak 

sebanyak 2056 ekor. 

13. Peternak Plasma Strata III adalah peternak plasma ayam 

pedaging pola kemitraan dengan jumlah kepemilikan ternak 

sebanyak 3778. 

14. Analisis /ekor adalah analisis yang dilakukan dengan 

perhitungan menggunakan satuan ekor.  

15. Analisis /farm adalah analisis yang dilakukan dengan 

perhitungan menggunakan satuan farm (jumlah kepemilikan 

ternak). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Profil Pola Kemitraan 

 Lokasi penelitian ini dilakukan di peternakan ayam pedaging 

(broiler) yang bermitra dengan PT. Reza Perkasa Unit Budidaya 

Madiun. Penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Magetan dengan 

pengambilan responden sebanyak 30 peternak di 15 Desa (Pupus, 

Botok, Sobontoro, Kuwon, Karangrejo, Driyorejo, Tulung, Tladan, 

Tunggur, Dukuh, Krowe, Sundul, Tamanarum, Blaran dan Tapen) yang 

berada di 6 Kecamatan (Lembeyan, Karas, Kawedanan, Parang, 

Nguntoronadi dan Barat). Kabupaten Magetan merupakan sebuah 

kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan 

dengan Kabupaten Ngawi disebelah utara, Kota Madiun dan Kabupaten 

Madiun disebelah timur, Kabupaten Ponorogo, serta Kabupaten 

Karanganyar dan Kabupaten Wonogori disebelah selatan dan barat. 

Kabupaten Magetan terdiri atas 19 kecamatan, yang terdiri dari 208 desa 

dan 27 kelurahan.  

 Bapak Darwan Iswandi merupakan pendiri Broiler Inti Perkasa 

milik PT Reza Perkasa yang merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang peternakan dan berpusat di Sidoarjo pada tahun 1992. Beliau 

mendirikan budidaya ayam pedaging secara internal di Desa Bendungan 

Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. Keinginan beliau mendirikan 

peternakan ini karena prospek peternakan yang bagus dan membuka 

lapangan pekerjaan bagi penduduk disekitar lokasi budidaya. DOC dan 

pakan berasal dari perusahan lain karena PT Reza Perkasa belum dapat 

memproduksi bibit dan pakan untuk peternakannya.  

Pada tahun 2000 peternakan ini berkembang pesat, kandang 

pedaging yang dibangun juga mulai bertambah. Pabrik pakan dan 

hatchery mulai dibangun untuk mengembangkan perusahannya. Namun 

pada tahun 2005 perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan 

hampir terjadi pailit/ bangkrut. Pada saat itu terjadi serangan flu burung 

pada ternak yang dipelihara sehingga menyebabkan kerugian pada 
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perusahaan. Kendala tersebut masih dapat diatasi sehingga perusahaan 

terhindar dari bangkrut. Perusahaan mulai berkembang kembali pada 

tahun 2007 dan membuka kemitraan dengan beberapa peternak. PT 

Reza Perkasa berpusat di sidoarjo, dimana seperti perusahaan 

peternakan lain hingga saat ini PT Reza Perkasa mempunyai cabang-

cabang atau unit usaha yang tersebar dibeberapa wilayah di Indonesia 

diantara adalah Jombang, Kediri, Nganjuk, Madiun, Lamongan, Tuban, 

Bojonegoro, Blitar dan Malang. Perkembangan perusahaan dari tahun 

ke tahun semakin berkembang hingga pada tahun 2013 PT Reza Perkasa 

telah memiliki pabrik pakan, RPA, hatchery, pupuk organik, kendaraan, 

peternakan ayam petelur, parent stock dan ayam pedaging. 

PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang budidaya atau pemeliharaan 

ayam pedaging (broiler) dengan pola kemitraan yang berada di kota 

Madiun. Kantor perwakilannya tepatnya berada di Jl. Sarimulyo, 

Rejomulyo, Madiun dengan dibawahi 5 orang staff yakni 1 orang 

pimpinan produksi, 1 orang bagian pemasaran, 1 orang bagian keuangan 

dan 2 orang petugas PPL. PT Reza Perkasa Unit Budidaya merupakan 

anak cabang dari PT. Reza Perkasa yang difokuskan ke dalam bidang 

budidaya. PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun atau juga sering 

dikenal dengan nama Broiler Inti Perkasa (BIP) memiliki area wilayah 

yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, 

Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Ngawi dengan jumlah peternak 

sebanyak 90 orang dengan total populasi ternak ayam pedaging 

mencapai 240.000 ekor.  

 PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun menjalankan usaha 

pola kemitraan peternakan ayam pedaging (broiler) dengan tiga aspek 

pokok, meliputi: pemasokan sarana produksi ternak (sapronak) kepada 

pihak plasma yakni DOC, pakan, vaksin dan obat-obatan, pemasaran 

hasil produksi broiler serta pembinaan dan pembimbingan perihal 

manajemen pemeliharaan broiler, sedangkan mitra atau pihak plasma 

anggota PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun memiliki kewajiban 

untuk menyediakan sarana yang diperlukan untuk menunjang selama 
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periode pemeliharaan broiler yakni berupa kandang, tenaga kerja, 

sapronak (tempat pakan, tempat minum, pemanas indukan dan lain-lain) 

serta pihak peternak mitra dituntut harus jujur dan bertanggung jawab 

selama proses produksi pemeliharaan broiler. 

 

4.2. Pola Kemitraan di PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun 

 Adapun hal-hal mengenai pola kemitraan di PT. Reza Perkasa 

Unit Budidaya Madiun adalah sebagai berikut: 

 

4.2.1. Persyaratan Peternak Plasma 

Kerjasama dalam sistem kemitraan mulai dilaksanakan 

apabila masing-masing kedua belah pihak antara inti dan plasma 

telah sepakat untuk melakukan usaha bersama. Di dalam 

melakukan kerjasama terdapat beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak plasma sebelum diterima 

sebagai anggota kemitraan PT. Reza Perkasa Unit Budidaya 

Madiun selaku inti, hal itu diantaranya sebagai berikut: 

1. Peternak bersedia menyediakan kandang untuk proses 

kegiatan pemeliharaan ayam pedaging. 

2. Lokasi kandang relatif jauh dari pemukiman penduduk. 

3. Bersedia memenuhi hak dan kewajiban sebagai peternak 

mitra. 

4. Akses sarana transportasi menuju kandang dapat dilalui 

dengan baik. 

5. Populasi minimum ayam pedaging 1000 ekor/ peternak mitra. 

6. Peternak menanggung kerugian 100%, dengan pemotongan 

hasil keuntungan pada periode berikutnya. Besarnya 

pemotongan kentungan tergantung dari besarnya keuntungan 

yang diperoleh per ekornya. 

 

4.2.2. Hak dan Kewajiban Inti 

Hak inti adalah sebagai berikut: 
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1. Meminta jaminan dari peternak berupa surat tanah, surat 

rumah atau BPKB kendaraan bermotor. 

2. Menerima hasil produksi berupa ayam pedaging dari peternak. 

3. Memberikan pemotongan hasil keuntungan apabila peternak 

mengalami kerugian pada periode pemeliharaan sebelumnya. 

4. Memberikan sanksi kepada peternak yang menjual hasil 

produksinya diluar pembeli dari PT. Reza Perkasa Unit 

Budidaya Madiun.  

Kewajiban inti adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan jaminan tersedianya sarana produksi ternak 

(sapronak) meliputi: DOC, pakan, vaksin dan obat-obatan. 

2. Memberikan pembinaan, bimbingan dan pengawasan teknis 

kepada peternak selama proses pemeliharaan ayam pedaging 

(broiler). 

3. Menjamin pemasaran hasil produksi. 

4. Membayar keuntungan peternak. 

5. Memberikan bonus kepada peternak. 

 

4.2.3. Hak dan Kewajiban Plasma 

 Hak peternak plasma adalah sebagai berikut: 

1. Menerima jaminan tersedianya sarana produksi peternakan 

(sapronak) meliputi: DOC, pakan, vaksin dan obat-obatan. 

2. Menerima pembinaan, bimbingan dan pengawasan teknis 

selama proses pemeliharaan ayam pedaging (broiler). 

3. Ayam yang sudah siap dipanen menjadi tanggung jawab pihak 

inti untuk dipasarkan. 

4. Menerima keuntungan dan bonus. 

Kewajiban plasma adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan jaminan kepada perusahaan berupa surat tanah, 

surat rumah atau BPKB kendaraan bermotor. 

2. Menyediakan sarana produksi yang diperlukan berupa: 

kandang dengan kapasitas yang telah disepakati dalam 
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keadaan kosong, peralatan penunjang seperti: tempat pakan, 

tempat minum, pemanas indukan yang memenuhi standar. 

3. Menyediakan sarana penunjang lainnya meliputi: listrik, air, 

sekam, lampu dan lain-lain. 

4. Menerima pemotongan hasil keuntungan apabila peternak 

mengalami kerugian pada periode pemeliharaan sebelumnya. 

5. Mencatat data recording yang sudah diberikan oleh inti. 

6. Melaporkan kepada petugas PPL apabila ayam terjangkit 

penyakit. 

7. Tidak menjual hasil produksi berupa ayam pedaging diluar 

pembeli dari PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun. 

 

4.2.4. Bonus, Subsidi Pemeliharaan dan Sanksi 

Bonus diberikan perusahaan kepada pihak mitra apabila 

mitra mendapat selisih harga pasar, apabila harga pasar lebih tinggi 

dari harga kontrak dan dikurangi biaya penjualan Rp 200 /kg, jika 

FCR masuk sesuai dengan kriteria yang ditetapkan inti. Perihal 

bonus peternak jarang sekali mendapatkannya, karena disebabkan 

harga ayam pedaging di pasaran yang cenderung fluktuatif dan 

harga berada di bawah kontrak. Peternak baru akan mendapatkan 

bonus ketika harga ayam pedaging berada di atas harga kontrak. 

Hasil pengamatan yang didapat di lapang bahwa kenyataannya 

peternak hanya mendapatkan bonus ketika bertepatan dengan puasa 

ramadhan dan hari raya idul fitri karena pada saat seperti itu 

permintaan akan daging ayam pedaging dipasaran meningkat dan 

harganya pun juga akan cenderung ikut naik. 

Subsidi pemeliharaan diberikan kepada peternak sebesar 

Rp 175 /ekor panen apabila FCR   2,00, jadi semakin banyak 

jumlah populasi ayam yang hidup dalam satu kandang ketika ayam 

panen maka jumlah subsidi pemeliharaan yang didapat dari pihak 

inti akan semakin banyak pula. Subsidi pemeliharaan ini 

parameternya adalah tergantung seberapa banyak ekor (ayam 

pedaging) yang masuk hitungan timbang. 
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Sanksi diberikan perusahan kepada peternak mitra 

apabila ada masalah yang memberatkan perusahaan yakni sanksi 

pertama berupa peringatan atau teguran yang dilakukan secara lisan 

dengan memanggil peternak agar datang ke kantor. Sanksi kedua 

berupa pemberhentian atau pemutusan ikatan kerja sama dengan 

pihak inti dilakukan dengan cara untuk sementara waktu kandang 

dikosongkan terlebih dahulu dan pihak inti tidak bersedia 

memberikan sapronak kepada peternak mitra berupa: DOC, pakan 

dan obat-obatan. Sanksi ketiga berupa pemberhentian atau 

pemutusan ikatan kerja sama antara pihak inti dengan pihak plasma 

selamanya. 

 

4.3. Karakteristik Peternak Plasma 

 Karakteristik peternak plasma pada penelitian meliputi: umur 

peternak plasma, lama pengalaman beternak peternak plasma, tingkat 

pendidikan peternak plasma, jumlah anggota keluarga peternak plasma, 

pekerjaan utama peternak plasma dan penggunaan tenaga kerja sewa. 

 

 

4.3.1.Umur Peternak Plasma 

   Umur peternak plasma merupakan salah satu variabel 

yang menentukan dalam melakukan usaha budidaya ayam 

pedaging. Hal tersebut berkaitan erat dengan kemampuan fisik 

dan cara berpikir dalam diri seorang peternak. Terdapat hubungan 

yang positif antara umur dan tingkat kemampuan individu 

seorang peternak plasma, dimana semakin tua umur seseorang 

maka semakin lemah fisiknya dan semakin lamban kemampuan 

berpikirnya. Kesimpulannya adalah umur berkaitan dengan 

produktifitas. 

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strata I peternak 

plasma rata-rata berumur 31-40 tahun yakni 66,67%. Strata II 

rata-rata berumur 21-30 tahun yakni 41,67%. Strata III rata-rata 

berumur 31-40 tahun yakni 33,33%. Dapat disimpulkan bahwa 
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rata-rata umur peternak plasma adalah umur produktif. Umur 

produktif adalah umur pada saat seseorang mampu melakukan 

kegiatan produktif secara efisien. 

 

 

 

 

 

  
Gambar 2. Umur peternak plasma 

Batas umur produktif di negara Indonesia pada kelompok 

umur 15-64 tahun (BPS, 2014). Kondisi tersebut merupakan 

potensi yang sangat menguntungkan untuk kegiatan produktif 

khususnya di sektor peternakan usaha budidaya ayam pedaging 

agar mencapai hasil yang optimal. 
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4.3.2.Lama Pengalaman Kemitraan Peternak Plasma 

Lama pengalaman kemitraan merupakan salah satu 

indikator penting keberhasilan untuk mengetahui kemampuan 

seorang peternak dalam menjalankan usaha budidaya ayam 

pedaging (broiler). Semakin lama seseorang dalam menggeluti 

bidang usaha budidaya ayam pedaging pola kemitraan maka 

semakin banyak pula pengalaman atau pengetahuan yang 

diperoleh, sehingga pada nantinya mampu mempengaruhi setiap 

pengambilan keputusan dalam menjalankan proses budidaya ayam 

pedaging pola kemitraan, dan pada akhirnya bertujuan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih optimal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila dibandingkan 

dari ketiga strata maka akan didapatkan bahwa pada strata III 

prosentase lama pengalaman kemitraan responden lebih tinggi 

yakni mencapai 55,56% dengan rata-rata lama pengalaman 

kemitraan adalah 11-15 tahun, hal itu berjalan lurus dengan skala 

usaha yang dijalankannya.  
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Gambar 3. Lama pengalaman kemitraan peternak plasma 

Semakin lama pengalaman kemitraan peternak plasma 

dalam menggeluti bidang usaha budidaya ayam pedaging pola 

kemitraan akan berbanding lurus dengan usaha yang semakin terus 

berkembang dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

Sedangkan untuk strata II dan I masing-masing mempuyai 

prosentase sebesar 66,67% dan 91,67% dengan lama pengalaman 

kemitraan yakni 1-5 tahun, hal tersebut berhubungan pula dengan 

belum banyaknya informasi dan pengetahuan yang didapat untuk 

menjalankan usaha budidaya ayam pedaging pola kemitraan. 

Pembinaan dan bimbingan dari petugas PPL sangat diharapkan 

untuk menambah pengetahuan peternak agar usaha budidaya ayam 

pedaging yang dijalankan mendapatkan hasil produksi yang 

optimal serta keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. 

4.3.3.Tingkat Pendidikan Peternak Plasma 

 Tingkat pendidikan akan mempengaruhi cara berpikir 

dan tindakan seorang peternak dalam menjalankan usaha budidaya 

ayam pedaging, sehingga dengan tingkat pendidikan yang tinggi 

memungkinkan peternak memahami dengan baik dalam 

mengembangkan usaha ayam pedaging agar memperoleh hasil 

yang optimal. Seorang peternak yang berpendidikan tinggi akan 

lebih cepat menyerap dan mengadopsi inovasi karena mudah 

menerima inovasi yang disampaikan kepadanya.  
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Gambar 4. Tingkat pendidikan peternak plasma 

Dari diagaram pie (gambar 4) dapat disimpulkan bahwa 

baik strata I, II dan III sebagian besar tingkat pendidikan peternak 

plasma adalah SMA. Secara keseluruhan para peternak mitra atau 

peternak plasma PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun tidak 

mengalami kesulitan dan mampu menyerap dan mengadopsi 

inovasi yang diberikan dari pihak inti karena tingkat pendidikan 

pada tiap strata mencukupi. 
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4.3.4.Jumlah Anggota Keluarga Peternak Plasma 

Banyaknya jumlah anggota keluarga peternak plasma 

berkaitan erat dengan kemampuan sebuah rumah tangga dalam 

memenuhi kebutuhan akan masing-masing anggota keluarga 

tersebut. Jumlah anggota keluarga yang semakin tinggi 

menyebabkan beban ekonomi yang ditanggung oleh kepala rumah 

tangga akan terasa semakin berat. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah anggota keluarga setiap strata I, II dan III tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Strata I sebanyak 66,67% 

jumlah anggota keluarga peternak plasma berjumlah 4-6 orang dan 

33,33% berjumlah 1-3 orang. Strata II sebanyak 55,56% jumlah 

anggota keluarga peternak plasma berjumlah 4-6 orang dan sisanya 

yakni 44,44% berjumlah 1-3 orang. Sedangkan pada strata III 

sebanyak 77,78% jumlah anggota keluarga berjumlah 4-6 orang 

dan sisanya dengan nilai presentase yang sama yakni 11,11% 

berjumlah 1-3 orang dan ≥ 7 orang. 
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Gambar 5. Jumlah anggota keluarga peternak plasma 

Secara kesluruhan jumlah anggota kelurga peternak 

plasma pada masing-masing strata tidak mengalami perbedaan 

yang signifikan. Jumlah anggota keluarga peternak plasma yang 

cukup tinggi apabila terjadi pada strata I  jika hanya mengandalkan 

usaha budidaya ayam pedaging pola kemitraan sebagai pekerjaan 

utama dan tidak ditopang dengan pekerjaan yang lain maka beban 

ekonomi yang ditanggung seorang peternak sebagai kepala 

keluarga akan terasa berat mengingat keuntungan yang didapat 

pada strata I terbilang kecil. 

 

 

4.3.5.Pekerjaan Utama Peternak Plasma 

 Pekerjaan utama yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah pekerjaan yang didasarkan pada kontinyuitas usaha serta 

menghasilkan pendapatan relatif besar dan membutuhkan curahan 

waktu yang lebih banyak dibandingkan bila seorang peternak hanya 

menjadikan sektor peternakan sebagai pekerjaan sampingan yang 

hanya menghasilkan tambahan pendapatan peternak. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa peternak sebagain besar menjadikan 

usaha budidaya ayam pedaging sebagai mata pencahariaan utama. 
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dan menjadikan peteternakan sebagai pekerjaan utama hanya 

sebanyak 8,33% saja. Strata II sebanyak 66,67% peternakan 

merupakan sumber pencahariaan utama peternak plasma. Sebanyak 

22,22% berprofesi sebagai petani dan sisanya 11,11% adalah 

karyawan. Strata III sebanyak 88,89% berprofesi sebagai peternak 

dan sisanya 11,11 berprofesi sebagai PNS. Dari data tersebut 

disimpulkan bahwa faktor pekerjaan utama peternak sangat 

berpengaruh terhadap manajemen pemeliharaan. Peternak plasma 

yang menjadikan usaha budidaya ayam pedaging pola kemitraan 

sebagai pekerjaan utama mereka tingkat keberhasilan dalam 

pemeliharaan akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hanya 

menjadikan usaha budidaya ayam pedaging pola kemitraan ini 

sebagai pekerjaan sampingan. 

 Pada strata I mayoritas pekerjaan utama para peternak 

adalah petani yang dijadikan sebagai mata pencahariaan utama 

mereka dan  usaha budidaya ayam pedaging hanya mereka jadikan 

sebagai pekerjaan sampingan saja, hal tersebut mengingat pada 

strata I usaha budidaya ayam pedaging menghasilkan keuntungan 

yang terbilang kecil karena jumlah populasi kepemilikan yang 

dipelihara peternak tidak terlampaui banyak. Sedangkan untuk 

strata II dan III hampir sebagian besar usaha budidaya ayam 

pedaging mereka jadikan sebagai mata pencahariaan utama. Dapat 

disimpulkan bahwasannya usaha budidaya ayam pedaging dengan 

pola kemitraan yang dijalankan pada strata I dan II memberikan 

nilai ekonomi yang bisa dibilang mencukupi atau bahkan lebih bagi 

peternak plasma untuk memberikan pendapatan setiap periode 

produksinya. 
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Gambar 6. Pekerjaan utama peternak plasma 

 

4.3.6. Penggunaan Tenaga Kerja Sewa Peternak Plasma 

 Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan dalam usaha budidaya ayam pedaging. Faktor tenaga 

kerja merupakan ujung tombak dari usaha budidaya ayam pedaging 

di setiap periode pemeliharaan. Baik atau buruknya hasil produksi 

ditentukan oleh faktor tenaga kerja, karena tenaga kerja bertugas 

dalam memberikan manajemen, kontrol dan penanganan selama 

proses pemeliharaan ayam pedaging berlangsung sehingga hasil 

akhir produksi yang didapat sebagian besar di pengaruhi oleh 

manajemen dari tenaga kerja itu sendiri.  
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Gambar 7. Penggunaan tenaga kerja sewa peternak plasma 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Strata I, II dan 

III hampir sebagain besar tenaga kerja dilakukan sendiri oleh 

peternak plasma, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk membiayai 

tenaga kerja. Strata I sebesar 100% tenaga kerja dikerjakan sendiri 

oleh peternak plasma selaku pemilik usaha budidaya ayam 

pedaging. Strata II sebesar 88,89% tenaga kerja dikerjakan sendiri 

dan sisanya yakni 11,11% peternak plasma menggunakan tenaga 

kerja sewa. Sedangkan pada strata III sebesar 77,78% tenaga kerja 

dikerjakan sendiri oleh peternak dan sisanya yakni 22,22% 
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peternak plasma menggunakan tenaga kerja sewa. Baik pada strata 

II dan III pada usaha budidaya ayam pedaging dalam penggunaan 

tenaga kerja melibatkan tenaga kerja sewa untuk membantu dalam 

menjalankan usaha tersebut dikarenakan peternak plasma selau 

pemilik usaha budidaya ayam pedaging memiliki pekerjaan utama 

diluar sektor peternakan dan hanya menjadikan usaha budidaya 

ayam pedaging sebagai pekerjaan sampingan. 

 

4.4. Modal Usaha Budidaya Ayam Pedaging (Broiler) 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa total modal /tahun yang 

digunakan peternak plasma pada strata I adalah yang paling tinggi 

apabila dibandingkan strata II dan III . Untuk membangun kandang 

dengan segala peralatan-peralatan penunjang didalamnya peternak 

plasma pada strata I harus mengelurkan modal /ekor/tahun sebesar Rp 

167.279,-. Strata II modal /ekor/tahun yang dikeluarkan sebesar Rp 

169.196,-. Strata III modal /ekor/tahun yang harus dikeluarkan yakni 

sebesar Rp 165.086,-. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 

modal pada strata III adalah yang paling rendah dibandingkan strata II 

dan strata I. Faktor yang mempengaruhi tingginya modal pada strata I 

salah satunya yakni penggunaan pemanas gas indukan (brooder). 

Pemanas gas indukan yang digunakan masih yang biasa sehingga 

pemakaiannya tidak akan berumur panjang yang akan mempengaruhi 

nilai penyusutan yang tinggi meskipun harga belinya rendah. Rincian 

perhitungan modal lebih lengkapnya dapat dilihat pada (Lampiran 3).  
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Tabel 2. Susunan modal tetap dan modal kerja peternak plasma per ekor 

per tahun 

 
Sumber: Data primer diolah, 2014 

Modal pada usaha budidaya ayam pedaging dibedakan menjadi 

dua, yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal tetap adalah modal yang 

tidak habis dalam satu periode produksi sehingga struktur biaya dalam 

bentuk penyusutan-penyusutan aktiva tetap berdasarkan umur 
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ekonomisnya. Modal tetap pada usaha budidaya ayam pedaging terdiri 

dari: tanah, kandang, tempat pakan, tempat minum, pemanas indukan 

dan alat-alat penunjang lainnya. Modal kerja terdiri dari: DOC, pakan, 

vaksin, obat-obatan, tenaga kerja, sekam, listrik, air, gas elpiji dan lain-

lain. Soekartawi (1995) menyatakan bahwa modal adalah barang-barang 

atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. 

Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuk, kepemilikan 

serta berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal dibagi 

menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. Berdasarkan 

kepemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal 

masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari 

perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya, 

contoh bunga yang diperoleh dari bank, sedangkan yang dimaksud 

modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan 

digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. 

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu Ismail, dkk (2013) 

menyatakan bahwa modal tetap dan modal kerja yang harus dikeluarkan 

peternak opened house system yakni Rp 15.140,- maka modal yang telah 

dikeluarkan oleh peternak plasma PT. Reza Perkasa Unit Budidaya 

Madiun sangat besar. 

Sumber modal pada peternak plasma usaha budidaya ayam 

pedaging pola kemitraan adalah berasal dari 2 sumber yakni: modal 

sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang dikeluarkan 

oleh peternak plasma sedangkan modal asing adalah modal yang yang 

dikeluarkan oleh perusahaan inti. Modal yang dikeluarkan oleh peternak 

plasma meliputi: kandang, tempat pakan, tempat minum, tanah, 

pemanas indukan dll. Sedangkan modal yang dikeluarkan oleh 

perusahaan inti meliputi: DOC, pakan, vaksin dan obat-obatan. 

 

 

 

 



48 

 

Tabel 3. Sumber modal usaha budidaya ayam pedaging pola kemitraan 

per tahun 

No Sumber Modal 
Skala Usaha 

Strata I Strata II Strata III 

1 
Modal Sendiri 

(Rp) 
49.453.884 77.971.744 132.687.138 

2 
Modal Asing 

(Rp) 
166.670.584 269.895.232 491.007.770 

3 
Total Modal 

(Rp) 
216.124.468 347.866.976 623.694.908 

Sumber: Data primer diolah, 2014 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sumber 

modal sendiri /tahun pada strata III (Rp 132.687.138,-) adalah yang 

paling besar apabila dibandingkan dengan strata II (Rp 77.971.744,-) 

dan strata I (Rp 49.453.884,-). Penggunaan sumber modal asing atau 

modal yang berasal dari perusahaan inti pada strata III (Rp 

491.007.770,-) adalah yang paling besar apabila dibandingkan dengan 

strata II (269.895.232,-) dan strata I (Rp 166.670.584,-). Besarnya 

sumber modal pada strata III dikarenakan pada strata III jumlah 

kepemilikan ternak yang dipelihara tiap periodenya adalah yang paling 

besar. 

 

4.5. Analisis Rugi-Laba 

 Analisis rugi-laba pada penelitian ini yaitu dipergunakan dalam 

perhitungan total keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang 

diderita peternak plasma pada usaha budidaya ayam pedaging pola 

kemitraan. Dalam analisis rugi-laba adapun faktor yang mempengaruhi 

adalah penerimaan dan biaya produksi yang terdiri dari: biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. Dari perhitungan kedua variabel tersebut nantinya 

akan diperoleh total keuntungan peternak plasma. Perhitungan total 

penerimaan, biaya produksi dan keuntungan disajikan dalam laporan 

laba rugi (Tabel 4). 
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Tabel 4. Laporan rugi-laba peternak plasma per periode 

 

Sumber: Data primer diolah, 2014 

4.5.1. Biaya Produksi 

 Biaya produksi pada usaha budidaya ayam pedaging 

dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap terdiri 

dari: sewa tanah, penyusutan kandang, penyusutan peralatan, pajak 

serta tenaga kerja tetap, sedangkan yang mencakup biaya variabel 

terdiri dari DOC, pakan, vaksin, obat-obatan, sekam, gas elpiji, 

listrik, tenaga kerja harian dan dan biaya lain-lainnya. Biaya 

produksi /ekor dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada I (Rp 

26.816,-). adalah yang paling rendah apabila dibandingkan dengan 
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strata III (Rp 26.959,-) dan strata II (Rp 27.339,-). Biaya produksi 

yang tinggi menyebabkan total biaya pengeluaran yang harus 

dikeluarkan oleh peternak plasma untuk menjalankan usaha 

budidaya ayam pedaging tiap periode produksinya menjadi besar. 

Sehingga total keuntungan yang diperoleh peternak plasma tiap 

periodenya menjadi rendah. Biaya pakan merupakan biaya 

produksi tertinggi dibandingkan dengan biaya produksi yang lain. 

Biaya pakan pada strata III (71,94%) adalah yang paling tinggi 

dibandingkan dengan strata II (71,90 %) dan strata I (71,61 %).  

Soekartawi (2002) menyatakan bahwa total biaya produksi 

merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan dalam suatu usaha 

budidaya ayam pedaging. Biaya ini terdiri dari biaya tetap dan 

biaya tidak tetap atau biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya 

yang di keluarkan untuk sarana poduksi dan berkali-kali dapaat 

dipergunakan. Biaya tetap ini antara lain berupa tanah, kandang, 

peralatan yang digunakan, dan sarana transportasi. Dibandingkan 

dengan penelitian terdahulu Fitriza, dkk (2012) biaya produksi 

/periode yang harus dikeluarkan oleh peternak plasma yakni Rp 

14.902,-. Hal itu menunjukkan bahwasannya penggunaan biaya 

produksi pada peternak plasma pola kemitraan dengan PT. Reza 

Perkasa Unit Budidaya Madiun sangat besar sehingga akan 

berpengaruh terhadap total keuntungan yang didapat peternak 

plasma tidak maksimal.  

Semakin banyak jumlah populasi ayam pedaging yang 

dipelihara setiap periode produksi maka pengeluaran biaya 

produksinya pun akan semakin besar pula. Penggunaan biaya 

produksi antara strata I, II dan III mengalami perbedaan yang 

dipengaruhi oleh volume atau jumlah populasi ayam pedaging yang 

dipelihara dalam setiap periode produksi pemeliharaan dan bisa 

disebabkan oleh penambahan sarana dan prasarana penunjang akan 

kebutuhan ayam pedaging selama periode pemeliharaan misalnya: 

pakan tambahan, vitamin dan obat-obatan serta penggunaan tenaga 

kerja sewa.  
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4.5.2. Penerimaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak menjadikan 

penerimaan dari besarnya bobot badan ayam pedaging akhir yang 

diperoleh merupakan parameter utama dalam mendapatkan 

keuntungan usaha budidaya ayam pedaging pola kemitraan ini. 

Selain penerimaan yang didapat dari bobot badan akhir ayam 

pedaging, peternak mendapatkan penerimaan yang berasal dari 

bonus dan subsidi pemeliharaan. Semakin banyak jumlah populasi 

ayam pedaging yang dipelihara tiap periode produksi pemeliharaan 

dan bobot badan akhir ayam pedaging yang diperoleh semakin 

tinggi, maka penerimaan yang diperoleh tiap peternak akan tinggi 

pula. Untuk bonus peternak jarang sekali mendapatkannya 

dikarenakan harga ayam di pasaran cenderung fluktuatif dan harga 

di bawah nilai kontrak. Penerimaan /ekor dari hasil penelitian 

meunjukkan bahwa pada strata II (Rp 29.845,) adalah yang paling 

tinggi apabila dibandingkan dengan strata III (Rp 29.813,-) dan 

strata I (Rp 28.494,-). Tingginya penerimaan pada strata I 

disebabkan oleh bobot badan akhir ayam pedaging yang tinggi. 

Sehingga penjualan ayam pedaging pada strata II (99,44 %) adalah 

yang paling tinggi dibandingkan dengan strata III (99,43 %) dan 

strata I (99,42 %).   

Penerimaan pada usaha budidaya ayam pedaging pola 

kemitraan ini diperoleh dari banyaknya bobot badan ayam 

pedaging akhir yang dicapai disetiap populasi pemeliharaan per 

periode produksi. Sebenarnya sumber penerimaan lain peternak 

plasma bisa berasal dari penjualan karung pakan, kotoran dan 

kardus DOC, akan tetapi peternak tidak memperhitungkannya 

dikarenakan jumlah masing-masing item tidak terlalu banyak dan 

digunakan peternak sendiri. Semisal pada kasus karung pakan, 

biasanya pada saat panen hasil pertanian seperti: padi, jagung, 

kacang dsb peternak menggunakannya sendiri atau ketika ada 

tetangga yang membutuhkan peternak memberikan karung pakan 

tersebut. Kotoran ayam hanya laku dijual ketika musim kemarau 
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saja dikarenakan pada musim kemarau kotoran bisa kering dan bisa 

dipergunakan, sebagai contohnya bisa dimanfaatkan untuk 

membakar batu-bata tetapi ketika musim penghujan kotoran ayam 

akan sulit kering sehingga tidak laku apabila dijual.  

Penerimaan tertinggi per periode produksi diperoleh 

peternak plasma pada strata II yakni Rp 29.845,- /ekor. Hal tersebut 

berhubungan dengan sistem manajemen produksi pemeliharaan 

yang diterapkan peternak plasma sudah cukup tertata dengan baik. 

Faktor utama penentu penerimaan yang diperoleh peternak plasma 

disebabkan karena beberapa hal semisal mortalitas yang rendah, 

bobot badan rata-rata tinggi serta tingkat konsumsi pakan atau FCR 

yang rendah. Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu 

Fitriza, dkk (2012) menyatakan bahwa penerimaan peternak plasma 

dengan jumlah kepemilikan 7.090 ekor sebesar Rp 15.444,- /ekor. 

Hal tersebut menunjukkan bahwasannya penerimaan peternak 

plasma di PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun terbilang tinggi 

karena disebabkan harga kontrak yang ditawarkan perusahaan inti 

cukup tinggi yakni Rp 15.850,- /kg.  

4.5.3. Keuntungan 

Keuntungan /ekor dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada strata III (Rp 2.854.-) adalah yang paling tinggi apabila 

dibandingkan dengan strata II (Rp 2.506,-) dan strata I (Rp 1.679,-). 

Meskipun total penerimaan yang diperoleh peternak plasma pada 

strata II tinggi akan tetapi biaya produksi yang harus dikeluarkan 

juga tinggi sehingga total keuntungan yang didapat tidak maksimal. 

Hasil penelitian (Tabel 4) menunjukkan bahwa dari ketiga strata 

tersebut bahwa keuntungan atau laba yang diperoleh peternak plasma 

setiap periode produksi tertinggi yakni pada strata III dengan 

keuntungan /ekor Rp 2.854,-. Apabila dibandingkan dengan 

penelitian terdahulu Fitriza, dkk (2012) keuntungan peternak plasma 

sebesar Rp 1.591,- /ekor/periode maka keuntungan yang diperoleh 

peternak plasma PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun sudah 

cukup tinggi. 
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Keuntungan dalam usaha budidaya ayam pedaging pola 

kemitraan diperoleh dari total penerimaan dikurangi total biaya 

produksi pemeliharaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

keuntungan pada usaha budidaya ayam peaging dengan pola 

kemitraan di setiap strata usaha menununjukkan hasil yang berbeda. 

Keuntungan yang diperoleh tiap peternak tergantung seberapa 

jumlah penerimaan yang diperoleh dan seberapa biaya produksi yang 

harus dikeluarkan oleh masing-masing peternak plasma tersebut. 

Hoddi, dkk (2011) menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh 

peternak ayam pedaging merupakan hasil dari penjualan ternak 

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa 

produksi. Hasil itu harus dikurangi dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkannya. Setelah semua biaya tersebut dikurangkan barulah 

peternak memperoleh keuntungan bersih. 

Faktor utama penentu dalam memperoleh keuntungan yang 

maksimal pada usaha budidaya ayam pedaging adalah besarnya 

jumlah penerimaan dikurangi dengan penggunaan biaya produksi 

yang rendah. Adapun faktor lain yang mempengaruhi keuntungan 

setiap peternak adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas DOC yang diperoleh dari perusahaan inti apakah 

kualitasnya jelek ataukah baik. Kualitas DOC yang baik akan 

mempermudah dalam sistem manajemen pemeliharaan. 

2. Penanganan waktu indukan (brooding), dimana periode  ini 

adalah waktu yang sangat menentukan usaha budidaya ayam 

pedaging dalam mendapatkankan hasil produksi yang 

maksimal. Apabila penanganan semasa brooding tidak 

dijalankan dengan baik maka hasil panen yang diperoleh juga 

tidak akan maksimal. Maka dari itu penanganan pada masa 

brooding pada budidaya ayam pedaging sangatlah penting 

dilakukan dengan sungguh-sungguh. 

3. Peternak menambahkan pakan tambahan berupa Jagung dan 

Tepung ikan. Pada kasus ini belum tentu hasil keuntungan 

yang diperoleh tiap peternak yang menambahkan jagung dan 
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tepung ikan tinggi, dikarenakan jumlah biaya pengeluaran 

untuk membeli jagung dan tepung ikan terlalu besar dan tidak 

sebanding dengan penerimaan yang didapat berupa bobot 

badan. Namun apabila penambahan dilakukan dengan efisien 

yang nantinya berpengaruh terhadap proses pertambahan 

bobot badan harian sehingga bisa meningkatkan bobot badan 

akhir ayam pedaging maka peternak akan mendapat 

keuntungan. 

4. Peternak harus mengeluarkan biaya untuk tenaga kerja.  

5. Secara keseluruhan faktor yang mempengaruhi total 

keuntungan yang diperoleh peternak plasma adalah faktor 

manajemen dalam proses pemeliharaan ayam pedaging, 

apabila seorang peternak sudah lama menggeluti budidaya 

ayam pedaging maka semakin banyak pula pengetahuan dan 

pengalaman peternak tersebut dalam menjalankan setiap 

pengambilan keputusan selama proses pemeliharaan ayam 

pedaging tersebut. 

 

4.6. Analisis Break Even Point 

Analisis BEP pada penelitian usaha budidaya ayam pedaging 

pola kemitraan ini dibagi menjadi 3 macam analisis, yaitu BEPharga, 

BEPproduk dan BEPekor. Ketiga analisis tersebut nantinya akan digunakan 

untuk mengetahui harga minimum, jumlah bobot badan ayam pedaging 

minimum serta jumlah ekor minimum ayam pedaging yang harus 

dipanen. Hasil penelitian (Tabel 5) menunjukkan bahwa dengan asumsi 

nilai harga kontrak Rp 14.957,- s/d Rp 15.265,- Setiap pemanenan 1000 

ekor ayam pedaging BEP yang diperoleh sebagai berikut: BEP harga 

pada strata III (Rp 13.882,-) adalah yang paling baik apabila 

dibandingkan dengan strata II (Rp 14.034,) dan I (Rp 14.158,-). BEP 

produk pada strata III (1.942 kg) adalah yang paling tinggi apabila 

dibandingkan dengan strata II (1.948 kg) dan strata I (1.894 kg). 

BEPekor pada strata III (906 ekor) adalah yang paling baik apabila 

dibandingkan dengan strata II (920 ekor) dan strata I (944 ekor). 
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Tabel 5. BEP berdasarkan harga kontrak peternak plasma 

 

Sumber: Data primer diolah, 2014 

Pada strata I BEP harga (Rp 14.158,-/kg) artinya dengan harga 

kontrak sebesar Rp 14.957,-/kg peternak plasma harus mencapai harga 

minimum penjualan bobot hidup adalah Rp 14.158,-/kg. Strata II BEP 

harga (Rp 14.034,-/kg) artinya dengan harga kontrak sebesar Rp 

15.235,-/kg peternak plasma harus mencapai harga minimum penjualan 

bobot hidup adalah Rp 14.034,-/kg. Strata III BEP harga (Rp 13.882,-

/kg) artinya dengan harga kontrak sebesar Rp 15.265,-/kg peternak 

plasma harus mencapai harga minimum penjualan bobot hidup adalah 

Rp 13.882,-/kg. BEPproduk pada strata I (1.792,84 kgBH) artinya setiap 

perolehan hasil panen 1.894 kgBH ayam pedaging, jumlah bobot badan 

ayam pedaging minimum yang harus dicapai peternak plasma strata I 

adalah 1.792,84 kgBH, strata II (1.794,50 kgBH) artinya setiap 

perolehan hasil panen 1.1948 kgBH ayam pedaging, jumlah bobot 

badan ayam pedaging minimum yang harus dicapai peternak plasma 

strata II adalah 1.794,50 kgBH dan strata III (1.766,07 kgBH) artinya 

setiap perolehan hasil panen 1.942 kgBH ayam pedaging, jumlah bobot 

badan ayam pedaging minimum yang harus dicapai peternak plasma 

strata III adalah 1.766,07 kgBH. BEPekor pada strata I (944 ekor) 

artinya setiap pemanenan 1000 ekor ayam pedaging, jumlah ekor ayam 

pedaging minimum yang harus dicapai peternak plasma strata I adalah 

944 ekor, strata II (920 ekor) artinya setiap pemanenan 1000 ekor ayam 

pedaging, jumlah ekor ayam pedaging minimum yang harus dicapai 

peternak plasma strata II adalah 920 ekor dan  strata III (906 ekor) 
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artinya setiap pemanenan 1000 ekor ayam pedaging, jumlah ekor ayam 

pedaging minimum yang harus dicapai peternak plasma strata III adalah 

906 ekor. Nilai BEP tersebut menunjukkan bahwa apabila peternak 

plasma memperoleh penerimaan sama dengan nilai BEP maka usaha 

budidaya ayam pedaging pola kemitraan yang dijalankannya tidak 

menderita kerugian atau dengan kata lain usaha tersebut dalam keadaan 

impas. 

 Analisis Break Even Point atau analisis titik impas adalah suatu 

teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya produksi 

(biaya tetap dan variabel), keuntungan dan volume kegiatan. Analisis 

Break Even Point dapat digunakan oleh seorang peternak plasma pola 

kemitraan pada usaha budidaya ayam pedaging untuk mengetahui pada 

volume produksi berapakah usaha budidaya ayam pedaging tidak 

menderita kerugian dan tidak pula memperoleh keuntungan atau laba. 

Perhitungan dengan menggunakan harga pasar yang sebenarnya baik 

strata I, II dan III penerimaan yang diperoleh pada usaha budidaya ayam 

pedaging pola kemitraan ini adalah dibawah BEP karena harga ayam di 

pasar Rp 12.032,48 sedangkan harga kontrak yang ditawarkan 

perusahaan inti sebesar Rp 15.841,46 atau selisih Rp 3.809. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dengan nilai harga kontrak yang ditawarkan oleh 

perusahaan inti PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun yang di atas 

harga pasar membuat peternak plasma mampu memperoleh penerimaan 

di atas BEP  (BEPharga, BEPproduk dan BEPekor). Syukur (2008) 

menyatakan bahwa analisis 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. 

 

4.7. R/C Ratio 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RC ratio pada strata III 

(1,11) adalah yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan strata II 

(1,09) dan strata I (1,06). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa R/C 



57 

 

ratio dikatakan layak karena lebih dari angka satu namun strata III 

tingkat kelayakan dan efisiensi usaha budidaya ayam pedaging jauh 

lebih tinggi. Secara keseluruhan usaha budidaya ayam pedaging yang di 

jalankan peternak plasma pada masing-masing strata sudah efisien.  

 

Tabel 6. R/C Ratio peternak plasma 

No Item 
Skala Usaha 

Strata I Strata II Strata III 

1 
Biaya Produksi 

(Rp) 
34.645.670,83 56.209.293,33 101.713.747,67 

2 
Penerimaan 

(Rp) 
36.814.420,83 61.361.677,78 112.634.952,78 

3 R/C Ratio 1,06 1,09 1,11 

Sumber: Data primer diolah, 2014 

Implikasi dari penelitian bahwa pada strata I R/C ratio 1,06 

artinya adalah dengan biaya produksi yang dikeluarkan sebanyak Rp 

1.000.000,- maka pendapatan yang diperoleh peternak plasma ayam 

pedaging adalah Rp 1.060.000,- tiap periode produksinya. Strata II 

dengan R/C ratio 1,09 artinya adalah dengan biaya produksi yang 

dikeluarkan sebanyak Rp 1.000.000,- maka pendapatan yang diperoleh 

peternak plasma ayam pedaging adalah Rp 1.090.000,- tiap periode 

produksinya.  Strata III dengan R/C ratio 1,11 artinya adalah dengan 

biaya produksi yang dikeluarkan sebanyak Rp 1.000.000,- maka 

pendapatan yang diperoleh peternak plasma ayam pedaging adalah Rp 

1.110.000,- tiap periode produksinya.  

Analisis R/C ratio pada usaha budidaya ayam pedaging pola 

kemitraan ini dugunakan untuk mengetahui apakah usaha budidaya 

ayam pedaging yang dijalankan tersebut efisien atau tidak dan nantinya 

berguna sebagai dasar dalam meningkatkan hasil produksi dengan 

meminimalisasi biaya produksi yang dikeluarkan. Suatu usaha budidaya 

ayam pedaging dikatakan menguntungkan apabila perbandingan antara 

penerimaan (revenue) dan biaya produksi (cost) bernilai lebih besar dari 

angka satu. Syamsudin (2000) menyatakan bahwa keberhasilan suatu 
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usaha dapat diukur dengan R/C Ratio. Nilai tersebut merupakan 

imbangan antara penerimaan dengan biaya yang digunakan untuk usaha. 

Suatu usaha dikatakan layak apabila nilai R/C ratio lebih dari satu. 

Semakin besar R/C Rasio maka semakin besar pula tingkat efesiensinya. 

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

Suatu usaha dikatakan layak apabila memiliki nilai R/C ratio ≥ 1 namun 

apabila suatu usaha memiliki nilai R/C ratio < 1 maka usaha tersebut 

akan rugi atau tidak layak untuk dikembangkan.  

 

4.8.  Ratio Rentabilitas 

Pada penelitian usaha budidaya ayam pedaging pola kemitraan 

ini menggunakan 2 macam ratio rentabilitas yakni rentabilitas ekonomi 

dan rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomi merupakan jumlah 

keuntungan atau laba yang diperoleh dibagi dengan total jumlah modal 

(modal sendiri dan modal perusahaan) yang dikeluarkan kemudian 

dikalikan 100%. Modal yang dimaksud adalah modal yang berasal dari 

peternak itu sendiri dan modal yang dikeluarkan oleh perusahaan inti. 

Rentabilitas modal sendiri (usaha) merupakan jumlah keuntungan atau 

laba dibagi dengan jumlah modal sendiri kemudian dikalikan 100%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rentabilitas ekonomi /farm/tahun 

pada strata III (8,64%) adalah yang paling efisien dibandingkan dengan 

strata II (7,41%) dan strata I (5,02%), sedangkan Rentabilitas modal 

sendiri /farm/tahun pada strata III (40,63%) adalah yang paling efisien 

apabila dibandingkan dengan strata II (33,04%)  serta strata I (21,93%). 

Hal itu dikarenakan meskipun penggunaan modal yang besar pada strata 

III namun keuntungan yang diperoleh pun juga tinggi sehingga efisiensi 

usaha berdasarkan perhitungan rentabilitas modal sendiri pada strata III 

lebih tinggi. 
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Tabel 7. Ratio Rentabilitas peternak plasma 

No Item 
Skala Usaha 

Strata I Strata II Strata III 

1 Keuntungan (Rp) 10.846.340 25.761.680 53.912.060 

2 Modal Sendiri (Rp) 49.453.884 77.971.744 132.687.138 

3 Total Modal (Rp) 216.124.468 347.866.976 623.694.908 

4 

Rentabilitas 

Ekonomi 

(%)/tahun 

5,02 7,41 8,64 

5 

Rentabilitas 

Modal Sendiri 

(%)/tahun 

21,93 33,04 40,63 

Sumber: Data primer diolah, 2014 

Implikasi dari penelitian bahwa analisis Rentabilitas 

menunjukkan bahwa Rentabilitas ekonomi pada strata I (5,02) adalah 

buruk, strata II (7,41) dan strata III (8,64) adalah buruk. Sedangkan 

Rentabilitas modal sendiri strata I (21,93) adalah buruk, strata II (33,04) 

adalah rendah dan strata III (40,63) adalah rendah, hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Nikmat (2004). Ratio rentabilitas pada usaha budidaya 

ayam pedaging pola kemitraan ini adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana kemampuan peternak dalam memperoleh laba 

atau keuntungan. Ratio rentabilitas usaha diperoleh dengan membagi 

keuntungan dengan modal sendiri dikalikan 100%. 

Hasil evaluasi analisis rentabilitas menunjukkan bahwa ratio 

rentabilitas atau disebut juga dengan ratio profitabilitas (profitability 

ratio) merupakan suatu perbandingan antara laba yang diperoleh dengan 

modal yang dikeluarkan. Ibrahim (2009) menyatakan bahwa ratio 

rentabilitas adalah tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan dalam 

mempertahankan kebijaksanaan yang menguntungkan dan mampu 

menunjukkan kenaikan modal yang stabil dalam waktu bersamaan, 

dengan kata lain ratio rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Hasil produksi yang 

tidak menentu berpengaruh terhadap total keuntungan peternak plasma 

yang didapat, semakin tinggi hasil produksi maka keuntungan yang 
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diperoleh juga akan tinggi dan sebaliknya. Dibutuhkannya sebuah 

sistem manajemen pemeliharaan yang baik untuk meningkatkan 

efisiensi usaha budidaya ayam pedaging pola kemitraan agar nilai 

rentabilitas modal sendiri yang dicapai bisa lebih tinggi. 

 

4.9. Indeks Performance (IP) Peternak 

Indeks Performance merupakan salah satu perhitungan yang 

digunakan pada usaha budidaya ayam pedaging pola kemitraan, yang 

tujuannya untuk mengetahui apakah suatu sistem manajemen yang 

diterapkan di suatu peternakan tersebut sudah efisien ataukah masih 

kurang. Semakin tinggi nilai IP pada suatu peternakan setiap periode 

produksinya maka semakin baik dan semakin rendah nilai IP maka 

semakin jelek usaha budidaya ayam pedaging tersebut. Standar IP pada 

perusahaan inti PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun adalah ≥ 205. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan peternak 

plasma tiap periode produksi berdasarkan indeks performance pada 

strata II (328,78) adalah yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan 

strata III (328,43) dan strata I (310,63).  

Tabel 8. Indeks Performance peternak plasma  

No Item 
Skala Usaha 

Strata I Strata II Strata III 

1 Umur Panen (hari) 35,92 35,56 36,22 

2 Mortalitas (%) 5,52 3,85 3,68 

3 Bobot Badan x (kg) 1,89 1,95 1,95 

4 FCR 1,60 1,60 1,58 

5 IP 310,63 328,78 328,43 

Sumber: Data primer diolah, 2014 

Implikasi dari penelitian bahwa IP strata I (310,63) adalah yang 

paling rendah disebabkan karena umur panen yang sedikit terlambat 

(35,92 hari), tingginya prosentase mortalitas (5,52 %), bobot badan 

ayam pedaging yang kurang (1,89 kg) dan FCR (1,6). Strata II (328,78) 

dipengaruhi oleh umur panen (35,56 hari), mortalitas (3,85 %), bobot 

badan (1,95 kg) dan FCR (1,60). Strata III (328,43) dipengaruhi oleh 
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umur panen (36,22 hari), mortalitas (3,68 %), bobot badan ayam 

pedaging (1,95), dan FCR (1,58). IP tinggi pada strata II dikarenakan 

tingginya bobot badan akhir ayam pedaging dan umur panen ayam 

pedaging yang pendek.  

Hal-hal yang mempengaruhi nilai IP adalah umur ayam 

pedaging pada saat pemanen, mortalitas atau kematian, bobot badan 

rata-rata dan FCR. IP peternak plasma apabila dibandingkan dengan 

standar IP yang ditetapkan oleh perusahaan inti yakni dengan skor ≥ 205 

adalah sudah memenuhi standar dan bahkan IP peternak plasma pada 

masing-masing strata sudah sangat menjauhi batas standar dari 

perusahaan. Medion (2010) menyatakan bahwa salah satu parameter 

utama yang sering dipergunakan untuk mengukur keberhasilan 

peternakan yaitu indeks performance atau indeks performan (IP). Nilai 

IP digunakan untuk menentukan nilai insentif/ bonus bagi peternak 

(bagi kemitraan) maupun pekerja kandang. Bagi peternak plasma IP 

dapat berguna sebagai bahan evaluasi dalam mengetahui sistem 

manajemen yang diterapkan di peternakan tersebut. Standar IP yaitu ≥ 

300. Tinggi rendahhnya IP tersebut menandakan suatu peternakan telah 

menerapkan sistem manajemen yang cukup efisien dan efektif ataukah 

belum. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada usaha 

budidaya ayam pedaging peternak plasma kepemilikan 3.778 ekor 

adalah yang paling menguntungkan berdasarkan indikator ekonomi 

sebagai berikut: 

5.1.1 Nilai modal (Rp 165.086,-), biaya produksi (Rp 26.959,-) total 

penerimaan (Rp 29.813,-) dan total keuntungan (Rp 2.854,-).  

5.1.2 BEPharga (Rp 13.882,-), BEPproduk (1.766,07 kg), BEPekor (906 

ekor), R/C Ratio (1,11), Rentabilitas ekonomi (8,64) dan 

Rentabilitas modal sendiri (40,63).  

5.1.3 Namun Indeks Performance (IP) atau tingkat keberhasilan 

peternak plasma tiap periode produksi pada tingkat strata II 

adalah yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan strata III 

dan strata I. 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis menyarankan 

sebagai berikut: 

5.2.1 Peternak plasma pada strata I disarankan meningkatkan sistem 

manajemen pemeliharaan agar hasil yang diperoleh bisa optimal. 

5.2.2 Peternak plasma pada strata II meskipun nilai IP yang diperoleh 

adalah yang paling tinggi akan tetapi disarankan untuk 

memperhatikan dalam penggunaan akan faktor-faktor biaya 

produksi karena biaya produksi pada strata II adalah yang paling 

besar. 

5.2.3 Secara keseluruhan peternak plasma strata I, II dan III sebaiknya 

mengevaluasi kembali dalam penggunaan akan faktor-faktor 

biaya produksi serta meningkatkan sistem manajemen produksi 

yang diterapkan agar hasil dan keuntungan yang diperoleh bisa 

maksimal. 
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5.2.4 Hasil dari penelitian tidak bisa maksimal karena pengambilan 

data yang dilakukan pada saat penelitian hanya dalam satu 

periode saja. 
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Lampiran 1. Data Karakteristik Peternak Plasma  

 

Lampiran 2. Umur, Tingkat Pendidikan, Lama Beternak, Pekerjaan Utama, 

Jumlah Anggota Keluarga dan Tenaga Kerja Peternak Plasma 
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Lampiran 3. Rincian Modal Tetap Peternak Plasma  
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Lampiran 4. Rincian Biaya Produksi (Biaya Tetap dan 

Biaya Variabel) Peternak Plasma /Periode 

Strata I 

 

 

 



74 

 

Lampiran 5. Rincian Biaya Produksi (Biaya Tetap dan Biaya 

Variabel) Peternak Plasma /Periode Strata II 
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Lampiran 6. Rincian Biaya Produksi (Biaya Tetap dan Biaya 

Variabel) Peternak Plasma /Periode Strata III 
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Lampiran 7. Data Pemeliharaan Peternak Plasma /Periode 

No Nama

1 Rohman 1000 975 37 1755 1.80 2900 2.90 1.61 25 2.5%

2 Parno 1000 900 36 1710 1.90 2900 2.90 1.526 100 10.0%

3 Riyadi 1000 950 37 1805 1.90 3100 3.10 1.632 50 5.0%

4 Udin 1200 1150 35 2185 1.90 3642 3.035 1.597 50 4.17%

5 Suryadi 1200 1140 35 2052 1.80 3480 2.90 1.61 60 5.0%

6 Sutrisno 1200 1150 35 2185 1.90 3642 3.035 1.597 50 4.17%

7 Choirul 1300 1235 36 2470 2.00 4173 3.21 1.605 65 5.0%

8 Supriyanto 1500 1400 36 2520 1.80 4350 2.90 1.61 100 6.67%

9 Sodin 1500 1450 35 2900 2.00 4800 3.20 1.60 50 3.33%

10 Paimin 1500 1400 37 2660 1.90 4800 3.20 1.68 100 6.67%

11 Kasrin 1500 1350 36 2565 1.90 4500 3.00 1.579 150 10.0%

12 Dwi P. 1600 1540 36 2926 1.90 4856 3.035 1.597 60 3.75%

1291.67 1220.00 35.92 2311.08 1.89 3928.58 3.03 1.604 71.67 5.52%

Pakan
Strata I

Rata-rata

FCR

Mortalitas

ekor %/ekorTotalRata-rataTotal
DOC masuk Ayam panen Umur Panen

Bobot Badan
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No Nama

1 Salamun 1700 1640 35 3362 2.05 5440 3.20 1.56 60 3.53%

2 Keswari 1800 1746 35 3570 2.04 5760 3.20 1.57 54 3.00%

3 Miswan 2000 1900 35 3610 1.90 6000 3.00 1.58 100 5.00%

4 Susilo 2000 1950 35 3705 1.90 6000 3.00 1.58 50 2.50%

5 Slamet 2000 1900 37 3610 1.90 6200 3.10 1.63 100 5.00%

6 Tukimin 2000 1900 35 3420 1.80 5800 2.90 1.61 100 5.00%

7 Samsudin 2000 1900 36 3800 2.00 6400 3.20 1.60 100 5.00%

8 Suyadi 2500 2440 37 4636 1.90 8000 3.20 1.68 60 2.40%

9 Mursyid 2500 2420 35 4950 2.05 8000 3.20 1.56 80 3.20%

2055.56 1977.33 35.56 3851.44 1.95 6400.00 3.11 1.60 78.22 3.85%Rata-rata

Pakan

FCR

Mortalitas

Ekor %
DOC masuk Ayam panen Umur Panen

Bobot Badan

Rata-rataTotal Total /ekor

Strata II
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No Nama

1 Sarju 3000 2850 36 5842.5 2.05 9675 3.23 1.57 150 5.00%

2 Sumanto 3000 2850 35 5415 1.90 9000 3.00 1.58 150 5.00%

3 Siswanto 3000 2950 36 5605 1.90 9000 3.00 1.58 50 1.67%

4 Sisno 3000 2850 38 5700 2.00 9600 3.20 1.60 150 5.00%

5 P. Tres 3000 2940 35 5586 1.90 9000 3.00 1.58 60 2.00%

6 Sugiri 3500 3325 38 6982.5 2.10 11375 3.25 1.55 175 5.00%

7 Edy Maryoto 4500 4455 35 8464.5 1.90 13500 3.00 1.58 45 1.00%

8 Basori 5500 5200 37 9880 1.90 16500 3.00 1.58 300 5.45%

9 Pramono 5500 5335 36 10136.5 1.90 16775 3.05 1.61 165 3.00%

3777.78 3639.44 36.22 7068.00 1.95 11602.78 3.08 1.58 138.33 3.68%

Total

Rata-rata

FCR
Strata III

DOC masuk Ayam panen Umur Panen

Bobot Badan

Rata-rata

Mortalitas

Ekor %/ekorTotal

Pakan
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Lampiran 8. Rincian Total Penerimaan Peternak Plasma /Periode 

Strata I 
Total Penerimaan 

Strata II 
 Total Penerimaan  

Strata III 
 Total Penerimaan  

No Nama No Nama No Nama 

1 Rohman  Rp        27,957,625  1 Salamun  Rp   53,544,950.00  1 Sarju  Rp   93,072,625.00  

2 Parno  Rp        27,231,250  2 Keswari  Rp   56,860,300.00  2 Sumanto  Rp   86,296,750.00  

3 Riyadi  Rp        28,745,750  3 Miswan  Rp   57,521,250.00  3 Siswanto  Rp   89,325,750.00  

4 Udin  Rp        34,803,750  4 Susilo  Rp   59,035,750.00  4 Sisno  Rp   90,814,000.00  

5 Suryadi  Rp        32,693,950  5 Slamet  Rp   57,521,250.00  5 P. Tres  Rp   89,022,850.00  

6 Sutrisno  Rp        34,803,750  6 Tukimin  Rp   54,509,750.00  6 Sugiri  Rp 111,224,750.00  

7 Choirul  Rp        39,335,875  7 Samsudin  Rp   60,532,750.00  7 Edy M.  Rp 134,912,200.00  

8 Supriyanto  Rp        40,157,250  8 Suyadi  Rp   73,877,850.00  8 Basori  Rp 157,478,250.00  

9 Sodin  Rp        46,189,000  9 Mursyid  Rp   78,851,250.00  9 Pramono  Rp 161,567,400.00  

10 Paimin  Rp        42,376,250  Rata-rata  Rp        61,361,678  Rata-rata  Rp      112,634,953  

11 Kasrin  Rp        40,861,750  

      12 Dwi P.  Rp        46,616,850  

      Rata-rata  Rp        36,814,421  
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Lampiran 9. Rincian Total Keuntungan /Periode 

Strata I 
Keuntungan 

Strata II 
Keuntungan 

Strata III 
Keuntungan 

No Nama No Nama No Nama 

1 Rohman  Rp   1,990,784.00  1 Salamun  Rp   5,694,538.00  1 Sarju  Rp   9,597,874.00  

2 Parno  Rp   1,272,409.00  2 Keswari  Rp   6,244,732.00  2 Sumanto  Rp   7,275,499.00  

3 Riyadi  Rp   1,526,909.00  3 Miswan  Rp   4,775,218.00  3 Siswanto  Rp 10,304,499.00  

4 Udin  Rp   2,743,028.00  4 Susilo  Rp   6,289,718.00  4 Sisno  Rp   6,638,749.00  

5 Suryadi  Rp   1,677,828.00  5 Slamet  Rp   3,515,218.00  5 P. Tres  Rp   8,761,599.00  

6 Sutrisno  Rp   2,767,028.00  6 Tukimin  Rp   3,023,718.00  6 Sugiri  Rp 12,033,165.00  

7 Choirul  Rp   2,626,406.00  7 Samsudin  Rp   4,350,718.00  7 Edy M.  Rp 16,824,209.00  

8 Supriyanto  Rp   1,451,608.00  8 Suyadi  Rp   4,836,600.00  8 Basori  Rp 13,349,301.00  

9 Sodin  Rp   3,961,358.00  9 Mursyid  Rp   7,641,000.00  9 Pramono  Rp 13,505,951.00  

10 Paimin  Rp      835,608.00  Rata-rata  Rp        5,152,384  Rata-rata  Rp      10,921,205  

11 Kasrin  Rp   1,211,108.00              

12 Dwi P.  Rp   3,960,926.00              

Rata-rata  Rp        2,168,750              
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Lampiran 10. Break Even Point Peternak Plasma /Periode 

BEP harga BEP  produk BEP ekor BEP harga BEP produk BEP ekor BEP harga BEP  produk BEP ekor

No Nama (Rp) (kg) (ekor) No Nama (Rp) (kg) (ekor) No Nama (Rp) (kg) (ekor)

1 Rohman 14,795.92 1640.04 911.13 1 Salamun 14,232.72 3020.64 1473.48 1 Sarju 14,287.51 5268.24 2569.87

2 Parno 15,180.61 1639.58 862.94 2 Keswari 14,178.03 3195.09 1566.22 2 Sumanto 14,593.03 4987.3 2624.89

3 Riyadi 15,079.69 1719.06 904.77 3 Miswan 14,611.09 3329.56 1752.4 3 Siswanto 14,098.35 4987.24 2624.86

4 Udin 14,673.10 2024.5 1065.53 4 Susilo 14,236.45 3329.51 1752.37 4 Sisno 14,767.59 5312.49 2656.25

5 Suryadi 15,115.07 1958.64 1088.14 5 Slamet 14,960.12 3409.09 1794.26 5 P. Tres 14,368.29 5065.5 2666.05

6 Sutrisno 14,662.12 2022.98 1037.43 6 Tukimin 15,054.40 3250.11 1805.62 6 Sugiri 14,205.74 6259.83 2980.87

7 Choirul 14,862.13 2317.82 1158.91 7 Samsudin 14,784.75 3546.36 1773.18 7 Edy M. 13,950.97 7452 3922.1

8 Supriyanto 15,359.38 2443.82 1357.68 8 Suyadi 14,892.42 4357.68 2293.52 8 Basori 14,587.95 9095.04 4786.86

9 Sodin 14,561.26 2665.93 1332.97 9 Mursyid 14,385.91 4494.46 2247.23 9 Pramono 14,606.76 9343.15 4917.45

10 Paimin 15,616.78 2622.71 1380.37 14,592.87 3548.06 1828.7 14,385.13 6418.98 3305.47

11 Kasrin 15,458.34 2503.45 1317.61

12 Dwi P. 14,578.24 2692.95 1417.34

14,995.22 2187.62 1152.9Rata-rata

Strata II

Rata-rata

Strata III

 Rata-rata

Strata I
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Lampiran 11. R/C Ratio Peternak Plasma /Periode 

 

No Nama No Nama No Nama

1 Rohman 1.0767 1 Salamun 1.1190 1 Sarju 1.1150

2 Parno 1.0490 2 Keswari 1.1234 2 Sumanto 1.0921

3 Riyadi 1.0561 3 Miswan 1.0905 3 Siswanto 1.1304

4 Udin 1.0856 4 Susilo 1.1192 4 Sisno 1.0789

5 Suryadi 1.0541 5 Slamet 1.0651 5 P. Tres 1.1092

6 Sutrisno 1.0864 6 Tukimin 1.0587 6 Sugiri 1.1213

7 Choirul 1.0715 7 Samsudin 1.0774 7 Edy M. 1.1425

8 Supriyanto 1.0375 8 Suyadi 1.0701 8 Basori 1.0926

9 Sodin 1.0938 9 Mursyid 1.1073 9 Pramono 1.0912

10 Paimin 1.0201 1.0923 1.1081

11 Kasrin 1.0305

12 Dwi P. 1.0929

1.0629

Strata III

Rata-rata

R/C Ratio
Strata I

Rata-rata

R/C Ratio
Strata II

Rata-rata

R/C Ratio
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Lampiran 12. Indeks Performance (IP) Peternak Plasma /Periode 

No Nama No Nama No Nama

1 Rohman 294.61 1 Salamun 362.20 1 Sarju 343.91

2 Parno 311.27 2 Keswari 360.11 2 Sumanto 326.82

3 Riyadi 299.10 3 Miswan 326.82 3 Siswanto 328.87

4 Udin 325.75 4 Susilo 335.42 4 Sisno 312.50

5 Suryadi 303.46 5 Slamet 299.10 5 P. Tres 337.14

6 Sutrisno 325.75 6 Tukimin 303.46 6 Sugiri 339.37

7 Choirul 328.83 7 Samsudin 329.86 7 Edy M. 340.58

8 Supriyanto 289.84 8 Suyadi 297.62 8 Basori 307.69

9 Sodin 345.25 9 Mursyid 344.44 9 Pramono 318.97

10 Paimin 284.60 328.78 328.43

11 Kasrin 301.01

12 Dwi P. 318.09

310.63

Strata I
IP IP IP

Strata II Strata III

 Rata-rata

 Rata-rata  Rata-rata
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Lampiran 13. Perjanjian Kontrak di PT. Reza Perkasa Unit Budidaya Madiun 
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Lampiran 14. Hasil Rekapitulasi Pemeliharaan Ayam Pedaging Selama Satu Periode 

 


