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ABSTRACT 

 
Research was conducted at two layer farms in Kambingan village, Tumpang 

subdistrict, Malang regency. Respondents of this research were Nur huda’s farm and 
Maksum’s farm. The purpose was to determine  profit, between the short time (16 years) and 
long time (32 years) financial in laying farm. The 64,000 number of Nur huda’s farm and 
32,000 number of Maksum’s farm in this research. The method  was case study. Primary data 
were collected by survey method using structured questionnaire from 1st April to 1st May 
2015. The data were analyzed by descriptive technique using economics formulation 
including : applying the capital, production costs, revenue, profitability ratio equation. The 
results was that the profitable of Nur huda’s farm more higher than Maksum’s farm, on the 
basis of  the capital IDR 224,725,851, value of  production IDR 16,557,453, Revenue IDR   
22,687,483, therefore, it can obtain profit IDR 5,517,026 in producing 1,000 layer. Laying 
farming was more efficient on Nur huda’s farm  based on GPM (26.87 %) , NPM (24.18 %), 
OPM (27.79 %), TAT (1.21 times), ROA (32.73 %), ROE (29.46 %). 
Keywords: short time, long time, capital, production cost, revenue 
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RINGKASAN 

 
Peningkatan populasi ayam petelur beberapa tahun terakhir menunjukan peningkatan. 

Data peningkatan  populasi ayam petelur dari tahun 2011 sebanyak 37.035.251 ekor, pada 
tahun 2012 sebanyak 40.268.631 ekor dan peningkatan populasi ayam petelur tahun 2013 
sebanyak 43.066.361 ekor. Kenaikan jumlah populasi ayam petelur ini menunjukan bahwa 
usaha ini dapat dikatakan menguntungkan.  

Penelitian dilakukan pada bulan 1 April sampai dengan 1 Mei 2015. Penelitian ini 
dilaksanakan di usaha peternakan ayam petelur  di desa kambingan kecamatan Tumpang 
kabupaten Malang.  Penentuan lokasi sampel menggunakan metode purposive sampling. 
Total sample yang digunakan  ada dua peternak dengan lama beternak yang berbeda yaitu Nur 
huda farm  dan Maksum  farm yang memiliki pengalaman yang berbeda.  

Tujuan penelitian adalah mengetahui biaya produksi dan struktur biaya yang 
dipergunakan dalam memproduksi telur ayam dilihat dari laporan rugi laba yang dimiliki oleh 
Nur huda farm dan Maksum Farm. Mengetahui  kemampuan Nur huda farm dan Maksum 
Farm  untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba, yang dilihat berdasarkan nilai 
yang dihasilkan oleh Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM), Operate Profit 
Margin (OPM), Total Asset Turnover (TAT), Return on Asset (ROA), Return on Equity 
(ROE). Kegunaan penelitian ini adalah Saran untuk usaha peternakan ayam petelur yang 
menjadi responden sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan produktifitas usaha ternak 
yang telah diusahakan dan juga sebagai pertimbangan dalam pengembangan usaha, serta  
umbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.  

Materi penelitian ini adalah Nur huda farm yang memiliki populasi sebesar 64.000 dan 
memiliki pengalaman selama 32 tahun dan Maksum farm yang memiliki populasi 32.000 dan 
memiliki pengalaman selama 16 tahun. Metode penelitian yang digunakan pada pelaksanaan 
penelitian adalah studi  kasus. Pengambilan data dilakukan dengan survei yaitu 
mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik yang 
dijadikan sebagai responden, sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara 
tidak langsung yang diambil melalui hasil penelitian terdahulu, buku, dan jurnal. Data yang 
diperoleh dianalisis secara deskriptif yaitu menggunakan rumus rumus ekonomi sesuai 
kebutuhan penelitian.  

Hasil penelitian total modal Pada Nur huda farm untuk menghasilkan satu kilogram 
telur membutuhkan modal sebesar Rp 13.434 atau Rp. 224.725.851  untuk setiap 
pemeliharaan 1.000 ekor, sedangkan untuk Maksum farm  untuk memproduksi satu kilogram 
telur membtuhkan modal sebesar Rp. 13.633  atau Rp. 252.542.868 untuk setiap pemeliharaan 
1.000 ekor.  Rata rata  biaya produksi setiap bulan untuk pemeliharaan 1.000 ekor  pada Nur 
huda huda farm adalah Rp. 16.557.453  atau Rp. 11.648 setiap kg telur yang dihasilkan. 
Maksum farm  memiliki rata rata biaya produksi Rp. 18.687.999 untuk setiap pemeliharaan 
1.000 ekor atau Rp. 12.184 setiap kg telur yang dihasilkan. Rata rata Penerimaan untuk 
pemeliharaan 1.000 ekor  pada Nur huda huda farm adalah Rp. 22.687.483 atau Rp. 16.213 
setiap kg telur yang dihasilkan. Maksum farm  memiliki rata rata penerimaan setiap bulannya 
Rp. 24.703.681 untuk setiap pemeliharaan 1.000 ekor atau Rp. 15.907 setiap kg telur yang 
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dihasilkan . Rata rata hasil  perhitungan rasio profitabilitas setiap bulannya   yaitu berdasarkan 
pada Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), Operate Profit Margin (OPM), 
Total Asset Turnover (TAT), Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE) pada 
usaha peternakan ayam petelur Nur huda farm  memiliki nilai masing masing yaitu 26,87 %, 
24,18 %, 27,79 %, 1,21 kali, 32,73 %, 29,46 %, sedangkan Maksum farm  memilki nilai 
masing masing yaitu 23,84 %, 21,45 %, 24,89 % , 1,17 kali , 28,58 %, 25,73 %. 

Kesimpulan dari penelitian adalah usaha peternakan ayam petelur Nur huda  farm 
lebih unggul dalam mendapatkan laba dibandingkan Maksum  farm yang terlihat dari 
indikator ekonomi dan indikator profitabilitas Saran untuk kedua usaha peternakan ayam 
petelur hendaknya lebih mengoptimalkan pemeliharaan agar biaya produksi yang dikeluarkan 
dapat memberikan keuntungan yang maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sektor pertanian merupakan ujung tombak dari pembangunan yang perlu mendapatkan 

pembinaan terarah serta pengembangan yang lebih intensif dan terarah. Melalui peningkatan 

produk kualitas dan kuantitas akan meningkatakan pendapatan petani. Usaha ternak unggas 

ini memiliki prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan. Peternakan ayam petelur  

mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Disatu pihak 

ternak ini memiliki arti sebagai sumber pendapatan dan di lain pihak sebagai sumber bahan 

pangan bermutu tinggi untuk masyarakat, di masa  mendatang, ternak unggas merupakan 

harapan untuk penyediaan daging dan telur yang relatif murah, cepat dihasilkan dan 

terjangkau dibanding komoditas peternakan lainnya. Potensi pengembangan budidaya ayam 

ras petelur ini didukung dengan ketersediaan lahan, sarana produksi dan manajemen yang 

efisien. Secara ekonomi pengembangan ayam ras petelur memiliki prospek bisnis yang sangat 

menguntungkan, karena bertambahnya permintaan dan peluang pasar yang sangat pesat 

(Mariyah, 2010). 

Peluang sektor peternakan ayam petelur di Jawa Timur mencapai peningkatan dari tahun 

ketahun, karena jumlah permintaan yang semakin bertambah akibat pertambahan jumlah 

penduduk. Pencapaian kebutuhan gizi hewan dapat membantu masyarakat dalam 

memperbaiki nilai gizi yang diperoleh dari produksi peternakan yang berupa daging, telur dan 

susu. Data peningkatan populasi ayam petelur dari tahun 2011 sebanyak 37.035.251 ekor, 

pada tahun 2012 sebanyak 40.268.631 ekor dan peningkatan populasi ayam petelur tahun 

2013 sebanyak 43.066.361 ekor (DSPT, 2009).  

 Ayam petelur memiliki sifat nervous (mudah terkejut ), bentuk tubuh ramping, cuping 

telinga berwarna putih, produksi telur tinggi (200 butir/ ekor/ tahun ), efisien dalam 

penggunaan ransum untuk membentuk telur, tidak memiliki sifat mengengram (Sudarmono, 

2003). Usaha peternakan ayam petelur dapat berhasil secara umum ditentukan oleh beberapa  

faktor antara lain bibit, pakan dan tatalaksana.  

 Usaha peternakan ayam petelur, seperti halnya usaha lain, akan berusaha untuk 

mencapai atau mendapatkan keuntungan yang maksimal namun, dalam menjalankan 

usahanya peternak dihadapkan pada permasalahan yang mengganggu jalannya usaha, dan 

tidak jarang permasalahan tersebut sering kali membuat peternak mengalami kerugian, 

permasalahan yang sering dihadapi oleh peternak adalah tingkat mortalitas yang tinggi, dan 

pertumbuhan pullet yang tidak sesuai dengan harapan peternak.  
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 Keuntungan adalah selisih antara penerimaan peternak dan biaya produksi (Rasyaf, 

2002). Keuntungan peternak sangat dipengaruhi oleh besarnya penerimaan dan biaya yang  

dikeluarkan dalam menjalankan produksi atau biaya produksi. Besarnya penerimaan peternak  

dipengaruhi oleh harga jual telur, jumlah ayam yang betelur, ayam afkir yang tidak bertelur, 

dan  juga hasil penjualan produk sampingannya seperti: kotoran ayam dan karung bekas 

pakan.  

 Pengalaman usaha adalah lama melakukan pekerjaan tersebut untuk mendapat 

keuntungan.  Pengalaman kerja menentukan keterampilan dalam melaksanakan suatu tugas 

tertentu, pengalaman kerja dapat berdampak positif atau negatif terhadap kemampuan 

seseorang (Nasaruddin,2008). Sastrohadiwiryo (2001) pengalaman bekerja merupakan modal 

utama seseorang untuk terjun dalam bidang tertentu, lama pengalaman dapat berpengaruh 

dalam mendaptakan tingkat keuntungan yang didapatkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat menarik untuk dilakukan studi tentang 

bagaimana tingkat profitabilitas usaha peternakan ayam petelur milik Nur huda dan Maksum 

Farm di kecamatan Tumpang Kabupaten Malang didasarkan atas lama bertenak yang dimiliki 

kedua peternakan tersebut yang terlihat dari surat ijin usaha yang dimilikinya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Usaha peternakan ayam petelur Nur huda farm yang berdiri sejak tahun 1983 ini 

merupakan perusahaan perorangan yang dibangun oleh Bapak Nur Huda, dan Perusahaan 

kedua adalah usaha peternakan ayam petelur Maksum farm, dimana perusahaan ini memulai 

usahanya sejak tahun  1999, juga merupakan perusahaan perseorangan yang dirintis oleh 

Bapak Maksum . 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan , antara lain :  

1. Berapa besar total modal, biaya produksi serta struktur biaya yang dipergunakan 

dalam produksi telur? 

2. Berapa besar kemampuan Nur huda farm  dan  Maksum farm untuk menghasilkan 

laba atau keuntungan?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui total modal, biaya produksi, serta struktur biaya yang dipergunakan dalam 

memproduksi telur ayam dilihat dari laporan rugi laba yang dimiliki oleh Nur huda 

farm dan Maksum Farm. 

2. Mengetahui  berapa besar kemampuan Nur huda farm dan Maksum Farm  untuk 

mendapatkan keuntungan atau laba, yang dilihat berdasarkan nilai yang dihasilkan 

oleh Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin 

(OPM), Total Asset Turnover (TAT), Return on Asset (ROA), dan Return on Equity 

(ROE). 

  

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai: 

1. Saran untuk usaha peternakan ayam petelur yang menjadi responden sebagai bahan 

evaluasi untuk meningkatkan produktifitas usaha ternak yang telah diusahakan dan 

juga sebagai pertimbangan dalam pengembangan usaha. 

2. Sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Penerimaan usaha peternakan ayam petelur di Nur huda dan Maksum Farm  berasal 

dari penjualan telur, ayam petelur afkir, kotoran ayam, dan karung pakan, akan tetapi 

penerimaan yang paling besar adalah pemasukan dari penjualan telur, biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan diantaranya biaya tetap dan tidak tetap. Biaya yang paling 

banyak dikeluarkan adalah biaya pakan, karena pakan digunakan untuk meningkatkan 

produksi telur yang dihasilkan. Analisis yang digunakan untuk mengetahui baik buruknya 

keadaan keuangan perusahaan adalah dengan analisis rasio yang merupakan metode analisis 

yang menggambarkan hubungan antara suatu jumlah penerimaan yang didapatkan dengan  

jumlah biaya produksi yang dikelurakan, atau jumlah penerimaan yang dikeluarkan 

dibandigkan deng modal yang dikeluarkan. 

 Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian 

dari hasil penjualan dan investasi. Pengukuran profitabilitas akan memungkinkan untuk 

mengevaluasi tingkat keuntungan usaha dalam hubungan dengan volume penjualan , jumlah 

aktiva dan investasi tertentu dari pengelola usaha. 
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 Analisis rasio profitabilitas sangat perlu dilakukakan untuk mengetahui tingkat 

keuntungan yang didapatkan oleh usaha peternakan yang menjadi responden. Keadaan yang 

menguntungkan atau profitable dari suatu perusahaan diperlukan  untuk dapat mendukung 

kelangsungan usaha peternakan ayam petelur yang menjadi responden. Jumlah keuntungan 

yang besar akan memberikan kesempatan perusahaan untuk dapat mengembangkan usahanya. 

Pembandingan rasio profitabilitas ini berfungsi untuk mengetahui efektifitas manajemen 

dalam hal lama beternak, efektifitas manajemen tersebut dapat  dilihat dari lama usaha 

peternakan ayam petelur  tersebut dijalankan.  

Sistem kerangka pikir: 
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Usaha peternakan ayam 
petelur 

Nur Huda 
Farm 

Kapasitas : 
64000 

Pengalaman: 
32 tahun 

Maksum 
Farm 

Kapasitas : 
32000 

Pengalaman: 
16 tahun 

Gambar 1. Kerangka konsep  penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Candra, Utami, dan Hartono (2012) mengenai analisa usaha 

peternakan ayam petelur di CV. “Santosa farm” Kecamatan Srengat  Kabupaten Blitar, 

membutuhkan modal sebanyak Rp. 113.463,- per ekor/ tahun. Ternak merupakan persentase 

terbesar dari kesuluruhan modal usaha 37,1 %. Penelitian yang dilakukan Mila (2011) di 

“UD. Jaya” Desa Bululawang Kabupaten Malang menyatakan bahwa modal untuk peternakan 

ayam petelur sebanyak Rp. 71.013,-  per ekor / tahun, 48.71%  modal yang dikeluarkan 

tersebut digunakan untuk pembelian pullet, sedangkan penelitian yang dilakukan Sularso, 

Hartono, dan Utami (2013) di “UD. HS. Indra Jaya” menyatakan bahwa modal yang 

digunakan yaitu sebesar Rp 130.024,- per ekor/Tahun     

Penelitian yang dilakukan  Perwitasari, Roessali, dan Ekowati (2005) mengenai analisis 

profitabilitas perusahaan ayam petelur  PT Suni Tama Perdana Desa Kertosari Kecamatan 

Singorojo Kabupaten Kendal dengan rata rata popuplasi sebesar 25350.33 ekor membutuhkan 

biaya produksi sebesar Rp. 2.555.586.086 / tahun atau Rp. 212.965.507/bulan. Hasil 

penelitian yang dilakukan Cholila (2014) tentang analisis profitabilitas terhadap pengembalian 

asset usaha ayam petelur dengan rata rata populasi 182.622  ekor, membutuhkan biaya 

produksi sebesar 494.570.000/ bulan. 

 Penerimaan yang diperoleh oleh PT Suni Tama Perdana adalah Rp. 3.109.780.576 / 

tahun, dengan penerimaan per hari sebanyak Rp. 259.148.381,33/ bulan (Perwitasari, dkk,  

2005). Penerimaan diperoleh dari penjualan kotoran ayam, telur, dan ayam afkir. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Cholila (2014) bahwa penerimaan yang didapatkan di UD. 

Putra Tamago kota Palu, sebesar Rp. 2.996.538.000/tahun atau Rp. 249.711.500,00 per bulan. 

 Pendapatan bersih  merupakan selisih antara nilai penerimaan yang diperoleh dengan 

biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi dan pembayaran pajak. Pendapatan rata rata 

yang diperoleh di PT Suni Tama Perdana adalah Rp. 371.153,033,50  sehingga setiap bulan 

PT Suni Tama Perdana mendapatkan pendapatan bersih Rp. 30.929.419,45 (Perwitasari, dkk, 

2005). Pendapatan bersih yang dihasilkan oleh UD. Putra Tamago adalah Rp. 

1.176.343.000/tahun atau Rp. 98.028.583,33/ bulan (Cholila, 2014). 

 Hasil yang didapatkan oleh Munandar (2006) nilai Operating Profit Margin (OPM)  di 

Talang suko farm  dan Padi farm di Kecamatan Turen Kabupaten Malang adalah 91,12% dan 

98,07%. Nilai Gross Profit Margin (GPM) dari  peternakan ayam petelur di Kecamatan Turen 

Kabupaten Malang yaitu di Talangsuko farm dan Padi  farm adalah 8,97% dan 2,05%. Nilai 
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dari Net Profit Margin  (NPM) di  Talangsuko farm  dan Padi farm  yang berada di  

Kecamatan turen Kabupaten Malang adalah memiliki nilai masing masing sebesar 8,88% dan 

1,93%. Total Asset Turnover (TAT) yang didapatkan di Kecamatan Turen Kabupaten Malang 

adalah sebesar 1,85 kali dan 0,99 kali. Penelitian ini dilakuan di Talangsuko farm  dan Padi 

farm. 

 Hasil rasio ROA yang ada di PT Suni Tama Perdana selama kurun waktu 3 tahun 

(2002-2004) menunjukan perusahaan dalam keadaan bagus, karena ROA yang dihasilkan 

melebihi suku bunga deposito BCA sebesar 6,5%, hal ini dapat menarik minat investor untuk 

menanamkan modal perusahaan, atau ingin mengajukan kredit di bank untuk menambah 

modal dalam pengembangan usaha (Perwitasari, dkk, 2005). Nilai ROA yang dihasilkan di 

UD. Putra Tamago Palu  sebesar 38,9% menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan 

memanfaatkan aktiva atau asset menghasilkan laba sebesar 38,9%. Semakin tinggi nilai ROA 

maka semakin baik keadaan perusahaan (Cholila, 2014). 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Usaha Peternakan Ayam Petelur 

  Menurut Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 948 /Kpts/  OT.210/ 

10/ 97, usaha peternakan adalah suatu usaha yang pembibitan atau budidaya peternakan dalam 

bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat yang diselenggarakan secara teratur dan 

terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil atau 

sebagai usaha sampingan untuk menghasilkan ternak bibit/ potong, telur, susu, serta 

menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan. 

Surat keputusan Menteri Pertanian No. 362/Kptsn/TN.120/5/1990, berisi tentang 

prosedur untuk memperoleh izin usaha peternakan dimana untuk peternakan rakyat hanya 

perlu mendaftar ke dinas peternakan setempat, sedangakan untuk  mendirikan perusahaan 

peternakan perlu dari izin usaha. SK Menteri Pertanian,  tersebut menyatakan bahwa usaha 

peternakan dengan jumlah kurang dari 10.000 ekor petelur disebut sebagai peternakan rakyat, 

sementara untuk ayam pedaging , jumlah maksimum 15.000  ekor per siklus  disebut 

peternakan rakyat. 
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2.2.2. Ayam Petelur 

Ayam petelur adalah ayam yang mempunyai sifat unggul dalam produksi telur atau 

ayam  yang kemampuan produksi telurnya tinggi. Karakteristik ayam petelur yaitu bersifat 

nervous atau mudah terkejut, bentuk tubuh  ramping, cuping telinga berwarna putih, produksi 

telur tinggi sekitar 200 butir/ekor/tahun, efisien dalam menggunakan pakan untuk produksi 

telur dan tidak mempunyai sifat mengeram. Adapun taksonomi ayam sebagai berikut  

(Susilorini, Sawitri, Muharlien, 2007) 

 

 

 

2.2.2 Pemeliharaan Ayam Petelur 

 Pullet adalah ayam yang dipelihara di umur 0-16 minggu. Pullet adalah ayam masa 

DOC hingga masa bertelur dibawah 5%. Ayam petelur dikelompokan menjadi 3 periode, 

starter (1-56 hari), grower (56-140 hari), layer (140 hari- afkir). Ukuran per lokal kandang 

baterai cukup bervariasi, ukuran  kandang ini didasari atas jenis unggas yang dipelihara, serta 

umur unggas yang ada didalam baterai (Achmanu dan  Muharlien, 2011) . 

HDP =
jumlah telur hari ini

jumlah populasi ∗ 100% 

 

 Pemberian pakan pada ayam petelur dibedakan berdasarkan kebutuhan tiap periode. 

Berikut merupakan kebutuhan nutrisi pakan ayam petelur periode layer menurut NRC (1994)  

Kingdom : Animalia 

Filum : Chordata 

Kelas : Aves 

Subkelas : Neonithes 

Ordo : Galliformes 

Genus : Gallus 

Spesies : Gallus 

domesticus 

Keterangan   

HDP : Hen-day production  adalah untuk 

mengukur produksi telur pada hari ini. 

Jumlah telur hari ini : Jumlah produksi telur pada hari ini 

Jumlah populasi : Jumlah populasi ayam petelur pada 

peternakan tersebut 

  (Rasyaf, 2004) 
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yaitu Energi metabolis  (EM) 2850 (kkal/kg), protein kasar  (PK) 16 % dan kalsium 1,8 %. 

Dalam usaha peternakan ayam petelur perlu selalu melihat dan mengukur hasil yang diperoleh 

dengan semua biaya yang dikeluarkan. Dalam usaha peternakan ayam petelur sekitar 70 % 

dari total biaya adalah merupakan biaya pakan. Berikut merupakan rumus untuk menghitung 

konversi pakan yang dihasilkan: 

Menurut Sudaryani, dan Santoso (2003), lokasi peternakan untuk ayam haruslah 

memenuhi  beberapa syarat persyaratan tersebut antara lain : 

1. Terisolasi dari pemukiman penduduk dan peternakan unggas lainnya. 

2. Terdapat fasilitas jalan yang baik untuk menuju peternakan.  

3. Jarak terhadap peternakan unggas lainnya sekurang kurangnya 1 Km. 

 

2.2.3 Modal 

Suharno (2003) menjelaskan bahwa modal dalam pengertian sehari hari adalah 

sejumlah uang yang perlu dimiliki sebagai langkah awal usaha. Modal tersebut dibedakan 

menjadi dua macam yaitu : 

1. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi. 

Modal jenis ini butuh pemeliharaan supaya berdaya guna dalam jangka waktu lama 

seperti  tanah, gudang, kandang, peralatan dan lain lain. 

2. Modal tidak tetap adalah modal yang habis dipakai dalam satu proses produksi 

misalnya pakan, gaji pegawai, obat, listrik, telepon, dan lain lain.  

Modal dalam usahatani dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa 

uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam satu proses produksi (Soekartawi, 2002). 

Riyanto (2010) menyebutkan bahwa modal tetap merupakan modal yang tidak habis 

dipakai dalam satu kali proses produksi. Modal tetap tidak mudah diperkecil, dalam keadaan 

ekonomi menurun modal tetap tidak dapat dikurangi dengan segera sehingga selalu 

ketinggalan waktunya. Susunan modal tetap relatif permanen dalam jangka waktu tertentu, 

karena susunannya tidak mengalami perubahan cepat. Modal tetap mengalami proses 

perputaran dalam jangka waktu pendek. 
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2.2.4 Biaya produki 

Biaya produksi adalah nilai dari semua faktor produksi yang digunakan baik dalam 

bentuk benda maupun jasa selama proses produksi  berlangsung (Soekarwati,2005). Semua 

pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk 

mengahsilkan barang-barang produksi oleh perusahaan tersebut (Harih,2010). Manajemen 

yang baik sangat diperlukan dalam suatu usaha selain itu juga membedakan antara biaya tetap 

(fixed cost) dan biaya tidak tetap (variabel cost). 

1 Biaya tetap 

Biaya tetap merupakan semua biaya yang dikeluarkan yang besarnya tidak tergantung 

pada jumlah produksi yang dihasilkan, yang antara lain berupa biaya sewa tanah, 

PBB, bunga hutang, dan biaya penyusutan. Biaya penyusutan dihitung mengunakan , 

metode straight line, berikut rumus perhitungannya: 

Penyusutan per tahun =
harga beli asset − Nilai sisa asset

umur ekonomis  

2. Biaya tidak tetap 

Merupakan biaya yang besarnya selalu berubah bergantung jumlah produksi yang 

akan dihasilkan atau dengan kata lain biaya yang digunakan untuk sesuatu barang, 

barang tersebut habis terpakai dalam satu kali produksi. Pada pemeliharaan ayam 

petelur, biaya tidak tetap adalah berupa biaya pembelian pakan, obat obatan, vaksin, 

tenaga kerja, dan lain lainnya. (Warsito,2009). Total biaya merupakan seluruh biaya 

yang dikeluarkan dalam suatu usaha. Berikut rumus matematis total biaya  

(Ibrahim,2009) 

Total Cost = BIaya tetap + Biaya tidak tetap 

Keterangan  

Total Cost Biaya total produksi dalam usaha peternakan ayam petelur 

Biaya tetap Biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun terjadi perubahan 

volume produksi 

Biaya variabel Biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume perubahan 

produksi yang dilaksanakan. 
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2.2.5 Penerimaan 

Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh proses produksi yang disebut 

pendapatan kotor usaha tani atau nilai produksi yang didefinisikan sebagai nilai produk total 

usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual 

(Yusuf,2009). Total penerimaan merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan 

harga jual atau penerimaan dapat dimaksudkan sebagai pendapatan kotor usaha, sebab belum 

dikurangi dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung 

(Soekartawi,2005). 

Penerimaan merupakan semua pendapatan yang didapatkan dari penjualan produk dan 

belum dikurangi dengan biaya pengeluaran, berikut rumus matematis penerimaan 

(Ibrahim,2009) 

Total penerimaan = Harga jual X Tingkat produksi 

Penerimaan usaha peternakan ayam petelur diperoleh setelah hasil produksi dijual yaitu 

bersumber dari penjualan telur, ayam afkir, dan kotoran ayam (Asnawi,2009). 

 

2.2.6 Pendapatan  

Total pendapatan diperoleh dari total penerimaan dikurangi dengan total biaya dalam 

suatu proses produksi (Soekartawi, 2005). Asnawi (2009) menyatakan bahwa keuntungan 

atau pendapatan pada usaha peternakan ayam petelur merupakan selisih antara penerimaan 

total dengan biaya total produksi yang dikeluarkan oleh peternak ayam petelur selama satu 

periode pemeliharaan atau periode produksi. Jika selisih tersebut bernialai positif maka dapat 

dikatakan bahwa usaha ayam petelur tersebut dikatakan untung, sedangkan jika bernilai 

negatif maka usaha tersebut mengalami kerugian. 

π = TR − TC 

Keterangan : 휋 = Income (Pendapatan dari perusahaan ayam petelur adalah 

nilai penerimaan total perusahaan ayam petelur dikurangi 

dengan biaya total yang dikeluarkan pada perusahaan ayam 

petelur. 

TR= Total Revenue (Penerimaan total adalah jumlah unit output 

yang terjual dikalikan harga output per unit 

TC= Total Cost ( Biaya total adalah keseluruhan biaya yang 

digunakan untuk kelangsungan usaha (Rahardja dan 

Manurung, 2010). 
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2.2.7 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan 

yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungan 

penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas semakin baik menggambarkan 

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2012).  

Samryn (2002) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan suatu model analisis 

yang berupa perbandingan data keuangan sehingga informasi keuangan tersebut lebih berarti. 

Hasil yang dapat diketahui dengan analisis rasio profitabilitas meliputi kemampuan 

manajemen menciptakan laba dari aktiva perusahaan, cara manajemen mendanai investasinya, 

dan kecukupan pendapatan yang dapat diterima pemegang saham dari investasi. Analisis rasio 

profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rasio rasio keuangan dari neraca dan 

laporan laba rugi yang disajikan perusahaan. 

Laporan rugi laba dalam presentase yang umum setiap unsur dinyatakan sebagai 

presentase penjualan sehingga memudahkan evaluasi hubungan antara penjualan dan 

pendapatan tertentu serta biaya. Laporan rugi laba yang umum untuk membandingkan kinerja 

dari tahun ke tahun ( Brigham dan Houston, 2010). 

Rasio profitabilitas secara umum ada enam metode penelitian yaitu: 

1. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross profit Margin  adalah merupakan prosentase dari laba kotor ( sales-cost of good 

sold) dibandingakan dengan penjuaalan (sales). Semakin besar gross profit margin  maka 

semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukan bahwa laba kotor 

lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah  

gross profit margin  maka semakin kurang baik operasi perusahaan (Syamsudin,2009). 

Gross Pro it Margin =
Gross Pro it 

Sales  X 100% 

Gross profit margin atau Laba kotor didefinisikan sebagai selisih antara penjualan dan 

harga pokok penjualan. Bagi perusahaan dagang dan manufaktur , harga pokok penjualan 

ini biasanya jumlahnya besar, sehingga perubahan pada harga pokok ini akan berpengaruh 

kepada laba perusahaan. Rasio gross profit margin  ini mengukur efisiensi produksi dan 

penentuan harga jual (Prastowo,2007). 

  Lyn dan Aileen (2008) menyatakan rasio gross profit margin merupakan margin laba 

kotor. Margin laba kotor memperlihatkan hubungan antara penjual dan beban pokok 

penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya 
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persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat 

penjualan kepada pelanggan. 

2. Operating Profit Margin (OPM) 

Operating profit margin  merupakan rasio yang menggambarkan pure profit yang 

diterima dari penjualan yang dilakukan.  Operating profit margin  disebut murni (pure) 

dalam pengertian bahwa jumlah tersebut yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan 

dengan mengabaikan kewajiaban kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiaban 

terhadap pemerintah berupa pembayaran pajak. Seperti halnya gross profit margin 

semakin tinggi rasio  operating profit margin  semakin baik pula operasi suatu 

perusahaan. Standart rata rata operating profit margin  untuk industri adalah 4,6% 

(Syamsudin,2009), 

Operating Pro it Margin =
operating pro it

sales  X 100 % 

Pada rasio  operating profit margin angka laba yang digunakan dalam perhitungan berasal 

dari kegiatan kegiatan usaha pokok perusahaan (Prastowo,2007).     

3. Net Profit Margin (NPM) 

Net profit margin  merupakan rasio antara laba bersih (net profit) yaitu penjualan 

sesudah dikurangi dengan seluruh pajak, kemudian dibandingkan dengan penjualan . 

semakin tinggi  net profit margin maka semakin baik operasi suatu perusahaan 

(Syamsudin,2009), 

Net Pro it Margin =  
net pro it after taxes

Sales  X 100% 

Rasio  net profit margin  mengukur rupiah laba yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah 

penjualan. Rasio ini memberi gambaran tentang laba untuk para pemegang saham sebagai 

presentase dari penjualan. Apabila gross profit margin  mengukur efisiensi produksi dan 

penentuan harga, maka rasio net profit margin ini juga mengukur seluruh efisiensi , baik 

produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen 

pajak. Kombinasi gross profit margin  dan net profit margin dapat memberikan informasi 

menegenai struktur biaya dan laba perusahaan, serta memungkinkan para analisis untuk 

melihat sumber efisiensi dan ketidak efisian perusahaan. (Prastowo, 2007) 

Joel dan Jae (2007) menyatakan bahwa margin laba bersih sama dengan laba bersih 

dibandingkan penjualan bersih. Ini menunjukan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan 

perolehan pada tingkat penjualan khusus. Memeriksa margin laba dan norma industri 

sebuah perusahaan pada tahun tahun sebelumnya, dapat menilai efisiensi operasi dan 
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strategi penetapan harga serta status persaingan perusahaan dengan perusahaan lain dalam 

industri tersebut.  

4. Total Asset Turnover (TAT) 

Total asset turnover  menunjukan tingkat efisiensi penggunakan keseluruhan aktiva 

perusahaan di dalam menghasilkan volume penjulan tertentu. Semakin tinggi rasio  total 

asset turnover  berarti semakin efisien penggunaaan seluruh aktiva di dalam menghasilkan 

penjualan (Syamsudin,2009), 

Total Asset Turnover =
Sales

Total Asset X1 

Total asset turnover ini penting bagi para kreditur dan pemilik perusahaan, tetapi akan 

lebih penting bagi manajemen perusahaan karena hal ini akan menunjukan efisien 

tidaknya penggunaaan seluruh aktiva didalam perusahaan (Sundjaja dan Barlian,2003).  

5. Return on Assets (ROA) 

ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas karena ROA dapat menunjukan 

keberhasilan suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk 

kemudian diproyeksikan dimasa  yang akan datang. Asset atau aktiva adalah keseluruhan 

harta perusahaan yang diperoleh dari modal sendiri maupun modal asing yang digunakan 

untuk kelangsungan hidup suatu usaha. 

Houston (2011) bahwa Rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur 

pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak. Sawir (2005) return on 

asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi usaha tersebut 

dari segi penggunaan asset, 

ROA =
Net Income
Total Modal 

Semakin besar ROA suatu usaha, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

dalam usaha tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi rasio return on asset antara lain: 

rasio perputaran kas, rasio perputaran piutang dan rasio perputaran persediaan 

(Syamsudin,2002). 

6. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity merupakan suatu pengukuran penghasilan (income) yang tersedia 

bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham 

preferens) atas modal yang diinvestasikan didalam perusahaan. Secara umum semakin 
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tinggi  return atau pengahasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik 

perusahaan (Syamsudin, 2009), 

Return On Equity =
Net Pro it After Taxes

Equity  X 100% 

Rasio return on equity (ROE) disebut juga dengan laba atas equity. Rasio ini mengkaji 

sejauh mana suatu perusahaan dalam memepergunakan sumber daya yang dimiliki agar 

mampu memberikan laba atas equitas (Fahmi,2012). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 1 April - 1 Mei 2015 di Nur 

huda dan Maksum farm di Kecamatan Tumpang KabupatenMalang. Penentuan lokasi 

penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan tempat 

yaitu, usaha peternakan ayam petelur ini bersifat usaha mandiri dan telah berdiri minimal lima 

tahun dan lebih dari lima tahun, serta memiliki populasi minimal 30.000, sehingga kedua 

tempat tersebut memiliki pengalaman yang berbeda. Tempat yang menjadi responden adalah 

Nur huda  farm  dan Maksum  farm. 

 

3.2 Metode Penelitian   

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus  yaitu menilai kelayakan 

usaha apakah usaha tersebut layak dikembangkan atau tidak sehingga perlu adanya evaluasi. 

Metode studi kasus adalah metode penelitian tentang subjek yang berkenaan dengan suatu 

fase spesifik atau khas keseluruhan personalitas, dimana kasus yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah usaha peternakan  ayam petelur  Nur huda farm dengan populasi sebanyak 64.000 

ekor dan Maksum farm dengan populasi sebanyak 32.000 ekor. Studi kasus memusatkan diri 

secara insentif dan mendalam terhadap suatu objek dengan mempelajari  sebagai studi kasus 

(Wiratha, 2005). Responden dalam penelitian ini adalah pemilik usaha peternakan ayam 

petelur Nur huda farm dan Maksum farm. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

wawancara yang dilakukan terhadap pemilik dan karyawan usaha peternakan ayam petelur  

“Nur Huda” dan “Maksum“ farm mengenai data keuangan yang diperlukan dengan 

menggunakan daftar pertanyaan. 

 Hariwidjaya dan Bisri (2005) menyatakan bahwa cara memperoleh data yaitu: 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari individu seperti hasil dari 

wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang dilakukan mahasiswa. Data 

primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap pemilik dan 

karyawan usaha peternakan ayam petelur “Nur huda” dan “Maksum” farm 
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mengenai data keuangan yang diperlukan dalam bentuk per produksi yang 

nantinya diolah menjadi per tahun. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan secara tidak langsung yang 

diambil melalui hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan buku. 

Pengambilan sampel responden dilakukan dengan cara multi stage sampling metod 

yaitu metode pengambilan sampel secara bertahap dari elemen populasi yang paling besar ke 

eleman populasi yang lebih kecildan begitu seterusnya. 

Tahap I yang dilakukan sebelum penelitian ini adalah memilih Kabupatenmalang yang 

diguanakan sebagai tempat penelitian dengan metode purposive (sengaja). Pemilihan ini 

dikarenakan  daerah peternakan unggas di Jawa Timur dengan presentase 6,8 % dari jumlah 

populasi ayam di Jawa Timur terdapat di Kabupaten Malang dengan jumlah populasi ayam 

mencapai 2.920.857 pada tahun 2013 (BPS, 2013). 

Tahap II yang dilakukan adalah pemilihan Kecamatan Tumpang menjadi tempat 

penilitian dengan metode purposive (sengaja).  Pemilihan ini dikarenakan jumlah populasi 

ayam petelur  mencapai 209.550 ekor pada tahun 2013 yang berarti 24,22 % dari total 

populasi ayam petelur di KabupatenMalang terdapat di Kecamatan Tumpang (BPS, 2013). 

Tahap  III memilih sentra usaha peternakan ayam petelur. desa Kambingan merupakan 

sentra terbesar ayam petelur di Kecamatan Tumpang. Metode pemilihan ini dilakukan secara 

purposive (sengaja). 

Tahap IV pemilihan usaha peternakan mandiri di desa Kambingan secara purposive 

(sengaja) dengan asumsi peternakan tersebut memilki pengalaman lebih dari lima tahun atau 

minimal telah berdiri dari  lima tahun dengan masa pengalaman yang berbeda, dengan 

minimal populasi sebanyak 30.000 ekor. 

Tahap V pennetuan dua usaha peternakan ayam petelur  mandiri di desa Kambingan 

dengan masa pengalaman yang sama sama memiliki pengalaman lebih lima tahun dan 

memiliki populasi lebih dar 30.000 ekor, yaitu Nur huda  farm  memiliki masa pengalaman 32 

tahun   dan memiliki populasi 64.000 ekor dan Maksum  farm  memiliki masa pengalaman 

beternak selama 16 tahun dan memiliki populasi 32.000 ekor. 
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Gambar 2. Sampling frame 
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3.4 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yaitu menggunakan rumus rumus 

ekonomi  sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat memeberikan gambaran realitas 

yang ditemukan dari hasil penelitian. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut 

1. Biaya total (Ibrahim,2009) 

 Total Cost = Biaya Tetap + Biaya Tidak Tetap 

Keterangan:  

Total Cost : Keseluruhan biaya yang digunakan untuk 

kelangsungan usaha peternakan ayam petelur. 

Biaya tetap : Biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun 

terjadi perubahan volume produksi, misalnya : biaya 

sewa, beban bunga pinjaman, gaji karyawan, biaya 

pajak kendaraan, pemeliharaan aktiva, dan biaya 

kerusakan aktiva 

Biaya tidak tetap : Biaya yang selalu berubah sesuai dengan 

perubahan   volume produksi, misalnya biaya 

ongkos angkut, biaya bahan bakar, biaya pakan , 

biaya retribusi, biaya asuransi, biaya listrik, biaya 

rekening telepon. 

2. Penerimaan total (Ibrahim, 2009) 

Total penerimaan = Harga jual X Tingkat produksi 

Keterangan: 

Total penerimaan : Penerimaaan total adalah jumlah unit yang terjual 

dikalikan harga output per unit 

Harga jual       : Harga jual per unit output,misalnya harga telur/Kg 

Tingkat produksi       : Jumlah unit output yang terjual, misalnya jumlah 

telur/kg. 
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3. Pendapatan (Rahardja dan Manurung , 2010) 

휋 = TR − TC 

Keterangan : 

 휋  = Income (Pendapatan dari perusahaan ayam petelur adalah 

nilai penerimaan total perusahaan ayam petelur dikurangi 

dengan biaya total yang dikeluarkan pada perusahaan ayam 

petelur. 

TR  = Total Revenue (Penerimaan total adalah jumlah unit output 

yang terjual dikalikan harga output per unit 

TC  = Total Cost (Biaya total adalah keseluruhan biaya yang 

digunakan untuk kelangsungan usaha. 

 

4. Analisis Profitabilitas (Syamsudin,2009) 

a. Rasio Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Pro it Margin =
Gross Pro it 

Sales  X 100% 

Keternagan: 

 Gross profit atau laba kotor adalah penjualan sebelum dikurangi 

dengan seluruh pajak  

 Sales atau penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari 

penjualan ternak afkir, dan telur. 

b. Rasio Operating Profit Margin (OPM) 

Operating Pro it Margin =
Operating Pro it

Sales  X 100 % 

Keterangan: 

 Operating profit  atau laba operasi adalah laba yang diperoleh dari 

hasil operasi perusahaan  

 Sales atau penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari 

penjualan ayam afkir, dan telur. 
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c. Rasio  Net Profit Margin (NPM) 

Net Pro it Margin =  
Net Pro it After Taxes

Sales  X 100% 

Keterangan : 

 Net profit after taxes atau laba bersih setelah pajak  adalah 

penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh pajak. 

 Sales atau penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari 

penjualan ayam afkir, dan telur. 

d. Rasio Total Asset Turnover (TAT) 

Total Asset Turnover =
Sales

Total Asset X1 

Keterangan : 

 Sales atau penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari 

penjualan ayam afkir, dan telur. 

 Total asset adalah total aktiva perusahaan dalam menghasilkan 

volume penjualan  

e. Rasio Return on Asset  (ROA) 

ROA =
Net Income
Total Modal 

Keterangan : 

 Net profit atau laba bersih.(Rp) 

 Total  modal adalah keseluruhan aktiva perusahaan dalam 

menghasilkan volume penjualan   

f. Rasio Return on Equity (ROE) 

Return On Equity =
Net Pro it After Taxes

Equity  X 100% 

Keterangan : 

 Net profit after taxes atau laba bersih setelah pajak adalah 

penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh pajak. (%) 

 Equity atau total modal sendiri modal internal yang tertanam untuk 

jangka waktu yang tidak terbatas. 
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3.5 Batasan Istilah 

 Pullet     :    Ayam petelur layer tipe logman siap produksi 

 Total Cost   : Keseluruhan biaya yang digunakan untuk 

kelangsungan     usaha perusahaan ayam petelur. 

 Total penerimaan  : Jumlah unit yang terjual di perusahaaan 

peternaakan ayam petelur dikalikan harga output per unit 

 Rasio profitabilitas  : Data keuangan yang digunakan untuk 

menghitung keuntungan atau profitabilitas pada penelitian ini dilakukan hanya 

satu tahun.   

 Gross Profit Margin    :  Merupakan nilai laba kotor yang dihasilkan 

dari nilai EBIT dibandingkan dengan penjualan pada usaha peternakan ayam 

petelur 

 Net Profit Margin  : Merupakan nilai laba bersih yang dihasilkan 

dari nilai EAT dibandingkan dengan penjulan pada usaha peternakan ayam 

petelur 

 Operate Profit Margin  : Merupakan nilai laba operasi yang dihasilkan 

dari nilai penerimaan mengabaikan kewajiban pajak dibandingkan dengan 

penjualan pada usaha peternakan ayam petelur 

 Total Asset Turnover   : Nilai pemanfaatan aktiva yang digunakan 

dalam usaha peternakan ayam petelur 

 Return On Asset   : Nilai pengembalian modal atas aktiva yang 

dihasilkan pada usaha peternakan ayam petelur. 

 Return On Equity   : Nilai pengembalian atau pengahsilan yang 

didapatkan oleh pemilik usaha peternakan terhadap usaha peternakan ayam 

petelur yang dimilikinya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Usaha 

Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang merupakan sentra 

peternakan ayam petelur di Malang raya. Ini terlihat dari sebagian besar masayarakat di desa 

Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yang memiliki usaha peternakan ayam 

petelur. Sebagian besar masayarakat desa Kambingan  Kecamatan Tumpang Kabupaten 

Malang memilih usaha ayam petelur tersebut sebagai mata pencaharian utamanya. Sentra 

peternakan ayam petelur ini, terletak di 25 km dari pusat kota Malang ke arah timur, 

ketinggian dari desa Kambingan adalah 230 meter diatas permukaan laut. Rata rata suhu di 

desa Kambingan adalah 21-35oc dan kelembapan mencapai 60-80 %. 

Nur huda farm  merupakan suatu perusahaan ayam petelur yang didirikan oleh bapak 

nur huda pada tahun 1983. Bapak Nur huda memiliki umur 60 tahun. Sebelum mendirikan  

usaha peternakan beliau merupakan mantan sekertaris desa kambingan dan pernah bekrja di 

perusahaan swasta. Beliau memiliki riwayat pendidikan terakhir yaitu sekolah menengah 

kejuruan dengan bidang permesinan. Nur huda farm beralamatkan di desa kambingan 

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Berawal sektor pertanian yang membutuhkan 

waktu lama untuk mendapatkan keuntungan beliau berinisiatif untuk membuat usaha baru 

dengan target mendapatkan keuntungan setiap hari. Pemilik dari perusahaan tersebut bapak 

Nur huda merupakan orang yang pertama dalam pembuatan peternakan ayam petelur di desa 

Kambingan Kecamatan Tumpang.  

 Beliau memulai usaha dengan populasi sebanyak 300 ekor, beliau belajar beternak 

ayam petelur hingga pergi ke Kabupaten Blitar. Kini populasi yang dimiliki oleh bapak nur 

huda sebanyak 64.000 ekor ayam petelur. Perusahaan  ayam petelur nur huda  farm  memiliki 

karyawan sebanyak 38 orang. Karyawan tersebut berasal dari tetangga sekitar peternak 

dengan rata rata pendidikan lulusan sekolah dasar. 

 Ayam petelur yang digunakan pada Nur huda  farm  merupakan hasil dari breeder 

yang dilakukan oleh japfa, dengan strain Lohman. Untuk menjaga kualitas dan produksi pada 

perusahaan ayam petelur tersebut maka pakan yang digunakan juga berasal dari perusahaan 

yang sama yaitu japfa. Pakan yang diberikan pada perusahaan tersebut akan dicampur ulang 

agar memliki nilai efisiensi  yang tinggi, karena biaya tertinggi pada suatu perusahaan ayam 

petelur adalah  biaya pakan. Pakan konsntrat dari pabrik akan dicampur dengan bahan lain 

yaitu jagung, bekatul, dan premix.  
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 Nur huda farm  memiliki 3 pos penerimaan yaitu, telur normal, telur abnormal dan 

ayam petelur afkir. Telur yang dihasilkan di perusahaan ini seperti halnya diperusahaan lain 

yaitu memisahkan jenis telur normal dan abnormal, telur abnormal merupakan telur yang 

tidak sesuai standar dari perusahaan tersebut. Ayam petelur yang dijual merupakan ayam afkir 

dengan umur 2 tahun masa produksi atau 24 bulan. Penerimaan ayam afkir didapatkan 

berdasarkan bobot akhir yang dihasilkan oleh ayam afkir tersebut. 

Nama Perusahaan : Nur Huda Farm 
Tahun Berdiri : 1983 

Alamat : Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten 
Malang 

Jenis Usaha : Peternakan Ayam Petelur 
Komoditi : Ayam Petelur 
Strain : Lohman 
Jumlah Populasi : Ayam Produksi : 64.000 
Omset Tahun 2014 : Penerimaan : Rp 11.828.274.458,40 
  Penjualan Telur: 1.070.640 Kg 
  Penjualan Ayam Afkir: 50.058 ekor 
 

 Maksum farm  merupakan suatu perusahaan ayam petelur yang didirikan oleh bapak 

maksum pada tahun 1999 . Bapak Maksum memiliki umur 53 tahun. Beliau memiliki riwayat 

pendidikan terakhir yaitu sekolah menengah atas. Maksum farm beralamatkan di desa 

Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.  

Beliau memulai usaha dengan populasi sebanyak 1000 ekor pada tahun 1999, beliau 

belajar beternak ayam petelur pada orang tua beliau yang telah mendirikan peternak ayam. 

Kini populasi yang dimiliki oleh bapak Maksum sebanyak 32.000 ekor ayam petelur. 

Perusahaan  ayam petelur maksum  farm  memiliki karyawan sebanyak 31 orang.  

 ayam petelur yang digunakan pada Maksum  farm  merupakan hasil dari breeder yang 

dilakukan oleh japfa, dengan strain Lohman. Akan tetapi pakan yang digunakan pada 

peternakan maksum farm tidak secara konsisten menggunakan dari satu produsen pakan. 

Pakan tersebut akan diransum ulang untuk mengurangi biaya pakan yang dikeluarkan, karena 

biaya tertinggi pada suatu perusahaan ayam petelur adalah  biaya pakan. Pakan konsntrat dari 

pabrik akan dicampur dengan bahan lain yaitu jagung, dan bekatul.  

 Maksum  farm  memiliki 4 pos penerimaan yaitu, telur normal, telur abnormal, ayam 

petelur afkir, dan ekskreta yang dihasilkan ternak tersebut. Telur yang dihasilkan di 

perusahaan ini seperti halnya diperusahaan lain yaitu memisahkan jenis telur normal dan 

abnormal, telur abnormal merupakan telur yang tidak sesuai standar dari perusahaan tersebut. 

Ayam petelur yang dijual merupakan ayam afkir dengan umur 2 tahun masa produksi atau 24 

bulan. Penerimaan ayam afkir didapatkan berdasarkan bobot akhir yang dihasilkan oleh ayam 
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afkir tersebut. Limbah yang dihasilkan pada perusahaan tersebut akan djual untuk digunakan 

pupuk di daerah sekitar desa. 

Nama Perusahaan : Maksum Farm 
Tahun Berdiri : 1999 
Alamat : Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten 

Malang 
Jenis Usaha : Peternakan Ayam Petelur 
Komoditi : Ayam Petelur 
Strain : Lohman 
Jumlah Populasi : Ayam Produksi : 32.000 
Omset Tahun 2014 : Penerimaan : Rp 9.486.213.583,28 
  Penjualan Telur: 594.793 Kg 
  Penjualan Ayam afkir: 15.743 ekor 
  Penjualan Limbah: 500 Sak/Tahun 

 Dari kedua perusahaan tersebut memliki populasi yang berbeda dan tahun pengalaman 

usaha yang berbeda. Nur huda farm memiliki pengalaman 32 tahun hingga tahun 2015, 

sedangkan pada Maksum farm memiliki pengalaman 16 tahun hingga tahun 2015, artinya Nur 

huda farm  memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan Maksum farm. 

 

Tabel 1. Sistem agribisnis 
Sistrm 

Agribisnis 
Usaha Peternakana Ayam petelur 

“Nur huda Farm “ “Maksum Farm” 
1 Hulu 1. Penyedia bahan baku pullet 

dan konsentarat pakan dari 
PT. Japfa comfeed secara 
kontinyu. 

2. Penyedia vitamin, vaksin 
dan obat obatan dari PT 
Agro Makmur Sentosa 
secara kontinyu. 

1. Penyedia bahan baku pullet dari 
PT Japfa comfeed secara 
kontinyu 

2. Penyedia pakan yang tidak 
kontinyu dari PT Japfa comfeed 

3. Penyedia Vitamin, vaksin, obat 
obatan dari distributor PT Agro 
makmur Santosa secara kontinyu 

2 Budidaya 
ternak (on 
farm) 

1. Pemeliharaan ayam layer 
berproduksi untuk 
memenuhi kebutuhan pasar  

1. Pemeliharaan ayam layer 
berproduksi untuk memenuhi 
kebutuhan pasar 

3 Hilir 1. Pemasaran yang dilakukan 
oleh “Nur huda Farm” 80% 
memenuhi kebutahan luar 
Malang raya yaitu 
Lumajang, Probolinggo, dan 
Surabaya. 20 % memenuhi 
kebutuhan Malang raya 
yang dilakukan secara 
kontinyu. 

1. Pemasaran yang dilakukan oleh 
“Maksum Farm” 80% memenuhi 
kebutuhan Malang raya. 20 % 
memenuhi kebutuhan luar 
Malang raya yaitu Surabaya yang 
dilkukan secara kontinyu. 

 

 Tabel 1 meupakan sisitem agribisnis yang ada pada usaha peternakan ayam petelur  

yang digunakan sebagai responden, kondisi aktual sistem agribisnis pada usaha peternakan 

ayam petelur Nur huda  farm  dan Maksum farm   memiliki 3 (tiga ) komponen subsistem. 
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Subsistem hulu sebagai penyedia sarana produksi peternakan dalam hal ini adalah pakan, 

bibit, vitamin, vaksin, dan obat obatan. Subsistem proses produksi yaitu sub sistem yang 

meliputi proses produksi untuk menghasilkan produk dalam hal ini adalah telur. Subsistem 

hilir merupakan penanganan pemasaran produk peternakan, ketiga subsistem tersebut 

merupakan suatu runtutan kegiatan yang berkesinambungan mulai hulu sampai hilir.   

 

4.1.1 Subsistem Hulu 

 Subsistem hulu pada usaha peternakan ayam petelur yang dijadikan sebagai responden 

adalah penyedia saran untuk produksi ayam petelur, sarana produksi terebut antara lain bibit 

(DOC) ,  pakan, vitamin , vaksin, dan obat obatan  

 

4.1.1.1  Bibit 

Nur huda farm  dan Maksum farm   menggunakan bibit yang berasal dari japfa 

comfed. Bibit ayam ras petelur yang dipakai merupakan bibit dari strain Lohman. 

Sularso, Hartono, dan Utami (2013)  Bibit ayam ras petelur memiliki dua tipe yaitu , 

yaitu tipe ringan dan tipe sedang (medium), dilihat dari strain yang dipelihara pada 

usaha peternakan tersebut merupakan tipe petelur sedang (medium) ini terlihat dari 

penampilan fisik atau fenotipe tampak pada usaha peternakan tersebut. warna bulu 

adalah cokalt dengan penampilan fisik yang lebih besar daripada ayam petelur ringan. 

Ayam ringan berbulu putih berjengger merah dan berbadan kecil, jenis ayam ringan 

adalah leghorn. Bobot ayam ringan mencapai rata rata antara 1,5-2 kg/ekor, sedangkan 

tipe sedang bobotnya mencapai 3 kg/ekor. Bibit yang diperoleh pada usaha peternakan 

ayam petelur Nur huda farm dan Maksum farm  dalam bentuk pullet atau siap bertelur 

. Umur pullet  yang digunakan adalah 16 minggu. Masa produksi pullet  sampai 

dengan umur 24 bulan. 

  

4.1.1.2 Pakan 

Pakan yang digunakan pada usaha peternakan yang digunakan sebagai 

responden memiliki perbedaan dalam sub sistem hulu yang dijalankan. Pakan yang 

ada pada Nur huda farm berasal dar PT. Japfa comfeed dan digunakan secara 

kontinyu. Maksum farm menggunakan merk pakan yang tidak tetap. Penggunaan 

pakan yang dilakukan tidak secara kontinyu ini dikarenakan dari sisi pembelian 

produk pakan pada Nur huda farm pembelian dilakukan secara langsung melaluli 

produsen dalam hal ini PT Japfa Comfeed, sedangkan pada Maksum  farm  pembelian 
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dilakukan melalui distributor pakan di daerah sekitar usaha peternakan. Pakan pada 

Maksum farm tidak kontinyu menggunakan dari produsen yang sama, dikarenakan 

harga pakan yang  fluktuatif. 

 

 4.1.1.3 Vaksin, Vitamin, dan Obat Obatan 

Peneyediaan sarana produksi dalam bidang kesehatan pada usaha peternakan 

ayam petelur  yang digunakan sebagai responden memiliki kesamaan produsen yang 

memproduksi. Sarana produksi dalam bidang kesehatan Nur huda  farm  dan Maksum  

farm berasal dar PT Agro Makmur Sentosa. 

 

4.1.2 Subsistem Budidaya Ternak (on farm) 

 Proses produksi yang dilakukan pada usaha peternakaan ayam petelur  yang dijadikan 

sebagai responden mencakup beberapa hal antara lain: perkandangan, pemberian pakan , dan 

produksi telur. 

            

4.1.2.1 Perkandangan 

Perkandangan pada usaha peternakan ayam petelur yang menjadi responden 

yaitu Nur huda farm  dan Maksum  farm  memiliki kandang dengan  sistem yang 

sama, yaitu dengan sistem kandang open house.  Bahan pembuat kandang yang 

digunakan baik di tempat Nur huda farm  dan Maksum  farm  menggunakan bahan 

yang terbuat dari bambu. 

Kandang pada Nur huda  farm  memiliki luas tanah 3.161,1 m2.  Nur huda  

farm memiliki dua kapasitas kandang, yang pertama memiliki kapsitas kandang 

sebanyak 1008 ekor dan 672 ekor. Jumlah tempat yang dimiliki Nur huda  farm  

adalah untuk kandang dengan populasi sebesar 1008 ekor sebanyak 22 kandang 

sedangakan untuk populasi sebesar 672 ekor sebanyak 14 kandang. 

Kandang pada Maksum  farm  memiliki luas tanah 2.466 m2.  Maksum  farm 

memiliki dua kapasitas kandang, yang pertama memiliki kapsitas kandang sebanyak 

1005 ekor dan 1008 ekor. Jumlah tempat yang dimiliki Nur huda  farm  adalah untuk 

kandang dengan populasi sebesar 1005 ekor sebanyak 15 kandang sedangakan untuk 

populasi sebesar 1008 ekor sebanyak 17 kandang.  

Atap yang digunakan pada usaha peternakan yang digunakan sebagai 

responden adalah atap dengan tipe monitor, dengan penutup atap berbahan asbes. 

Sudarmono (2003), kandang dengan tipe atap monitor akan mampu mengusir CO2 
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(udara kotor) dan memperlancar O2 yang masuk kedalam kandang.  Asbes merupakan 

bahan yang baik untup atap karena atap dari bahan asbes dapat memantulkan radiasi 

matahari. 

Tempat pakan dan minum pada kedua perusahaan responden menggunakan 

paralon dengan diameter 11 cm yang dibagi menjadi dua. Letak tempat pakan diatas 

tempat pakan pengunaan tempat pakan dan tempat minum tanpa niple ini memilki 

kerugian pada tempat minum menjadi kotor terkena butiran pakan yang menyebar, 

menyebabkan pakan tempat air minum menjadi kotor.  

  

4.1.2.2 Pemberian Pakan Dan Minum 

Pakan merupakan komponen penting dalam usaha peternakan ayam petelur. 

Usaha peternakan ayam petelur Nur huda  farm  dan Maksum  farm memiliki 

pemberian pakan yang hampir sama, terlihat dari campuran yang dipakai dalam 

pemberian pakan pada ternak. 

 
Sumber : Data primer diolah (2014) 

 
  

Tabel 2. Harga  pakan rata rata Nur huda  farm  tahun 2014 

Bahan 
pakan 

Komposisi 
(%) 

Proporsi 
(kg) 

Harga 
satuan 

(Rp/kg) 

Harga 
proporsi (Rp) 

Kandungan 
protein 

kasar (%) 

Kandungan 
protein 
Kasar 
dalam 

ransum 
(%) 

Konsentrat 30,00 2.148,00 7.140,50 15.337.794,00 34,00 11,00 
Jagung 59,70 4.274,52 3.650,00 15.601.998,00 8,60 5,00 
Bekatul 10,00 716,00 2.900,00 2.076.400,00 10,20 1,00 
Premix 0,30 14,32 17.500,00 375.900,00 0,00 0,00 
Total 100,00 7160,00 31.190,50 33.392.092,00   

Total Harga pakan/kg 4.663,70 Protein 
kasar (%) 17,00 
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Tabel 2 dan 3 merupakan rata rata harga pakan setiap kg yang dikeluarkan oleh 

usaha peternakan yang menjadi reponden dalam penelitian ini. Harga setiap kg yang 

dikeluarkan pada usaha peternakan ayam petelur Nur huda  farm  adalah Rp 4.663 

setiap kg. Maksum  farm  memiliki harga rata rata pakan Rp 4.864 setiap kg. 

Perbedaan harga pakan ini terlihat dari komposisi pakan dalam ransum yang 

digunakan kedua peternak responden, selain komposisi harga setiap kg bahan pakan 

juga berpengaruh terhadap harga pakan yang dikeluarkan untuk setiap kilogramnya. 

Campuran dari pakan yang diberikan tersebut merupakan bahan pakan yang 

mudah didapatkan di pasar. Bahan bahan tersebut antara lain yaitu Jagung, bekatul, 

dan konsentrat pabrik. Konsentrat yang digunakan memiliki kandungan protein min 

36%. 

Pemberian pakan di usaha peternakan ayam petelur Nur huda  farm  dilakukan 

pada pukul 06.00 dan pada pukul 13.00, sedangkan pada Maksum  farm  dilakukan 

pada pukul 06.30 dan 13.00. Sudrmono (2003) pemberian pakan sebaiknya dilakukan 

dengan penjatahan yang diberikan selama dua kali sehari dengan jadwal yang tetap, 

dan pemberian pakan yang terlalu penuh akan meningkatkan pemborosan pakan. 

Tabel 3. Harga pakan rata rata Maksum  farm  tahun 2014 

Bahan 
pakan 

Komposisi 
(%) 

Proporsi 
(kg) 

Harga 
satuan 

(Rp/kg) 

Harga 
proporsi 

(Rp) 

Kandungan 
protein 

kasar (%) 

Kandungan 
protein 
kasar 
dalam 

Ransum 
(%) 

Konsentrat 40,00 600,00 7.160,00 4.296.000,00 34,00 14,00 
Jagung 50,00 750,00 3.550,00 2.662.500,00 8,60 4,00 
Bekatul 10,00 150,00 2.250,00 337.500,00 10,20 1,00 
Total 100,00 1500,00 12.960,00 7.296.000,00   

Total Harga pakan/kg 4.864,00 Protein 
kasar (%) 19,00 

Sumber : Data primer diolah (2014) 
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Gambar 3. Grafik total pemberian pakan( 1000 ekor/farm/kg) 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 

Gambar 3 merupakan pakan yang dikeluarkan usaha peternakan ayam petelur 

setiap 1000 ekor /farm/ bulan yang diguanakan sebagai responden. Pada tahun 2014 

usaha peternak ayam petelur Nur huda farm  memilki penurunan jumlah kg pakan 

yang diberikan pada bulan Mei, Juli, dan Desember. Penurunan pemberian pakan ini 

dikarenakan ayam yang berporduksi rendah banyak yang diafkir sehingga pemberian 

pakan dikurangi. 

Maksum  farm  memiliki penurunan pemberian pakan  hanya pada bulan Mei 

dan Juli. Pada dua bulan tersebut usaha peternakan Ayam petelur  Maksum  farm  

banyak mengeluarkan atau menjual ayam yang produksinya mulai turun. 

Pemberian  pakan yang diberikan pada kedua usaha peternakan ayam petelur 

resonden berbeda. Terlihat pada gambar 3 bahwa pemberian pakan Maksum  farm 

lebih tinggi dibandingkan Nur huda farm. Pemberian pakan yang diberikan pada usaha 

peternakan Nur huda  farm  adalah 120 gr/ekor/hari sedangkan untuk Maksum farm  

adalah 125 gr/ekor/hari. Manual manajemen Lohman (2007) pemberian pakan rata 

rata setiap minggu pada ayam peterlur dengan strain Lohman pada periode layer 

sampai afkir berkisar antara 110-120 gr/ hari. 
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Gambar 4. Grafik fluktuasi harga pakan  (Rp/kg) 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 

Gambar 4 menunjukan grafik fluktuasi harga pakan setiap kg setiap bulan pada 

dua usaha peternakan ayam petelur yang menjadi responden. Nur huda farm  memiliki 

harga pembelian pakan tertinggi pada bulan Mei dan bulan Desember denga nominal 

Rp 4.700. Harga  terendah untuuk pemebelian pakan yaitu pada bulan Januari dengan 

nominal Rp 4.500. 

Maksum farm memiliki harga pakan setiap kg pakan tertinggi pada bulan Mei 

dan Desember yaitu dengan nominal  Rp 5.000. Harga terendah untuk pembelian 

pakan terjadi pada bulan Januari Rp 4.700. Perbedaan harga yang terjadi pada 

perusahaan responden ini dikarenakan, pada Nur huda  farm  pembelian pakan tidak 

dilakukan melalui distributor yang ada di desa Kambingan, akan tetapi  pembelian 

langsung melalui produsen. Maksum farm  pemebelian pakan dilakukan di distributor 

di desa kambingan, dari segi perbedaan tempat pembelian pakan ini menyebabkan 

perbedaan harga beli yang didapatkan  dua usaha peternakan ayam petelur yang 

menjadi responden. 

Pemberian air minum pada dua usaha peternkan ayam petelur dilakukan secara 

ad libitum lewat peralon kecil yang telah dibagi dua sehingga dapat menampung air 

minum. Abidin (2003) ketersediaan air minum sangat vital karena sebagian besar 

tubuhnya terdiri dari air. Ayam masih dapat hidup normal jika kehilangan 95% lemak 

tubuhnya atau 50 % protein, tetapi terjadi dehidrasi sampai 10 % bisa menyebabkan 

ayam mengalami ganguan fisiologi stres. Jika kondisi seperti ini tidak tertangani 

dengan baik dan ayam kehilangin air 20 %, ayam akan mengalami kematian. 
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4.1.2.3 Produksi Telur 

Produksi telur merupakan salah satu komponen penting dalam usaha 

peternakan ayam petelur yang dijadikan responden. Nur huda  farm  dan Maksum  

farm  memiliki perbedaan produksi telur yang dihasilkan setiap bulannya. Perbedaan 

ini dikarenakan perbedaan populasi yang dipelihara dan umur ternak yang 

berporduksi.  

Pengambilan telur di usaha peternaknan ayam petelur Nur huda  farm 

dilakukan dua kali dalam sehari yaitu pada pukul 10.00 dan pukul 15.00. setelah 

pengambilan dilakukan dilakukan penimbangan untuk persiapan pengiriman ke 

konsumen. Maksum farm melakukan pengambilan telur dari kandang sebanyak dua 

kali yaitu pada pukul 09.00 dan pada pukul 14.00. Pengambilan telur dilakukan pada 

jam tersebut dikarenakan pada pukul 11.00 dan pada pukul 16.00 para pelanggan 

sudah mengambil telur dari usaha peternakan ayam petelur Maksum  farm.      

 
 

Gambar 5. Grafik produksi total selama satu tahun  1000 ekor/kg/farm (kg) 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 

Gambar 5 merupakan produksi telur yang ada di dua usaha peternakan ayam 

petelur yang menjadi responden per 1.000 ekor per/kg/ farm  dengan asumsi satu kg 

telur berisi 17 butir. Nur huda farm  memiliki produksi tertinggi pada bulan Januari 

mencapai 1.654 kg, produksi telur terendah terjadi pada bulan Desember yaitu 1.073  
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kg. Maksum farm  memiliki produksi telur tertinggi padan bulan Januari yaitu sebesar 

1.831 kg. Produksi terendah yang dimiliki oleh Maksum farm  terjadi pada akhir tahun 

atau bulan Desember yaitu berada pada titik 1.378 kg.  

 
Gambar 6. Perbandingan hen day production (%) 

Sumber: Data primer diolah (2014) 

 

Gambar 6 merupakan nilai hen day production pada usaha peternakan yang 

digunakan sebagai responden. Nilai hen day production pada usaha peternakan Nur 

huda farm tertinggi pada bulan Januari yaitu 82,7 % dan paling rendah berada pada 

bulan Agustus 58,7 %. Maksum farm memiliki nilai hen day production tertinggi pada 

bulan Januari yaitu 83 % dan paling rendah pada bulan 59,6 %.  

Faktor yang mempengaruhi nilai hen day production  yang dihasilkan pada 

usaha peternakan ayam petelur yang menjadi responden adalah masa afkir ayam. 

Produksi  telur  turun maka ayam tersebut akan diseleksi dan diafkir, penjualan ayam 

afkir ini kaitannya denga biaya pakan yang dikeluaran dan hasil produksi yang 

dihasilkan. Untuk mengurangi biaya pakan yang dikeluarkan pemilik usaha 

peternakan ayam petelur maka ayam yang berproduksi rendah atau umur ayam yang 

mencapai 24 bulan maka akan diafkir.  
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Gambar 7. Grafik populasi ayam petelur (ekor/ bulan/  farm) 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 

 Gambar 7. merupakan gambar populasi pada usaha peternakan yang menjadi 

responden. Nur huda  farm  memiliki penurunan populasi tertinggi yaitu pada bulan Mei, 

Agustus, dan Desember. Maksum  farm  memiliki penurunan populasi tetinggi pada bulan 

April dan Juli. Penurunan populasi ini dikarenakan terjadi penurunan produksi telur, sehingga 

terjadi penjualan ayam untuk mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan. 

 Manajemen pemeliharaan untuk ayam petelur pada peternakan usaha yang menjadi 

responden, hampir sama. Nur huda  farm  dan Maksum  farm  setelah terjadi pemanenan ayam 

afkir kandang akan dikosongkan untuk dibersihkan selama satu bulan. Pullet baru dimasukan 

kembali kedalam kandang setelah kandang dikosongkan selama satu bulan tersebut.    
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Gambar 8. Grafik fluktuasi harga telur selama satu tahun (Rp/kg telur) 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 

Gambar 8 merupakan harga telur pada tahun 2014. Harga jual telur setiap kg tertinggi 

adalah pada bulan Oktober yaitu Rp 16.600 setiap kg , harga terendah terjadi pada bulan 

Januari dan Februari yaitu Rp 15.100 . Harga jual pada usaha peternakan ayam petelur ini 

terlihat fluktuatif, penyebab dari fluktuasi harga telur ini dikarenakan beberapa faktor antara 

lain harga pakan yang tinggi dan permintaan yang tinggi semakain tinggi permintaaan di pasar 

maka harga akan naik. 

 

4.1.3 Subsistem hilir 

Pemasaran telur merupakan hal pokok dalam sebuah usaha. Usaha peternakan ayam 

petelur ini memiliki perbedaan cara memasarkan produknya. Produk yang dimiliki Nur huda  

farm  pemasaran yang dilakukan dikirim ke luar kota Malang yang telah terjadwal setiap 

harinya. Pengiriman telur yang dilakukan Nur huda farm  menggunakan harga pokok dari 

pasar di Malang, sedangkan untuk biaya transport pengiriman dibebankan kepada pembeli. 

Pengiriman telur yang dilakukan oleh usaha peternakan Nur huda  farm  80 % total produksi 

telur dikirim ke kota Surabaya, Probolinggo, dan Lumajang. Pengiriman telur ini 

menggunakan truk yang dimiliki oleh pemilik Nur huda  farm. 20 %  produksi telur akan 

digunakan untuk memenuhi pasar di Malang raya  

Maksum farm  melakukan penjualan atau pemasaran 80 % untuk tingkat Malang raya. 

Pemebeli pada Maksum  farm  akan mengambil telur di tempat usahanya. Pengambilan telur 

ini dilakukan selama dua kali oleh pelanggan yaitu menjelang siang dan sore. Sistem 
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pembayaran yang dilakukan di Maksum  farm  adalah langsung dibayar. 20 % pemasaran 

digunakan untuk  memenhi kebutuhan di kota Surabaya. 

Telur abnormal pada usaha peternakan ayam petelur juga di jual. Kriteria telur 

dianggap abnormal terlihat dari bentuk dan warna yang tidak seragam seperti yang lain, 

cangkang yang retak harga untuk telur abnormal dihitung secara per butir yaitu Rp 767. 

 

4.2. Hasil Analisis  

 Hasil analisis merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat keuntungan atau 

profitabilas sebuah usaha peternakan ayam petelur. Hasil analisa ini dapat pula sebagai acuan 

untuk mengetahui dan mengevaluasi sebuah usaha peternakan ayam petelur. Evaluasi  

tersebut menagcu pada pengeluaran dan penerimaan yang dikeluarkan pada perusahaan 

tersebut. Evaluasi tersebut dapat ditinjau dari laporan rugi laba dari perusahaan tersebut yang 

dapat dilihat di lampiran 11 dan lampiran 12. 

 

4.2.1 Modal Usaha 

Modal merupakan hal terpenting awal dalam membuka sebuah usaha. Modal pada 

umumnya terbagi menjadi dua bagian yaitu modal tetap dan modal kerja. Contoh dari modal 

usaha peternakan ayam petelur adalah kandang, pullet, gudang pakan, dan gudang telur. 

Sedangkan untuk modal kerja memiliki contoh yaitu pembelian pakan, pembayaran listrik, 

pembelian pulsa. Modal dalam pengertian sehari hari adalah sejumlah uang yang perlu 

dimiliki sebagai langkah awal usaha. Modal tersebut dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

3. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi. 

Modal jenis ini butuh pemeliharaan supaya berdaya guna dalam jangka waktu lama 

seperti  tanah, gudang, kandang, peralatan dan lain lain 

4. Modal tidak tetap adalah modal yang habis dipakai dalam satu proses produksi 

misalnya pakan, gaji pegawai, obat, listrik, telepon, dan lain lain. 
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Tabel 4. Total modal usaha peternakan ayam petelur. 

 

Struktur modal 
Nur huda  farm Maksum farm 

Rp/farm Rp/1000 
ekor/farm Rp/kg Peresentase 

(%) Rp/farm Rp/1000 
ekor/farm 

Rp/kg 
telur 

Peresentase 
(%) 

I.Modal tetap 

1 Gudang 
pakan 1.000.000,00 15.625,00 1,00 0,01 1.250.000,00 39.063,00 2,00 0,02 

2 Gudang 
telur 1.000.000,00 15.625,00 1,00 0,01 1.250.000,00 39.063,00 2,00 0,02 

3 Kandang 180.000.000,00 2.812.500,00 168,00 1,25 180.000.000,00 5.625.000,00 304,00 2,23 

4 Mesin 
Grinding 1.500.000,00 23.438,00 1,00 0,01 1.000.000,00 31.250,00 2,00 0,01 

5 
Mesin 
Mixing 
pakan 

1.550.000,00 24.219,00 1,00 0,01 1.250.000,00 39.063,00 2,00 0,02 

6 Kendaraan         

 Pick-up 
(1) bensin 6.500.000,00 101.563,00 6,00 0,05 6.500.000,00 203.125,00 11,00 0,08 

 Pick-up 
(1) solar 7.500.000,00 117.188,00 7,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0 

 Truk (2) 53.000.000,00 828.125,00 50,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0 
7 Pullet 1.409.280.000,00 22.020.000,00 1.316,00 9,80 711.680.000,00 22.240.000,00 1.201,00 8,81 
8 Tanah 5.000.000,00 78.125,00 5,00 0,03 2.250.000,00 70.313,00 4,00 0,03 
Total modal 

tetap 1.666.330.000,00 26.036.406,00 1.556,00 11,59 905.180.000,00 28.286.875,00 1.527,00 11,20 

II. Modal kerja 

1 
Total 
biaya 
tetap 

2.070.030.000,00 32.344.219,00 1.933,00 14,39 1.245.780.000,00 38.930.625,00 2.102,00 15,42 

2 
Total 
biaya 

variabel 
10.646.094.458,00 166.345.226,00 9.944,00 74,02 5.930.411.772,00 185.325.368,00 10.004,00 73,38 

Total modal 
kerja 12.716.124.458,00 198.689.445,00 11.877,00 88,41 7.176.191.772,00 224.255.993,00 12.106,00 88,80 

Total modal 
(I+II) 14.382.454.458,00 224.725.851,00 13.434,00 100,00 8.081.371.772,00 252.542.868,00 13.633,00 100,00 

 

Sumber: Data primer diolah (2014) 
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Tabel 4  menunjukan bahwa modal yang digunakan pada usaha peternakan ayam 

petelur, selain itu tabel 4 diatas juga merupakan total modal yang digunakan pada usaha 

peternakan ayam petelur untuk mehasilkan satu kilogram telur. Pada Nur huda farm untuk 

menghasilkan satu kilogram telur membutuhkan modal sebesar Rp 13.434 atau Rp 

224.725.851 setiap 1.000 ekor ayam petelur yang dipelihara, sedangkan untuk Maksum farm  

untuk memproduksi satu kilogram telur membtuhkan modal sebesar Rp 13.633 atau Rp 

252.542.868 setiap 1.000 ekor ayam petelur yang dipelihara. Perbedaan modal yang 

dibutuhkan tersebut terletak pada modal tetap yaitu pembuatan kandang, kepemilikan 

kendaraan yang dimiliki oleh Nur huda farm. Selain modal tetap yang menjadi perbedaan, 

modal tidak tetap atau modal kerja dibutuhkan Nur huda farm  dan Maksum farm  terdapat 

perbedaan di biaya pakan dikarenakan konsumsi pakan yang diberikan setiap harinya berbeda 

diantara dua usaha peternakan ayam petelur tersebut.  

 
Gambar 9. Grafik modal tetap (%) 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 

Modal tetap yang digunakan pada Nur Huda farm untuk 1000 ekor ayam petelur yang 

dipelihara  adalah Rp 26.036.406 atau 11,59 % seluruh total modal yang dibutuhkan, artinya 

untuk mehasilkan satu kilogram telur membutuhkan modal tetap sebesar Rp 1.556. Modal 

tetap tertinggi pada Nur huda farm  adalah pembelian pullet yaitu 9,8 %, lalu pembuatan 

kandang dengan persentase nilai 1,25 %, dan pembelian kendaraan 0,47 % 
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Modal tetap yang digunakan pada Maksum farm  untuk 1.000 ekor ayam petelur yang 

dipelihara adalah Rp 28.286.875 atau 11,20 % dari seluruh total modal yang dibutuhkan, 

artinya untuk menghasilkan satu kilogram telur maka dibutuhkan modal sebesar Rp 1.527. 

Modal tetap tertinggi pada Maksum farm  adalah pembelian  pullet yaitu 8,81 %, lalu 

pembuatan kandang dengan persentase nilai 2,21 % , dan pembelian kendaraan 0,06 %. 

Perbedaan nilai modal tetap ini terlihat pada aspek modal tetap untuk pemebelian kendaraan, 

pemebelian kendaraan pada Nur huda  farm  memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan 

dengan Maksum  farm, dikarenakan pada Nur huda  farm  memiliki asset kendaraan yaitu 

sebuah truk, dan dua buah pickup, sedangkan Maksum  farm  hanya memiliki satu kendaraan. 

Riyanto (2010) menyebutkan bahwa modal tetap merupakan modal yang tidak habis dipakai 

dalam satu kali proses produksi. Modal tetap tidak mudah diperkecil, dalam keadaan ekonomi 

menurun modal tetap tidak dapat dikurangi dengan segera sehingga selalu ketinggalan 

waktunya. Susunan modal tetap relatif permanen dalam jangka waktu tertentu, karena 

susunannya tidak mengalami perubahan cepat. Modal tetap mengalami proses perputaran 

dalam jangka waktu pendek. 

Total modal pada tabel 4 menunjukan bahwa struktur modal tertinggi pada usaha 

peternakan Nur huda farm  sebesar Rp 14.382.454.458 atau Rp 224.725.851 setiap 1.000 ekor 

ayam petelur yang dipelihara  adalah modal kerja, modal kerja memiliki persentase tertinggi 

dibandingkan dengan modal tetap yaitu 88,41 %, modal kerja ini meliputi total biaya tetap 

dan total biaya variabel. Usaha peternakan Maksum farm  memiliki modal sebesar Rp 

8.081.371.772 atau Rp 252.542.868 setiap 1.000 ekor ayam yang dipelihara, dengan 

persentase   terbesar terletak pada modal kerja, modal kerja memiliki persentase tertinggi 

dibandingkan modal tetap yaitu 88,80 %, modal kerja ini meliputi total biaya tetap dan total 

biaya variabel. Persentase tertinggi dari modal kerja tersebut adalah total biaya variabel 

seperti terlihat pada grafik dibawah ini, 
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Gambar 10. Grafik modal kerja 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 

   Pada Gambar 10 merupakan  grafik modal kerja yang digunakan pada usaha 

peternakan yang digunakan sebagai responden. Gambar 10  merupakan  grafik modal kerja  

pada usaha peternakan yang digunakan sebagai responden. Biaya tetap pada usaha peternakan 

ayam petelur dalam modal kerja pada Nur huda  farm  lebih rendah daripada Maksum  farm  

yaitu 14,39 % dan 15,42 %  Biaya variabel  memiliki peringkat tertinggi dalam modal kerja 

dengan peresentase sebesar 74,02 % pada usaha peternakan ayam petelur Nur huda farm,  dan 

73,38 % pada Maksum farm, artinya biaya variabel pada usaha peternakan ayam petelur Nur 

huda  farm   lebih tinggi dibandingkan dengan Maksum  farm. Riyanto (2010) menyebutkan 

bahwa modal kerja merupakan jumlah seluruh aktiva lancar atau bisa juga disebutkan bahwa 

modal kerja merupakan kelebihan dari aktiva lancar diatas hutang lancar. Jumlah modal kerja 

lebih mudah dibesar atau dikecilkan sesuai kebutuhan peternak (jumlah modal kerja lebih 

fleksibel). Rincian modal kerja dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan (susunan modal kerja 

relatif lebih variabel). Modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang 

pendek.  Modal kerja yang dihitung pada penelitian ini adalah modal yang digunakan pada 

satu tahun produksi, dikarenakan setiap tahun modal kerja yang dihasilkan akan 

diinvestasikan kepada masa produksi selanjutnya. Masa produksinya selanjutnya memiliki 

perbedaan umur pullet  berproduksi, masa afkir pullet pada kedua usaha peternakan ayam 

petelur ini adalah 24 bulan. Rincian  modal kerja dapat dilihat di dalam lampiran 11. 
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Modal pada usaha peternakan  ayam petelur Nur Huda farm terbagi menjadi dua yaitu 

modal sendiri dan modal asing. Soekartawi (2003) menjelaskan hal yang sama bahwa modal 

dapat digolongkan berdasarkan sumber, bentuk, kepemilikan serta berdasarkan sifatnya. 

Berdasarkan sumbernya, modal dibagi menjadi 2, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal 

sendiri adalah modal yang dimiliki oleh pemilik usaha peternakan ayam petelur tersebut 

dalam hal ini adalah Bapak Nur huda. Modal asing merupakan modal  yang berasal dari luar 

perusahaan baik dalam hal pinjaman uang atau subsidi bahan pakan yang diberikan 

perusahaan pakan. Pada usaha peternakan ayam petelur Nur huda farm  memiliki modal asing 

yaitu subsidi pakan yang diberikan oleh produsen pakan yang digunakan pada usaha 

peternakan ayam petelur subsidi pakan yang diberikan kepada usaha peternakan ayam petelur 

ini tidak semua bisa mendapatkannya selain subsidi pakan yang diberikan produsen pakan, 

harga jual yang diberikan kepada usaha peternakan ayam petelur Nur Huda farm juga 

memiliki harga yang berbeda, artinya harga pembeliaan pakan lebih murah dari pada ketika 

pembelian dilakukan di distributor produsen pakan tersebut, untuk mendapatkan harga yang 

lebih murah perlu memiliki kapasitas populasi yang ditentukan oleh perusahaan tersebut.  

Sedangkan pada usaha peternakan ayam petelur Maksum farm yang dimiliki oleh Bapak 

Maksum, modal yang digunakan pada usaha peternakan ayam petelur tersebut merupakan 

modal sendiri dan tidak memiliki modal asing. 

 

4.2.2 Analisis Rugi Laba Usaha Peternakan Ayam Petelur 

Analisis rugi laba digunakan untuk mengukur sebuah kinerja usaha peternakan ayam 

petelur dalam satuan satu tahun produksi dan rata rata setiap bulan pada usaha peternakan 

ayam petelur  yang digunakan sebagai responden. Komponen pada laporan rugi laba ini antara 

lain penerimaan, biaya tetap, biaya variabel, dan pendapatan. Berikut merupakan tabel laporan 

rugi laba yang ada pada usaha peternakan yang digunakan sebagai responden,
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Tabel 5. Laporan rugi laba  

Keterangan 
Nur huda farm Maksum  farm 

Rata rata per bulan Rata rata per bulan 
Rp/kg Rp/1.000 ekor % Rp/kg Rp/1.000 ekor % 

I Penerimaan       
1 Telur normal 14.912,06 21.601.157,88 95,21 15.366,54 23.943.616,06 96,92 
2 Telur retak 33,45 45.061,25 0,20 57,16 90.122,50 0,36 
3 Ayam afkir 855,92 1.041.264,32 4,59 477,34 660.098,89 2,67 
4 Eksreta 0,00 0,00 0,00 6,24 9.843,75 0,04 

 Total penerimaan 16.213,97 22.687.483,44 100,00 15.907,28 24.703.681,21 100,00 
II Biaya tetap       
1 Penyusutan       
 1 gudang pakan 1,00 1.302,00 0,01 2,00 3.255,00 0,02 
 2 gudang telur 1,00 1.302,00 0,01 2,00 3.255,00 0,02 
 3 kandang 168,00 234.375,00 1,44 304,00 468.750,00 2,55 
 4 mesin grinding pakan 1,00 1.953,00 0,01 2,00 2.604,00 0,01 
 5 mesin mixer pakan 1,00 2.018,00 0,01 2,00 3.255,00 0,02 
 6 kendaraan 68,00 87.240,00 0,54 11,00 16.927,00 0,09 
 7 Pullet 1.316,00 1.835.000,00 11,29 1.201,00 1.853.333,00 10,07 
2 PBB 0,46 651,04 0,00 0,68 1.041,67 0,01 
3 sewa tanah 4,60 6.510,42 0,04 3,82 5.859,38 0,03 
4 Gaji pegawai 371,17 525.000,00 3,17 577,85 885.937,50 4,74 
 Total biaya tetap 1.905,58 2.695.351,56 16,28 2.116,03 3.244.218,75 17,36 

III Biaya Variabel       
1 Biaya listrik 55,23 78.125,00 0,47 61,15 93.750,00 0,50 
2 Biaya pakan 9.281,38 13.209.979,76 79,78 9.611,19 14.742.311,91 78,89 

3 Biaya vitamin dan obat 
obatan 104,56 147.890,63 0,89 154,34 236.625,00 1,27 

4 Biaya telepon 5,52 7.812,50 0,05 5,10 7.812,50 0,04 
5 Biaya perawatan 77,33 109.375,00 0,66 50,96 78.125,00 0,42 
6 Biaya transportasi 218,40 308.919,27 1,87 185,99 285.156,25 1,53 
 Total Biaya Variabel 9.742,42 13.862.102,16 83,72 10.068,72 15.443.780,66 82,64 
 Total biaya produksi 11.648,00 16.557.453,72 100,00 12.184,75 18.687.999,41 100,00 

IV Pendapatan       
1 EBIT 4.565,97 6.130.029,72  3.722,53 6.015.681,80  
2 PPn (10%) 456,60 613.002,97  372,25 601.568,18  
3 EAT 4.109,37 5.517.026,75  3.350,27 5.414.113,62  

Sumber : data primer diolah (2014) 

   
Tabel 5 merupakan laporan rugi laba yang digunakan pada perusahaan yang 

digunakan sebagai repoden. Laporan rugi laba yang ada pada Nur huda  farm dan Maksum  

farm memiliki komponen biaya antara lain penerimaan, biaya tetap, biaya variabel, dan 

pendapatan. 



 

66 
 

4.2.2.1 Penerimaan 

Penerimaan merupakan hasil yang didapatkan untuk mendaptakan keuntungan. 

Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh proses produksi yang disebut 

pendapatan kotor usaha tani atau nilai produksi yang didefinisikan sebagai nilai produk total 

usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual Pada usaha 

peternakan ayam petelur Nur huda farm adalah penrimaan telur normal setiap kg , 

penerimanaan telur abnormal per butir, dan penerimaan ayam afkir ketika ayam telah 

mencapai umur 24 bulan. 

Pada usaha peternakan ayam petelur Maksum farm penerimaan didapatakan dari 

penjualan telur normal setiap kg, penerimaan telur abnormal  per butir, penjualan ayam afkir 

pada umur produksi mencapai 24 bulan, serta ekskreta. Perbedaan  antara Nur huda farm dan 

Maksum farm  dalam hal penerimaan adalah penjualan limbah ekskreta. Pada Nur huda 

ekskreta tidak dimasukan kedalam penerimaan, sedangkan pada Maksum farm  ekskreta 

dimasukan kedalam penerimaan. 

 

Tabel 6  menunjukan penerimaan rata rata setiap bulan  di dua usaha peternakan ayam 

petelur Nur huda farm dan Maksum farm. Pada usaha peternakan ayam petelur  Nur  huda 

farm memiliki rata rata per bulan sebesar Rp 22.687.483 setiap 1.000 ekor ayam petelur yang 

dipelihara atau 16.213 setiap kg telur. Maksum farm memiliki rata rata per bulan sebesar Rp 

24.703.681 setiap 1.000 ekor ayam petelur yang dipelihara atau Rp 15.907. 

Perbedaan  penerimaan yang dihasilkan oleh kedua usaha peternakan ayam telur 

tersebut dikarenakan pemananenan ayam afkir yang berbeda. Pada usaha peternakan ayam 

petelur  Nur huda farm  pemanenan ayam afkir dilakukan sebanyak tiga kali pada tahun 2014, 

sedangkan pada Maksum farm penjualan ayam afkir dilakukan sebanyak dua kali pada tahun 

2014.  Nur huda farm  memiliki nilai penerimaan setiap kilogram lebih tinggi dibandingkan 

Maksum  farm, dikarenakan persentase telur abnormal di usaha peternakan ayam petelur 

Maksum  farm  lebih tinggi dibandingkan Nur huda  farm, semakin tinggi penerimaan telur 

Tabel 6 perbandingan penerimaan usaha peternakan ayam petelur 
No Penerimaan Usaha peternakan ayam petelur 

  Nur huda  farm Maksum farm 
1 Telur normal (%) 95,21 96,92 
2 Telur abnormal (%) 0,20 0,36 
3 Ayam Afkir (%) 4,59 2,67 
4 Ekskreta (%) 0,00 0,04 
 Total penerimaan (%) 100,00 100,00 
Sumber : Data primer diolah (2014) 
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abnormal maka penerimaan yang didapatkan akan berkurang dikarenakan harga jual telur 

abnormal berbeda dengan harga telur normal. 

Pos penerimaan yang ada pada Nur huda farm , berbeda dengan Maksum farm.  Pada 

Nur huda farm  pos penerimaannya adalah telur normal, telur abnormal, dan ayam afkir, 

sedangkan untuk  Maksum farm  pos penerimaannya adalah telur normal, telur abnormal, 

ayam afkir, dan eksreta, meskipun memiliki perbedaan dalam pos penerimaan akan tetapi Nur 

huda  farm  tetap unggul dalam jumlah penerimaan yang didapatkan, karena pendapatan telur 

abnormal lebih sedikit dibandingkan dengan Maksum  farm. Fadhli (2014) menyebutkan 

bahwa penerimaan perusahaan bersumber dari penjualan hasil usaha, seperti panen tanaman 

dan barang olahannya serta panen dari peternak dan barang olahannya. Hasil seluruh 

agribisnis yang dipakai untuk konsumsi keluarga harus dihitung sebagai penerimaan 

perusahaan walaupun akhirnya dipakai pemilik perusahaan secara pribadi. 

 
Gambar 11. Grafik penerimaan telur normal (%) 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

Gambar 11 dan merupakan persentase penerimaan telur normal yang dihasilkan oleh 

usaha peternakan ayam petelur Nur huda  farm dan   Maksum  farm. Penerimaan yang 

tertinggi dihasilkan di usaha peternakan ayam petelur Nur huda farm  terjadi pada bulan  

Januari sebesar 99,82 % telur normal atau  Rp 24.978.394 setiap 1.000 ekor ayam petelur 

yang dipelihara  atau sebesar  Rp 15.100 setiap kg. Nilai penerimaan telur normal terendah 

pada Nur huda farm  adalah pada bulan Agustus yaitu 83,50 % atau Rp 17.311.671 setiap 

1.000 ekor ayam petelur yang dipelihara atau sebesar Rp 15.150.  
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Penerimaan yang tertinggi telur normal  dihasilkan di usaha peternakan ayam petelur 

Maksum farm  terjadi pada bulan  Mei yaitu 99,70 % atau  Rp 26.616.080 setiap 1.000 ekor 

ayam petelur yang dipelihara  atau sebesar  Rp 16.200 setiap kg. Nilai penerimaan terendah 

pada Maksum  farm  adalah pada bulan Juli yaitu 85,77 % atau  Rp 20.951.982,37 atau sebesar 

Rp 15.200 . Perbedaan  nilai penerimaan telur normal ini terjadi karena nilai hen day 

production (HDP) yang berbeda setiap bulannya serta jumlah telur retak yang dijual. Faktor  

yang mempengaruhi tinggi rendahnya indek HDP adalah umur ternak dan pakan yang 

diberikan oleh peternak tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

penerimaan yang dihasilkan adalah penjualan ayam afkir. Ayam afkir merupakan ayam yang 

memiliki indek HDP yang rendah. Pada Nur huda farm HDP yang dihasilkan ketika masa 

ayam afkir adalah rata rata 53% dalam satu kandang dengan umur 24 bulan. Hartono (2008) 

menjelaskan bahwa penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses 

produksi yang disebut penerimaan 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 

 

 
Gambar 12. Grafik penerimaan telur abnormal  (%) 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

Gambar 12 dan merupakan persentase penerimaan telur abnormal yang dihasilkan 

oleh usaha peternakan ayam petelur Nur huda  farm dan Maksum  farm. Penerimaan yang 

tertinggi dihasilkan di usaha peternakan ayam petelur Nur huda farm  terjadi pada bulan  
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Desember sebesar 0,22 % atau  Rp 46.020 setiap 1.000 ekor ayam petelur yang dipelihara  

atau sebesar  Rp 36,94 setiap kg. Nilai penerimaan telur normal terendah pada Nur huda farm  

adalah pada bulan Mei yaitu 0,14% atau Rp 34.515 setiap 1.000 ekor ayam petelur yang 

dipelihara atau sebesar Rp 26,99 setiap kg.  

Penerimaan yang tertinggi telur normal  dihasilkan di usaha peternakan ayam petelur 

Maksum farm  terjadi pada bulan  Desember yaitu 0,43% atau  Rp 92.040 setiap 1.000 ekor 

ayam petelur yang dipelihara  atau sebesar  Rp 66,79 setiap kg. Nilai penerimaan terendah 

pada Maksum  farm  adalah pada bulan Mei yaitu 0,26 % atau  Rp 69.030 atau sebesar Rp 

42,02. 

 

4.2.2.2 Biaya produksi 

Biaya produksi adalah nilai dari semua faktor produksi yang digunakan baik dalam 

bentuk benda maupun jasa selama proses produksi  berlangsung (Soekarwati, 2005). 

Soekartawi (2006) menyebutkan bahwa biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang relatif 

tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang didapat banyak atau sedikit.  

Biaya tidak tetap (biaya variabel) didefinisikan sebagai biaya yang besar-kecilnya 

dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh. Biaya produksi yang dihasilkan oleh usaha 

peternakan ayam petelur Nur huda farm  dan Maksum  farm  setiap bulan tidak stabil 

dikarenakan setiap bulan harga pakan selalu berubah ubah. Harga yang tidak stabil tersebut 

dapat membuat fluktuatif biaya operasional, biaya operasional yang sangat berpengaruh 

adalah harga pakan. Total biaya produksi selama satu tahun dapat dilihat pada lampiran  13 

dan lampiran 14. 

Tabel 7 perbandingan biaya produksi usaha peternakan ayam petelur 
Jenis biaya Usaha Peternakan Ayam petelur 

 Nur huda  farm Maksum  farm 
Biaya tetap (%) 16,28 17,36 
Biaya Variabel(%) 83,72 82,64 
Total Biaya produksi(%) 100,00 100,00 
Sumber : Data primer diolah (2014) 
 

 Tabel 7 merupakan rata rata biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya 

variabel yang terdapat pada usaha peternakan yang diguanakan sebagai responden. Rata rata 

biaya Tetap Pada Nur huda farm lebih kecil dibandingkan dengan  Maksum farm  yaitu 16,28 

% pada Nur huda  farm,  dan 17,36 % pada Maksum  farm.  
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Nur huda farm  memiliki komponen biaya variabel  lebih tinggi yaitu 83,72 %, 

sedangkan Maksum farm  memiliki nilai biaya variabel yaitu 82,64 %. Maksum farm  lebih 

efisien  dalam pemanfaatan biaya variabel. 

 
Gambar 13. Grafik perbandingan biaya tetap (%) 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 

Gambar 13 merupakan persentase Biaya tetap pada usaha peternakan ayam petelur.  

Biaya tetap yang dikeluarkan Nur huda  farm  tertinggi adalah pada bulan Agustus 19,47 % 

sedangkan nilai peresentase terendah pada bulan November 14,38 %. Maksum  farm  

memiliki persentase biaya tetap tertinggi pada bulan Juli yaitu 20,54 %, sedangkan nilai 

terendah pada Maksum  farm  adalah pada bulan November yaitu 16,29 % . Biaya tetap yang 

dimiliki oleh Susanto dan Wardoyo (2014) menjelaskan bahwa biaya tetap (fixed cost/FC) 

adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh berapapun besarnya output (berapapun jumlah 

output, biaya tetap akan selalu sama). Wiyana (2008) biaya tetap adalah biaya yang timbul 

akibat penggunaan sumber daya tetap dalam proses produksi. Kharakteristik dari biaya tetap 

adalah jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksi mengalami perubahan (naik dan 

atau turun). 

 Rata rata biaya tetap yang dikeluarkan pada Nur huda  farm dan Maksum  farm   

adalah biaya penyusutan (depresiasi), pembayaran pajak bumi bangunan, sewa tanah, dan  

gaji karyawan. Susanto dan Wardoyo (2014) menyebutkan bahwa biaya tetap terdiri dari 

biaya sewa kandang atau penyusutan kandang, yaitu biaya yang dibebankan pada nilai 
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kandang dan umur penggunaan kandang dibebankan pada jumlah siklus per tahun. Biaya 

sewa lahan, yaitu harga sewa lahan yang dibebankan pada nilai sewa tanah yang berlaku di 

lokasi penelitian.  Penyusutan peralatan, yaitu nilai pengadaan yang dibandingkan dengan 

umur pakai peralatan dalam tahun. Biaya sosial, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk 

kepentingan lingkungan, baik berupa ayam maupun sumbangan uang ke kampung atau 

lingkungan, namun besarnya biaya tidak dapat ditentukan secara pasti dan tidak semua 

lingkungan memungut biaya sosial. Soekartawi (2003) menambahkan biaya tenaga kerja 

termasuk dalam biaya tetap dimana, biaya tenaga kerja yaitu biaya yang harus dikeluarkan 

untuk menggaji pekerja yang membantu dalam kegiatan peternakan dengan satuan waktu 

tertentu (per minggu/per bulan). 

Rata rata biaya variabel setiap bulan untuk Nur huda dan Maksum farm memiliki 

persentase yang berbeda. Usaha peternakan ayam petelur yang digunakan sebagai respoden, 

Nur huda farm memiliki nilai persentase rata rata setiap bulan sebesar 83,72 %, sedangkan 

pada maksum farm  memiliki nilai persentase 82,64%. Perbedaan nilai peresntase ini 

dikarenakan pemberian vitamin dan obat obatan yang lebih tinggi pada Nur huda  farm  

dibandingkan dengan Maksum  farm.    

Biaya variabel yang dikeluarkan oleh Nur huda farm dan Maksum farm adalah biaya 

pakan, biaya vitamin, dan obat obatan, biaya listrik, biaya telepon, dan biaya perawatan. 

Biaya perawatan adalah biaya yang disiapkan untuk menanggulangi kerusakan alat atau 

kandang. Sub biaya perawatan ini perlu ada di setiap perusahaan karena kerusakan alat terjadi 

secara mendadak perlu disiapkanya biaya ini untuk menanggulangi hal tersebut. Biaya tidak 

tetap memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda dengan biaya tetap, dikarenakan biaya 

tidak tetap dapat berubah sesuai perubahan jumlah produksi yang dihasilkan. Susanto dan 

Wardoyo (2014) meyebutkan bahwa beberapa biaya yang termasuk biaya variable yaitu: 

biaya pakan, obat-obatan, tenaga kerja, bahan bakar, listrik, air, sekam, biaya panen. Zulkifli 

(2003) menjelaskan bahwa biaya variabel jumlahnya berubah-ubah sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan, namun biaya per unitnya tetap. Artinya, jika volume kegiatan 

diperbesar 2 kali lipat, maka total biaya juga menjadi 2 kali lipat dari jumlah semula. Biaya 

tetap adalah biaya yang jumlahnya sampai tingkat kegiatan tertentu relatif tetap dan tidak 

terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan.   
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Gambar 14. Grafik perbandingan biaya pakan (%) 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 

 Pada gambar 14 menujukan bahwa komponen biaya pakan yang dimiliki kedua usaha 

peternakan yang menjadi responden dalam satuan  persentase. Pada gambar 13 adalah grafik 

pada usaha peternakan Ayam petelur Nur huda  farm, Nur huda farm  memiliki  biaya pakan 

tertinggi terjadi pada bulan  November dengan menghabiskan sebesar  81,40 %  dari total 

biaya produksi tersebut atau senilai Rp 14.649.609  untuk setiap 1.000 ekor ayam petelur yang 

dipelihara atau Rp 10.330 setiap kg telur. Biaya pakan  terendah terjadi pada bulan Agustus 

dengan menghabiskan sebesar sebesar 75,82  %  dari total biaya produksi tersebut atau senilai 

Rp 10.499.212 untuk setiap 1.000 ekor ayam yang dipelihara atau Rp 9.188 setiap kg telur. 

 Biaya pakan  tertinggi  usaha peternakan ayam petelur Maksum  farm terjadi pada 

bulan November 80,19 % dari total biaya produksi tersebut senilai Rp 15.968.067 untuk setiap 

1.000 ekor yang dipelihara atau Rp 11.100 setiap kg telur. Biaya variabel terendah terjadi 

pada bulan Juli dengan menghabiskan sebesar 75,02 % dari total biaya produksi atau senilai 

Rp 11.851.061 untuk setiap 1.000 ekor ayam yang dipelihara atau Rp 8.597 setiap kg telur. 

80,65
78,90

80,87 80,62

77,07

80,72 81,16

75,82

81,32 80,59 81,40

76,1279,45
77,94

79,71 79,47

75,42

79,19

75,02

79,55

80,14 79,37 80,19

79,77

70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
82,00

%

Bulan

Nur huda  farm Maksum farm



 

73 
 

 
Gambar 15. Grafik Perbandingan biaya vitamin (%) 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 Gambar 15 menujukan bahwa komponen biaya vitamin yang dimiliki kedua usaha 

peternakan yang menjadi responden dalam satuan  persentase. Gambar  14 adalah grafik pada 

usaha peternakan Ayam petelur Nur huda  farm, Nur huda farm  memiliki  biaya vitamin 

tertinggi terjadi pada bulan  Agustus dengan menghabiskan sebesar  1,07 %  dari total biaya 

produksi tersebut atau senilai Rp 147.890 untuk setiap 1.000 ekor ayam petelur yang 

dipelihara atau Rp 129 setiap kg telur. Biaya vitamin terendah terjadi pada bulan November 

dengan menghabiskan sebesar sebesar 0,82 %  dari total biaya produksi tersebut atau senilai 

Rp 147.890 untuk setiap 1.000 ekor ayam yang dipelihara atau Rp 104  setiap kg telur. 

 Biaya vitamin  tertinggi  usaha peternakan ayam petelur Maksum  farm terjadi pada 

bulan Juli 1,50 % dari total biaya produksi tersebut senilai Rp 236.625 untuk setiap 1.000 ekor 

yang dipelihara atau Rp 171 setiap kg telur. Biaya vitamin terendah terjadi pada bulan 

November dengan menghabiskan sebesar 1,19 % dari total biaya produksi atau senilai Rp 

236.625 untuk setiap 1.000 ekor ayam yang dipelihara atau Rp 164 setiap kg telur. 

Maksum  farm  memiliki biaya variabel lebih tinggi dibandingkan Nur huda  farm,  

perbedaan nilai biaya variabel yang terjadi di dua usaha peternakan ayam petelur ini 

disebabkan beberapa faktor antara lain komposisi harga pakan setiap kg yang dibeli, selain 

harga pakan yang berubah ubah konsumsi pakan juga mempengaruhi besaran biaya variabel 

yang dihasilkan.  
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 Tinggi rendahnya persentase biaya variabel pada usaha peternakan ayam petelur 

didapat dari tinngginya biaya yang dikeluarkan untuk pemebelian pakan. Candra, Utami, dan 

Hartono (2013) persentase tertinggi dalam usaha peternakan ayam petelur adalah biaya pakan. 

 

4.2.3 Pendapatan 

Hasil dari pendapatan yang didapatkan dari responden, pendapatan yang didapatkan 

terbagi menjadi dua jenis yaitu pendapatan bersih dan pendapat kotor. Pendapatan bersih 

merupakan pendapatan  yang didapatkan setelah dipotong kewajiban pajak, masing masing 

usaha peternakan, Nur huda  farm  dan Maksum  farm  memiliki potongan kewajiban pajak 

yaitu 10 % dari total penghasilan. Kewajiban pajak ini dibuktikan dengan kepemilikan NPWP 

Nomor pokok wajib pajak yang dimiliki oleh pemilik peternakan dan sesuai dengan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 pp. No 46. Pendapatan pada usaha peternakan ayam petelur berasal 

dari penerimaan yang didapatkan atau penjualan produk yang di produksi di tempat tersebut, 

dikurangi biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi produk penerimaan.  

Rata-rata  pendapatan bersih  dalam satu tahun dan pendapatan dalam satu tahun 

produksi di Nur huda  farm dan Maksum farm. Usaha peternakan Nur huda  farm  memiliki 

pendapatan rata rata selama setahun sebesar Rp 4.109 setiap satu kg produksi yang dihasilkan 

atau Rp 5.517.026 setiap 1.000 ekor ayam petelur yang dipelihara. Maksum  farm  memiliki 

rata rata pendapatan bersih sebesar Rp 3.350 setiap satu kg telur yang dihasilkan atau Rp 

5.414.113 setiap 1.000 ekor ayam petelur yang dipelihara.  

Nilai yang dihasilkan dari kedua usaha peternakan ayam petelur Nur huda farm dan 

Maksum  farm  dengan pengalaman yang berbeda, Nur huda farm  memiliki pendapatan yang 

lebih rendah dibandingkan Maksum farm. Perbedaan pendapatan bersih ini dikarenakan pada 

pos penerimaan yang dihasilkan Maksum  farm  pos penerimaan yang dihasilkan adalah telur 

norma, telur abnormal, ayam afkir, dan eksreta, sedangkan untuk Nur huda  farm tidak 

menjual ekskreta dalam pos penerimaannya.  
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Gambar 16. Grafik perbandingan pendapatan bersih yang didapatkan (Rp/kg) 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 

 Gambar 16 menunjukan pendapatan bersih atau EAT (Earning After Tax) yang 

didapatkan di dua responden yang digunakan untuk penelitian. Pada Nur huda farm  

menunjukan bahwa pendapatan bersih tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu Rp 6.954.246 

setiap 1.000 ekor ayam petelur yang dipelihara atau Rp 8.667 setiap kg produksi  yang 

dihasilkan. Pendapatan terendah terjadi pada bulan November yaitu Rp 3.370.820 setiap 1.000 

ekor ayam petelur yang dipelihara atau Rp 2.377 setiap kg produksi  yang dihasilkan.

 Maksum  farm  dapat dilihat pada gambar 15 memiliki pendapatan bersih tertinggi 

pada bulan Juli yaitu Rp 8.365.075 setiap 1.000 ekor ayam petelur yang dipelihara atau Rp 

6.068 setiap kg produksi yang dihasilkan. Pendapatan terendah terjadi pada bulan Desember 

Rp 1.573.578 atau Rp 1.141 setiap kg produksi yang dihasilkan. Perbedaan pendapatan ini 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain, biaya produksi yaitu harga pakan yang fluktuatif, 

sedangkan faktor lainnya adalah dari pos penerimaan yang dihasilkan oleh peternakan yaitu 

total produksi yang dihasilkan, serta jumlah penjualan ayam afkir. 
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4.2.4 Analisis Rasio Profitabilitas 
 Rasio profitabilitas merupakan suatu tingkat pengukuran dari kebijakan usaha 

peternakan ayam petelur dan melihat tingkat efektivitasan kebijakan tersebut terhadap 

peternakan tersebut. Responden yang digunakan memiliki perbedaan didalam tingkat 

penagalaman beternak ayam petelur. Hasil yang dapat diketahui dengan analisis rasio 

profitabilitas meliputi kemampuan manajemen menciptakan laba dari aktiva perusahaan, cara 

manajemen mendanai investasinya, dan kecukupan pendapatan yang dapat diterima 

pemegang saham dari investasi. Analisis rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio rasio keuangan dari neraca dan laporan laba rugi yang disajikan 

perusahaan.  

A Gross Profit Margin 

 Gross profit margin atau tingkat laba kotor diepengaruhi oleh penerimaan atau 

penjualan dengan biaya produksi yang dihasilkan. Rasio yang rendah dapat dipengaruhi oleh 

biaya produksi dan penjualan, selain itu gross profit margin dapat digunakan pula sebagai 

penentu harga pokok penjualan.  

Tabel 8 Nilai Gross Profit Margin 

Keterangan Usaha peternakan Ayam Petelur 
Nur huda farm Maksum farm 

Rata rata EBIT /bulan (Rp) 392.321.902,00 192.501.817,63 
Rata rata penerimaan atau 
penjualan /bulan (Rp) 1.451.998.940,20 790.517.798,61 
GPM (%) 26,87 23,84 
Standar UKM 11,81 11,81 
Nilai GPM Diatas  standar UKM* Diatas standar UKM* 
 

* Berdasarkan  peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik 
Indonesia nomor : 06/per/m.kukm/v/2006. 
 

 Tabel 8  menunjukan bahwa nilai persentase yang dihasilkan usaha peternakan ayam 

petelur miliki kedua responden. Usaha peternakan ayam petelur Nur huda farm  memiliki nilai 

GPM  sebesar 26,87 %  artinya setiap mengeluarkan Rp 1.000.000 volume penjualan 

menghasilkan laba kotor sebesar Rp 268.700. Maksum farm  memiliki persentase nilai GPM 

sebesar 23,84 %  artinya setiap mengeluarkan Rp 1.000.000 volume penjualan menghasilkan  

tingkat laba kotor sebesar Rp 238.400. 

 Rendahnya nilai yang dihasilkan Maksum farm  dibandingkan Nur huda farm  

mengidentifikasikan bahwa peternak yang memiliki pengalaman yang lebih tinggi dalam hal 

ini Nur huda farm bisa mendapatkan tingkat laba kotor yang tinggi dibandingkan dengan 
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usaha peternakan ayam petelur yang memiliki pengalaman dibawahnya dalam hal ini Maksum 

farm. Satrohadiwiryo (2001)  Pengalaman bekerja merupakan modal utama seseorang untuk 

terjun dalam bidang tertentu,lama pengalaman dapat berpengaruh dalam mendaptakan tingkat 

keuntungan yang didapatkan. 

 Pada kedua usaha peternakan yang menjadi responden sudah diatas standar dengan 

nilai gpm yang dihasilkan usaha peternakan ayam petelur Nur huda  farm  adalah 26,87 % dan 

Maksum farm  adalah 23,84 %. Peraturan  menteri negara koperasi dan usaha kecil dan 

menengah republik Indonesia nomor : 06/per/m.kukm/v/2006 (2006) standar UKM nilai gross 

profit  margin (GPM) adalah 11,81 % 

 
 

Gambar 17. Grafik perbandingan nilai gross profit margin (%) 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

  Gambar 17  merupakan nilai gross profit margin  pada usaha peternakan yang 

digunakan sebagai responden. Nilai gross profit margin pada usaha peternakan Nur huda farm  

tetinggi dihasilkan pada bulan Mei yaitu 40,88 %. Maksum  farm  memiliki nilai gross profit 

margin tertinggi pada bulan Mei yaitu 39,87 %. Persentase nilai  gross profit margin  ini 

tertinggi ini dikarenakan harga jual telur normal pada bulan Mei mencapai Rp 16.200 setiap 

kg. Syamsudin (2009) Semakin besar gross profit margin  maka semakin baik keadaan 

operasi perusahaan , karena hal ini menunjukan bahwa laba kotor lebih rendah dibandingkan 

dengan penjualan.   
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B Net profit margin 

Rasio laba bersih atau net profit margin yang dimiliki kedua responden adalah 

pendapatan yang telahh dikurangi biaya pajak dibandingkan dengan penjualan yang 

didaptkan. Responden yang diguanakan dalam hal ini Nur huda farm  dan Maksum  farm  

masing masing memiliki kewajiban pajak sebesar 10% dari penghasilan setiap tahunnya 

dikarenakan masing masing perusahaan tersebut memiliki Nomor pokok wajib pajak (NPWP) 

dan sesuai dengan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pp. No 46.  

Tabel 10 Nilai Net Profit Margin  

Keterangan Usaha peternakan Ayam Petelur 
Nur huda farm Maksum farm 

Rata rata EAT /bulan (Rp) 353.089.711,80 173.251.635,86 
Rata rata Penerimaan atau 
penjualan /bulan (Rp) 1.451.998.940,20 790.517.798,61 
NPM (%) 24,18 21,45 
Standar UKM (%) 15,00 15,00 
Nilai NPM Diatas  Standar UKM* Diatas Standar UKM* 
 

* Berdasarkan  peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik 
Indonesia nomor : 06/per/m.kukm/v/2006. 
 

Tabel 10 merupakan rata rata per bulan persentase nilai net profit margin atau tingkat 

laba bersih yang dihasilkan kedua usaha peternakan ayam petelur yang digunakan sebagai 

responden. Nur huda farm  memiliki nilai persentase 24,18 %, yang artinya setiap 

mengeluarkan Rp 1.000.000 untuk volume penjualan akan mendapatkan laba bersih sebesar 

Rp 241.800. Maksum farm  memiliki nilai persentase 21,45 % artinya setiap mengeluarkan 

Rp 1.000.000 untuk volume penjualan akan mendapatkan laba bersih sebesar Rp 214.500. 

Rendahnya nilai yang dihasilkan Maksum farm  dibandingkan Nur huda farm  

mengidentifikasikan bahwa peternak yang memiliki pengalaman yang lebih tinggi dalam hal 

ini Nur huda farm bisa mendapatkan tingkat laba  bersih  yang tinggi dibandingkan dengan 

usaha peternakan ayam petelur yang memiliki pengalaman dibawahnya dalam hal ini Maksum 

farm. Satrohadiwiryo (2001)  Pengalaman bekerja merupakan modal utama seseorang untuk 

terjun dalam bidang tertentu,lama pengalaman dapat berpengaruh dalam mendaptakan tingkat 

keuntungan yang didapatkan. 

Pada kedua usaha peternakan yang menjadi responden sudah diatas standar dengan 

nilai npm yang dihasilkan usaha peternakan ayam petelur Nur huda  farm  adalah 24,18 % dan 

Maksum farm  adalah 21,45 %. Peraturan  menteri negara koperasi dan usaha kecil dan 

menengah republik Indonesia nomor : 06/per/m.kukm/v/2006 (2006)  standar UKM nilai net 

profit  margin (NPM) adalah 15 %. 
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Gambar 18. Grafik perbandingan nilai net profit margin (%) 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 

Gambar 18 merupakan nilai net profit margin  pada usaha peternakan yang digunakan 

sebagai responden. Nilai net profit margin pada usaha peternakan Nur huda farm  tetinggi 

dihasilkan pada bulan Mei yaitu 36,79 %. Maksum  farm  memiliki nilai net profit margin 

tertinggi pada bulan Mei yaitu 35,89 %. Persentase nilai  net profit margin  ini tertinggi ini 

dikarenakan harga jual telur normal pada bulan Mei mencapai Rp 16.200 setiap kg. 

Syamsudin (2009) semakin tinggi  net profit margin maka semakin baik operasi suatu 

perusahaan.   

C Operating profit margin 

Operating profit margin merupakan tingkat laba operasi yang didapatkan yang 

diguanakan dalam usaha peternkan ayam petelur. Laba operasi didapatkan dengan 

mengabaikan kewajiban pajak dan kewajiban bunga bank yang dibayarkan setiap bualnnya. 

Pada uaha peternakan ayam petelur yang digunakan sebagai responden bahwa kewajiban 

pajak yang digunakan pada biaya produksi adalah hanya pembayaran pajak bumi bangunan 

sehingga biaya produksi yang dihasilkan akan dikurangi nilai biaya pajak bumi bangunan. 
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Tabel 11. Nilai  operating profit margin 

Keterangan Usaha peternakan Ayam Petelur 
Nur huda farm Maksum farm 

Rata rata Total penjualan-(Biaya 
penjualan –Pajak)  /bulan (Rp) 406.735.304,78 201.183.623,18 
Rata rata bulan Penerimaan atau 
penjualan / bulan(Rp) 1.451.998.940,20 790.517.798,61 
OPM(%) 27,79 24,89 
Standar UKM(%) 0,88 0,88 
Nilai OPM Diatas  Standar UKM* Diatas Standar UKM* 
 

* Berdasarkan  peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik 
Indonesia nomor : 06/per/m.kukm/v/2006. 
 

Tabel 11  merupakan persentase rata rata  nilai operating profit margin atau tingkat 

laba operasi yang dihasilkan kedua usaha peternakan ayam petelur yang digunakan sebagai 

responden setiap bulan. Nur huda farm memiliki nilai persentase 27,79 %, yang artinya setiap 

mengeluarkan Rp 1.000.000 untuk  volume penjualan akan mendapatkan laba bersih sebesar 

Rp 277.900. Maksum farm  memiliki nilai persentase 24,89 % artinya setiap mengeluarkan 

Rp 1.000.000 untuk volume penjualan akan mendapatkan laba bersih sebesar Rp 248.900. 

Rendahnya nilai yang dihasilkan Maksum farm dibandingkan Nur huda farm  

mengidentifikasikan bahwa peternak yang memiliki pengalaman yang lebih tinggi dalam hal 

ini Nur huda farm bisa mendapatkan tingkat laba  operasi  yang tinggi dibandingkan dengan 

usaha peternakan ayam petelur yang memiliki pengalaman dibawahnya dalam hal ini Maksum 

farm. Satrohadiwiryo (2001)  Pengalaman bekerja merupakan modal utama seseorang untuk 

terjun dalam bidang tertentu,lama pengalaman dapat berpengaruh dalam mendaptakan tingkat 

keuntungan yang didapatkan.  

Pada kedua usaha peternakan yang menjadi responden sudah diatas standar dengan 

nilai OPM yang dihasilkan usaha peternakan ayam petelur Nur huda  farm  adalah 27,79 % 

dan Maksum farm  adalah 24,89 %. Peraturan  menteri negara koperasi dan usaha kecil dan 

menengah republik Indonesia nomor : 06/per/m.kukm/v/2006 (2006) standar UKM nilai 

operating profit  margin (OPM) adalah 0,88 %. 
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Gambar 19. Grafik perbandingan nilai operating profit margin (%) 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 

Gambar 19  merupakan nilai operating profit margin  pada usaha peternakan yang 

digunakan sebagai responden. Nilai operating profit margin pada usaha peternakan Nur huda 

farm  tetinggi dihasilkan pada bulan Mei yaitu 40,88 %. Maksum  farm  memiliki nilai 

operating  profit margin tertinggi pada bulan Mei yaitu 39,88 %. Persentase nilai  operating 

profit margin  ini tertinggi ini dikarenakan harga jual telur normal pada bulan Mei mencapai 

Rp 16.200 setiap kg. Syamsudin (2009) semakin tinggi  operating profit margin maka 

semakin baik operasi suatu perusahaan.   

 

D Total Asset Turnover 

Rasio total asset turnover ini merupakan rasio untuk mengukur efektifitas aktiva 

dalam hal ini aktiva yang dihitung adalah seluruh modal yang diukur dengan membandingkan 

volume penjualan atau penerimaan. Total asset turnover  menunjukan tingkat efisiensi 

penggunakan keseluruhan aktiva perusahaan di dalam menghasilkan volume penjulan 

tertentu. Semakin tinggi rasio  total asset turnover  berarti semakin efisien penggunaaan 

seluruh aktiva di dalam menghasilkan penjualan. Total asset turnover ini penting bagi para 

kreditur dan pemilik perusahaan, tetapi akan lebih penting bagi manajemen perusahaan karena 

hal ini akan menunjukan efisien tidaknya penggunaaan seluruh aktiva didalam perusahaan. 
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Tabel 12. Nilai Total Asset Turnover 

Keterangan Usaha peternakan Ayam Petelur 
Nur huda farm Maksum farm 

Penerimaan satu tahun produksi  
(Rp) 17.423.987.282,00 9.486.213.583,00 
Total modal (Rp) 14.382.454.458,00 8.081.371.772,00 
TAT (kali) 1,21 1,17 
Standar UKM (kali) 3,50 3,50 
Nilai TAT Dibawah  Standar UKM* Dibawah Standar UKM* 
 

* Berdasarkan  peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik 
Indonesia nomor : 06/per/m.kukm/v/2006. 
 

Tabel 12  menunjukan bahwa dana yang tertanam dalam usaha peternakan ayam 

petelur pada kedua perusahaan responden. Usaha peternakan ayam petelur yang dihasilkan di 

Nur huda farm  memiliki tingkat perputaran sebesar 1.21 kali artinya setiap mengeluarkan 

Rp1.000.000 maka akan  mengahsilkan putaran sebesar Rp 1.210.000. Maksum farm  

memiliki tingkat putaran sebesar 1.17 kali artinya setiap mengeluarkan Rp1.000.000 akan 

mengahsilkan putaran sebesar Rp1.170.000. Syamsudin (2009) Semakin tinggi rasio  total 

asset turnover  berarti semakin efisien penggunaaan seluruh aktiva di dalam menghasilkan 

penjualan. 

 Rendahnya nilai yang dihasilkan Maksum farm dibandingkan Nur huda farm  

mengidentifikasikan bahwa peternak yang memiliki pengalaman yang lebih tinggi dalam hal 

ini Nur huda farm lebih efisien dengan usaha peternakan ayam petelur yang memiliki 

pengalaman dibawahnya dalam hal ini Maksum farm. Syamsudin (2002) Semakin tinggi rasio  

total asset turnover berarti semakin efisien penggunaaan seluruh aktiva di dalam 

menghasilkan penjualan. Satrohadiwiryo (2001) pengalaman bekerja merupakan modal utama 

seseorang untuk terjun dalam bidang tertentu,lama pengalaman dapat berpengaruh dalam 

mendaptakan tingkat keuntungan yang didapatkan. Syamsudin (2002) Semakin tinggi rasio  

total asset turnover  berarti semakin efisien penggunaaan seluruh aktiva di dalam 

menghasilkan penjualan. 

 Pada kedua usaha peternakan yang menjadi responden dibawah  standar dengan nilai 

TAT yang dihasilkan usaha peternakan ayam petelur Nur huda  farm  adalah 1,21 kali dan 

Maksum farm  adalah 1,17 kali. Peraturan  menteri negara koperasi dan usaha kecil dan 

menengah republik Indonesia nomor : 06/per/m.kukm/v/2006 (2006) standar UKM nilai Total 

asset  Turnover (TAT) adalah 3,5 kali. 
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E Return on Asset 

Return on asset berfungsi untuk melihat hasil kinerja modal sendiri dan modal asing 

pada usaha peternakan Ayam petelur. Didalam hal ini adalah kedua usaha peternakan ayam 

petelur yang menjadi responden adalah Nur huda farm  dan Maksum farm.  

 

Tabel 13. Nilai return on asset   

Keterangan Usaha peternakan Ayam Petelur 
Nur huda farm Maksum farm 

EBIT satu tahun produksi (Rp)  4.707.862.823,00 2.310.021.811,00 
Total modal setiap bulan 14.382.454.458,00 8.081.371.772 
ROA (%) 32,73 28,58 
Standar UKM 10,00 10,00 
Nilai ROA Diatas standar UKM* Diatas standar UKM* 
 

* Berdasarkan  peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik 
Indonesia nomor : 06/per/m.kukm/v/2006. 
 

Tabel 13 merupakan hasil ROA yang dihasilkan pada usaha peternakan ayam petelur 

yang menjadi responden penelitian yaitu Nur huda farm dan Maksum  farm. Pada usaha 

peternakan ayam petelur Nur huda farm memiliki persentase sebesar 32,73 %. Pada Maksum 

farm 28,52 %. Syamsudin (2009) Semakin besar ROA suatu usaha, semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai dalam usaha tersebut. 

Pada kedua usaha peternakan yang menjadi responden diatas standar dengan nilai 

ROA yang dihasilkan usaha peternakan ayam petelur Nur huda  farm  adalah 32,73 % dan 

Maksum farm  adalah 28,52 %. Peraturan  menteri negara koperasi dan usaha kecil dan 

menengah republik Indonesia nomor : 06/per/m.kukm/v/2006 (2006) standar UKM nilai 

Return on Asset (ROA) adalah 10 %. 

 

F Return On Equity 

Hasil pengembalian modal usaha atau return on equity sangat perlu diketahui oleh 

pemilik saham atau pemilik usaha peternakan. Pengukuran return on equity  ini didasarkan 

atas besarnya penerimaan dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan pada usaha 

peternakan ayam petelur. 
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Tabel 14  Nilai return on equity  

Keterangan Usaha peternakan Ayam Petelur 
Nur huda farm Maksum farm 

EAT  satu tahun produksi 4.237.076.541,00 2.079.019.630,00 
Total modal  14.382.454.458,00 8.081.371.772,00 
Persentase (%) 29,46 25,73 
Standar UKM (%) 21,00 21,00 
Nilai ROE Diatas Standar UKM* Diatas Standar UKM* 
 

* Berdasarkan  peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik 
Indonesia nomor : 06/per/m.kukm/v/2006. 
 

 Tabel 15  menunjukan tingkat return on equity  yang dihasilkan oleh kedua respoden 

peternak. Nur huda farm  memiliki nilai persentase yaitu 29,46 % artinya Nur huda farm 

memiliki nilai return on equity dalam kategori rendah. Maksum farm memiliki nilai 

persentase sebesar 25,73 %  artinya Maksum farm  memiliki nilai return on equity dalam 

kategori rendah. Astuti, dkk (2013) menyebutkan bahwa ada 5 kategori ROE/rentabilitas 

modal sendiri yaitu: kategori buruk (1-25 %), kategori rendah (26-50%), kategori cukup (51-

75%), kategori baik (76-100%), dan kategori baik sekali (>100%). Syamsudin (2009) Secara 

umum semakin tinggi  return atau pengahasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan 

pemilik perusahaan. 

Pada kedua usaha peternakan yang menjadi responden diatas  standar dengan nilai 

ROE yang dihasilkan usaha peternakan ayam petelur Nur huda  farm  adalah 29,46 % dan 

Maksum farm  adalah 25,73 %. Peraturan  menteri negara koperasi dan usaha kecil dan 

menengah republik Indonesia nomor : 06/per/m.kukm/v/2006 (2006) standar UKM nilai 

Return on Equity (ROE) adalah 21 % 

Rendahnya nilai yang dihasilkan Maksum farm  dibandingkan Nur huda farm  

mengidentifikasikan bahwa peternak yang memiliki pengalaman yang lebih tinggi dalam hal 

ini Nur huda farm bisa memanfaatkan modal   yang tinggi dibandingkan dengan usaha 

peternakan ayam petelur yang memiliki pengalaman dibawahnya dalam hal ini Maksum farm. 

Satrohadiwiryo (2001)  Pengalaman bekerja merupakan modal utama seseorang untuk terjun 

dalam bidang tertentu,lama pengalaman dapat berpengaruh dalam mendaptakan tingkat 

keuntungan yang didapatkan.  
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4.2.5 Penilaian Terhadap Rasio Profitabilitas 

Tabel 15. Penilaian rasio profitabilitas 

Keterangan 

Usaha peternakan 
ayam petelur Standar UKM* Penilaian rasio 

profitabilitas Nur huda  
farm 

Maksum  
farm 

1 Gross profit margin  
(%) 26,87 23,84 11,81 Diatas standar 

UKM 
2 Net profit margin 

(%) 24,18 21,45 15,00 Diatas standar 
UKM 

3 Operating profit 
margin (%) 27,79 24,89 0,88 Diatas standar 

UKM 
4 Total Asset Turnover 

(%) 1,21 1,17 3,50 Dibawah 
standar UKM 

5 Return on Asset (%) 32,73 28,58 10,00 Diatas standar 
UKM 

6 Return on Equity (%) 29,46 25,73 21,00 Diatas standar 
UKM 

 

* Berdasarkan  peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik 
Indonesia nomor : 06/per/m.kukm/v/2006. 
 

 Berdasarakan hasil perbandingan di usaha peternakan ayam petelur Nur huda farm dan 

Maksum  farm,  didapatkan nilai yang berbeda beda setiap usaha peternakan ayam petelur. 

Tingkat nilai rasio profitabilitas tinggi didominasi oleh Nur huda  farm. Hasil yang didapatkan 

menunjukan bahwa nilai rasio profitabilitas jika dibandingkan dengan satandar UKM 

menunjukan diatas standar UKM, akan tetapi nilai total asset turnover   masih dibawah 

standar UKM. Analisis profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen 

secara keseleruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang di peroleh 

dalam hubungannya dengan penjualan sampai modal. Semakin baik rasio profitabilitas, maka 

semakin baik menggambarkan  kemampuan tingginya peroleh keuntungan perusahaan 

(Fahmi,2011) 

 Dari uraian diatas keunggulan dari segi tingkat gross profit margin, net profit margin, 

operating profit margin, dan return on equity, return on asset ,dan total asset turnover yang 

dimiliki usaha peternakan ayam petelur Nur huda farm  memiliki indikasi bahwa pengalaman 

berwirausaha dalam bidang peternakan berpengaruh terhadap laba yang didapatkan dan 

efisiensi usaha yang dijalankan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasrkan hasil penelitian tentang analisis profitabilitas di Nur huda  farm  dan 

Maksum  farm  yang bertempat di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, 

Nur huda  farm memiliki total populasi 64.000 ekor pada awal tahun 2014 dan memiliki 

pengalaman selama 32 tahun , sedangkan Maksum  farm  memiliki total populasi 32000 ekor 

pada awal tahun 2014 dan memiliki pengalaman selama 16 tahun, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Nur huda  farm  lebih efisien  dibandingkan dengan Maksum  farm  yang terlihat dari 

indikator ekonomi antara lain 

1.1. Total Modal, total modal usaha yang digunakan untuk menghasilkan per kg telur pada 

Nur huda  farm  memiliki nilai Rp. 13.434 setiap kg produksi telur yang dihasilkan. 

1.2. Rata rata biaya produksi yang digunakan pada usaha peternakan Nur huda  farm  

setiap bulannya untuk menghasilkan per kg telur  pada Nur huda farm  adalah Rp. 

11.648. 

1.3. Rata rata pendapatan bersih  yang didapatkan oleh Nur huda  farm setiap bulan  

memiliki nilai Rp. 4.109 per kg telur. 

1.4. Rata rata penerimaan  yang didapatkan oleh Nur huda  farm setiap bulan  memiliki 

nilai Rp. 16.213 per kg telur. 

2. Peternakan Nur huda  farm  lebih berpengalaman  dan menguntungkan dibandingkan 

Maksum  farm dalam perhitungan rasio profitabilitas dilihat dari indikator profitabilitas 

yaitu GPM (26,87 %), NPM (24,18 %), OPM (27,79 %), ROA (32,73 %), ROE (29,46 

%).  

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan pada hasil penelitian ini adalah : 

1. Pada kedua usaha peternakan ayam petelur yang digunkan sebagai responden hendaknya 

mengurangi biaya pakan yang, mencapai 80 % dari total biaya produksi, dengan cara 

mengganti bahan pakan lain atau memakai alternatif ransum bahan pakan yang lain. 

2. Pada usaha peternakan ayam petelur Maksum  farm  sebaiknya lebih efisien untuk 

mengurangi biaya produksi untuk meningkatkan rasio keuntungan yang didapat, salah 

satunnya adalah mengurangi biaya pakan  dengan cara mengganti bahan pakan dalam 

ransum pakan. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 daftar kuisioner 

DAFTAR KUISIONER 
1. Identitas responden 

Nama :     
Alamat :     
Usia :  Tahun    
Jenis kelamin : 1) Laki 

Laki 
2) Perempuan*   

Pengalaman usaha :  Tahun   
Pendidikan formal : 1) SD  2) SMP 3) SMA 4) Perguruan 

tinggi * 
Pendidikan non formal :     

1. Jenis kegiatan :     
2. Tempat dan waktu 

kegiatan 
:     

3. Lama kegiatan :     
4. Penyelenggara :     
5. HP :     

*Lingkari pada bagian yang sesuai    
 

2. Profil usaha 
Nama usaha :    
Tanggal berdiri :    
Alamat tempat usaha :    
Nama pemilik :    
Jumlah karyawan :    

1. Produksi per hari :    
2. Produksi normal :    
3. Produksi tinggi :    

Ketersediaan bahan baku :    
Sumber bahan baku :    
Mortalitas :    

 
3. Sumber modal 

No Jenis modal Jumlah  
1.  Modal sendiri  
2.  Modal pinjaman  
 Bunga            (%) 
   
   
   
   
Total Modal  
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4. Pakan 
a. Konsentrat 

No Merk 
pakan 

Asal 
pakan 

Nutrisi 
protein 

Harga 
pakan 

Kebutuhan 
pakan nilai 

1       
       
       
       
Total Biaya pakan  

 
b. jika membuat sendiri 

No Bahan pakan Harga/kg Asal Total/bulan 
     
     
     
     
     
     
     
Total biaya pakan  
Total/ekor/hari (kg)  
 

5. Tenaga kerja 
No Jabatan Jumlah 

(a) 
Gaji per bulan 
(b) 

Nilai 
(a x b x12 bulan) 

1     
2     
     
Total biaya tenaga kerja  

 
6. Obat obatan dan Vaksin 

a. Obat obatan 

No Nama obat 
dan vitamin Fungsi obat Harga obat 

(a) 
Kebutuhan 

(b) 
Nilai 
(axb) 

      
      
      

Total kebutuhan obat/bulan  
 

b. Vaksin 
No Jenis vaksin Umur ternak 

(minggu) 
Kebutuhan 
(a) 

Harga 
(b) 

Nilai 
(axb) 

      
      
      
      
      
      
Total kebutuhan/ tahun  
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7. Modal usaha 
a. Modal Tetap 

No Uraian Harga awal 
(Rp) 

Harga akhir 
(Rp) 

Umur ekonomis 
(tahun) 

Penyusutan 

1.  Gudang pakan     
2.  Gudang telor     
3.  Kandang     
4.  Mess karyawan     
5.  Mesin giling 

pakan  
    

6.  Mesin campur 
pakan 

    

7.  Kendaraan     
8.  Ternak     
9.  Egg tray     
10.  Peti telor     
11.  Tanah     
12.       
13.       

      
      

Total modal usaha     
 

8. Biaya tetap 
Struktur biaya tetap (fixed cost) pada usaha ayam petelur tahun 

No Pos anggaran Satuan (a) Harga satuan 
(b) 

Nilai (axb) keterangan 

1.  Sewa tanah     
2.  Hutang     
3.  Bunga(        )%     
4.  Pajak PBB     
5.  Penyusutan Gudang 

pakan 
    

6.  Penyusutan Gudang 
telor 

    

7.  Penyusutan Kandang     
8.  Penyusutan Mess 

karyawan 
    

9.  Penyusutan Mesin 
giling pakan 

    

10.  Penyusutan Mesin 
pencampur pakan 

    

11.  Penyusutan Kendaraan     
12. Biaya perawatan     
      
Total  biaya tetap     
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9. Biaya tidak tetap 
Struktur biaya tidak tetap (Variabel  cost) pada usaha ayam petelur tahun 

No Pos anggaran Satuan 
(a) 

Harga satuan 
(b) 

Nilai (axb) Keterangan 

1.  Pakan     
2. Listrik+air     
3.  Tenaga kerja     
4.  Sapu     
5.  Egg tray kertas     
6.  Sapu     
7.  Timba pakan     
8.  Telephone     
9.       
10.       
11.  Lain lain     
  Transportasi     
      
      
Total  biaya tidak tetap (Variabel 
cost) 

    

 
10. Penerimaan 

Penerimaan  pada usaha ayam petelur bulan  
No Pos anggaran Satuan 

(a) 
Harga satuan 

(b) 
Nilai (axb) Keterangan 

1.  Telur      
2.  Telur Retak     
3.  Ayam afkir     
4.  Kotoran      
5.       
6.       
Total  penerimaan      
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Lampiran 2 bahan pakan yang digunakan di Nur huda farm  
No Bahan pakan Nur huda farm Bahan pakan Maksum farm 
1 Konsentrat Konsentrat 
2 Jagung Jagung 
3 Bekatul Bekatul 
4 Premix  
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Lampiran 4. Vitamin yang digunakan di Nur Huda  farm dan Maksum  farm  
No Vitamin Harga (Rp/kg) 
1 Caprivit  60.000 
2 Rhodifit 65.000 
3 Lysofit 63.000 
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Lampiran 6. Daftar gaji tenaga kerja di Nur Huda farm  dan Maksum  farm 

No Posisi 
Nur huda  farm Maksum farm 

Jumlah Gaji Rp/org/hari Gaji/bulan Gaji/tahun Jumlah Gaji 
Rp/org/hari Gaji/bulan Gaji/tahun 

1 Administrasi 2 45.000 2.700.000 32.400.000 1 35.000 1.050.000 12.600.000 
2 Pekerja gudang 2 35.000 2.100.000 25.200.000 2 35.000 2.100.000 25.200.000 
3 Pekerja mixer pakan 2 30.000 1.800.000 21.600.000 2 30.000 1.800.000 21.600.000 
4 Pekerja kandang 25 30.000 22.500.000 270.000.000 25 30.000 22.500.000 270.000.000 
5 Pembantu umum 2 30.000 1.800.000 21.600.000 1 30.000 900.000 10.800.000 
6 Pembuat kandang 2 45.000 2.700.000 32.400.000 0 0 0 0 

Total karyawan 35 Total gaji 33.600.000 403.200.000 31 Total gaji 28.350.000 340.200.000 
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Lampiran 8. harga pakan Nur huda farm  dan Maksum  farm 

no Bulan Hari 

Nur huda farm Maksum  farm 

Kebutuhan (kg) 
Harga 
satuan 
(Rp) 

Total / hari (Rp) Total/bulan (Rp) Kebutuhan 
(kg) 

Harga 
satuan 
(Rp) 

Total / hari 
(Rp) 

Total/bulan 
(Rp) 

1 Januari 31 6.400,00 4.500 28.800.000 892.800.000,00 3.349,92 4.700 15.744.624 488.083.344,00 
2 Februari 28 6.252,80 4.575 28.606.560 800.983.680,00 3.336,03 4.775 15.929.530 446.026.834,97 
3 Maret 31 6.352,00 4.600 29.219.200 905.795.200,00 3.333,91 4.800 16.002.756 496.085.436,00 
4 April 30 6.339,20 4.686 29.705.491 891.164.736,00 3.333,71 4.886 16.288.510 488.655.303,41 
5 Mei 31 4.839,20 4.800 23.228.160 720.072.960,00 2.499,17 5.000 12.495.853 387.371.446,88 
6 Juni 30 6.352,00 4.708 29.905.216 897.156.480,00 3.330,35 4.808 16.012.326 480.369.774,15 
7 Juli 31 6.348,80 4.689 29.769.523 922.855.219,20 2.502,22 4.889 12.233.354 379.233.960,98 
8 Agustus 30 4.765,60 4.700 22.398.320 671.949.600,00 3.340,75 4.900 16.369.675 491.090.250,00 
9 September 31 6.365,60 4.725 30.077.460 932.401.260,00 3.336,24 4.925 16.431.000 509.361.014,53 
10 Oktober 30 6.365,60 4.659 29.657.330 889.719.912,00 3.332,60 4.859 16.193.122 485.793.648,64 
11 November 31 6.359,20 4.756 30.244.355 937.575.011,20 3.325,90 4.956 16.483.167 510.978.164,45 
12 Desember 30 4.741,60 4.800 22.759.680 682.790.400,00 3.319,99 5.000 16.599.953 497.998.593,75 

Total 10.145.264.458    5.661.047.772 
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Lampiran 10. Modal tetap usaha peternakan 

Modal tetap Uraian 
Nur huda farm Maksum farm 

Harga Satuan Rp/Farm Rp/Kg Rp/1.000 
ekor/farm 

Persentase 
(%) 

Harga 
satuan Rp/Farm Rp/Kg Rp/1.000 

ekor/farm 
Persentase 

(%) 
1 Gudang pakan 1.000.000 1.000.000 15.625 1 0,01 1.250.000 1.250.000 39.063 2 0,02 
2 Gudang telur 1.000.000 1.000.000 15.625 1 0,01 1.250.000 1.250.000 39.063 2 0,02 
3 Kandang 180.000.000 180.000.000 2.812.500 168 1,25 180.000.000 180.000.000 5.625.000 304 2,23 
4 Mesin Grinding  1.500.000 1.500.000 23.438 1 0,01 1.000.000 1.000.000 31.250 2 0,01 
5 Mesin Mixing 1.550.000 1.550.000 24.219 1 0,01 1.250.000 1.250.000 39.063 2 0,02 
6 Kendaraan           

 Pik up (1) bensin 6.500.000 6.500.000 101.563 6 0,05 6.500.000 6.500.000 203.125 11 0,08 

 Pik up (1) solar 7.500.000 7.500.000 117.188 7 0,05 0 0 0 0 0 

 Truk (2) 53.000.000 53.000.000 828.125 50 0,37 0 0 0 0 0 
7 Pullet 1.409.280.000 1.409.280.000 22.020.000 1.316 9,80 711.680.000 711.680.000 22.240.000 1.201 8,81 
8 Tanah 5.000.000 5.000.000 78.125 5 0,03 2.250.000 2.250.000 70.313 4 0,03 

Total  1.666.330.000 26.036.406 1.556 11,59  905.180.000 28.286.875 1.527 11,20 
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Lampiran 11 Modal kerja 

Modal kerja 
Nur Huda farm Maksum farm 

Rp/farm Rp/Kg Rp/1.000 
ekor/ farm 

Persentase 
(%) Rp/farm Rp/Kg Rp/1.000 

ekor/ farm 
Persentase 

(%) 
1 Biaya tetap 2.070.030.000 32.344.219 1.933 14,39 1.245.780.000 38.930.625 2.102 15,42 
2 Biaya variabel 10.646.094.458 166.345.226 9.944 74,02 5.930.411.772 185.325.368 10.004 73,38 

Total 12.716.124.458 198.689.445 11.877 88,41 14.382.454.458 224.725.851 13.434 100,00 
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Lampiran 12 laporan rugi-laba Nur Huda  farm 

No Keterangan 
Rata-rata/tahun Tahun 

Rp/Farm Rp/Kg Rp/1.000 
ekor/farm persentase Rp/Farm Rp/Kg Rp/1.000 

ekor/farm persentase 

I Penerimaan         
1 Telur normal 1.382.474.104,03 14.912,06 21.601.157,88 95,21% 16.589.689.248,36 178.944,68 259.213.894,51 95,21% 
2 Telur abnormal 2.883.920,00 33,45 45.061,25 0,20% 34.607.040,00 401,46 540.735,00 0,20% 
3 Ayam afkir 66.640.916,17 855,92 1.041.264,32 4,59% 799.690.994,02 10.271,00 12.495.171,78 4,59% 

Total penerimaan 1.451.998.940,20 16.213,97 22.687.483,44 100,00% 17.423.987.282,38 194.567,64 272.249.801,29 100,00% 
II Biaya tetap         
1 Penyusutan 138.444.166,67 1.529,35 2.163.190,10 13,06% 1.661.330.000,00 18.352,19 25.958.281,25 13,06% 
2 PBB 41.666,67 0,46 651,04 0,00% 500.000,00 5,52 7.812,50 0,00% 
3 Sewa Tanah 416.666,67 4,60 6.510,42 0,04% 5.000.000,00 55,23 78.125,00 0,04% 
4 Gaji pegawai 33.600.000,00 371,17 525.000,00 3,17% 403.200.000,00 4.454,02 6.300.000,00 3,17% 

Total Biaya tetap 172.502.500,00 1.905,58 2.695.351,56 16,28% 2.070.030.000,00 22.866,97 32.344.218,75 16,28% 
III Biaya tidak tetap         
1 Biaya listrik 5.000.000,00 55,23 78.125,00 0,47% 60.000.000,00 662,80 937.500,00 0,47% 
2 Biaya pakan 845.438.704,87 9.281,38 13.209.979,76 79,78% 10.145.264.458,40 111.376,50 158.519.757,16 79,78% 
3 Biaya vitamin dan obat obatan 9.465.000,00 104,56 147.890,63 0,89% 113.580.000,00 1.254,68 1.774.687,50 0,89% 
4 Biaya telepon 500.000,00 5,52 7.812,50 0,05% 6.000.000,00 66,28 93.750,00 0,05% 
5 Biaya lain lain 7.000.000,00 77,33 109.375,00 0,66% 84.000.000,00 927,92 1.312.500,00 0,66% 
6 Biaya Transportasi 19.770.833,33 218,40 308.919,27 1,87% 237.250.000,00 2.620,83 3.707.031,25 1,87% 

Total biaya tidak tetap 887.174.538,20 9.742,42 13.862.102,16 83,72% 10.646.094.458,40 116.909,01 166.345.225,91 83,72% 
Total biaya produksi 1.059.677.038,20 11.648,00 16.557.453,72 100,00% 12.716.124.458,40 139.775,98 198.689.444,66 100,00% 

IV Pendapatan         
1 EBIT 392.321.902,00 4.565,97 6.130.029,72   4.707.862.823,98 54.791,66 73.560.356,62   

 Ppn 10% 39.232.190,20 456,60 613.002,97   470.786.282,40 5.479,17 7.356.035,66   
2 EAT 353.089.711,80 4.109,37 5.517.026,75   4.237.076.541,58 49.312,50 66.204.320,96   

 
Lampiran 13. Laporan rugi-laba Maksum  farm 

No Keterangan Rata rata/bulan Total /tahun 
Rp/Farm Rp/Kg Rp/1.000 persentase Rp/Farm Rp/Kg Rp/1.000 Persentase 
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ekor/farm ekor/farm 
I Penerimaan         
1 Telur normal 766.195.714,02 15.366,54 23.943.616,06 96,92% 9.194.348.568,28 184.398,43 287.323.392,76 96,92% 
2 Telur abnormal 2.883.920,00 57,16 90.122,50 0,36% 34.607.040,00 685,92 1.081.470,00 0,36% 
3 Ayam afkir 21.123.164,58 477,34 660.098,89 2,67% 253.477.975,00 5.728,13 7.921.186,72 2,67% 
4 Eksreta 315.000,00 6,24 9.843,75 0,04% 3.780.000,00 74,86 118.125,00 0,04% 

Total penerimaan 790.517.798,61 15.907,28 24.703.681,21 100,00% 9.486.213.583,28 190.887,33 296.444.174,48 100,00% 
II Biaya tetap         
1 Penyusutan 75.244.166,67 1.533,68 2.351.380,21 12,58% 902.930.000,00 18.404,15 28.216.562,50 12,58% 
2 PBB 33.333,33 0,68 1.041,67 0,01% 400.000,00 8,15 12.500,00 0,01% 
3 Sewa tanah 187.500,00 3,82 5.859,38 0,03% 2.250.000,00 45,86 70.312,50 0,03% 
4 Gaji pegawai 28.350.000,00 577,85 885.937,50 4,74% 340.200.000,00 6.934,20 10.631.250,00 4,74% 

Total Biaya tetap 103.815.000,00 2.116,03 3.244.218,75 17,36% 1.245.780.000,00 25.392,36 38.930.625,00 17,36% 
III Biaya tidak tetap         
1 Biaya listrik 3.000.000,00 61,15 93.750,00 0,50% 36.000.000,00 733,78 1.125.000,00 0,50% 
2 Biaya pakan 471.753.980,98 9.611,19 14.742.311,91 78,89% 5.661.047.771,75 115.334,28 176.907.742,87 78,89% 

3 Biaya vitamin dan  
obat obatan 7.572.000,00 154,34 236.625,00 1,27% 90.864.000,00 1.852,05 2.839.500,00 1,27% 

4 Biaya telepon 250.000,00 5,10 7.812,50 0,04% 3.000.000,00 61,15 93.750,00 0,04% 
5 Biaya lain lain 2.500.000,00 50,96 78.125,00 0,42% 30.000.000,00 611,48 937.500,00 0,42% 
6 Biaya Transportasi 9.125.000,00 185,99 285.156,25 1,53% 109.500.000,00 2.231,91 3.421.875,00 1,53% 
Total biaya tidak tetap 494.200.980,98 10.068,72 15.443.780,66 82,64% 5.930.411.771,75 120.824,64 185.325.367,87 82,64% 
Total biaya produksi 598.015.980,98 12.184,75 18.687.999,41 100,00% 7.176.191.771,75 146.217,01 224.255.992,87 100,00% 

IV Pendapatan         
1 EBIT 192.501.817,63 3.722,53 6.015.681,80   2.310.021.811,53 44.670,33 72.188.181,61   

 Ppn 10% 19.250.181,76 372,25 601.568,18   231.002.181,15 4.467,03 7.218.818,16   
2 EAT 173.251.635,86 3.350,27 5.414.113,62   2.079.019.630,37 40.203,29 64.969.363,45   



 

77 
 

Lampiran 14. Laporan rugi Laba  setiap bulan Nur Huda farm 

No Keterangan 
Januari Februari Maret 

Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 ekor 
farm 

Persentase  Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 ekor 
farm 

Persentase  Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 ekor 
farm 

Persentase  

I Penerimaan             
1 Telur normal 1.598.617.258,97 15.100,00 24.978.394,67 99,82% 1.412.375.293,86 13.340,82 22.068.363,97 99,79% 1.557.755.056,50 15.200,00 24.339.922,76 99,81% 
2 Telur abnormal 2.945.280,00 36,94 46.020,00 0,18% 2.945.280,00 36,94 46.020,00 0,21% 2.945.280,00 28,74 46.020,00 0,19% 
3 Ayam afkir 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 Total penerimaan 1.601.562.538,97 20.087,45 25.024.414,67 100,00% 1.415.320.573,86 13.377,76 22.114.383,97 100,00% 1.560.700.336,50 15.228,74 24.385.942,76 100,00% 
II Biaya tetap             
1 Penyusutan 138.444.166,67 1.307,70 2.163.190,10 12,51% 138.444.166,67 1.480,14 2.163.190,10 13,64% 138.444.166,67 1.350,89 2.163.190,10 12,36% 
2 Sewa tanah 41.666,67 0,39 651,04 0,00% 41.666,67 0,45 651,04 0,00% 41.666,67 0,41 651,04 0,00% 
3 PBB 416.666,67 3,94 6.510,42 0,04% 416.666,67 4,45 6.510,42 0,04% 416.666,67 4,07 6.510,42 0,04% 
4 Gaji pegawai 33.600.000,00 317,37 525.000,00 3,04% 33.600.000,00 359,22 525.000,00 3,31% 33.600.000,00 327,86 525.000,00 3,00% 

Total biaya tetap 172.502.500,00 1.629,40 2.695.351,56 15,58% 172.502.500,00 1.844,26 2.695.351,56 16,99% 172.502.500,00 1.683,22 2.695.351,56 15,40% 
III Biaya tidak tetap             
1 Biaya listrik 5.000.000,00 47,23 78.125,00 0,45% 5.000.000,00 53,46 78.125,00 0,49% 5.000.000,00 48,79 78.125,00 0,45% 
2 Biaya pakan 892.800.000,00 8.433,09 13.950.000,00 80,65% 800.983.680,00 8.563,48 12.515.370,00 78,90% 905.795.200,00 8.838,42 14.153.050,00 80,87% 

3 Biaya Biaya vitamin dan  
obat obatan 9.465.000,00 89,40 147.890,63 0,85% 9.465.000,00 101,19 147.890,63 0,93% 9.465.000,00 92,36 147.890,63 0,85% 

4 Biaya telepon 500.000,00 4,72 7.812,50 0,05% 500.000,00 5,35 7.812,50 0,05% 500.000,00 4,88 7.812,50 0,04% 
5 Biaya lain lain 7.000.000,00 66,12 109.375,00 0,63% 7.000.000,00 74,84 109.375,00 0,69% 7.000.000,00 68,30 109.375,00 0,62% 
6 Tranaportasi 19.770.833,33 186,75 308.919,27 1,79% 19.770.833,33 211,37 308.919,27 1,95% 19.770.833,33 192,92 308.919,27 1,77% 

Total biaya tidak tetap 934.535.833,33 8.827,31 14.602.122,40 84,42% 842.719.513,33 9.009,69 13.167.492,40 83,01% 947.531.033,33 9.245,66 14.805.172,40 84,60% 
Total biaya produksi 1.107.038.333,33 10.456,71 17.297.473,96 100,00% 1.015.222.013,33 10.853,95 15.862.843,96 100,00% 1.120.033.533,33 10.928,87 17.500.523,96 100,00% 

IV Penedapatan             

 EBIT 494.524.205,64 9.630,74 7.726.940,71   400.098.560,53 2.523,81 6.251.540,01   440.666.803,16 4.299,86 6.885.418,80   

 Ppn 10% 49.452.420,56 963,07 772.694,07   40.009.856,05 252,38 625.154,00   44.066.680,32 429,99 688.541,88   

 EAT 445.071.785,07 8.667,66 6.954.246,64   360.088.704,47 2.271,43 5.626.386,01   396.600.122,85 3.869,88 6.196.876,92   
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No Keterangan 
April Mei Juni 

Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 
ekor/farm Persentase  Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 

ekor/farm Persentase  Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 
ekor/farm Persentase  

I Penerimaan             
1 Telur normal 1.435.287.059,77 15.150,00 22.426.360,31 99,80% 1.325.974.666,60 16.200,00 20.718.354,17 83,91% 1.379.489.153,63 15.250,00 21.554.518,03 99,79% 
2 Telur abnormal 2.945.280,00 31,09 46.020,00 0,20% 2.208.960,00 26,99 34.515,00 0,14% 2.945.280,00 32,56 46.020,00 0,21% 
3 Ayam afkir 0,00 0,00 0,00 0,00% 252.140.994,02 3.080,51 3.939.703,03 15,96% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 Total penerimaan 1.438.232.339,77 15.181,09 22.472.380,31 100,00% 1.580.324.620,62 19.307,50 24.692.572,20 100,00% 1.382.434.433,63 15.282,56 21.600.538,03 100,00% 
II Biaya tetap             
1 Penyusutan 138.444.166,67 1.461,33 2.163.190,10 12,52% 138.444.166,67 1.691,43 2.163.190,10 14,82% 138.444.166,67 1.530,47 2.163.190,10 12,46% 
2 PBB 41.666,67 0,44 651,04 0,00% 41.666,67 0,51 651,04 0,00% 41.666,67 0,46 651,04 0,00% 
3 Sewa tanah 416.666,67 4,40 6.510,42 0,04% 416.666,67 5,09 6.510,42 0,04% 416.666,67 4,61 6.510,42 0,04% 
4 Gaji pegawai 138.444.166,67 1.461,33 2.163.190,10 12,52% 138.444.166,67 1.691,43 2.163.190,10 14,82% 138.444.166,67 1.530,47 2.163.190,10 12,46% 

Total biaya tetap 172.502.500,00 1.820,83 2.695.351,56 15,61% 172.502.500,00 2.107,54 2.695.351,56 18,46% 172.502.500,00 1.906,98 2.695.351,56 15,52% 
III Biaya tidak tetap             
1 Biaya listrik 5.000.000,00 52,78 78.125,00 0,45% 5.000.000,00 61,09 78.125,00 0,54% 5.000.000,00 55,27 78.125,00 0,45% 
2 Biaya pakan 891.164.736,00 9.406,58 13.924.449,00 80,62% 720.072.960,00 8.797,44 11.251.140,00 77,07% 897.156.480,00 9.917,90 14.018.070,00 80,72% 

3 Biaya vitamin dan 
 obat obatan 9.465.000,00 99,91 147.890,63 0,86% 9.465.000,00 115,64 147.890,63 1,01% 9.465.000,00 104,63 147.890,63 0,85% 

4 Biaya telepon 500.000,00 5,28 7.812,50 0,05% 500.000,00 6,11 7.812,50 0,05% 500.000,00 5,53 7.812,50 0,04% 
5 Biaya lain lain 7.000.000,00 73,89 109.375,00 0,63% 7.000.000,00 85,52 109.375,00 0,75% 7.000.000,00 77,38 109.375,00 0,63% 
6 Biaya transportasi 19.770.833,33 208,69 308.919,27 1,79% 19.770.833,33 241,55 308.919,27 2,12% 19.770.833,33 218,56 308.919,27 1,78% 
Total biaya tidak tetap 932.900.569,33 9.847,12 14.576.571,40 84,39% 761.808.793,33 9.307,34 11.903.262,40 81,54% 938.892.313,33 10.379,28 14.670.192,40 84,48% 
Total biaya produksi 1.105.403.069,33 11.667,95 17.271.922,96 100,00% 934.311.293,33 11.414,88 14.598.613,96 100,00% 1.111.394.813,33 12.286,27 17.365.543,96 100,00% 

IV Pendapatan             

 EBIT 332.829.270,43 3.513,14 5.200.457,35   646.013.327,29 7.892,62 10.093.958,24   271.039.620,30 2.996,29 4.234.994,07   

 Ppn 10% 33.282.927,04 351,31 520.045,74   64.601.332,73 789,26 1.009.395,82   27.103.962,03 299,63 423.499,41   

 EAT 299.546.343,39 3.161,83 4.680.411,62   581.411.994,56 7.103,36 9.084.562,42   243.935.658,27 2.696,66 3.811.494,66   
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No Keterangan 
Juli Agustus September 

Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 
ekor/farm Persentase  Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 

ekor/farm Persentase  Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 
ekor/farm Persentase  

I Penerimaan             
1 Telur normal 1.404.338.250,58 15.200,00 21.942.785,17 99,79% 1.107.946.944,40 15.150,00 17.311.671,01 79,35% 1.475.940.867,95 16.500,00 23.061.576,06 99,80% 
2 Telur abnormal 2.945.280,00 31,88 46.020,00 0,21% 2.945.280,00 40,27 46.020,00 0,21% 2.945.280,00 32,93 46.020,00 0,20% 
3 Ayam afkir 0,00 0,00 0,00 0,00% 285.360.000,00 3.902,00 4.458.750,00 20,44% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 Total penerimaan 1.407.283.530,58 15.231,88 21.988.805,17 100,00% 1.396.252.224,40 19.092,27 21.816.441,01 100,00% 1.478.886.147,95 16.532,93 23.107.596,06 100,00% 
II Biaya tetap             
1 Penyusutan 138.444.166,67 1.498,46 2.163.190,10 12,18% 138.444.166,67 1.893,08 2.163.190,10 15,62% 138.444.166,67 1.547,71 2.163.190,10 12,07% 
2 PBB 41.666,67 0,45 651,04 0,00% 41.666,67 0,57 651,04 0,00% 41.666,67 0,47 651,04 0,00% 
3 Sewa tanah 416.666,67 4,51 6.510,42 0,04% 416.666,67 5,70 6.510,42 0,05% 416.666,67 4,66 6.510,42 0,04% 
4 Gaji pegawai 33.600.000,00 363,67 525.000,00 2,95% 33.600.000,00 459,44 525.000,00 3,79% 33.600.000,00 375,62 525.000,00 2,93% 

Total biaya tetap 172.502.500,00 1.867,10 2.695.351,56 15,17% 172.502.500,00 2.358,79 2.695.351,56 19,47% 172.502.500,00 1.928,46 2.695.351,56 15,04% 
III Biaya tidak tetap             
1 Biaya listrik 5.000.000,00 54,12 78.125,00 0,44% 5.000.000,00 68,37 78.125,00 0,56% 5.000.000,00 55,90 78.125,00 0,44% 
2 Biaya pakan 922.855.219,20 9.988,62 14.419.612,80 81,16% 671.949.600,00 9.188,20 10.499.212,50 75,82% 932.401.260,00 10.423,60 14.568.769,69 81,32% 

3 Biaya vitamin dan 
 obat obatan 9.465.000,00 102,45 147.890,63 0,83% 9.465.000,00 129,42 147.890,63 1,07% 9.465.000,00 105,81 147.890,63 0,83% 

4 Biaya telepon 500.000,00 5,41 7.812,50 0,04% 500.000,00 6,84 7.812,50 0,06% 500.000,00 5,59 7.812,50 0,04% 
5 Biaya lain lain 7.000.000,00 75,77 109.375,00 0,62% 7.000.000,00 95,72 109.375,00 0,79% 7.000.000,00 78,26 109.375,00 0,61% 
6 Biaya transportasi 19.770.833,33 213,99 308.919,27 1,74% 19.770.833,33 270,35 308.919,27 2,23% 19.770.833,33 221,02 308.919,27 1,72% 
Total biaya tidak tetap 964.591.052,53 10.440,35 15.071.735,20 84,83% 713.685.433,33 9.758,89 11.151.334,90 80,53% 974.137.093,33 10.890,18 15.220.892,08 84,96% 
Total biaya produksi 1.137.093.552,53 12.307,45 17.767.086,76 100,00% 886.187.933,33 12.117,68 13.846.686,46 100,00% 1.146.639.593,33 12.818,64 17.916.243,65 100,00% 

IV Pendapatan             
1 EBIT 270.189.978,04 2.924,43 4.221.718,41   510.064.291,06 6.974,59 7.969.754,55   332.246.554,62 3.714,29 5.191.352,42   
2 Ppn 10 % 27.018.997,80 292,44 422.171,84   51.006.429,11 697,46 796.975,45   33.224.655,46 371,43 519.135,24   
3 EAT 243.170.980,24 2.631,99 3.799.546,57   459.057.861,96 6.277,13 7.172.779,09   299.021.899,16 3.342,86 4.672.217,17   
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No Keterangan 
Oktober November Desember 

Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 
ekor/farm Persentase  Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 

ekor/farm Persentase  Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 
ekor/farm Persentase  

I Penerimaan             
1 Telur normal 1.449.592.159,57 16.600,00 22.649.877,49 99,80% 1.388.570.886,30 15.300,00 21.696.420,10 99,79% 1.053.801.650,23 9.953,86 16.465.650,78 79,90% 
2 Telur abnormal 2.945.280,00 33,73 46.020,00 0,20% 2.945.280,00 32,45 46.020,00 0,21% 2.945.280,00 36,94 46.020,00 0,22% 
3 Ayam afkir 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 262.190.000,00 3.288,49 4.096.718,75 19,88% 

 Total penerimaan 1.452.537.439,57 16.633,73 22.695.897,49 100,00% 1.391.516.166,30 15.332,45 21.742.440,10 100,00% 1.318.936.930,23 13.279,29 20.608.389,53 100,00% 
II Biaya tetap             
1 Penyusutan 138.444.166,67 1.585,39 2.163.190,10 12,54% 138.444.166,67 1.525,45 2.163.190,10 12,02% 138.444.166,67 1.480,14 2.163.190,10 15,43% 
2 PBB 41.666,67 0,48 651,04 0,00% 41.666,67 0,46 651,04 0,00% 41.666,67 0,45 651,04 0,00% 
3 Sewa tanah 416.666,67 4,77 6.510,42 0,04% 416.666,67 4,59 6.510,42 0,04% 416.666,67 4,45 6.510,42 0,05% 
4 Gaji pegawai 33.600.000,00 384,77 525.000,00 3,04% 33.600.000,00 370,22 525.000,00 2,92% 33.600.000,00 359,22 525.000,00 3,75% 

Total biaya tetap 172.502.500,00 1.975,41 2.695.351,56 15,63% 172.502.500,00 1.900,72 2.695.351,56 14,98% 172.502.500,00 1.844,26 2.695.351,56 19,23% 
III Biaya tidak tetap             
1 Biaya listrik 5.000.000,00 57,26 78.125,00 0,45% 5.000.000,00 55,09 78.125,00 0,43% 5.000.000,00 53,46 78.125,00 0,56% 
2 Biaya pakan 889.719.912,00 10.188,62 13.901.873,63 80,59% 937.575.011,20 10.330,69 14.649.609,55 81,40% 682.790.400,00 7.299,86 10.668.600,00 76,12% 

3 Biaya vitamin dan 
 obat obatan 9.465.000,00 108,39 147.890,63 0,86% 9.465.000,00 104,29 147.890,63 0,82% 9.465.000,00 101,19 147.890,63 1,06% 

4 Biaya telepon 500.000,00 5,73 7.812,50 0,05% 500.000,00 5,51 7.812,50 0,04% 500.000,00 5,35 7.812,50 0,06% 
5 Biaya lain lain 7.000.000,00 80,16 109.375,00 0,63% 7.000.000,00 77,13 109.375,00 0,61% 7.000.000,00 74,84 109.375,00 0,78% 
6 Biaya transportasi 19.770.833,33 226,41 308.919,27 1,79% 19.770.833,33 217,85 308.919,27 1,72% 19.770.833,33 211,37 308.919,27 2,20% 
Total biaya tidak tetap 931.455.745,33 10.666,56 14.553.996,02 84,37% 979.310.844,53 10.790,56 15.301.731,95 85,02% 724.526.233,33 7.746,06 11.320.722,40 80,77% 
Total biaya produksi 1.103.958.245,33 12.641,97 17.249.347,58 100,00% 1.151.813.344,53 12.691,28 17.997.083,51 100,00% 897.028.733,33 9.590,32 14.016.073,96 100,00% 

IV Pendapatan             
1 EBIT 348.579.194,24 3.991,75 5.446.549,91   239.702.821,77 2.641,17 3.745.356,59   421.908.196,90 3.688,97 6.592.315,58   
2 Ppn 10 % 34.857.919,42 399,18 544.654,99   23.970.282,18 264,12 374.535,66   42.190.819,69 368,90 659.231,56   
3 EAT 313.721.274,82 3.592,58 4.901.894,92   215.732.539,59 2.377,05 3.370.820,93   379.717.377,21 3.320,07 5.933.084,02   
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Lampiran 15. Laporan rugi laba  setiap bulan Maksum farm 

No Keterangan 
Januari Februari Maret 

Rp/Farm Rp/Kg Rp/1.000 
ekor/ farm Persentase  Rp/Farm Rp/Kg Rp/1.000 

ekor/ farm Persentase  Rp/Farm Rp/Kg Rp/1.000 
ekor/ farm Persentase  

I Penerimaan             
1 Telur normal 873.078.610,14 15.100,00 27.283.706,57 99,63% 774.694.025,06 13.398,43 24.209.188,28 99,58% 821.858.661,08 15.200,00 25.683.083,16 99,60% 
2 Telur abnormal 2.945.280,00 50,94 92.040,00 0,34% 2.945.280,00 36,94 92.040,00 0,38% 2.945.280,00 54,47 92.040,00 0,36% 
3 Ayam afkir 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 
4 ekskreta 315.000,00 5,45 9.843,75 0,04% 315.000,00 3,95 9.843,75 0,04% 315.000,00 5,83 9.843,75 0,04% 

 Total penerimaan 876.338.890,14 15.156,39 27.385.590,32 100,00% 777.954.305,06 13.439,32 24.311.072,03 100,00% 825.118.941,08 49.790,62 25.784.966,91 100,00% 
II Biaya tetap             
1 Penyusutan 75.244.166,67 1.301,36 2.351.380,21 12,25% 75.244.166,67 1.466,63 2.351.380,21 13,15% 75.244.166,67 1.391,62 2.351.380,21 12,09% 
2 PBB 33.333,33 0,58 1.041,67 0,01% 33.333,33 0,65 1.041,67 0,01% 33.333,33 0,62 1.041,67 0,01% 
3 Sewa tanah 187.500,00 3,24 5.859,38 0,03% 187.500,00 3,65 5.859,38 0,03% 187.500,00 3,47 5.859,38 0,03% 
4 Gaji pegawai 28.350.000,00 490,32 885.937,50 4,61% 28.350.000,00 552,59 885.937,50 4,95% 28.350.000,00 524,32 885.937,50 4,56% 

Total Biaya tetap 103.815.000,00 1.795,49 3.244.218,75 16,90% 103.815.000,00 2.023,52 3.244.218,75 18,14% 103.815.000,00 1.920,02 3.244.218,75 16,68% 
III Biaya tidak tetap             
1 Biaya listrik 3.000.000,00 51,89 93.750,00 0,49% 3.000.000,00 58,47 93.750,00 0,52% 3.000.000,00 55,48 93.750,00 0,48% 
2 Biaya pakan 488.083.344,00 8.441,46 15.252.604,50 79,45% 446.026.834,97 8.693,76 13.938.338,59 77,94% 496.085.436,00 9.174,93 15.502.669,88 79,71% 

3 Biaya vitamin dan 
obat obatan 7.572.000,00 130,96 236.625,00 1,23% 7.572.000,00 147,59 236.625,00 1,32% 7.572.000,00 140,04 236.625,00 1,22% 

4 Biaya telepon 250.000,00 4,32 7.812,50 0,04% 250.000,00 4,87 7.812,50 0,04% 250.000,00 4,62 7.812,50 0,04% 
5 Biaya lain lain 2.500.000,00 43,24 78.125,00 0,41% 2.500.000,00 48,73 78.125,00 0,44% 2.500.000,00 46,24 78.125,00 0,40% 
6 Biaya transportasi 9.125.000,00 157,82 285.156,25 1,49% 9.125.000,00 177,86 285.156,25 1,59% 9.125.000,00 168,76 285.156,25 1,47% 
Total biaya tidak tetap 510.530.344,00 8.829,68 15.954.073,25 83,10% 468.473.834,97 9.131,29 14.639.807,34 81,86% 518.532.436,00 9.590,08 16.204.138,63 83,32% 
Total biaya produksi 614.345.344,00 10.625,18 19.198.292,00 100,00% 572.288.834,97 11.154,81 17.884.026,09 100,00% 622.347.436,00 11.510,11 19.448.357,38 100,00% 

IV Pendapatan             
1 EBIT 261.993.546,14 4.531,21 8.187.298,32   205.665.470,09 2.284,51 6.427.045,94   202.771.505,08 3.750,19 6.336.609,53   
2 Ppn 10% 26.199.354,61 453,12 818.729,83   20.566.547,01 228,45 642.704,59   20.277.150,51 375,02 633.660,95   
3 EAT 235.794.191,53 4.078,09 7.368.568,49   185.098.923,08 2.056,06 5.784.341,35   182.494.354,57 3.375,17 5.702.948,58   
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No Keterangan 
April Mei Juni 

Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 
ekor/farm Persentase Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 

ekor/farm Persentase  Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 
ekor/farm Persentase  

I Penerimaan             
1 Telur normal 672.660.947,22 15.150,00 21.020.654,60 84,06% 851.714.580,49 16.200,00 26.616.080,64 99,70% 743.502.097,70 15.250,00 23.234.440,55 99,56% 
2 Telur abnormal 2.945.280,00 66,34 92.040,00 0,37% 2.208.960,00 42,02 69.030,00 0,26% 2.945.280,00 60,41 92.040,00 0,39% 
3 Ayam afkir 124.280.825,00 2.799,11 3.883.775,78 15,53% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 
4 ekskreta 315.000,00 7,09 9.843,75 0,04% 315.000,00 5,99 9.843,75 0,04% 315.000,00 6,46 9.843,75 0,04% 

 Total penerimaan 800.202.052,22 18.022,54 25.006.314,13 100,00% 854.238.540,49 16.248,01 26.694.954,39 100,00% 746.762.377,70 15.316,87 23.336.324,30 100,00% 
II Biaya tetap             
1 Penyusutan 75.244.166,67 1.694,69 2.351.380,21 12,24% 75.244.166,67 1.431,18 2.351.380,21 14,65% 75.244.166,67 1.543,34 2.351.380,21 12,40% 
2 PBB 33.333,33 0,75 1.041,67 0,01% 33.333,33 0,63 1.041,67 0,01% 33.333,33 0,68 1.041,67 0,01% 
3 Sewa tanah 187.500,00 4,22 5.859,38 0,03% 187.500,00 3,57 5.859,38 0,04% 187.500,00 3,85 5.859,38 0,03% 
4 Gaji pegawai 28.350.000,00 638,51 885.937,50 4,61% 28.350.000,00 539,23 885.937,50 5,52% 28.350.000,00 581,49 885.937,50 4,67% 

Total biaya tetap 103.815.000,00 2.338,17 3.244.218,75 16,88% 103.815.000,00 1.974,61 3.244.218,75 20,21% 103.815.000,00 2.129,35 3.244.218,75 17,11% 
III Biaya tidak tetap             
1 Biaya listrik 3.000.000,00 67,57 93.750,00 0,49% 3.000.000,00 57,06 93.750,00 0,58% 3.000.000,00 61,53 93.750,00 0,49% 
2 Biaya pakan 488.655.303,41 11.005,73 15.270.478,23 79,47% 387.371.446,88 7.367,98 12.105.357,71 75,42% 480.369.774,15 9.852,88 15.011.555,44 79,19% 

3 Biaya vitamin dan 
 obat obatan 7.572.000,00 170,54 236.625,00 1,23% 7.572.000,00 144,02 236.625,00 1,47% 7.572.000,00 155,31 236.625,00 1,25% 

4 Biaya telepon 250.000,00 5,63 7.812,50 0,04% 250.000,00 4,76 7.812,50 0,05% 250.000,00 5,13 7.812,50 0,04% 
5 Biaya lain lain 2.500.000,00 56,31 78.125,00 0,41% 2.500.000,00 47,55 78.125,00 0,49% 2.500.000,00 51,28 78.125,00 0,41% 
6 Biaya transportasi 9.125.000,00 205,52 285.156,25 1,48% 9.125.000,00 173,56 285.156,25 1,78% 9.125.000,00 187,16 285.156,25 1,50% 
Total biaya tidak tetap 511.102.303,41 11.511,30 15.971.946,98 83,12% 409.818.446,88 7.794,93 12.806.826,46 79,79% 502.816.774,15 10.313,29 15.713.024,19 82,89% 
Total biaya produksi 614.917.303,41 13.849,47 19.216.165,73 100,00% 513.633.446,88 9.769,54 16.051.045,21 100,00% 606.631.774,15 12.442,65 18.957.242,94 100,00% 

IV Pendapatan             
1 EBIT 185.284.748,81 4.173,07 5.790.148,40   340.605.093,62 6.478,46 10.643.909,18   140.130.603,55 2.874,22 4.379.081,36   
2 Ppn 10% 18.528.474,88 417,31 579.014,84   34.060.509,36 647,85 1.064.390,92   14.013.060,35 287,42 437.908,14   
3 EAT 166.756.273,93 3.755,77 5.211.133,56   306.544.584,26 5.830,62 9.579.518,26   126.117.543,19 2.586,80 3.941.173,22   
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No Keterangan 
Juli Agustus September 

Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 
ekor/farm Persentase Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 

ekor/farm Persentase Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 
ekor/farm Persentase 

I Penerimaan             
1 Telur normal 670.463.435,91 15.200,00 20.951.982,37 83,50% 769.757.873,41 15.150,00 24.054.933,54 99,58% 837.055.003,43 16.500,00 26.157.968,86 99,61% 
2 Telur abnormal 2.945.280,00 66,77 92.040,00 0,37% 2.945.280,00 57,97 92.040,00 0,38% 2.945.280,00 58,06 92.040,00 0,35% 
3 Ayam afkir 129.197.150,00 2.929,01 4.037.410,94 16,09% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 
4 ekskreta 315.000,00 7,14 9.843,75 0,04% 315.000,00 6,20 9.843,75 0,04% 315.000,00 6,21 9.843,75 0,04% 

 Total penerimaan 802.920.865,91 18.202,93 25.091.277,06 100,00% 773.018.153,41 15.214,17 24.156.817,29 100,00% 840.315.283,43 16.564,27 26.259.852,61 100,00% 
II Biaya tetap             
1 Penyusutan 75.244.166,67 1.705,85 2.351.380,21 14,89% 75.244.166,67 1.480,92 2.351.380,21 12,19% 75.244.166,67 1.483,21 2.351.380,21 11,84% 
2 PBB 33.333,33 0,76 1.041,67 0,01% 33.333,33 0,66 1.041,67 0,01% 33.333,33 0,66 1.041,67 0,01% 
3 Sewa tanah 187.500,00 4,25 5.859,38 0,04% 187.500,00 3,69 5.859,38 0,03% 187.500,00 3,70 5.859,38 0,03% 
4 Gaji pegawai 28.350.000,00 642,72 885.937,50 5,61% 28.350.000,00 557,97 885.937,50 4,59% 28.350.000,00 558,83 885.937,50 4,46% 

Total biaya tetap 103.815.000,00 2.353,58 3.244.218,75 20,54% 103.815.000,00 2.043,24 3.244.218,75 16,82% 103.815.000,00 2.046,40 3.244.218,75 16,33% 
III Biaya tidak tetap              
1 Biaya listrik 3.000.000,00 68,01 93.750,00 0,59% 3.000.000,00 59,04 93.750,00 0,49% 3.000.000,00 59,14 93.750,00 0,47% 
2 Biaya pakan 379.233.960,98 8.597,57 11.851.061,28 75,02% 491.090.250,00 9.665,40 15.346.570,31 79,55% 509.361.014,53 10.040,51 15.917.531,70 80,14% 

3 Biaya vitamin dan 
 obat obatan 7.572.000,00 171,66 236.625,00 1,50% 7.572.000,00 149,03 236.625,00 1,23% 7.572.000,00 149,26 236.625,00 1,19% 

4 Biaya telepon 250.000,00 5,67 7.812,50 0,05% 250.000,00 4,92 7.812,50 0,04% 250.000,00 4,93 7.812,50 0,04% 
5 Biaya lain lain 2.500.000,00 56,68 78.125,00 0,49% 2.500.000,00 49,20 78.125,00 0,40% 2.500.000,00 49,28 78.125,00 0,39% 
6 Biaya transportasi 9.125.000,00 206,87 285.156,25 1,81% 9.125.000,00 179,59 285.156,25 1,48% 9.125.000,00 179,87 285.156,25 1,44% 
Total biaya tidak tetap 401.680.960,98 9.106,46 12.552.530,03 79,46% 513.537.250,00 10.107,19 16.048.039,06 83,18% 531.808.014,53 10.482,98 16.619.000,45 83,67% 
Total biaya produksi 505.495.960,98 11.460,04 15.796.748,78 100,00% 617.352.250,00 12.150,43 19.292.257,81 100,00% 635.623.014,53 12.529,38 19.863.219,20 100,00% 

IV Pendapatan             
1 EBIT 297.424.904,93 6.742,89 9.294.528,28   155.665.903,41 3.063,74 4.864.559,48   204.692.268,90 4.034,89 6.396.633,40   
2 Ppn 10% 29.742.490,49 674,29 929.452,83   15.566.590,34 306,37 486.455,95   20.469.226,89 403,49 639.663,34   
3 EAT 267.682.414,44 6.068,60 8.365.075,45   140.099.313,07 2.757,37 4.378.103,53   184.223.042,01 3.631,40 5.756.970,06   
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No Keterangan 
Oktober November Desember 

Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 
ekor/farm Persentase  Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 

ekor/farm Persentase  Rp/farm Rp/kg Rp/1.000 
ekor/farm Persentase  

I Penerimaan             
1 Telur normal 798.300.516,00 16.600,00 24.946.891,12 99,59% 704.314.467,29 15.300,00 22.009.827,10 99,54% 676.948.350,54 15.350,00 21.154.635,95 99,52% 
2 Telur abnormal 2.945.280,00 61,24 92.040,00 0,37% 2.945.280,00 63,98 92.040,00 0,42% 2.945.280,00 66,79 92.040,00 0,43% 
3 Ayam afkir 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 
4 ekskreta 315.000,00 6,55 9.843,75 0,04% 315.000,00 6,84 9.843,75 0,04% 315.000,00 7,14 9.843,75 0,05% 

 Total penerimaan 801.560.796,00 16.667,79 25.048.774,87 100,00% 707.574.747,29 15.370,82 22.111.710,85 100,00% 680.208.630,54 15.423,93 21.256.519,70 100,00% 
II Biaya tetap             
1 Penyusutan 75.244.166,67 1.564,64 2.351.380,21 12,29% 75.244.166,67 1.634,55 2.351.380,21 11,81% 75.244.166,67 1.706,18 2.351.380,21 12,05% 
2 PBB 33.333,33 0,69 1.041,67 0,01% 33.333,33 0,72 1.041,67 0,01% 33.333,33 0,76 1.041,67 0,01% 
3 Sewa tanah 187.500,00 3,90 5.859,38 0,03% 187.500,00 4,07 5.859,38 0,03% 187.500,00 4,25 5.859,38 0,03% 
4 Gaji pegawai 28.350.000,00 589,51 885.937,50 4,63% 28.350.000,00 615,85 885.937,50 4,45% 28.350.000,00 642,84 885.937,50 4,54% 

Total biaya tetap 103.815.000,00 2.158,75 3.244.218,75 16,96% 103.815.000,00 2.255,20 3.244.218,75 16,29% 103.815.000,00 2.354,04 3.244.218,75 16,63% 
III Biaya tidak tetap             
1 Biaya listrik 3.000.000,00 62,38 93.750,00 0,49% 3.000.000,00 65,17 93.750,00 0,47% 3.000.000,00 68,03 93.750,00 0,48% 
2 Biaya pakan 485.793.648,64 10.101,68 15.181.051,52 79,37% 510.978.164,45 11.100,11 15.968.067,64 80,19% 497.998.593,75 11.292,26 15.562.456,05 79,77% 

3 Biaya vitamin dan 
 obat obatan 7.572.000,00 157,45 236.625,00 1,24% 7.572.000,00 164,49 236.625,00 1,19% 7.572.000,00 171,70 236.625,00 1,21% 

4 Biaya telepon 250.000,00 5,20 7.812,50 0,04% 250.000,00 5,43 7.812,50 0,04% 250.000,00 5,67 7.812,50 0,04% 
5 Biaya lain lain 2.500.000,00 51,99 78.125,00 0,41% 2.500.000,00 54,31 78.125,00 0,39% 2.500.000,00 56,69 78.125,00 0,40% 
6 Biaya transportasi 9.125.000,00 189,75 285.156,25 1,49% 9.125.000,00 198,22 285.156,25 1,43% 9.125.000,00 206,91 285.156,25 1,46% 
Total biaya tidak tetap 508.240.648,64 10.568,44 15.882.520,27 83,04% 533.425.164,45 11.587,73 16.669.536,39 83,71% 520.445.593,75 11.801,25 16.263.924,80 83,37% 
Total biaya produksi 612.055.648,64 12.727,19 19.126.739,02 100,00% 637.240.164,45 13.842,93 19.913.755,14 100,00% 624.260.593,75 14.155,29 19.508.143,55 100,00% 

IV Pendapatan             
1 EBIT 189.505.147,36 3.940,60 5.922.035,85   70.334.582,84 1.527,90 2.197.955,71   55.948.036,79 1.268,64 1.748.376,15   
2 Ppn 10% 18.950.514,74 394,06 592.203,59   7.033.458,28 152,79 219.795,57   5.594.803,68 126,86 174.837,61   
3 EAT 170.554.632,62 3.546,54 5.329.832,27   63.301.124,56 1.375,11 1.978.160,14   50.353.233,11 1.141,77 1.573.538,53   
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Lampiran  16  Perhitungan Analisis Profitabilitas 

 
1. Nur huda farm 

 
A. Gross profit margin 

 
Keterangan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
EBIT (Rp) 494.524.205,64 400.098.560,53 440.666.803,16 332.829.270,43 646.013.327,29 271.039.620,30 270.189.978,04 
penerimaan (Rp) 1.601.562.538,97 1.415.320.573,86 1.560.700.336,50 1.438.232.339,77 1.580.324.620,62 1.382.434.433,63 1.407.283.530,58 
GPM(%) 30,88 28,27 28,24 23,14 40,88 19,61 19,20 
 
Keterangan Agustus Sepetember Oktober November Desember Rata rata 
EBIT (Rp) 445.071.785,07 360.088.704,47 396.600.122,85 299.546.343,39 581.411.994,56 243.935.658,27 
penerimaan (Rp) 1.601.562.538,97 1.415.320.573,86 1.560.700.336,50 1.438.232.339,77 1.580.324.620,62 1.382.434.433,63 
GPM(%) 27,79 25,44 25,41 20,83 36,79 17,65 
 

B. Net profit margin 
 

Keterangan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
EAT (Rp) 445.071.785,07 360.088.704,47 396.600.122,85 299.546.343,39 581.411.994,56 243.935.658,27 243.170.980,24 
Penerimaan (Rp) 1.601.562.538,97 1.415.320.573,86 1.560.700.336,50 1.438.232.339,77 1.580.324.620,62 1.382.434.433,63 1.407.283.530,58 
NPM (%) 27,79 25,44 25,41 20,83 36,79 17,65 17,28 
 
Keterangan Agustus Sepetember Oktober November Desember Rata rata 
EAT (Rp) 459.057.861,96 299.021.899,16 313.721.274,82 215.732.539,59 379.717.377,21 353.089.711,80 
Penerimaan (Rp) 1.396.252.224,40 1.478.886.147,95 1.452.537.439,57 1.391.516.166,30 1.318.936.930,23 1.451.998.940,20 
NPM (%) 32,88 20,22 21,60 15,50 28,79 24,18 
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C. Operate profit margin 
 

Keterangan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
penerimaan-
(biaya produksi-
pbb) (Rp) 494.565.872,30 400.140.227,19 613.169.303,16 332.870.937,10 646.054.993,96 271.081.286,96 270.231.644,71 
Penerrimaan (Rp) 1.601.562.538,97 1.415.320.573,86 1.560.700.336,50 1.438.232.339,77 1.580.324.620,62 1.382.434.433,63 1.407.283.530,58 
OPM (%) 30,88 28,27 39,29 23,14 40,88 19,61 19,20 
 
Keterangan Agustus Sepetember Oktober November Desember Rata Rata 
penerimaan-(biaya 
produksi-pbb) (Rp) 510.105.957,73 332.288.221,29 348.620.860,91 239.744.488,43 421.949.863,57 406.735.304,78 
Penerrimaan (Rp) 1.396.252.224,40 1.478.886.147,95 1.452.537.439,57 1.391.516.166,30 1.318.936.930,23 1.451.998.940,20 
OPM (%) 36,53 22,47 24,00 17,23 31,99 27,79 
 

D. Total Asset turnover 
 

 
E. Return on Asset 

 
Keterangan Tahun 2014 
EBIT (Rp) 4.707.862.823,98 
Total modal (Rp) 14.382.454.458 
ROA (%) 32,73 
 

F. Return on equity 
 
Keterangan Tahun 2014 
EAT (Rp) 4.237.076.541,58 
Modal (Rp) 14.382.454.458 
ROE (%) 29,46 

Keterangan Tahun 2014 
Penerimaan (Rp) 17.423.987.282,38 
total modal (Rp) 14.382.454.458 
TAT (kali) 1,21 
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2. Maksum farm 

 
A. Gross Profit Margin 

 
Keterangan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
EBIT (Rp) 261.993.546,14 205.665.470,09 202.771.505,08 185.284.748,81 340.605.093,62 140.130.603,55 297.424.904,93 
Penerimaan 876.338.890,14 777.954.305,06 825.118.941,08 800.202.052,22 854.238.540,49 746.762.377,70 802.920.865,91 
GPM  (%) 29,90 26,44 24,57 23,15 39,87 18,77 37,04 

 
Keterangan Agustus Sepetember Oktober November Desember Rata rata 
EBIT (Rp) 155.665.903,41 204.692.268,90 189.505.147,36 70.334.582,84 55.948.036,79 192.501.817,63 
Penerimaan 773.018.153,41 840.315.283,43 801.560.796,00 707.574.747,29 680.208.630,54 790.517.798,61 
GPM  (%) 20,14 24,36 23,64 9,94 8,23 23,84 
 

B. Net profit Margin 
 

Keterangan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
EAT (%) 235.794.191,53 185.098.923,08 182.494.354,57 166.756.273,93 306.544.584,26 126.117.543,19 267.682.414,44 
penerimaan (Rp) 876.338.890,14 777.954.305,06 825.118.941,08 800.202.052,22 854.238.540,49 746.762.377,70 802.920.865,91 
NPM (%) 26,91 23,79 22,12 20,84 35,89 16,89 33,34 

 
Keterangan Agustus Sepetember Oktober November Desember Rata rata 
EAT (%) 140.099.313,07 184.223.042,01 170.554.632,62 63.301.124,56 50.353.233,11 173.251.635,86 
penerimaan (Rp) 773.018.153,41 840.315.283,43 801.560.796,00 707.574.747,29 680.208.630,54 790.517.798,61 
NPM (%) 18,12 21,92 21,28 8,95 7,40 21,45 
 

C. Operate profit Margin 
 

Keterangan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
penerimaan-(biaya 
produksi-pbb) (Rp) 262.026.879,48 205.698.803,43 306.586.505,08 185.318.082,14 340.638.426,95 140.163.936,88 297.458.238,26 
Penerrimaan (Rp) 876.338.890,14 777.954.305,06 825.118.941,08 800.202.052,22 854.238.540,49 746.762.377,70 802.920.865,91 
OPM (%) 29,90 26,44 37,16 23,16 39,88 18,77 37,05 
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Keterangan Agustus Sepetember Oktober November Desember Rata rata 
penerimaan-(biaya 
produksi-pbb) (Rp) 155.699.236,75 204.725.602,24 189.538.480,69 70.367.916,18 55.981.370,13 201.183.623,18 
Penerrimaan (Rp) 773.018.153,41 840.315.283,43 801.560.796,00 707.574.747,29 680.208.630,54 790.517.798,61 
OPM (%) 20,14 24,36 23,65 9,94 8,23 24,89 
 

D. Total Asset turnover 
 
Keterangan Tahun 2014 
Penerimaan (Rp) 9.486.213.583,28 
Total modal (Rp) 8.081.371.772 
TAT (kali) 1,17 
 

E. Return on Asset 
 
Keterangan Tahun 2014 
EBIT (Rp) 2.310.021.811,53 
Total modal (Rp) 8.081.371.772 
ROA (%) 28,58 
 

F. Return on equity 
 
Keterangan Tahun 2014 
EAT (Rp) 2.079.019.630,37 
Modal (Rp) 8.081.371.772 
ROE (%) 25,73 
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Lampiran 17 Dokumentasi 
 

  
Kandang (a) Kandang (b) 

 
 

Gudang pakan Gudang telur 
 
 


