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ANALISIS FINANSIAL PETERNAK PLASMA AYAM PEDAGING 

POLA KEMITRAAN PADA PT “JAGUAR SEJAHTERA” 

DI KECAMATAN DAMPIT KABUPATEN MALANG 

 

Usaha peternakan ayam pedaging adalah salah satu andalan dalam subsector 

peternakan di Indonesia. Usaha peternakan ayam pedaging menurut SK Menteri 

Pertanian No 472/Kpts/TN.330/6/1996, peternakan ayam ras pedaging atau ayam 

pedaging dengan jumlah ternak yang dipelihara tidak melebihi 15.000 ekor per 

periode adalah usaha budidaya ayam ras yang dilakukan oleh perorangan secara 

individual atau kelompok usaha bersama (koperasi),sedangkan jumlah minimum 

yang harus dimiliki perusahaan peternakan adalah 65.000 ekor per periode  

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang pada 

tanggal 10 Mei – 10 Juni 2015. Latar belakang penelitian ini adalah karena peternak 

perlu mengetahui analisis finansial secara terperinci sebagai acuan dalam 

mengembangkan usaha yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui modal, biaya produksi, penerimaan, laba, BEP, R / C ( Ratio ) dan 

rentabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Penegumpulan data dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner untuk 

mendapatkan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

secara desskriptif dengan menggunakan rumus-rumus ekonomi yang meliputi Laba ( 

profit ), BEP ( break even point ), R / C ( ratio ) dan Rentabilitas. Responden dalam 

penelitian ini plasma peternakan kemitraan ayam potong di PT “Jaguar Sejahtera”.  

Hasil penelitian di plasma peternakan kemitraan ayam potong PT. “Jaguar 

Sejahtera” di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang menunjukan bahwa sehingga 

rata-rata laba yang diperoleh usaha peternak plasma skala 1, skala 2, dan skala 3 

sebesar Rp. 8136919.167, Rp. 8.778.766,13 dan Rp. 12.306.734,67. BEP Harga/ ekor 

pada kandang plasma Rp. 28.898,05, Rp. 28.329 dan Rp. 27.766,73  ,atau pada saat 

peternak plasma penjualan ayam potong sebanyak 226,69, 253,78 dan 274,26. Untuk 

R / C ( Ratio ) pada perterak plasma sebesar 1,09, 1,05, 1,05 untuk rentabilitas pada 

peternak plasma sebesar 9,3%, 5,1 % dan 4,7%. 
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Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha peternak plasma kemitraan 

ayam potong PT “Jaguar Sejahtera” mengalami keuntungan dan memiliki rentabilitas 

yang kurang bagus. Peternakan plasma PT Jaguar Sejahtera disarankan sebaiknya 

lebih memperhatikan tata laksana pemeliharaan agar efisiensi biaya produksi optimal, 

peternak harus melakukan bandingan kemitraan dan peternak harus mengikuti 

informasi pasar karena untuk menentukan langkah-langkah yang berkaitan dengan 

keputusan usaha. 


