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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Kabupaten malang adalah kabupaten yang merupakan bagian dari propinsi Jawa 

Timur yang berada di sebelah selatan dari ibu kota propinsi yaitu Surabaya. Luas wilaya 

kabupaten malang adalah 1159,59 km
2
 yang menjadi 20 kecamatan. Ketinggian wilaya 

kabupaten Malang antara 45 meter sampai 400 meter dari permukaan air laut dengan 

suhu sekitar 25
0
C- 31

0
C. wilaya kabupaten Malang berbatasan dengan kabupaten Kediri 

sebelah barat, di sebelah timur kabupaten Lumajang, sebelah selatan kabupaten Blitar 

dan sebelah utara berbatasan dengan Pasuruan. 

 PT Jaguar Sejahtera Malang ini dalam wilayah kerjanya meliputi kecamatan 

Dampit, Karangploso, Turen, Singosari, Pakis aji, Tumpang, Donomulyo, dan Malang. 

Masing-masing lokasi tersebut dapat di dirikan usaha peternakan ayam pedaging karena 

daerah kecamatan tersebut merupakan daerah yang strategis karena selain dapat 

dijangkau oleh sarana transportasi juga tidak menggangu lingkungan masyarakat karena 

jauh dari pemukiman penduduk. 

 

4.2 Profil PT Jaguar Sejahtera 

 PT. JAGUAR SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

ayam broiler. Perusahaan ini berdri pada tahun 2011 tepatnya pada tanggal 19 Februari 

2011. Nama Jaguar sendiri diberikan oleh anak dari pemilik perusahaan ini yaitu Adi 

Gunawan. PT.JAGUAR SEJAHTERA memiliki dua cabang yaitu di malang dan di 

Jombang, dengan kantor pusat berada di malang untuk wilayah Jawa Timur.   

 Setelah satu bulan berjalan PT. JAGUAR SEJAHTERA pada awal maret 2011 

bergabung dengan perusahaan “DK (Double K)” sebagai perusahaan induk penghasil 

sapronak. Kerja sama ini berlangsung selama kurang lebih 19 bulan. Hingga pada 3 

september 2012 perusahaan ini bergabung dengan Ganesa yang berpusat disemarang. 
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Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur kantor pusat berada pada di Malang.  Saat ini 

total plasma yang bergabung dengan PT. Jaguar adalah 134 plasma aktif.  

 Kantor PT. JAGUAR SEJAHTERA malang bertempat di Jl. Danau Maninjau 

no 11, Sawojajar. Jumlah karyawan yang bertugas pada kantor ini sebanyak 12 orang 

karyawan dan satu kepala unit yaitu Ir. Taufiq Qurrahman. Robbins (1994) menyatakan 

Efektivitas organisasi yang merupakan sebuah sifat yang terjadi pada organisasi 

perusahaan yang dilakukan oleh beberapa kelompok kerja atau lembaga yang 

terkoordinir yang mengarah pada pencapaian kinerja dan sasaran yang berkaitan dengan 

kualitas dan kuantitas serta waktu yang sudah ditetapkan. “Efektivitas organisasi 

didefinisikan sebagai sejauh mana organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya”. 

 

4.3. System Agribisnis Pola Kemitraan PT Jaguar Sejahtera Malang 

 PT Jaguar Sejahtera Malang adalah perusahaan inti yang melakukan kerjasama 

dengan penyediaan sapronak (sarana produksi peternakan) dengan bebeapa perusahaan 

di antaranya perusahaan DOC, pakan dan obat obatan. Sistem agribisnis ayam pedaging 

terdiri ada 2 sistem yaitu sistem hulu dan sistem hilir. Sistem hulu dijalankan oleh 

perusahaan yang berfungsi menyediakan saran produksi ternak terdiri dari : DOC, 

pakan, obat-obatan dan budidaya ternak dijalankan oleh peternak plasma untuk 

memelihara ayam pedaging tersebut dalam 1 periode. Sistem hilir dijalankan oleh 

perusahaan dalam pemasaran hasil panen peternak plasma. 

 

4.3.1 Sistem Hulu Peternakan Ayam Pedaging 

a. Bibit ayam pedaging 

 PT Jaguar Sejahtera Malang melakukan kerja sama dengan PT Charoen 

Pokhpan dalam pengadaan bibit yang digunakan adalah Cobb. Bibit yang berkualitas 

baik memiliki cirri-ciri yang berasal dari indukan yang berkualitas, bergerak aktif, mata 

bening, bulu tidak kusam, bobot badan standart. Prihatman (2000) untuk memilih DOC 

yang baik harus berasal dari induk yang sehat, berbulu halus, pertumbuhanya baik, tidak 

terdapat kecacatan pada tubuhnya, mempunyai nafsu makan yang tinggi. Bobot badan 
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awal jika lebih berat makan akan lebih menguntukan dari pada yang lebih ringgan 

karena berat badan awal merupakan modal awal pertumbuhan yang baek. Biaya DOC 

yang dipelihara oleh peternak plasma dibayarkan setelah diperoleh hasil 

pemeliharaan/hasil panen pada akhir periode, biaya bibit diambil dari penjualan ayam 

hidup hasil pemeliharaan peternak plasma. 

 

 

Periode produksi 

Gambar 1. Harga bibit (Rp/ekor) selama periode pemeliharaan 

 

 Gambar 1. Menunjukan bahwa harga bibit tertinggi pada bulan periode 3 skala 1 

sebesar Rp 6600 dan harga bibit terendah skala 2 pada periode 6 sebesar Rp. 3800. Pada 

skala 1, 2 dan 3 ini berbeda dikarenakan harga kontrak pada peternak, selain itu juga 

berterpatan banyaknya permintaan senhingga perusahaan meningkatan harga bibit untuk 

menambah keuntungan. Permintaaan bibit ayam pedanging di pengaruhi oleh harga 

ayam hidup di pasaran, semakin tinggi harga ayam di pasaran maka semakin tinggi 

peternak memintak chick in. berdasarkan dari penelitian peternak plasma melakukan 

chick in dengan jumlah yang konstan setiap periodenya. Fruktuatifnya harga bibit di 

mungkinkan beral dari permintaan bibit yang fruktuatif dari luar sistem kemintraan. 

Bedasarkan hasil wawancara harga bibit yang dikeluarkan oleh pihak inti tersebuk dirasa 

terlalu tinggi bila dibandingan dengan harga pasaran, namun peternak menerima harga 

kontrak tersebut karena kondisi modal yang tidak memungkinkan untuk melakukan 

sistem mandiri. 
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b. Pakan ayam pedaging 

 PT Jaguar Sejahtera melakukan kerja sama dengan PT Charon Pokhpan dalam 

pengadaan pakan . merk pakan yang digunakan adalah CP707 dengan bentuk crumble. 

Pakan ini diberikan mulai umur 0 sampai panen. Pakan yang digunakan peternak plasma 

dibayakan setelah diperoleh hasil pemeliharaan/hasil panen pada akhir periode, biaya 

pakan diambilkan dari penjualan ayam hidup hasil pemeliharaan peternak plasma. 

 

 

Periode produksi 

Gambar 2. Harga pakan (Rp/kg/periode) selam periode pemeliharaan 

 

 Gambar 2 menunjukan bahwa harga pakan tertinggi pada periode 2 skala 1 

sebesar Rp. 7.100 dan harga pakan terendah pada periode 6 skala 2 sebesar Rp. 6.714. 

perubahan pakan dikarenakan ketika permintakan tinggi maka perusahaan meningkatkan 

harga pakan. Peningkatan pakan pada bulan-bulan tertentu ketika harga jual meningkat, 

denga kondisi tersebut maka perusahaan mendapatkan keuntungan maksimal. 

 

c. Obat-obatan dan faksin ternak 

  PT Jaguar Sejahtera melakukan kerjasama dengan perusahaan antara lain PT 

Medion, PT Kalbe dan Caprifarmindo. Obat-obatan yang disediakan berupa vitamin, 

anti biotic dan suplemen pakan. Pembelian obat-obatan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan ternak dan jumlah populasi ternak. Penentuan jumlah obat yang akan dibeli 

akan direkomendasikan oleh techmical service (TS). Obat-obatan yang digunakan 
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peternak plasma dibayakan setelah diperoleh hasil pemeliharaan/hasil panen pada akhir 

periode biaya obat-obatan diambil dari penjualan ayam hidup hasil pemeliharaan 

peternak plasama. 

 

4.3.2 Budidaya ayam pedaging sistem kemitraan PT Jaguar Sejahtera Malang 

a. Gamabaran umum peternakan 

 Berdasarkan hasil survey di peternkan plasma kemitraan PT Jaguar Sejahtera, 

keseluruan peternak menggunakan kandang tipe open house dan memiliki atap monitor 

dan gable. Mazia, (2009) menyatakan bentuk atap kandang terbagi menjadi jenis : 

monitor, semi monitor, shade/miring, gable,swtooth. Hakim (2012) menyatakan bahwa 

keuntungan open house adalah biaya yang dibutuhkan tidak mahal apabila dibandingkan 

kandang close house. Masa istirahat kandang kemitraan dilakulan selama 1-3 minggu, 

masa istirahat kandang pada periode berbeda-beda, hal ini peternak menunggu waktu 

tertentu harga jual ayam tinggi. Secara umum masa istirahat kandang didasarkan predisi 

harga jual ayam bukan pada aspek kesehatan ternak. Peternak beralasan bahwa apabila 

pada periode sebelumnya tidak ada wabah penyakit sehingga dapat dilakukan chick in 

kurang dari 1 minggu. Persiapan kandang sebelum melakukan chick in adalah 

mengelusrksn kotoran dari kandang dengan bantuan alat kandang. Tahap selanjutnya 

menyuci kandang dan peralatan kandang dengan air, bantuan alat semprot bertekanan 

tinggi. 

 Chick in perlu memperhatikan beberapa hal antara lain: menyiapakan alas 

kandang dengan liter, menyiapkan tempat brooding, menyiapkan tempat makan dan 

minum. Bahan liter yang digunakan adalah kulit padi. Bahan disebar ketika DOC akan 

datang dengan ketebalan 6 cm. periapan tempat brooding, dengan menata chick guard 

pada sekeliling kandang dengan lebar yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pemanas 

dinyalakan 4 jam sebelum DOC datang. 

 Pakan yang digunakan dalam kemitraan adalah pakan yang diproduksi oleh PT 

Charoen Pokhpan Indonesia. Jenis pakan yang digunakan berbentuk crumble, 

menentukan pakan ternak berdasarkan permintaan peternak. Keutungan mengunakan 

pakan ini adalah kerapatan paka yang tinggi, pakan yang tidak mudah tercecer. 
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b. Peforma ayam pedaging peternak plasma kemitraan PT Jaguar Sejahtera 

 peternak plasma melaksanakan pemeliharaan ayam pedaging untuk mememnuhi 

kebutuan konsumen dan permintaan pasar. Keberhasilan usaha peternak dilihat dari 

percapain produksi. Performa produksi ayam pedaging terdiri dari beberapa parameter 

antara lain: konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, mortalitas umur panen. Faktor-

faktor tersebut juga akan berhubungan dengan pendapatan yang di dapat oeleh peternak. 

Pada pola usaha kemitraan peforma produksi digunakan oleh pihak inti sebagai acuan 

untuk menentukan bonus peternak plasma. 

 

1. Konsumsi pakan 

 Konsumsi pakan merupakan pakan yang dikonsumsi oleh ternak selama periode 

pemeliharaan. Faktor yang pempengaruhi konsumsi pakan terdapat beberapahal antara 

lain: menejemen, bibit dan pakan. Konsumsi pakan yang tinggi diharapkan akan 

meningkatkan bobot badan yang tinggi pula. Konsumsi pakan yang tinggi harus 

diimbangi dengan pertambahan bobot badan yang tinggi agar biaya pakan 

yangdikeluarkan menjadi efisien. Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 3. Terlihat 

bahwa konsumsi pakan pada semua skala berbeda-beda. 

  Jenis pakan yang digunakan dan bibit oleh peternak plasma pada penelitian ini 

sama karenakan pehik inti melakukan kerja sama hanya dengan satu perusahaan. 

 

Periode produksi  

Gambar 3. Konsumsi pakan ayam pedaging (kg/ekor/periode)selama periode 

pemeliharaan 
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2. Bobot panen 

 Bobot panen merupakan tujuan utama dari pemeliharaan ayam pedaging, 

semakin tinggi bobot badan ayam pedaging maka semakin tinggi penerimaan yang 

didapatkan oleh peternak. Faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan terdapat 

beberapa hal antara lain: menejemen, bibit dan pakan. Konsumsi pakan yang tinggi 

belum tentu menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi dan konsumsi pakan 

yang rendah tidak mungkin menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi. 

Pencapain bobot badan ayam pedaging sangat erat kaitanya dengan menejemen 

pemeliharaan yang diberikan peternak. 

 

 

Periode produksi 

Gambar 4. Bobot badan panen ayam pedaging (kg/ekor) selama periode pemeliharaan 

  

 Gambar 4 terlihat bahwa pencapain bobot badan panen setiap periode dan skala 

usaha berbeda-beda, hal ini di duga karena menejemen yang di berikan pada masing-

masing skala dan periode berbeda-beda. Bedasarkan hasil penelitian bobot panen 

tertinggi di dapati peternak skala usaha 3. Peternak skala 3 memiliki tingkat pendidikan 

tertinggi lulusan sarjana, bedasarkan kondisi tersebut kodisi tersebut terlihat bahwa 

pencapaian produksi berhubungan dengan tingkat pendidikan peternak. Peternak skala 3 

memiliki kemampuan yang lebih baik bila dibandingkan dengan peternak plasma 1dan 2 

yang mayoritas berpendidikan SMP dan SMA. 
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3. Konversi pakan 

 Konversi pakan merupakan perbandingan konsumsi pakan dengan pertambahan 

obot badan. Konversi pakan yang semakin tinggi menunjukan konversi pakan ke bobot 

badan yang buruk, sehingga efesiensi penggunaan pakan akan turun. Factor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan terdapat beberapa hal antara lain: menejemen, bibit dan 

pakan. Konversi pakan pada sistem usaha peternakan kemitraan ayam pedaging 

digunakan parameter untuk memberikan bonus kepada peternak, bonus tidak diberikan 

pihak inti apabila konversi pakan yang dihasilkan peternak melebihi standar yang sudah 

ditetapkan oleh pihak inti. 

 

Periode produksi 

Gambar 5. Konversi pakan ayam pedaging selama pemeliharaan 

 

 Gamabar 5 terlhat bahwa konversi pakan yang dihasilkan pada masing-masing 

skala pada penelitian ini relative sama hal ini disebabkan oleh sifat genetic dari ayam 

pedaging yang sama pada penelitian. Konversi pakan tertinggi didapatkan oleh peternak 

skala 1 pada pereode 1, tingginya konversi pakan yang dihasilkan tersebut di akibatkan 

oleh kondisi ayam pedaging yang kurang baik, pada awalnya pemeliharaan tersebut 

tinggkat kematian ayam tinggi hal tersebut menyebabkan ayam yang dipelihara kurang 

maksimal dalam menghasikan pertambahan berat badan. 
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4. Mortalitas 

 Mortalitas merupakan tingkat kematian ternak selama periode pemeliharaan, 

semakain tinggi nilai mortalitas akan menurunkan penerimaan peternak. Mortalitas 

ayam pedaging di sebabkan oleh beberapa faktor antara alin adalah bibit, pakan dan 

manajemen pemeliharaan. Mortalitas pada sistem usaha ternak kemitraan juga di 

jadikan sebagai parameter bonus, apabila nilai mortalitas yang didapatkan peternak 

melebihi standar mortalitas yang dikeluarkan pihak inti maka peternak tidak 

mendapatkan bonus. 

 

Periode produksi 

Gambar 6. Mortalitas ayam pedaging (%) selama periode pemeliharaan 

 

 Gambar 6 terlihat bahwa tingkat mortalitas tertinggi didapat peternak skala 1 

pada periode 1, 3 dan usaha skala 3 pada periode 5. Tingkat mortalitas tinggi 

dikarenakan dari segi menejemen yang kurang baek dan kualitas DOC yang kurang 

baik. Kasus mortalitas yang tinggi tersebut peternak mendapatkan ganransi 100% dari 

pihak breding dengan bantuan pihak inti sebagai fasilitator pengambilan garansi. 

 

5. Umur panen       

  Umur panen dapat digunakan sebagai prediksi penerimaan yang diterima oleh 

peternak, dengan umur panen peternak dapat dilihat standar konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan dan konversi. Sehingga peternak dengan mudah 

memprediksi keuntungan yang akan didapatkan. Semakin tinggi umur tenak semakin 
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tinggi pula bobot ayam pedaging, namun tingginya bobot badan kurang diminati 

konsumen sehingga harga jual ayam akan turun. Konsumen lebih cenderung 

menyukai bobot badan pedahing yang rendah bila dibandingan yang tinggi.  

 

 

Peride produksi 

Gambar 7. Umur panen ayam pedaging (hari) selama periode pemeliharaan 

 Gambar 7 terlihat bahwa umur panen fruktuatif pada berbagai skala usaha. Umur 

panen yang berbeda ini diakibatkan oleh pehak inti yang mengiginkan berat panen yang 

tinggi dan akibat umur panen yang terlalu tua. Umur panen yang terlalu tua 

menyebabkan keuntungan yang didapatkan peternak menurun, hal ini diakibatkan oleh 

bobot badan menyebabkan harga per/kg bobot hidup turun. Selain itu ternak yang 

berumur tua mempunyai konversi pakan yang tinggi bila dibandingkan umur awal 

pemeliharaan. 

4.3.3 Sistem hilir peternakan ayam pedaging 

a. Pola kemitraan 

 Pola kemitraan yang dikembangkan PT. Jaguar Sejahtera Malang ini dengan 

peternak rakyat (plasma) adalah kemitraan atau kerja sama inti plasma Pola Perusahaan 

Inti Rakyat (PIR). Pelaksanaan pola kemitraan atau kerja sama ini setelah masing-

masing pihak baik inti maupun pihak plasma sepakat untuk melakukan kerjasama 

dengan surat perjanjian kontrak kerjasama. 
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 Pemdatanganan peternak atau plasma harus melakukan beberapa jalan yang di 

tempuh sebelum kesepakatan kerjasama dengan pihak inti. Jalan yang harus di tempuh 

dari pihak plasma: 

1. Mendaftarkan diri sebagai anggota 

Semua calon plasma PT. Jaguar Sejahtera harus mendaftarkan diri sebagai 

anggota plasma dan memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh inti. 

2. Survey Lokasi 

Lahan yang digunakan untuk beternak harus mendapatkan izin dari masyarakat 

dengan membuktikan tandatangan minimal 10 kepala runmah tangga dan 

mendapatkan persetujauan dari pihak inti. Syarat-syarat lokasi kandang yaitu 

cukup jauh dari pemukiman dan keramain, cukup air, listrik, dan mudah 

tranportasi. 

3. Agunan  

Calon peternak plasma harus menyerahkan agunan atau kredit yaitu berupa 

suarat tanah yang memiliki sertifikat, tanah yang dijadikan agunan tersebut 

dengan syarat tidak dalam sengketa yang telah disahkan oleh kecamatan 

setempat. Agunan ini sewaktu-waktu dapat dijual inti sejak diadakannya 

penghentian perjanjian kontrak kerjasama dengan pihak inti. Pelaksanaan 

kejadian penjualan agunan tidak perna terjadi karena pada hakekatnya agunanan 

inin hanya untuk mengikat hubungan antara kedua belah pihak yaitu pihak 

plasma dan inti 

4. Pembuatan Kandang   

Calaon plasma dalam pembuatan kandang harus mendirikan kandang dengan 

biaya sendiri. Bangunan kandang disesuaikan dengan modal yang dimiliki 

dengan memilihbahan yang murah dan tahan  lama pembuatan kandang meliputi: 

1). Lokasi kandang jauh dari pemukiman, 2). Lokasi kandang dekat dengan 

sumber air, 3). Lokasi kandang membujur timur-barat, 4). Lokasi kandang ada 

jalan tranportasi yang dapat di jangkau oleh truck, 5). Ada persetujuan dari 

penduduk sekitar. 
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5. Penanda tanganan Kontrak 

Perjanjian kontrak yang ditandai dengan penandatanganan kontrak dilakukan 

dengan mengisih formulir perjanjian. Penandatanmganan perjanjian di atas 

materai dan dengan dihadiri saksi. Surta perjanjian terdapat hak dan kewajiban 

sehingga masing-masing pihak plasma dan pihak inti mengetahui hak dan 

kewajibannya. Kontrak ini bisa dihentikan jika terjadi hal-hal sebagai berikut: 1). 

Plasma tidak tepat memenuhi kewajiban- kewajiban menurut perjanjian, 2). 

Plasma tidak memenuhi atau mengetahui petunjuk- petunjuk ynang diberikan 

oleh inti, 3). Plasma tidak bisa mengurus kekayaan sendiri, 4). Plasma tanpa 

sepengetahuan inti menjual hasil produksi ke pihak lain, 5). Intik tidak menepati 

harga jual yang telah di sepakati, 6). Pihak plasma dirugikan karena pasokan 

sarana produksi seperti pakan dan obat- obatan tidak terpenuhi. 

6. Kunjungan Kepada Peternak Plasma 

Kunjungan ini bertujuan untuk member pertimbangan dan penjelasan kepada 

peternak plasma tentang segala sesuatau yang meliputi pengiriman DOC, 

pengiriman pakan, obat- obatan. Kunjungan ini dilakukan oleh pihak inti dengan 

mengirim seorang Technical Service.  

 

b. Hak Dan Kewajiban Peternak Plasma 

 Surat perjanjian terdapat hak dan kewajiban pihak plasma yaitu: 1). Membangun 

atau menyediakan kandang ayam dengan peralatan serta tenaga kerja yang diperlukan 

untuk memelihara ayam pedaging, 2). Melaksanakan kegiatan oprasional budidaya ayam 

pedaging atas saran dan pihak inti, 3). Tidak diperkenankan memindah ayam pedaging 

maupun sarana produksi peternakan yang disediakan oleh pihak inti, 4). Tidak 

diperkenankan untuk menambah ayam pedaging selain yang diberikan oleh pihak inti, 

5). Membayar jumlah pinjaman yang terhutang berupa sapronak dengan menyerahkan 

hasil produksi berupa ayam pedaging kepada pihak inti sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, 6). Berhak atas keuntungan dari penjualan hasil panen setelah dikurangi 

tanggungan kepada inti, 7). Harga penjualan produksi pihak pertama kepada pihak inti 

dijamin oleh suatu harga dasar yang di sepakati oleh kedua belah pihak, 8). Harga dasar 
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ditentukan oleh pihak inti baik sebelum dan sesudah pengiriman bibit ke 4 pihak plasma 

sampai ada perubahan atau perjanjian baru, 9). Tidak boleh menjual ahsil produksinya 

kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak inti. 

 

c. Hak dan Kewajiban Pihak Inti 

 Hak dan kewajiban pihak inti adalah 1). Menyediakan sarana produksi 

peternakan bagi pihak plasma, 2). Memberikan pelayanan serta bimbingan teknis 

budidaya ayam pedaging kepada pihak plasama, 3). Berhak melakukan pengecekan 

tempat pemeliharaan ayam pedaging serta sarana produksi peternakan yang diberikan 

kepada pihak inti, 4). Membeli hasil panen pihak pertama sesuai dengan harga yang 

telah disepakati, 5). Memotong hasil panen pihak inti atas kewajiban terhadap sarana 

produksi 

 

d. Bonus dan Sanksi 

 Sistem bonus dan sanksi yang dilaksanakan oleh pihak PT. Jaguar Sejahtera ini 

diberikan kepada peternak yang memiliki prestasi dan pelangaran yang ditetapkan oleh 

perusahaan yang telah disetujui oleh peternak plasma. Bonus ini akan diberikan motivasi 

dalam mengelolah usaha peternak ayam pedaging. 

   Bentuk bonus yang diberikan berupa tambahan penerima peternak yang 

diperoleh dari rasio konversi pakan (FCR). Bonus bedasarkan FCR diberikan bila FCR 

berda dalam kisaraan standart bonus FCR yang di tetapkan perusahaan yaitu 1,78. 

Semakin rendah FCR yang diperoleh maka semakin besar bonus yang diberikan oleh 

perusahaan. 

 Peternak yang melanggar peraturan dari perusahaan inti akan dikenakan sanksi 

berupa: 1). Pengurangan populasi, 2). Pengosongan kandang selama satu periode dan 3) 

pengeluaran peternak dari ke angotaan peternak plasma. Pengurangan populasi akan di 

lakukan jika peternak ayam mempunyai kapasitas yang besar, hal ini dilakukan agar bisa 

lebih optimal dalam pengolahan ayam pedaging. Pengosongan produksi selama satu 

periode dilakukan untuk memperbaiki keadaan kandang yang tidak layak. Pengeluaran 

anggota peternak plasma jika peternak plasma terbukti melakukan pelanggaran secar 
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berturu-turut dalam perjanjian yang telah di sepakati seperti menjual ayam dan pakan 

tanpa sepengetahuan inti dengan dulakukan tidak jujur atau membuat laporan tidak 

benar. 

 

e. pelanggaran dan permasalahan kontrak kerjasama inti dan plasma 

1. Selama pra produksi 

Inti tidak mempunyai kewajiban atau hak, sedangkan untuk plasma mempunyai 

kewajiban untuk memenuhi syarat awal yaitu tatalaksana kandang dan mengerti 

dan memahami isi surat perjanjian yang akan di setujui kedua belah pihak, 

jikatidak sesuai maka perjanjian akan di batalkan. 

2. Selama produksi 

Kewajiban inti mengirim sapronak yang kuliatasnya baik, jika tidak peternak 

plasma bisa membatalkan perjanjian atau complain ke inti. Plasma jika tidak 

mengikuti prosedur atau isi surat yang ada di dalam perjajian maka peternak 

plasma akan mendapatkan hukuman atau pegurangan populasi dan di keluarkan 

dalam mitra kerja. 

3. Selama pasca produksi 

 Inti harus menentukan umur panen agar peternak tidak mengalami kerugian atau 

penambahan FCR yang mengalami pengurangan penerimaan. Plasma tidak 

memiliki kewajiban atau hak yang di penuhi. 
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4.4  Profil Peternak Plasma 

 

 

Umur peternak plasama (%) 

Gambar 8. Umur peternak (tahun) 

 

Responden yang diamati atau diambil sampelnya meliputi umur, pendidikan dan 

pengalamanan beternak. Sebagian responden yang berumur kurang dari 30 tahun sebesar 

40%, umur 31-40 sebesar 10%, lebih dari 40 tahun 40% untuk skala 1 sendangkan untuk 

skala 2 umur persentase tinggi pada umur 31-40 sebesar 40% dan >40 sebesar 40% . 

Melihat umur responden yang sebagian besar berumur 40 keatas merupakan umur yang 

sangat produktif karena umur merupakan salah satu faktor mempengaruhi kemampuan 

seseorang dalam menjalankan aktifitasnya. 
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Tingkat pendidikan (%) 

Gambar 9. Tingkat pendidikan 

 

Tingkat pendidikan yang rata-rata SLTA yaitu 57.10%, memungkinkan seorang 

peternak mampu menyerap informasi dari luar sehingga mampu melakukan inovasi-

inovasi baru dalam bidang peternakan khususnya peternak ayam pedaging. Pendidikan 

merupakan modal dasar bagi pengembangan SDM dengan menjadikan landasan 

mengubah tata nilai dalam meningkatkan daya piker menuju arah kemajuan yang lebih 

baik. 

 

 

Pengalaman beternak (%) 

Gambar 10. Pengalaman ternak (tahun) 
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Faktor pengalaman beternak yaitu beternak 4 tahun sebesar 42,80% pada skala 1, 

dengan pengalaman beternak tersebut peternak paling tidak mengenal beberapa ilmu 

yang belum mereka jumpai, misalnya pemberian pakan yang baik dan efisien, 

pencegahan penyakit, dan pemberian minum. Semakin lama beternak ayam pedaging ini 

maka semakin tinggi hasil yang akan diperoleh dari produksi, karena mampu 

mengoreksi atau mengevaluasi peternakan dari hasil yang dicapai sebelumnya. 

 

4.5. Hasil analisis peternakan plasma ayam pedaging di PT Jaguar Sejahtera 

4.5.1. Modal 

Modal Tetap yang digunakan terdiri dari tanah, kandang, gudang, dan peralatan 

yang terdiri dari ember plastik, gerobak dorong, sekrop, cangkul, garu, tendon air, sanyo, 

selang, dan rumah anak kandang. Sedangkan modal kerja terdiri dari DOC, pakan 

(konsentrat), gaji tenaga kerja, transportasi, listrik, PBB, telephone dll. Perincian 

penggunaan modal pada usaha plasma peternakan ayam potong di PT “Jaguar Sejahtera“ 

dapat dilihat pada table 1 dibawah ini sebagai berikut : 

 

Table 1. Rata-rata modal tetap dan modal kerja peternak plasma peternakan PT 

Jaguar Sejahtera 

Struktur modal skala 1 skala 2 skala 3 

Modal tetap Rp/ekor prosentase Rp/ekor Prosentase Rp/ekor prosentase 

Kandang  12.7 22,48 8.9 18,88 6.666,66 15,98 

Gudang 522,85 0,92 314,28 0,66 266,66 0,63 

Peralatan kandang 7.471,42 13,22 4.678,57 9,93 3400 8,15 

Tanah 6.885,71 12,19 4.828,57 10,24 3.633,33 8,71 

Total modal tetap 27.579,99 48,82 18.721,42 39,73 13.966,66 33,48 

Modal kerja             

Total biaya tetap 396,58 0,70 198,29 0,42 199,17 0,47 

Total biaya tidak tetap 28.507,01 50,46 28.195,27 59,84 2754,55 66,04 

Total modal kerja 28.903,60 51,17 28.393,56 60,26 27.746,73 66,51 

Total modal 56.483,60 100,00 47.115,00 100,00 41.713,40 100,00 

Sumber data primer diolah (2015) 
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Pada tabel 1 diatas menunjukkan modal tetap peternak plasma skala 1 usaha 

peternakan ayam potong di PT “ Jaguar Sejahtera “ dengan rata-rata modal tetap 

sebanyak Rp. 68.949.998.- meliputi : 

1. Tanah pada yang dimiliki plasma ini membutuhkan rata-rata biaya sebesar Rp. 

17.214.285.- merupakan prosentase ke3 terbesar untuk modal tetap. 

2. Kandang pada plasma peternakan PT “ Jaguar Sejahterah “ ini sitem open house atau 

kandang terbuka. Atap kandang yang digunakan adalah asbes atau seng bukan 

rumbia, dinding kandang yang digunakan adalah bambu dan lantai kandang dari 

bambu juga. Pembuatan kandang ini menghabiskan biaya rata-rata sebesar Rp. 

31.750.000.- 

3. Gudang disini adalah gudang tempat pakan, merupakan bangunan dengan tembok 

beton dengan lantai yang sudah di cemen. Biaya pembuatan gudang ini 

menghabiskan biaya rata-rata sebesar Rp. 1.307.142.- 

4. Peralatan kandang yang digunakan pada plasma adalah ember plastik, gerobak 

dorong, tempat minum, tempat makan, selambu, garu, cangkul, sekrop, tendon air, 

sanyo, selang. Dalam pembelian peratan kandang menghabiskan biaya rata-rata 

sebesar Rp. 18.678.571.- 

Pada tabel 1 diatas menunjukkan rata-rata modal tetap peternak plasma skala 2 

usaha peternakan ayam potong di PT “ Jaguar Sejahtera “ dengan rata-rata modal tetap 

sebanyak Rp. 93.607.143 meliputi : 

1. Tanah pada yang dimiliki plasma ini membutuhkan rata-rata biaya sebesar Rp. 

24.142.857.- merupakan prosentase ke3 terbesar untuk modal tetap. 

2. Kandang pada plasma peternakan PT “ Jaguar Sejahterah “ ini sitem open house atau 

kandang terbuka. Atap kandang yang digunakan adalah asbes atau seng bukan 

rumbia, dinding kandang yang digunakan adalah bambu dan lantai kandang dari 

bambu juga. Pembuatan kandang ini menghabiskan biaya rata-rata sebesar Rp. 

44.500.000 

3. Gudang disini adalah gudang tempat pakan, merupakan bangunan dengan tembok 

beton dengan lantai yang sudah di cemen. Biaya pembuatan gudang ini 

menghabiskan biaya rata-rata sebesar Rp. 1.571.428.- 
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4. Peralatan kandang yang digunakan pada plasma adalah ember plastik, gerobak 

dorong, tempat minum, tempat makan, selambu, garu, cangkul, sekrop, tendon air, 

sanyo, selang. Dalam pembelian peralatan kandang menghabiskan biaya rata-rata 

sebesar Rp. 23.392.857.- 

Pada tabel 1 diatas menunjukkan modal tetap peternak plasma skala 3 usaha 

peternakan ayam potong di PT “Jaguar Sejahtera“ dengan rata-rata modal tetap sebanyak 

Rp.104.750.000.00 meliputi : 

1. Tanah pada yang dimiliki plasma ini membutuhkan rata-rata biaya sebesar Rp. 

27.250.000,00 merupakan prosentase ke2 terbesar untuk modal tetap. 

2. Kandang pada plasma peternakan PT “Jaguar Sejahterah“ ini sitem open house atau 

kandang terbuka. Atap kandang yang digunakan adalah asbes atau seng bukan 

rumbia, dinding kandang yang digunakan adalah bambu dan lantai kandang dari 

bambu juga. Pembuatan kandang ini menghabiskan biaya rata-rata sebesar Rp. 

50.000.000.00 

3. Gudang disini adalah gudang tempat pakan, merupakan bangunan dengan tembok 

beton dengan lantai yang sudah di cemen. Biaya pembuatan gudang ini 

menghabiskan biaya rata-rata sebesar Rp. 2.000.000.00 

4. Peralatan kandang yang digunakan pada plasma adalah ember plastik, gerobak 

dorong, tempat minum, tempat makan, selambu, garu, cangkul, sekrop, tendon air, 

sanyo, selang. Dalam pembelian peratan kandang menghabiskan biaya rata-rata 

sebesar Rp. 25.500.000.00  

Untuk modal kerja dan modal tetap yang di tambel 1 untuk skala 1 total biaya per ekor 

lebih tinggi dari skala 2 dan 3 karena ternak yang di pelihara lebih sedikit dari pada skala 2 dan 3 

dan efisiensi modal kurang. Untuk lebih jelasnya per periodenya dapat di lihat pada gambar di 

bawah ini 
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Periode produksi 

Gambar 11 . Total modal tetap (Rp/%/periode) selama periode pemeliharaan 

 

 Total modal tetap yang digunakan peternakan ayam pedaging pada skala 1 

dengan  untuk per ekor ayam pedaging yang dipelihara adalah Rp. 27.579,99,- atau 

18,82% dari seluruh total modal yang dibutuhkan, artinya untuk menghasilkan satu 

kilogram daging ayam membutuhkan modal tetap sebesar Rp. 13.132,-. Modal tetap 

tertinggi pada peternakan ayam pedaging pada skala1 adalah pembuatan kandang 

dengan persentase sebesar 22,48%, lalu pembelian alat-alat kandang sebesar 13,22%, 

kemudian pembelian tanah 12,19%, dan pembangunan gudang pakan 0,92%. 

 Modal tetap yang digunakan peternakan ayam pedaging pada skala 2 untuk per 

ekor ayam pedaging yang dipelihara adalah Rp. 18.721,4,- atau 39,73% dari seluruh 

total modal yang dibutuhkan, artinya untuk menghasilkan satu kilogram daging ayam 

membutuhkan modal tetap sebesar Rp. 8.914,7-. Modal tetap tertinggi pada peternakan 

ayam pedaging pada skala adalah pembuatan kandang dengan persentase sebesar 18,8%, 

lalu pembelian alat-alat kandang sebesar 9,93%, kemudian pembelian tanah 10,24%, dan 

pembangunan gudang pakan 0,66%. 

Perbedaan nilai modal tetap ini terlihat pada aspek modal tetap untuk pembuatan 

kandang, pembuatan kandang pada skala 1 dan skala 2 lebih rendah dari pada skala 3 

dikarenakan harga tanah yang dimiliki kedua peternakan tersebut rendah sedangkan 
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pada skala 3 pembuatan kandang lebih tinggi. 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. 

Pada tabel 1 diatas menunjukkan modal kerja peternak plasma usaha peternakan 

ayam potong skala 1 di PT “Jaguar Sejahtera“ dengan modal rata-rata per periode 

sebanyak Rp. 71.267.547, meliputi : 

1. Pakan plasma dari inti PT “Jaguar Sejahterah“ adalah Konsentrat untuk memenuhi 

kebutuhan rata-rata pakan menghabiskan sebesar Rp 50.880.952,00 untuk 1 periode. 

2. Transportasi disini hanya sebatas menyesuaikan kebutuhan diantaranya bensin. Untuk 

transportasi sendiri memerlukan biaya sebesar Rp. 166.000,00 

3. Pemakaian listrik untuk menerangi kandang, rumah anak kandang, gudang pakan dan 

listrik total rata-rata sebesar Rp. 96.428,57. 

4.  pekerja memerlukan biaya sebesar Rp. 1.000.000, untuk 1 periode 

5. jerami (sekam) untuk alas kandang pada peternak plasma dalam 1 periode sebanyak 

Rp. 500.000.00. 

 6. DOC dalam 1 periode di stok oleh inti perusahaan dengan harga total Rp. 16.250.000. 

7. Obat-obatan dalam 1 periode memerlukan dengan biaya sebesar Rp. 2.373.500. 

Pada tabel 1 diatas menunjukkan modal kerja peternak plasma usaha peternakan 

ayam potong skala 2 di PT “Jaguar Sejahtera“ dengan modal rata-rata per periode 

sebanyak Rp. 140.159.714,4 meliputi : 

1. Pakan plasma dari inti PT “Jaguar Sejahterah“ adalah Konsentrat untuk memenuhi 

kebutuhan rata-rata pakan menghabiskan sebesar Rp 112.342.143,00 untuk 1 periode. 

2. Transportasi disini hanya sebatas menyesuaikan kebutuhan diantaranya bensin. Untuk 

transportasi sendiri memerlukan biaya sebesar Rp. 166.000,00 

3. Pemakaian listrik untuk menerangi kandang, rumah anak kandang, gudang pakan dan 

listrik total rata-rata sebesar Rp. 110.714,29. 

4.  pekerja memerlukan biaya sebesar Rp. 1.000.000, untuk 1 periode 
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5. jerami (sekam) untuk alas kandang pada peternak plasma dalam 1 periode sebanyak 

Rp. 916.666,67. 

 6. DOC dalam 1 periode di stok oleh inti perusahaan dengan harga total Rp. 20.000.000. 

7. Obat-obatan dalam 1 periode memerlukan dengan biaya sebesar Rp. 5.623.523,8. 

Pada tabel 1 diatas menunjukkan modal kerja peternak plasma usaha peternakan 

ayam potong skala  di PT “ Jaguar Sejahtera “ dengan modal rata-rata per periode 

sebanyak Rp. 206.606.667. meliputi : 

1. Pakan plasma dari inti PT “Jaguar Sejahterah“ adalah Konsentrat untuk memenuhi 

kebutuhan rata-rata pakan menghabiskan sebesar Rp 161.031.667,00 untuk 1 periode. 

2. Transportasi disini hanya sebatas menyesuaikan kebutuhan diantaranya bensin. Untuk 

transportasi sendiri memerlukan biaya sebesar Rp. 166.000,00 

3. Pemakaian listrik untuk menerangi kandang, rumah anak kandang, gudang pakan dan 

listrik total rata-rata sebesar Rp. 133.333. 

4.  pekerja memerlukan biaya sebesar Rp. 1.000.000, untuk 1 periode 

5. jerami (sekam) untuk alas kandang pada peternak plasma dalam 1 periode sebanyak 

Rp. 833.333,33 

 6. DOC dalam 1 periode di stok oleh inti perusahaan dengan harga total Rp. 35.000.000 

7. Obat-obatan dalam 1 periode memerlukan dengan biaya sebesar Rp. 8.441.666,7. 

 

  
Periode produksi 

Gambar 12. Total modal kerja (%/Periode) selama periode pemeliharaan 
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Pada gamabar 12 menjelaskan bahwa modal kerja yang digunakan pada usaha 

peternakan ayam pedaging dengan tiga yaitu skala 1, skala 2, dan skala 3 terdiri dari 

biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap pada skala 3 lebih rendah dari skala 1 dan 

skala 1 yaitu rata-rata sebesar 0,72 % sedangkan skala 1 dan skala 2 rata-rata sebesar 

1,37% dan 0,96% dari total semua biaya produksi. Biaya variabel pada usaha peternakan 

ayam pedaging lebih tinggi dari pada biaya tetap. Biaya variabel pada peternakan ayam 

pedaging skala 3 lebih tinggi dari pada skala 1 dan 2 yaitu sebesar 98,28%. Sedangkan 

skala 1 dan 2 sebesar 98,62% dan 99,04%. Biaya variabel pada modal kerja memiliki 

persentase yang cukup tinggi dalam modal kerja peternakan ayam pedaging. Riyanto 

(2001) menyebutkan bahwa modal kerja merupakan jumlah aktiva lancar atau bisa juga 

disebutkan bahwa modal kerja merupakan dari kelebihan 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 variabel). Modal kerja yang dihitung pada 

penelitian ini adalah modal yang akan digunakan satu kali produksi (satu periode), 

dikarenakan satiap periode modal kerja yang dihasilkan akan diinvestasikan kepada 

periode selanjutnya. Masa periode selanjutnya memiliki perbedaan yaitu pada jenis DOC 

pada ketiga peternakan tersebut, pakan yang digunakan, vitamin dan obat yang 

digunakan, masa panen yang berbeda-beda dari ketiga peternakan ayam pedaging 

tersebut. Rincian modal dapat dilihat di dalam lampiran 2. 

 

4.5.2 Laba 

Laba plasma PT “Jaguar Sejahtera“ adalah penerimaan dari hasil penjualan ayam 

potong dan kotoran ternak dikurangi dengan biaya tetap meliputi penyusutan kandang, 

penyusutan gudang, penyusutan bangunan, sewa tanah dan penyusutan peralatan 

kandang sehingga hasilnya itu disebut dengan laba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4. Rata-rata laba plasma peternakan PT Jaguar Sejahtera 

No Keuntungan skala 1 skala 2 skala 3 

Rp/farm Rp/kg Rp/farm Rp/kg Rp/farm Rp/kg 

1 Penerimaan 80.395.931.8 16.866,16 150.297.582 15.090,27 220.407.241,3 14.850,23 

2 Pengeluaran             

  Biaya tetap 991.464,88 212,06 1.359.101.56 136,97 1.493.839,93 102,63 

  Biaya variabel 71.267.547,67 15.297,64 140.159.714,3 1.4050,03 206.606.666,7 13.923,85 

  Laba 8.136.919,16 1.361,84 8.778.766,13 903,26 12.306.734,67 670,87 

Data primer diolah 2015 

Hasil penelitian mengenai laporan rata-rata laba rugi pada tabel 4 diatas untuk 

peternakan plasma skala 1 di PT “Jaguar Sejahtera“ selama 1 periode meliputi : 

penerimaan, biaya tetap, biaya variable dan laba. Pada penerimaan untuk peternakan 

plasma ayam potong PT Jaguar Sejahtera dijelaskan sebagai berikut : 

1. Penjualan daging ayam potong sebesar Rp. 79.007.065,00. Angka ini diperoleh dari 

jumlah penjualan ayam potong sebanyak 2173,85 ekor dengan asumsi bobot badan 

saat panen 4766,7 kg dengan rata bobot badan 2,1 kg, dengan total harga jual bobot 

hidup Rp 79.007.065,00 

2. Penjualan kotoran sebesar Rp. 416.666,7 plasma PT “Jaguar Sejahtera“ tidak 

menghitung secara terperinci, hanya menerima jadi tidak menghitung secara 

terperinci mengenai kotoran ayam potong. 

3. Mendapatkan bonus pemeliharaan sebesar Rp. 972.200 selama pemeliharaan satu 

periode. Jadi total penerimaan yang didapat sebesar Rp. 80.395.931,00. 

Untuk rata-rata biaya tetap yaitu kandang plasma ini sama meliputi tentang : 

1. Kandang ini mempunyai masa pakai sampai 10 tahun dengan nilai ekonomis sebesar 

Rp. 529.116,67 

2. Penyusutan peralatan kandang dengan total biaya Rp 276.276,8 

3. Gudang memiliki masa pakai 10 tahun dengan nilai ekonomisnya sebesar Rp. 

21.785,71 

4. sewah tanah sebesar Rp. 164.285.71 selama 1 periode 

Penyusutan kandang dan gudang, penyusutan ember plastik, penyusutan gerobak 

dorong, penyusutan sekrop, penyusutan cangkul, penyusutan garu, penyusutan ( tendon 
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air, sanyo, selang ), penyusutan rumah anak kandang, sewa tanah dan total biaya tetap 

sebesar Rp. 991.464,89 

Untuk rata-rata biaya variable yaitu kandang plasma skala 1 ini sama meliputi 

tentang : 

1. Pakan plasma dari inti PT “Jaguar Sejahtera“ adalah Konsentrat untuk memenuhi 

kebutuhan rata-rata pakan menghabiskan sebesar Rp 50.880.952,00 untuk 1 periode. 

2. Transportasi disini hanya sebatas menyesuaikan kebutuhan diantaranya bensin. Untuk 

transportasi sendiri memerlukan biaya sebesar Rp. 166.000,00 

3. Pemakaian listrik untuk menerangi kandang, rumah anak kandang, gudang pakan dan 

listrik total rata-rata sebesar Rp. 96.428,57. 

4.  pekerja memerlukan biaya sebesar Rp. 1.000.000, untuk 1 periode 

5. jerami (sekam) untuk alas kandang pada peternak plasma dalam 1 periode sebanyak 

Rp. 500.000.00. 

 6. DOC dalam 1 periode di stok oleh inti perusahaan dengan harga total Rp. 16.250.000. 

7. Obat-obatan dalam 1 periode memerlukan dengan biaya sebesar Rp. 2.373.500. 

Hasil penelitian mengenai laporan rata-rata laba rugi pada tabel 4 diatas untuk 

peternakan plasma skala 2 di PT “Jaguar Sejahtera“ selama 1 periode meliputi : 

penerimaan, biaya tetap, biaya variable dan laba. Pada penerimaan untuk peternakan 

plasma ayam potong PT Jaguar Sejahtera dijelaskan sebagai berikut : 

1. Penjualan daging ayam potong sebesar Rp. 148.762.699,00. Angka ini diperoleh dari 

jumlah penjualan ayam potong sebanyak 4.534,5 ekor dengan asumsi bobot badan 

saat panen 9.959,9 kg dengan rata bobot badan 2,19 kg, dengan total harga jual bobot 

hidup Rp  148.762.699,00 

2. Penjualan kotoran sebesar Rp. 500.000 plasma PT “Jaguar Sejahtera“ tidak 

menghitung secara terperinci, hanya menerima jadi tidak menghitung secara 

terperinci mengenai kotoran ayam potong. 

3. Mendapatkan bonus pemeliharaan sebesar Rp. 1.034.883.3 selama pemeliharaan satu 

periode. Jadi total penerimaan yang didapat sebesar Rp. 150.297.582,00. 

Untuk rata-rata biaya tetap yaitu kandang plasma ini sama meliputi tentang : 



59 
 

1. Kandang ini mempunyai masa pakai sampai 10 tahun dengan nilai ekonomis sebesar 

Rp. 741.666,67 

2. Penyusutan peralatan kandang dengan total biaya Rp 346.006,32 

3. Gudang memiliki masa pakai 10 tahun dengan nilai ekonomisnya sebesar Rp. 

26.190,47 

4. sewah tanah sebesar Rp. 245.238,1 selama 1 periode 

Penyusutan kandang dan gudang, penyusutan ember plastik, penyusutan gerobak 

dorong, penyusutan sekop, penyusutan cangkul, penyusutan garu, penyusutan ( tendon 

air, sanyo, selang ), penyusutan rumah anak kandang, sewa tanah dan total biaya tetap 

sebesar Rp. 1,359.101,57. 

Untuk rata-rata biaya variable yaitu kandang plasma skala 2 ini sama meliputi 

tentang : 

1. Pakan plasma dari inti PT “ Jaguar Sejahterah “ adalah Konsentrat untuk memenuhi 

kebutuhan rata-rata pakan menghabiskan sebesar Rp 112.342.143,00 untuk 1 periode. 

2. Transportasi disini hanya sebatas menyesuaikan kebutuhan diantaranya bensin. Untuk 

transportasi sendiri memerlukan biaya sebesar Rp. 166.000,00 

3. Pemakaian listrik untuk menerangi kandang, rumah anak kandang, gudang pakan dan 

listrik total rata-rata sebesar Rp. 110.714,29. 

4.  pekerja memerlukan biaya sebesar Rp. 1.000.000, untuk 1 periode 

5. jerami (sekam) untuk alas kandang pada peternak plasma dalam 1 periode sebanyak 

Rp. 916.666,67. 

 6. DOC dalam 1 periode di stok oleh inti perusahaan dengan harga total Rp. 20.000.000. 

7. Obat-obatan dalam 1 periode memerlukan dengan biaya sebesar Rp. 5.623.523,8. 

Hasil penelitian mengenai laporan rata-rata laba rugi pada tabel 4 diatas untuk 

peternakan plasma skala 3 di PT “Jaguar Sejahter“ selama 1 periode meliputi : 

penerimaan, biaya tetap, biaya variabel dan laba. Pada penerimaan untuk peternakan 

plasma ayam potong PT “Jaguar Sejahtera” dijelaskan sebagai berikut : 

1. Penjualan daging ayam potong sebesar Rp. 218.083.408,00. Angka ini diperoleh dari 

jumlah penjualan ayam potong sebanyak 6.977 ekor dengan asumsi bobot badan saat 



60 
 

panen 14.842,1 kg dengan rata bobot badan 2,12 kg, dengan total harga jual bobot 

hidup Rp  218.083.408,00 

2. Penjualan kotoran sebesar Rp. 833.333 plasma PT “ Jaguar Sejahtera “ tidak 

menghitung secara terperinci, hanya menerima jadi tidak menghitung secara 

terperinci mengenai kotoran ayam potong. 

3. Mendapatkan bonus pemeliharaan sebesar Rp. 3.490.500 selama pemeliharaan satu 

periode. Jadi total penerimaan yang didapat sebesar Rp. 22.0407.241,00 

Untuk rata-rata biaya tetap yaitu kandang plasma ini sama meliputi tentang : 

1. Kandang ini mempunyai masa pakai sampai 10 tahun dengan nilai ekonomis sebesar 

Rp. 833.333,30 

2. Penyusutan peralatan kandang dengan total biaya Rp 250.000 

3. Gudang memiliki masa pakai 10 tahun dengan nilai ekonomisnya sebesar Rp. 

33.333,33 

4. sewah tanah sebesar Rp. 377.173,29 selama 1 periode 

Untuk rata-rata biaya variable yaitu kandang plasma skala 2 ini sama meliputi 

tentang : 

1. Pakan plasma dari inti PT “Jaguar Sejahtera“ adalah konsentrat untuk memenuhi 

kebutuhan rata-rata pakan menghabiskan sebesar Rp 161.031.667,00 untuk 1 periode. 

2. Transportasi disini hanya sebatas menyesuaikan kebutuhan diantaranya bensin. Untuk 

transportasi sendiri memerlukan biaya sebesar Rp. 166.000,00 

3. Pemakaian listrik untuk menerangi kandang, rumah anak kandang, gudang pakan dan 

listrik total rata-rata sebesar Rp. 133.333. 

4.  pekerja memerlukan biaya sebesar Rp. 1.000.000, untuk 1 periode 

5. jerami (sekam) untuk alas kandang pada peternak plasma dalam 1 periode sebanyak 

Rp. 833.333,33 

 6. DOC dalam 1 periode di stok oleh inti perusahaan dengan harga total Rp. 35.000.000 

7. Obat-obatan dalam 1 periode memerlukan dengan biaya sebesar Rp. 8.441.666,7. 
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Periode 

Gambar 13. Laba peternak plasma (kg) selama periode pemeliharaan 

 

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa laba tiap periode dari tiga 

peternakan ayam pedaging pada skala 1, skala 2 dan skala 3 berbeda-beda. laba tertinggi 

dicapai oleh peternakan ayam pedaging skala 1 pada periode 1 yaitu sebesar Rp. 

1515,3,- per kg atau sebesar Rp 7.083.768 per farm. Sedangkan laba terendah diperoleh 

peternakan ayam pedaging skala 3 pada periode 3 yaiu sebsesar Rp 604,75,- per kg atau 

Rp. 8.887.754,-. Perincian tiap periode laba yang dihasilkan per farm dari peternakan 

ayam pedaging pola kemitrann dengan sistem bagi hasil, sub kontrak, dan management 

fee dapat dilihat pada lampiran 7, 8, dan 9. Perbedaan pendapatan ini dipengaruhi 

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

sedangkan faktor lainnya adalah dari pos penerimaan yang dihasilkan oleh peternakan 

ayam pedaging yaitu jumlah ayam yang dipanen. 

 

4.5.3 Penerimaan 

Penerimaan yang diterima oleh peternak plasma 6 periode pada PT “Jaguar 

Sejahtera“ diantaranya adalah penerimaan dari hasil penjualan ayam potong dan kotoran 

ayam. Hasil penerimaan plasma pada PT “ Jaguar Sejahtera “ selama 1 periode dapat 

dilihat pada tabel  dibawah ini. 
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Table 3. Rata-rata penerimaan plasma peternakan PT Jaguar Sejahtera 

no jenis  skala 1 skala 2 skala 3 

Rp/kg prosentase Rp/kg prosentase Rp/kg prosentase 

1 ayam 16.574,79 98,27 14.936,16 98,98 14.693,66 98,94 

2 kotoran ayam 87,41 0,51 50,20 0,33 56,14 0,37 

3 bonus 203,95 1,20 103,90 0,68 100,42 0,67 

  total penerimaan 16.866,161 100 15.090,27 100 14.850,23 100 

Sumber data primer diolah 2015 

 

Rata-rata penerimaan plasma skala 1 usaha ayam potong di PT “Jaguar 

Sejahtera“ selama 1 periode meliputi : 

1. Penjualan daging ayam potong sebesar Rp. 79.007.065,00. Angka ini diperoleh dari 

jumlah penjualan ayam potong sebanyak 2173,85 ekor dengan asumsi bobot badan 

saat panen 4766,7 kg dengan rata bobot badan 2,1 kg, dengan total harga jual bobot 

hidup Rp 79.007.065,00 

2. Penjualan kotoran sebesar Rp. 416.666,7 plasma PT “Jaguar Sejahtera“ tidak 

menghitung secara terperinci, hanya menerima jadi tidak menghitung secara 

terperinci mengenai kotoran ayam potong. 

3. Mendapatkan bonus pemeliharaan sebesar Rp. 972.200 selama pemeliharaan satu 

periode. Jadi total penerimaan yang didapat sebesar Rp. 80.395.931,00. 

Rata-rata penerimaan plasma skala 2 usaha ayam potong di PT “Jaguar 

Sejahtera“ selama 1 periode meliputi : 

1. Penjualan daging ayam potong sebesar Rp. 148.762.699,00. Angka ini diperoleh dari 

jumlah penjualan ayam potong sebanyak 4.534,5 ekor dengan asumsi bobot badan 

saat panen 9.959,9 kg dengan rata bobot badan 2,19 kg, dengan total harga jual bobot 

hidup Rp  148.762.699,00 

2. Penjualan kotoran sebesar Rp. 500.000 plasma PT “Jaguar Sejahtera“ tidak 

menghitung secara terperinci, hanya menerima jadi tidak menghitung secara 

terperinci mengenai kotoran ayam potong. 

3. Mendapatkan bonus pemeliharaan sebesar Rp. 1.034.883.3 selama pemeliharaan satu 

periode. Jadi total penerimaan yang didapat sebesar Rp. 150.297.582,00. 
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Rata-rata penerimaan plasma skala 3 usaha ayam potong di PT “Jaguar 

Sejahtera“ selama 1 periode meliputi : 

1. Penjualan daging ayam potong sebesar Rp. 218.083.408,00. Angka ini diperoleh dari 

jumlah penjualan ayam potong sebanyak 6.977 ekor dengan asumsi bobot badan saat 

panen 14.842,1 kg dengan rata bobot badan 2,12 kg, dengan total harga jual bobot 

hidup Rp  218.083.408,00 

2. Penjualan kotoran sebesar Rp. 833.333 plasma PT “ Jaguar Sejahtera “ tidak 

menghitung secara terperinci, hanya menerima jadi tidak menghitung secara 

terperinci mengenai kotoran ayam potong. 

3. Mendapatkan bonus pemeliharaan sebesar Rp. 3.490.500 selama pemeliharaan satu 

periode. Jadi total penerimaan yang didapat sebesar Rp. 22.0407.241,00 

Hal ini sesuai dengan pendapat (Gittenger, 1986), penerimaan total yaitu jumlah 

seluruh penerimaan dari penjualan. Total penerimaan adalah hasil perkalian dari jumlah 

unit yang terjual (Noor, 2008). Soekartawi (1993) mendefinisikan nilai penerimaan 

usaha ternak sebagai nilai uang yang diterima dari hasil penjualan produksi yaitu 

besarnya jumlah produksi dikalikan harga jual produksi. Ditambahkan pula oleh 

(Siregar, 2008). Penerimaan dari usaha peternakan ayam potong berupa penjualan ayam 

potong yang telah digemukkan dan dari kotoran ayam berupa pupuk kandang apabila 

dijual. Namun penerimaan dari pupuk kandang kadang-kadang oleh peternak tidak 

dimasukkan sebagai penerimaan langsung karena belum seluruh pupuk kandang yang 

dihasilkan oleh para peternak mempunyai niai ekonomis. Pada umumnya pupuk 

kandang yang dihasilkan tidak dijual oleh peternak melaikan digunakan untuk memupuk 

tanaman pertaniannya atau dibuang sama sekali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 
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Periode produksi 

Gambar 14. Penerimaan (kg/periode) selama periode pemeliharaan 

 

 Gambar 14 merupakan penerimaan dari penjualan ayam pedaging yang 

dihasilkan oleh peternakan ayam pedaging dengan skala 1, skala 2 dan skala 3. 

Penjualan ayam pedaging dari tiap-tiap periode pada ketiga skala kemitraan yang 

diterapkan bersifat fluktuaktif (tidak tetap). Penerimaan dari penjualan ayam tertinggi 

diperoleh dari peternakan ayam pedaging skala 1 dengan harga ayam per Kg dari 

periode 1 sampai 6 adalah Rp. 16.896,-, Rp. 16.730,-, Rp. 17.007,-, Rp. 16.563,-, Rp. 

15.524,- dan Rp. 16.756,-. Rincian penerimaan usaha peternakan ayam pedaging skala 1 

dapat dilihat pada lampiran 4. Pada peternakan ayam pedaging skala 1 terjadi penjualan 

ayam yang menurun pada periode 5 yaitu sebesar Rp. 31.514.450 untuk 1000 ekor dan 

Rp. 15.524 tiap Kg. Hal ini disebabkan, pada saat panen banyak ayam yang mengalami 

kematian, diduga dikarenakan ayam pedaging terkena penyakit. Mulyadi (2005) 

menjelaskan bahwa penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses 

produksi yang disebut penerimaan kotor suatu usaha atau nilai produksi (value of 

production) yang didefinisikan sebagai nilai produk total suatu usaha dalam jangka 

waktu tertentu baik yang dijual maupun tidak dijual. 

 

4.5.4 Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan biaya dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh 

inti perusahaan dan plsama untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku 
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yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dalam PT “ Jaguar Sejahtera “ 

biaya produksi dibedakan menjadi biaya tetap yaitu biaya penyusutan kandang, 

penyusutan peralatan kandang, penyusutan bangunan, penyusutan gudang, dan sewa 

tanah. Untuk biaya tetap diantaranya konsentrat, jerami (sekam), DOC, transportasi, 

listrik dan air untuk ayam potong.  

Perusahaan inti menangung biaya produksi seperti biaya pakan, biaya obat-obatan, biaya 

DOC sedangkan biaya yang harus di tanggung peternak plasma adalah biaya penyusutan 

kandang, biaya penyusutan pelaratan kandang, biaya listrik, sewah tanah dan biaya lain-lainya. 

 

Tabel 2. Rata-rata biaya tetap dan biaya tidak tetap pemeliharaan peternak plasma 

 
Sumber data diolah (2015) 

 

Pada tabel 7 diatas menunjukkan rata-rata total biaya tetap plasma skala 1 

sebesar Rp. 991.464,89 yang terdiri dari penyusutan peralatan kandang, penyusutan 

gudang, penyusutan kandang, penyusutan bangunan dan PBB tanah untuk tempat ayam 

potong. Penyusutan merupakan nilai ekonomis yang dihitung menurut waktu pemakain 

peratalatan kandang, gudang, kandang dan bangunan diantaranya dapat lihat nilai 

ekonomisnya : 

1. Kandang ini mempunyai masa pakai sampai 10 tahun dengan nilai ekonomis sebesar 

Rp. 529.116,67 

2. Penyusutan peralatan kandang dengan total biaya Rp 276.276,8 

No Jenis Biaya Rp/farm Rp/kg prosentase Rp/farm Rp/kg prosentase Rp/farm Rp/kg prosentase

Biaya tetap

1 Kandang 529,116.67 114.361322 0.73223519 741666.67 74.4652727 0.52407637 833,333.30 56.14658977 0.40044751

2 Gudang 21785.71 4.70868284 0.03014886 26190.476 2.62959227 0.01850671 33333.333 2.245863658 0.0160179

3 Alat-alat 276276.8 59.7134465 0.38233457 346006.32 34.7399392 0.24449492 250000 16.8439776 0.12013426

4 Tanah 164285.71 35.5081062 0.22735209 245238.1 24.6225464 0.1732901 377173.2947 25.41239412 0.18124574

Total biaya tetap 991,464.89 214.291557 1.37207071 1,359,101.57 136.46 0.96 1,493,839.93 100.6488251 0.72

Biaya tidak tetap

1 Pakan 50880952 10997.2209 70.4132487 112342143 11279.4449 79.3831846 161031667 10849.65517 77.3816793

2 Tranprotasi 166666.67 36.0227181 0.23064705 166666.67 16.7337694 0.11776997 166666.67 11.22931863 0.08008951

3 Listrik 96428.571 20.841715 0.13344579 110714.29 11.1160042 0.07823291 133333.33 8.983454498 0.0640716

4 Obat-obatan 2373500 512.999518 3.28464463 5623523.8 564.616492 3.97369336 8441666.7 568.7649793 4.05653346

5 Sekam 500000 108.068152 0.69194115 916666.67 92.0357303 0.64773484 833333.33 56.14659179 0.40044753

6 DOC 16250000 3512.21494 22.4880873 20000000 2008.05229 14.1323964 35000000 2358.156865 16.8187961

7 Pekerja 1000000 216.136304 1.3838823 1000000 100.402615 0.70661982 1000000 67.37591042 0.48053703

Total biaya tidak tetap 71267547.24 15403.5043 98.6258969 140159714.4 14072.4018 99.0396319 206606667 13920.31229 99.2821546

Total biaya produksi 72,259,012.13 15,617.80 99.9979676 141,518,816.00 14,208.86 100 208,100,506.96 14,020.96 100

Biaya skala 1 skala 2 skala 3
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3. Gudang memiliki masa pakai 10 tahun dengan nilai ekonomisnya sebesar Rp. 

21.785,71 

4. sewah tanah sebesar Rp. 164.285.71 selama 1 periode 

Penyusutan kandang dan gudang, penyusutan ember plastik, penyusutan gerobak 

dorong, penyusutan sekrop, penyusutan cangkul, penyusutan garu, penyusutan (tendon 

air, sanyo, selang), penyusutan rumah anak kandang, sewa tanah dan total biaya tetap 

sebesar Rp. 991.464,89 

Untuk biaya variable dapat dilihat pada tabel 4 diatas menunjukkan modal kerja 

peternak plasma usaha peternakan ayam potong skala 1 di PT “Jaguar Sejahtera“ dengan 

modal rata-rata per periode sebanyak Rp. 71.267.547, meliputi : 

1. Pakan plasma dari inti PT “ Jaguar Sejahterah “ adalah Konsentrat untuk memenuhi 

kebutuhan rata-rata pakan menghabiskan sebesar Rp 50.880.952,00 untuk 1 periode. 

2. Transportasi disini hanya sebatas menyesuaikan kebutuhan diantaranya bensin. Untuk 

transportasi sendiri memerlukan biaya sebesar Rp. 166.000,00 

3. Pemakaian listrik untuk menerangi kandang, rumah anak kandang, gudang pakan dan 

listrik total rata-rata sebesar Rp. 96.428,57. 

4.  pekerja memerlukan biaya sebesar Rp. 1.000.000, untuk 1 periode 

5. jerami (sekam) untuk alas kandang pada peternak plasma dalam 1 periode sebanyak 

Rp. 500.000.00. 

 6. DOC dalam 1 periode di stok oleh inti perusahaan dengan harga total Rp. 16.250.000. 

7. Obat-obatan dalam 1 periode memerlukan dengan biaya sebesar Rp. 2.373.500. 

Pada tabel 8 diatas menunjukkan rata-rata total biaya tetap plasma skala 2 

sebesar Rp. 1,359.101,57 yang terdiri dari penyusutan peralatan kandang, penyusutan 

gudang, penyusutan kandang, penyusutan bangunan dan PBB tanah untuk tempat ayam 

potong. Penyusutan merupakan nilai ekonomis yang dihitung menurut waktu pemakain 

peratalatan kandang, gudang, kandang dan bangunan diantaranya dapat lihat nilai 

ekonomisnya : 

1. Kandang ini mempunyai masa pakai sampai 10 tahun dengan nilai ekonomis sebesar 

Rp. 741.666,67 

2. Penyusutan peralatan kandang dengan total biaya Rp 346.006,32 
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3. Gudang memiliki masa pakai 10 tahun dengan nilai ekonomisnya sebesar Rp. 

26.190,47 

4. sewah tanah sebesar Rp. 245.238,1 selama 1 periode 

Penyusutan kandang dan gudang, penyusutan ember plastik, penyusutan gerobak 

dorong, penyusutan sekrop, penyusutan cangkul, penyusutan garu, penyusutan (tendon 

air, sanyo ,selang), penyusutan rumah anak kandang, sewa tanah dan total biaya tetap 

sebesar Rp. 1,359.101,57 

Untuk biaya variable dapat dilihat pada tabel 5 diatas menunjukkan modal kerja 

peternak plasma usaha peternakan ayam potong skala 2 di PT “Jaguar Sejahtera“ dengan 

modal rata-rata per periode sebanyak Rp. 140.159.714,4 meliputi : 

1. Pakan plasma dari inti PT “Jaguar Sejahtera“ adalah Konsentrat untuk memenuhi 

kebutuhan rata-rata pakan menghabiskan sebesar Rp 112.342.143,00 untuk 1 periode. 

2. Transportasi disini hanya sebatas menyesuaikan kebutuhan diantaranya bensin. Untuk 

transportasi sendiri memerlukan biaya sebesar Rp. 166.000,00 

3. Pemakaian listrik untuk menerangi kandang, rumah anak kandang, gudang pakan dan 

listrik total rata-rata sebesar Rp. 110.714,29. 

4.  pekerja memerlukan biaya sebesar Rp. 1.000.000, untuk 1 periode 

5. jerami (sekam) untuk alas kandang pada peternak plasma dalam 1 periode sebanyak 

Rp. 916.666,67. 

 6. DOC dalam 1 periode di stok oleh inti perusahaan dengan harga total Rp. 20.000.000. 

7. Obat-obatan dalam 1 periode memerlukan dengan biaya sebesar Rp. 5.623.523,8. 

Pada tabel 9 diatas menunjukkan rata-rata total biaya tetap plasma skala 2 

sebesar Rp 1.493.839,93 yang terdiri dari penyusutan peralatan kandang, penyusutan 

gudang, penyusutan kandang, penyusutan bangunan dan PBB tanah untuk tempat ayam 

potong. Penyusutan merupakan nilai ekonomis yang dihitung menurut waktu pemakain 

peratalatan kandang, gudang, kandang dan bangunan diantaranya dapat kita lihat nilai 

ekonomisnya : 

1. Kandang ini mempunyai masa pakai sampai 10 tahun dengan nilai ekonomis sebesar 

Rp. 833.333,30 

2. Penyusutan peralatan kandang dengan total biaya Rp 250.000 
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3. Gudang memiliki masa pakai 10 tahun dengan nilai ekonomisnya sebesar Rp. 

33.333,33 

4. sewah tanah sebesar Rp. 377.173,29 selama 1 periode 

Untuk biaya variable dapat dilihat pada tabel 6 diatas menunjukkan modal kerja 

peternak plasma usaha peternakan ayam potong skala  di PT “ Jaguar Sejahtera “ dengan 

modal rata-rata per periode sebanyak Rp. 206.606.667. meliputi : 

1. Pakan plasma dari inti PT “ Jaguar Sejahterah “ adalah Konsentrat untuk memenuhi 

kebutuhan rata-rata pakan menghabiskan sebesar Rp 161.031.667,00 untuk 1 periode. 

2. Transportasi disini hanya sebatas menyesuaikan kebutuhan diantaranya bensin. Untuk 

transportasi sendiri memerlukan biaya sebesar Rp. 166.000,00 

3. Pemakaian listrik untuk menerangi kandang, rumah anak kandang, gudang pakan dan 

listrik total rata-rata sebesar Rp. 133.333. 

4.  pekerja memerlukan biaya sebesar Rp. 1.000.000, untuk 1 periode 

5. jerami (sekam) untuk alas kandang pada peternak plasma dalam 1 periode sebanyak 

Rp. 833.333,33 

 6. DOC dalam 1 periode di stok oleh inti perusahaan dengan harga total Rp. 35.000.000 

7. Obat-obatan dalam 1 periode memerlukan dengan biaya sebesar Rp. 8.441.666,7. 

 

Periode produksi  

Gambar 15. Biaya tetap (%/periode) selama periode produksi 

 

Gambar 15 menunjukan bahwa biaya tetap terendah pada skala 1 periode 2 sebesar 

212,06/kg sedangkan untuk biaya terendah pada skala 2 dan 3 pada periode 2 sebesar 136,15/kg 
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dan 101,53/kg. perbedaan biaya tetap ini dipengaruhi oleh pembuatan kandang. Biaya tetap 

masing-masing periode dapat dilihat pada lampiran 1, 2 dan 3. 

Biaya tidak tetap terdiri dari biaya DOC, pakan, obat-obatan, listrik, tranportasi dan 

sekam biaya tidak tetap dapat di lihat pada lampiran 1, 2 dan 3. 

 

 

Periode produksi 

Gambar 16. Persentase biaya tidak tetap usaha peternakan selama periode produksi 

 

Gambar diatas merupakan grafik biaya tidak tetap yang dikeluarkan oleh 

peternakan ayam pedaging skala 1, skala 2 dan skala 3 bersifat yang bersifat fluktuaktif. 

Pengeluaran biaya variabel pada peternakan ayam pedaging tertinggi selama 6 periode 

terdapat pada peternakan ayam pedaging skala 3. Peternakan ayam pedaging dengan 

pola kemitraan skala 3 memiliki pengeluaran biaya variabel pada periode 1 sebesar 

99,28% atau tiap Kg sebesar 14.157,-, periode 2 99,28% atau sebesar 14.030,- per kg, 

periode 3 sebesar 99,28% atau 14.147,- per kg, periode 4 sebesar 99,28% atau 13.499,- 

per kg, periode 5 sebesar 99,28% atau 13.870,- per kg dan periode 6 sebesar 99,28% 

atau 13.836,- per kg. Sedangkan pada peternakan ayam pedaging skala 1 dan skala 2 

persentase biaya variabel lebih rendah dibanding dengan peternakan ayam skala 3. 

Pebedaan persentase biaya variabel dikarenakan pemberian pakan dan obat-obatan yang 

diberikan oleh ketiga peternakan tersebut berbeda-beda. Berikut adalah grafik pemberian 

pakan; 
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Periode produksi 

Gambar 17. Biaya pakan (%/periode) selama periode produksi 

 

 Berdasarkan gambar diatas, komponen biaya pakan yang dimiliki oleh 

peternakan ayam pedaging skala 1, skala 2 dan skala 3 berbeda-beda dan bersifat 

fluktuatif. Pada peternakan ayam pedaging, biaya pakan tertinggi terjadi pada skala 2 

periode 4 sebesar 79,45% atau Rp. 11.061,- per kg dari total biaya produksi senilai Rp. 

13.789 per kg. Biaya pakan terendah terjadi pada periode 2 pada skala 1 yaitu sebesar 

70,06% atau 10.948 per kg.  Sedangkan pada peternakan ayam pedaging skala 3, biaya 

pakan tertinggi terjadi pada periode 2 yaitu sebesar 77,67% atau Rp. 10.976,- per kg dari 

total biaya produksi senilai Rp. 14.131,- per kg.  

 Selain biaya pakan yang termasuk dalam biaya variabel, juga terdapat pembelian 

DOC. Hal ini sesuai dengan pendapat Suwarta, Irham, dan Hatono (2012) menyebutkan 

bahwa beberapa biaya yang termasuk biaya variabel yaitu biaya pakan, obat-obatan, 

bahan bakar, listrik, air, sekam, dan biaya panen. Rudianto (2012) 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. Untuk rincian per kg 

biaya tetap dan variabel pada peternakan ayam pedaging dapat dilihat pada lampiran 1, 

lampiran 2, dan lampiran 3. 
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4.6.4. Break Even Point (BEP) 

Analisis BEP adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara 

biaya tetap biaya variabel, laba dan volume produksi. Masalah BEP baru muncul apabila 

suatu perusahaan disamping mempunyai biaya variabel juga mempunyai biaya tetap, 

apabila hanya adalah salah satu saja maka BEP tidak akan muncul (Riyanto, 2001). 

Analisis BEP hanya dapat memberikan informasi bagi suatu perusahaan pada tingkat 

volume berapa agar usahanya tidak mengalami kerugian dan digunakan untuk 

mengetahui berapa rupiah yang harus diterima dari hasil penjualan produksinya agar 

tidak rugi atau dengan kata lain impas.  

Break Even Point pada kandang plasma skala 1 ini pada usaha peternakan  PT 

“Jaguar Sejahtera“ ini diperoleh dari rata-rata Total penerimaan yaitu sebesar Rp. 

79.007.065,00, rata-rata biaya tetap sebesar Rp. 991.464 rata-rata biaya variabel Rp. 

71.267.547 dan rata-rata total biaya 72.259.012 

Untuk plasma skala 2 ini pada usaha peternakan  PT “Jaguar Sejahtera“ ini 

diperoleh dari rata-rata Total penerimaan yaitu sebesar Rp. 148.762.699,00, rata-rata 

biaya tetap sebesar Rp. 1.359.101,1, rata-rata biaya variabel Rp. 140.159.714,1 dan rata-

rata total biaya Rp 141.518.815. 

Sedangkan plasma skala 3 ini pada usaha peternakan  PT “Jaguar Sejahtera“ ini 

diperoleh dari rata-rata Total penerimaan yaitu sebesar Rp. 218.083.408 rata-rata biaya 

tetap sebesar Rp. 1.493.839, rata-rata biaya variabel Rp. 1.234.340.000 dan rata-rata total 

biaya Rp 206.075.167. Nilai BEP peternak usaha skala 1, 2 dan 3 dapat di lihat di tabel 5. 

Tabel nilai BEP dapat dilihat dilampiran 14, 15 dan 16. 

 

Tabel 5 . Rata-rata BEP Harga dan BEP plasma peternakan PT Jaguar Sejahtera  

No BEP skala 1 skala 2 skala 3 

1 Total cost 72.259.012,53 141.518.815,9 208.100.506,6 

2 TQ (total produksi) 2.500 5000 7500 

3 BEP Unit 226,69 ST 253,78 ST 274,26 ST 

 4 BEP Harga 28.903,60 28.303,76 27746,73 

Sumber data diolah (2015) 
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Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata BEP unit dan BEP harga pada peteranak 

plasma di PT “Jaguar Sejahtera“ akan memperoleh BEP harga/ekor sebesar Rp. 

28.8903.6 dari harga jual 2.500 ternak/ekor Rp. 31.602,82 dan BEP Unit sebesar 226,69, 

dari tabel diatas Berarti apabila nilai Break Even Point untuk harga/ekor dibawah harga 

jual ternak/ekor dan untuk BEP unit dibawah jumlah ternak yang dipelihara, maka 

plasma pada  PT “Jaguar Sejahtera” mengalami untung. 

Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata BEP unit dan BEP harga pada peteranak 

plasma di PT “Jaguar Sejahtera“ akan memperoleh BEP harga/ekor sebesar Rp. 28303 

dari harga jual 5.000 ternak/ekor Rp. 29.752.54 dan BEP Unit sebesar 253,78, dari tabel 

diatas Berarti apabila nilai Break Even Point untuk harga/ekor dibawah harga jual 

ternak/ekor dan untuk BEP unit dibawah jumlah ternak yang dipelihara, maka plasma 

pada  PT “Jaguar Sejahtera” mengalami untung. 

Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata BEP unit dan BEP harga pada peteranak 

plasma di PT “Jaguar Sejahtera“ akan memperoleh BEP harga/ekor sebesar Rp. 

27.746,73 dari harga jual 7.500 ternak/ekor Rp. 29.752.53 dan BEP Unit sebesar 274,20, 

dari tabel diatas Berarti apabila nilai Break Even Point untuk harga/ekor dibawah harga 

jual ternak/ekor dan untuk BEP unit dibawah jumlah ternak yang dipelihara, maka 

plasma pada  PT “Jaguar Sejahtera” mengalami untung. Lebih jelasnya tiap periode 

dapat di lihat pada gambar berikut ini : 

 

Periode produksi 

Gambar 18. Nilai BEP harga peternak plasma (Rp/periode) selama periode produksi 
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 Nilai BEP tertinggi terdapat pada plasma skala 1 pada periode ke2 dan nilai BEP 

terenda pada skala 1 periode 1. Untuk periode 2 nilai BEP harga tidak terlalu berbeda 

tiap periodenya dan mengalami keuntungan yang baik. Dari gambar di atas jika nilai 

BEP harga terlalu tinggi maka keuntungan semakin berkurang dan sebaliknya. 

Hal ini dibenarkan oleh (Munawir, 2002) Break Even Point merupakan suatu 

keadaan dimana suatu perusahaan saat menjalani operasi tidak memperoleh laba dan 

tidak menderita kerugian ( titik impas ) dengan kata lain penerimaan sama dengan total 

biaya. Analisa ini berguna sebagai patokan perusahaan untuk mengetahui jumlah 

penerimaan berapa usaha yang dijalankan tidak mendapat laba dan juga tidak mendapat 

rugi. Perusahaan harus berusaha semaksimal agar usahanya memenuhi target dengan 

mengetahui BEP baik dalam peningkatan jumlah maupun penerimaan. 

  

4.6.5. R / C Ratio 

R / C - Ratio adalah merupakan singkatan dari return cost ratio, atau dikenal 

dengan (nisbah) perbandingan antara penerimaan dan biaya, untuk hasil yang dapat 

dipenelitian dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini. 

 

Tabel 6 . Rata-rata R/C ratio plasma peternakan PT Jaguar Sejahtera  

No R/C skala 1 skala 2 skala 3 

1 P (penerimaan ayam) 80.395.931.8 150.297.582 220.407.241,3 

2 Total cost 72.259.012,53 141.518.815,9 208.100.506,6 

  R/C 1,09 1,05 1,05 

Sumber data primer diolah 2015 

 

Berdasarkan tabel 6 pada kandang plasma skala 1 ini pada usaha peternakan  PT 

“Jaguar Sejahtera“ ini diperoleh dari rata-rata Total penerimaan yaitu sebesar Rp. 

79.007.065,00, rata-rata biaya tetap sebesar Rp. 991.464 rata-rata biaya variabel Rp. 

71.267.547, rata-rata total biaya 72.259.012, BEP harga 28.8903.6 ,BEP Unit sebesar 

226,69 dan Ratio yang di peroleh plasama skala 1 sebesar 1,09 (table 6). 
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Untuk plasma skala 2 ini pada usaha peternakan  PT “Jaguar Sejahtera“ ini 

diperoleh dari rata-rata Total penerimaan yaitu sebesar Rp. 895.576.195,00, rata-rata 

biaya tetap sebesar Rp. 8.154.609,39, rata-rata biaya variabel Rp. 834.958.285,9, rata-

rata total biaya Rp 843.112.895,3, BEP harga/ekor sebesar Rp.28.303, BEP unit 253,78 

dan Ratio yang di peroleh plasama skala 2 sebesar 1,05 (table 6). 

Sedangkan plasma skala 3 ini pada usaha peternakan  PT “ Jaguar Sejahtera “ ini 

diperoleh dari rata-rata Total penerimaan yaitu sebesar Rp. 218.083.408 rata-rata biaya 

tetap sebesar Rp. 1.493.839, rata-rata biaya variabel Rp. 1.234.340.000, rata-rata total 

biaya Rp 206.075.167, BEP harga/ekor sebesar Rp.27746,73, BEP unit 274,26 dan Ratio 

ynang di peroleh plasma skala 3 1,04 (table 6). Lebih jelasnya untuk tiap periode dan 

skala 1, 2 dan 3 dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

Periode produksi 

Gambar 19. Ratio atau R/C pada usaha plasma selama periode produksi 

 

Nilai ratio peternak plasma skala 1, 2 dan 3 dapat dilihat pada gambar 19. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa nilai ratio yang dihasilkan pada setiap 

skala berbeda, usaha peternakan plasma skala 1, 2 dan 3 nilai ratio yang dihasilkan 

mendekati nilai 1 dan untuk dikatakan layak maka nilai ratio harus lebih dari 1. Untuk 

semakin besar nilai R/C maka semakin baik usaha yang dijalankan.  

Hal ini dibenarkan oleh Soekartawi (2002) menyatakan, pendapatan dan 

keuntungan usaha tani (termasuk didalamnya usaha peternakan) yang besar tidak selalu 
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mencerminkan tingkat efisiensi usaha yang tinggi. Guna mengetahui efisiensi usahatani 

dapat digunakan analisis R / C - Ratio. Adapun R / C - Ratio adalah merupakan 

singkatan dari return cost ratio, atau dikenal dengan (nisbah) perbandingan antara 

penerimaan dan biaya. 

  

4.6.6  . Rentabilitas 

Tabel 7 . Rata-rata Rentabilitas usaha dan Rentabilitas ekonomi plasma 

peternakan PT Jaguar Sejahtera 

No Retabilitas skala 1 skala2 skala 3 

1 P (penerimaan laba) 8.136.919,16 8.778.766,13 12.306.734,67 

2 modal sendri 68.949.998 93.607.142,85 93.607.142,85 

3 Total cost 72.259.012,53 141.518.815,9 208.100.506,6 

4 Rentabilitas usaha 9,33 5,11 4,79 

5 Rentabilitas ekonomi 9,78 7,73 7,73 

 

Berdasarkan tabel 7 pada kandang plasma skala 1 ini pada usaha peternakan  PT 

“Jaguar Sejahtera“ ini diperoleh dari rata-rata Total penerimaan yaitu sebesar Rp. 

79.007.065,00, rata-rata biaya tetap sebesar Rp. 991.464 rata-rata biaya variabel Rp. 

71.267.547, rata-rata total biaya 72.259.012, BEP harga 28.8903.6 ,BEP Unit sebesar 

226,69, Ratio yang di peroleh plasama skala 1 sebesar 1,09 dan rentabilitas sebesar 9,33 

sedangkan rentabilitas ekonomi sebesar 9,78  (table 7). 

Untuk plasma kapasitas 5000 ini pada usaha peternakan  PT “Jaguar Sejahtera“ 

ini diperoleh dari rata-rata Total penerimaan yaitu sebesar Rp. 895.576.195,00, rata-rata 

biaya tetap sebesar Rp. 8.154.609,39, rata-rata biaya variabel Rp. 834.958.285,9, rata-

rata total biaya Rp 843.112.895,3, BEP harga/ekor sebesar Rp.28.303, BEP unit 253,78 , 

Ratio yang di peroleh plasama skala 2 sebesar 1,05 dan utuk nilai rentabilitas sebersar 

5,11 sedangkan nilai rentabilitas ekonomi sebesar 7,33 (table 7). 

Sedangkan plasma skala 3 ini pada usaha peternakan  PT “Jaguar Sejahtera“ ini 

diperoleh dari rata-rata Total penerimaan yaitu sebesar Rp. 218.083.408 rata-rata biaya 

tetap sebesar Rp. 1.493.839, rata-rata biaya variabel Rp. 1.234.340.000, rata-rata total 

biaya Rp 206.075.167, BEP harga/ekor sebesar Rp.27746,73, BEP unit 273,26, Ratio 
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yang di peroleh plasama kapasitas skala 3 1,04 dan nilai rentabilitas sebesar 4,37 dan 

untuk nilai rentabilitas ekonomi sebesar 9,53 (table 7). Lebih jelasnya untuk tiap periode 

dan skala 1, 2 dan 3 dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

Periode produksi 

Gambar 20. Nilai rentabilitas usaha plasma (%/periode) selama periode produksi 

 

Rentabilitas perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan 

menggunakan modalnya secara produktif dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan 

dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode 

dengan jumlah modal perusahaan. Rentabilitas pada umumnya sering digunakan untuk 

mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan 

antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan 

yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut  

Ditambahkan oleh Wijayanto (2013) menyatakan bahwa rentabilitas adalah 

kemapuan perusahaan untuk memperoleh laba yang dapat dibedakan menjadi 

rentabilitas modal sendiri dan rentabilitas perusahaan. Rentabilitas modal ekonomi dapat 

dihitung dengan laba yang disediakan pemilik (laba bersih) berbanding modal sendiri 

dikalikan 100 %, sedangkan rentabilitas usaha dapat dihitung dengan cara 

membandingkan laba perusahaan dengan modal total modal dan dikalikan 100 %. 

Rentabilitas modal sendiri dihitung dari laba yang disediakan oleh pemilik berbanding 

dengan modal sendiri, sedangkan rentabilitas perusahaan dihitung dari laba perusahaan 
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berbanding dengan jumlah modal yang dipergunakan menurut. Babang Riyanto (2001) 

Penentuan rentabilitas berguna untuk mengetahui hasil modal yang diputar dalam suatu 

usaha. 

 


