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Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juli sampai 17 Agustus 2006 yang bertempat di 
Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola kemitraan yang dijalankan oleh PT. 

Ciomas Adisatwa dengan para peternak yang berada di Kecamatan Trawas dan serta keuntungan 
yang diperoleh para peternak. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang sistem kemitraan ayam pedaging sebagai salah satu alternatif usaha.  
Materi penelitian yang digunakan adalah peternak plasma PT. Ciomas Adisatwa yang berjumlah 
7 plasma. Sedangkan alat yang digunakan yaitu berbagai sarana dan prasarana yang mendukung 

penelitian yang berada di peternak dan kuisioner. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survei dengan pengambilan data secara total sampling. Data yang dikumpulkan akan 

ditabulasikan untuk mengetahui keuntungan selama satu periode pemeliharaan. Data yang 
diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan metode deskriptif yaitu analisis ekonomi 
yang meliputi biaya produksi, keuntungan, Break Event Point, Revenue Cost Ratio dan 

Rentabilitas. 
Hasil dari penelitian ini adalah pola kemitraan dijalankan dengan menggunakan sistem 

pengelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha ayam pedaging pola kemitraan sangat 
menguntungkan dan sangat efisien. Biaya total yang dikeluarkan terbagi menjadi 95,3% oleh inti 
dan 4,7% oleh plasma dengan total biaya sebesar Rp 402.848.000 atau senilai dengan Rp 6.662 

/ekor ayam setiap periode pemeliharaan. Pendapatan yang didapatkan peternak adalah sebesar 
Rp 927/ekor setiap periode. Nilai BEP harga berada pada level Rp 6.662 /ekor ayam setiap 

periode pemeliharaan dan BEP penjualan berada pada level 53.438 kg atau 1,40 kg/ ekor ayam. 
Nilai R/C total sebesar 2,73 setiap periode pemeliharaan dan nilai rentabilitas sebesar 166,40% 
setiap periode pemeliharaan. 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan ayam pedaging pola 
kemitraan di PT. Ciomas Adisatwa telah memberikan keuntungan ditinjau dari analisis ekonomi. 

Saran yang diberikan untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk peternak adalah 
memperhatikan faktor manajemen karena akan sangat menentukan hasil yang didapatkan.  

 


