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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1. Materi 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan mulai Tanggal 6 

Februari sampai dengan 20 Maret 2017 di PT. Tirto Dewi Pangan Abadi (Wonokoyo 

Group) Unit Farm Kelurahan Benerwojo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 

Jawa Timur. Aspek yang diambil adalah tata laksana proses produksi peternakan 

ayam pedaging dan rasio profitabilitas pada usaha peternakan ayam pedaging. 

3.2. Metode 

3.2.1. Metode praktek kerja lapangan  

 Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yaitu 

metode partisipasi aktif dengan mengikuti magang kerja pada seluruh kegiatan usaha 

produksi ayam pedaging dan menghitung profitabilitas di PT. Tirto Dewi Pangan 

Abadi (Wonokoyo Group) Unit Farm Keluarahan Benerwojo, Kecamatan Kejayan, 

Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 

3.2.2. Metode pengambilan data 

Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang 

digunakan adalah data selama 1 (satu) periode pemeliharaan ayam pedaging yaitu 



13 
 

selama 31-33 hari. Data yang diambil berupa data primer dan data sekunder. Metode 

observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap seluruh 

kegiatan proses produksi dan seluruh data yng diperlukan dalam perhitungan 

profitabilitas. Metode wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan 

karyawan PT. Tirto Dewi Pangan Abadi (Wonokoyo Group) Unit Farm Kelurahan 

Benerwojo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Data primer 

diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari berbagai 

sumber yang terkait dengan praktek kerja lapangan. 

3.2.3. Metode pengolahan data 

 Pengolahan data dilakukan secara deskriptif. Data yang sudah diperoleh 

direkapitulasi dan ditabulasi kemudian dihitung dengan menggunakan analisis 

profitabilitas. Beberapa komponen yang dihitung antara lain biaya total, penerimaan 

total, laba kotor, laba bersih kemudian mencari profitabilitas dengan menggunakan 

rumus rasio profitabilitas. 

1. Biaya Total   = Biaya Tetap + Biaya Tidak Tetap 

2. Penerimaan Total  = Produk yang Terjual x Harga 

3. Laba Kotor  = Penerimaan Total – Biaya Total 

4. Laba Bersih  = Laba Kotor - Pajak 

5. Profitabilitas   
           

           
 x 100% 
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3.2.4. Batasan Istilah dan Konsep Pengukuran 

1. Ayam Pedaging merupakan ternak yang paling efisien menghasilkan daging 

dibandingkan ayam jenis lain (kg/periode). 

2. Day old chick merupakan istilah untuk anak ayam yang berumur satu hari 

(ekor/periode). 

3. Pakan merupakan sumber energi dan materi bagi pertumbuhan dan kehidupan 

hewan ternak.(kg/periode). 

4. Kandang merupakan tempat hidup ayam sejak usia awal sampai panen. 

5. Vaksinasi merupakan suatu usaha untuk memberikan kekebalan pada ayam 

pedaging agar tidak mudah terserang penyakit. 

6. Investasi meruapakan pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk 

menghasilkan laba di masa yang akan datang. (Rp/periode)  

7. Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan 

perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel/tidak 

tetap.(Rp/periode) 

8. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya sampai tingkat kegiatan  

tertentu relatif tetap dan tidak berpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. 

(Rp/periode) 

9. Biaya tidak tetap (variabel) merupakan biaya yang jumlahnya berubah-ubah 

sebanding  dengan perubahan volume kegiatan, namun biaya perunitnya 

tetap. (Rp/periode). 
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10. Penerimaan total adalah jumlah seluruh produk yang dijual dikalikan harga 

(Rp/periode). 

11. Laba kotor adalah penerimaan total dikurangi seluruh biaya (Rp/periode). 

12. Laba bersih total laba kotor setelah dikurangi dengan pajak (Rp/periode). 

13. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan 

laba dalam suatu periode tertentu dalam menghasilkan keuntungan 

ditunjukkan dengan laba bersih dibagi dengan biaya total (% / periode). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


