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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian integral dari 

pembangunan sektor pertanian dalam arti luas yang bertujuan untuk 

pemenuhan pangan dan gizi serta menambah pendapatan (kesejahteraan) 

Masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggalakkan pembangunan 

pertanian dengan sistem agribisnis yang berbasis peternakan; dimana 

pembangunan dengan sistem agribisnis ini diharapkan dapat meningkatkan 

populasi, produktifitas, kualitas, pemasaran dan efisiensi usaha ternak, baik 

yang dikelola secara mandiri maupun secara kemitraan. 

Pembangunan sistem agribisnis berbasis peternakan mencakup 4 

subsistem agribisnis yaitu: subsistem agribisnis hulu peternakan yakni 

kegiatan ekonomi yang menghasilkan sapronak yang menggunakan sapronak 

untuk menghasilkan komoditi peternakan primer; subsistem agribisnis hilir 

peternakan yakni kegiatan ekonomi yang mengolah komoditi peternakan 

primer menjadi produk olahan dan subsistem jasa penunjang yang dibutuhkan 

ketiga subsistem agribisnis yang lain (Saragih,2001)  

Sementara ketergantungan peternakan ayam ras yang relative tinggi 

terhadap bahan baku impor seperti bahan baku utama pakan ternak. Sebagai 

ilustrasi, impor jagung mencapai 40 – 50%, bungkil kedelai 95%, tepung ikan 

90 – 92% serta tepung tulang dan vitamin hampir 100% impor 
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(Tangenjaya,1998). Permasalahan diatas menyebabkan harga pakan unggas 

terutama untuk ayam ras menjadi mahal. Padahal pakan merupakan faktor 

utama produksi yang paling dominan yaitu 60 – 70% dari seluruh biaya 

produksi (Rasyaf, 1999). 

Permasalahan tersebut diatas cukup berat bagi usaha peternakan 

rakyat yang umumnya memiliki keterbatasan seperti: skala usaha masih kecil, 

permodalan lemah, teknologi sederhana dan produksi berkualitas rendah 

sehingga peka terhadap guncangan pasar (Suparta, 2001). Karena itu usaha 

peternakan rakyat membutuhkan penanganan dengan pola kemitraan dalam 

rangka mewujudkan industry peternakan rakyat. 

Kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak 

atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama 

dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling 

menguatkan dengan memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis 

(hafsah,1999). 

Kemitraan pada dasarnya harus terjadi secara alamiah, tidak dapat 

dipaksakan oleh pihak eksternal, kemitraan seharusnya muncul atas suatu 

kesadaran internal untuk saling memahami, saling membutuhkan, saling 

melengkapi dan saling percaya. Kemitraan dimaksudkan untuk menciptakan 

profit sustairability yakni diantara bermitra harus ada prinsip risk and profit 

sharing, kemitraan memerlukan penegakan hokum dan birokrasi yang bersih 

dan berwibawa. 
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Banyak perusahaan swasta yang melakukan hubungan pola kemitraan 

dengan peternakdalam pemeliharaan ayam ras pedaging maupun ayam ras 

petelur. Namun CV. ANUGERAH MITRA SENTOSA merupakan 

perusahaan swasta yang melaksanakan hubungan pola kemitraan dengan 

peternak dalam pemeliharaan ayam ras pedaging. CV. AMS dalam 

menumbuhkan kembali usaha peternakan rakyat melalui kerjasama pola 

kemitraan bertindak sebagai inti yang memberikan kredit modal usaha atau 

sarana produksi peternakan berupa bibit ayam (DOC), pakan dan obat-obatan 

serta membeli kembali hasil produksi dengan sitem harga garansi atau 

kontrak. Peternak sebagai plasma menyediakan kandang beserta 

perlengkapannya dan tenaga kerja, serta akan mendapatkan bimbingan secara 

rutin dari inti mengenai aspek menejemen seperti system perkandangan yang 

mengenai syarat, perlakuan terhadap DOC, penanganan pakan, pemberian 

pakan dan air minum, sanitasi dan desinfeksi, vaksinasi serta pengobatan. 

Dalam kenyataannya, pola kemitraan belum memenuhi harapan 

karena kurang disiplin dalam mentaati peraturan antara mitra-mitra yang 

terlibat. Ketidakdisiplinan antara kelompok yang bermitra kerja 

mengakibatkan konsep tersebut tidak dijalankan seperti pola kemitraan sesuai 

dengan aturan yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun 

persyaratan ditentukan oleh inti. Dalam kondisi yang serba terbatas peternak 

terpaksa menerima apa yang dipersyaratkan oleh inti, walaupun kerjasama 

tersebut lebih banyak menguntungkan inti dibandingkan dengan peternak 

(Cayati, 1997). Ketidakserasian hubungan antara inti dan plasma pada praktek 
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kemitraan seringkali terjadi. Pihak plasma merasa dirugikan karena pihak inti 

melakukan tindakan sepihak dalam menentukan harga jual produk, sehingga 

peternak ayam ras memperoleh margin keuntungan yang relative kecil 

sedangkan inti memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya pihak 

inti sering menganggap pihak plasma kurang professional mengelola 

peternakan dan ssering melakukan tindakan curang. Pada saat harga bagus, 

plasma diam-diam menjual produknya ke luar (pasar) bukan keperusahaan 

inti sebagaimana telah disepakati, sedangkan pada harga jatuh dipasaran, 

plasma mendesak inti segera membeli produknya. 

Jika ditelusuri sebenarnya konflik antara inti dengan plasma dapat 

dihindari apabila sejak awal kedua pihak mempunyai Itikad untuk maju 

bersama-sama dengan mitra bisnis. Selain itu, keputusan untuk melakukan 

kemitraan bukan didasari oleh alas an politis atau sekedar memenuhi anjuran 

pemerintah. Keberhasilan kemitraan merupakan resultanse dari konsistensi 

dalam penerapan etika bisnis, perencanaan yang selalu dimonitor, dievaluasi 

dalam lingkungan dan kondisi yang kondusif serta hal yang tidak dipungkiri 

adanya factor keberuntungan. Andil pemerintah sangat besar dalam memacu 

keberhasilan suatu pola kemitraan terutama dalam menciptakan iklim yang 

kondusif serta meregulasi peraturan-peraturan yang menghambat baik 

langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan 

menumbuhkembangkan kemitraan. 

Pola kemitraan ayam ras pedaging antara CV. AMS sebagai sapronak 

(inti) dengan peternak (plasma) di Kabupaten Sukabumi mulai dilaksanakan 
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pada tahun 2006. Untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang 

diperoleh peternak dan seberapa besar tingkat efisiensi usaha peternak  selaku 

plasma maka perlu diadakan penelitian tentang kelayakan usaha agribisnis 

ayam ras pedaging dengan pola kemitraan tersebut.    

Indonesia  merupakan negara agraris artinya pertanian menjadi urat 

nadi dan memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian 

nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga 

kerja yang hidup atau bekerja  pada sektor pertanian atau dari produk nasional 

yang berasal dari pertanian. Kondisi pertanian yang mampu mendukung 

terciptanya era tinggal landas ialah apabila terwujud sistem perekonomian 

yang berimbang yang tercemin pada terealisasinya perkembangan industri 

maju yang kuat, serta di dukung oleh pertanian yang tangguh. 

Pertanian mempunyai peranan yang sangat strategis untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan sehingga dapat menunjang 

perekonomian nasional karena peran pertanian juga sangat menunjang 

peningkatan ekonomi nasional. Untuk meningkatkan output, para petani akan 

menambah luas lahan, bahan baku serta tenaga kerja. Luasnya lahan pertanian 

akan berpengaruh pada hasil yang akan diperoleh, begitu juga ketersediaan 

bahan baku merupakan salah satu faktor yang memperlancar kegiatan 

produksi, karena dengan produksi yang lancar maka permintaan tidak sampai 

kosong atau dapat diisi  oleh pihak  lain. Serta ketersediaan tenaga kerja juga 

salah satu faktor penunjang tercapainya hasil pertanian khususnya sektor 

ternak unggas. 
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Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang memadai serta 

memiliki produktifitas tinggi maka sektor peternakan dituntut untuk dapat 

bersaing dalam meningkatkan produksinya. Sebagaimana dijelaskan bagi 

pelaksanaan pembangunan nasional yaitu bahwa manusia itu sendirilah yang 

merupakan suatu titik pusat dan segala upaya pembangunan.Manusia sebagai 

sasaran tujuan pembangunan, yaitu sebagai makhluk Tuhan yang paling 

mulia di muka bumi ini, yang hendak di bangun harkat dan martabatnya. Di 

sisi lain manusia merupakan sumber daya pembangunan yang paling utama 

diantara sumber daya yang lain juga harus terus dibangun kemampuan dan 

kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. 

Menurut Sukirno (2001) hukum permintaan pada hakekatnya 

merupakan hipotesa yang menyatakan: “makin rendah suatu barang maka 

makin banyak permintaan atas barang tersebut, sebaliknya makin tinggi harga 

suatu barang maka permintaan atas barang tersebut akan sedikit”. 

Pola peternakan sekarang harus berorienasi pada produksi dan 

pendapatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan program 

yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan para peternak. Banyaknya 

penduduk Kabupaten Sukabumi khususnya disektor peternakan untuk 

menambah kesejahteraan hidupnya yang sangat ditentukan oleh produksi 

yang dapat dihasilkan. Bila produksi peternakan yang dihasilkan merosot 

maka pendapatan yang diterima akan mengalami penurunan, sehingga 

kesejahteraan para peternak menjadi kurang baik. Maka dengan ini 

pemerintah memberikan peranan yang sangat penting. Dengan ini pemerintah 
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banyak memberikan penyuluhan,informasi,pengawasan dan pendampingan 

serta mendorong pada pengusaha ternak unggas untuk mengembangkan usaha 

ternak ayam broiler di daerah Kabupaten Sukabumi. Sesuai di atas maka 

upaya untuk meningkatkan  taraf hidup masyarakat  di bidang peternakan 

terus dilakukan khususnya di Kab. Sukabumi sebagai tempat penelitian 

karena Kabupaten Sukabumi sebagai sentra peternak unggas Nasional dan 

penyangga bagi daerah JABODETABEK, banyak masyarakat di Kab. 

Sukabumi yang menjadi pengusaha ternak unggas khususnya ayam broiler.                                                                                  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar tingkat pendapatan yang diperoleh oleh  peternak 

kemitraan ayam broiler CV.Anugerah Mitra Sentosa (AMS) di Kab. 

Sukabumi? 

2. Seberapa besar tingkat efisiensi usaha dari peternak kemitraan ayam  

boiler CV.Anugerah Mitra Sentosa (AMS) di Kab. Sukabumi? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menghitung tingkat pendapatan yang diperoleh peternak kemitraan 

ayam broiler CV.AMS di Kab. Sukabumi? 
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2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi usaha dari peternak kemitraan ayam 

broiler CV. AMS di Kab. Sukabumi? 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun Kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Dinas Peternakan 

Agar dapat digunakan sebagai tambahan informasi data yang bermanfaat. 

2. Bagi Peternak 

Dapat digunakan untuk bahan kajian maupun informasi yang sangat 

bermanfaat bagi peternak ayam broiler. 

3. Bagi Pihak lain 

1. Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat digunakan sebagai 

landasan  pemikiran selanjutnya dan dapat digunakan sebagai 

kajian pustaka bagi penelitian. 


