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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

Pembangunan peternakan merupakan tanggung jawab bersama antaran 

pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, 

pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan produk 

peternakan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, 

beragamdan merata. Sedang swasta dan masyarakat memiliki kesempatan untuk 

berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan kecukupan produk peternakan, 

dapat berupa melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi produk 

ternak. 

Di sisi lain, Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini yang mencapai 

223 juta orang dengan tingkat pertumbuhan populasi 1,01 persen per tahun 

(Ditjenak, 2008), merupakan target pasar potensial yang ingin dibidik oleh 

banyak Negara produsen pangan di dunia termasuk produk pangan peternakan. 

Dari ketiga macam produk pangan utama asal ternak, maka ada beberapa 

komoditas yang telah mampu berswasembada dan ada juga yang sangat 

bergantung pada ketersediaan melalui impor. 

Selayaknya Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan asal 

ternak sendiri dan  berpotensi menjadi negara pengekspor produk peternakan. 

Hal tersebut sangat mungkin diwujudkan karena ketersediaan sumber daya 
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lahan dengan berbagai jenis tanaman pakan dan keberadaan SDM yang cukup 

mendukung. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan 

peternakan di Indonesia masih belum berhasil dalam memenuhi kebutuhan 

dalam negeri, termasuk rentan terhadap serangan penyakit hewan berbahaya. 

Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai kelemahan struktural dalam sistem 

pengembangan peternakan. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk mencari 

model pengembangan dan kelembagaan yang tepat dan secara ekonomis 

menguntungkan dalam penerapannya (Ilham, 2006). Dengan demikian semua 

sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan 

produk peternakan dalam jumlah yang cukup, berkualitas, harga terjangkau dan 

mampu bersaing dengan harga jual produk impor baik di Indonesia maupun di 

luar negeri, dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. 

Kebijakan pemerintah menyangkut pengembangan industri peternakan 

ayam ras dimulai tahun 1970 melalui kebijakan penanaman modal asing 

(PMA). Pada tahun tersebut disetujui pengembangan pembelian ayam ras dari 

Negara Jepang dan Amerika Serikat. Kebijakan ini disusul dengan kebijakan 

budidaya tahun 1980 yang mengatur pembatasan skala usaha ayam ras. Tujuan 

kebijakan tersebut adalah untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-

banyaknya bagi rakyat dengan dukungan UU Peternakan No 67. 

Industri ayam ras di Indonesia sebagaimana juga di Negara maju dimulai 

dari usaha hobi di halaman rumah, yang kemudian berkembang menjadi usaha 

komersil walaupun dalam ukuran usaha rakyat, selanjutnya karena 
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perkembangan ekonomi terjadi peningkatan investasi dan teknologi yang 

mendororong perubahan structural industri dari usaha rakyat menjadi suatu 

industri dari  yang mancakup perkembangan semua perangkat atau komponen 

industri dalam skala besar dalam kurun waktu 20 tahun, sejak dimulai tahun 

1975, peternakan ayam ras rakyat telah berkembangan menjadi salah satu 

industri nasional yang sangat penting, sekalipun hampir seluruh komponen 

industri dibangun secara padat modal, saat ini telur ayam ras dan daging ayam 

broiler telah memberikan sumbangan masing-masing 50 persen dan 60 persen 

dari total produksi (statistik peternakan,2008). 

Perkembangan industri perunggasan merupakan salah satu penggerak 

dalam sektor perternakan Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh 

Direktorat Jenderal Produksi Peternakan (2009) menunjukkan bahwa tingkat 

konsumsi telur nasional sejak tahun 1998 terjadi peningkatan sampai dengan 

tahun 2009. Peningkatan konsumsi telur nasional tersebut dapat disebabkan 

harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan sumber protein hewani 

lainnya. Data yang diterbitkan oleh Departamen Pertanian (2009) menyatakan 

bahwa konsumsi telur penduduk Indonesia baru mencapai 2,94 kg/kapita/tahun. 

Nilai konsumsi ini masih jauh dari standar kebutuhan gizi normal, yakni empat 

gram protein hewani perkapita setiap tahunnya atau sebanding dengan 4 kg 

susu, 6 kg daging atau 4 kg telur. Berdasarkan informasi tersebut maka dapat 

disimpulkan kebutuhan produk perunggasan saat ini masih memiliki potensi 

untuk lebih dikembangkan. Hasil kajian aspek pasar menunjukkan bahwa 
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permintaan produk telur memiliki sifat musiman yang terjadi setiap tahunnya. 

Kondisi ini mempengaruhi besarnya permintaan dan menjadikan harga telur 

berfluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa harga 

rata-rata penjualan telur adalah sebesar Rp. 11.000,- per kilogram. 

Selain itu, Menurut (Himpunan Perunggasan Blitar), sekitar 350 ton telur 

ayam dihasilkan setiap hari. Dengan asumsi setiap kilogram berisi hingga 16 

butir, tidak kurang 5,6 juta butir telur ayam diproduksi. Saat ini populasi ayam 

di Kabupaten Blitar diperkirakan 12 juta ekor. Peternak skala kecil maupun 

besar ada 3.000. Sektor ini mampu menyerap 10.000 tenaga kerja. 

Menurut HPB, jika dihitung-hitung, tidak kurang Rp 750 miliar uang 

berputar di sektor usaha ini. Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Blitar tahun 2010 sekitar Rp 351 miliar. 

Dengan begitu, tidak heran jika kawasan ini memasok 60 persen telur 

ayam kebutuhan Jawa Timur atau 30 persen produksi telur ayam nasional. Saat 

ini, Kabupaten Blitar layak dinobatkan sebagai produsen terbesar kedua telur 

ayam setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Blitar merupakan pemasok 60 

persen telur ayam di  Provinsi Jawa Timur atau 30 persen produksi telur ayam 

nasional. Menurut data tahun 2009 Dinas Peternakan Pemkab Blitar, peternakan 

ayam petelur di wilayah ini tersebar di 22 kecamatan. Tiga kecamatan pemasok 

telur terbanyak antara lain Kecamatan Srengat (23.847 kilogram), Kecamatan 

Kademangan (18.737 kilogram), dan Kecamatan Kanigoro (15.620 

kilogram).Di Kecamatan Srengat sendiri yang  merupakan Kecamatan pemasok 
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telur ayam terbesar  memusat di desa Kendalrejo.Hal ini dikarenakan kondisi 

tanah didesa ini sangat tandus dan berpasir yang tidak bisa dan tidak cocok 

untuk ditanami tanaman.Ini karena pada meletusnya gunung Kelud pada tahun 

1966,lahar dinginnya mengendap dan berhenti di desa Kendalrejo sehingga 

setelah itu jarang sekali ditempati rumah  karena tanahnya yang tandus ,berpasir 

dan kurang air,pada akhirnya berkembanglah peternakan telur ayam dan 

menjadi pusat peternak telur di Kecamatan Srengat. 

Dari data yang di peroleh dari Kelurahan Kendalrejo yang dikelurkan 

pada tahun 2008,desa tersebut mempunyai indikator unggulan adalah ternak 

ayam petelur yang merupakan terbesar di Kecamatan Srengat dengan 51 

peternakan,dengan total ternak sebesar 375.000 ekor dengan total produksi 

sebesar 4.125 ton per tahun. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu adanya perumusan masalah 

agar dapat dicari pemecahannya. Dalam penelitian ini penulis merumuskan 

permasalahan yang layak untuk dikaji sebagai berikut : 

1. Seberapa besar tingkat pendapatan peternak telur ayam yang ada di Desa 

Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ? 

2. Faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan peternak 

telur ayam yang da di Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten 

Blitar ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak melebar dan keluar dari topik 

yang sedang diteliti,maka Penelitian ini dibatasi oleh peternak ayam yang ada di 

Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. 

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengkaji pendapatan peternak telur ayam yang ada di Desa 

Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. 

2. Untuk menganalisis faktor- faktor  yang berpengaruh terhadap 

pendapatan peternak telur ayam yang ada di Desa Kendalrejo 

Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Memberikan sumbangan pemikiran atau masukan pada pemerintah 

untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai perekonomian 

masyarakat beserta program –program dan kebijakan – kebijakan di 

masa mendatang demi terwujudnya pembangunan di bidang ekonomi. 

b. Sebagai bahan literatur bagi semua pihak yang ingin mengadakan 

penelitian mengenai produksi peternak ayam petelur. 

 

 


