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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan keseluruhan 

yang bertujuan untuk menyediakan pangan hewani berupa daging, susu, serta telur 

yang bernilai gizi tinggi.  Hal inilah yang mendorong pembangunan sektor 

peternakan sehingga pada masa yang akan datang diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang nyata dalam pembangunan perekonomian bangsa. Di Indonesia, 

usaha perunggasan  telah menjadi sebuah industri yang memiliki nilai strategis 

khususnya dalam penyediaan protein hewani untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri. 

Menurut Afriadi (2008), broiler merupakan jenis ayam ras unggulan hasil 

persilangan dari bangsa-bangsa ayam potong lainnya. yang memiliki daya 

produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging. Sebagaimana 

diketahui broiler merupakan ternak penghasil daging yang relatif lebih cepat bila 

dibandingkan dengan ternak Hal inilah yang mendorong sehingga banyak 

peternak yang mengusahakan peternakan broiler. Perkembangan tersebut 

didukungoleh semakin kuatnya industri hilir seperti perusahaan pembibitan 

(Breeding Farm), perusahaan pakan ternak (Feed Mill), perusahaan obat hewan 

dan peralatan peternakan.  

Perkembangan populasi ternak broiler tidak terlepas dari permasalahan yang 

menjadi dilema bagi peternak dan sulit dipecahkan oleh peternak yaitu aspek pasar 

dan penyediaan sarana produksi yang tidak seimbang dengan harga jual produk, 
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sehingga membuat peternak takut mengambil resiko untuk  mengembangkan usaha 

peternakan broiler dengan skala produksi yang lebih besar. Untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi oleh peternak maka diperlukan peran pemerintah dalam 

menggerakan perusahaan swasta dan lembaga-lembaga pembiayaan agribisnis dalam 

menunjang pengembangan produksi peternakan khususnya broiler (Ayam Pedaging) . 

Peran perusahaan dan lembaga-lembaga agribisnis ini sangat membantu peternak 

yakni dalam menyiapkan sarana produksi berupa bibit, pakan, obat-obatan, vaksin, 

vitamin dan pemasaran hasil peternakan dengan pola kemitraan. 

Pola kemitaran merupakan suatu bentuk kerja sama antara pengusaha 

dengan peternak dari segi pengelolaan usaha -peternakan (Dewanto, 2005). Dalam 

kemitraan pihak pengusaha dan peternak harus mempunyai posisi yang sejajar 

agar tujuan kemitraan dapat tercapai dimana dalam hal perhitungan tentang biaya 

produksi diatur sepenuhnya oleh perusahaan yang disepakati bersama oleh 

peternak. Pada hakekatnya kemitraan disertai  pembinaan dan pengembangan 

berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat 

dan menguntungkan. 

Untuk memperoleh gambaran kelayakan usaha pemeliharaan broiler secara 

kemitraan antara Sawahan PS dengan Peternak Mitra maka perlu dilakukan 

penelitian berdasarkan penerapan aspek teknis pemeliharaan broiler pola 

kemitraan dan keuntungan yang diterima peternak berdasarkan berat badan panen 

serta Feed Convertion Rasio (FCR) yang tercapai di tingkat peternak mitra. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang  maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana sistem kerja sama yang diterapkan di Sawahan PS di Malang ? 

2. Bagaimana teknis pemeliharaan broiler pola kemitraan oleh peternak ? 

3. Berapa keuntungan per periode kemitraan ayam pedaging pola kemitraan di 

Sawahan PS? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui sistem kerja dari Sawahan PS Malang. 

2. Mengetahui penerapan aspek teknis pemeliharaan broiler pola kemitraan 

oleh peternak. 

3. Untuk melihat kelayakan usaha dari jumlah modal yang diinvestasikan 

peternak pada pemeliharaan broiler pola kemitraan ditinjau dari angka 

keuntungan tiap periodenya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan 

untuk maju dan berkembang lebih baik. 
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2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai salah satu pedoman untuk memperluas informasi tentang pola 

kemitraan dilihat dari aspek kinerja perusahaan inti dan keuntungan 

peternak mitra setiap periode selama satu tahun. 

3. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama 

diperkuliahan dan salah satu syarat kelulusan jenjang pendidikan S1 

Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang . 

 


