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I. PENDA HULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas 

negara 5.193.250 km² (mencakup daratan dan lautan). Hal ini menempatkan 

Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika 

Serikat, China, Brazil dan Australia. Luas negara Indonesia berbanding lurus 

dengan jumlah penduduk yang menjadikan negara  ini terbesar nomor 4 dunia 

(BPS, 2015). Kondisi ini dapat berpotensi sebagai pasar luar biasa besar bagi 

produk pangan dan turunannya. Demikian pula seiring dengan membaiknya 

kondisi perekonomian, perbaikan tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, 

konsumsi protein hewani juga akan meningkat. 

Berdasarkan hasil Susenas (2016) setiap penduduk Indonesia 

mengkonsumsi rata-rata 2.037,40 kkal kalori dan 56,67 gram protein setiap 

harinya (BPS, 2016). Rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita sehari 

penduduk Indonesia ini masih berada di bawah standar kecukupan, berdasarkan 

standart yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No.75 Tahun 2013 yang berisi bahwa rata-rata kecukupan energi dan 

protein masing-masing warga negara Indonesia sebesar 1.982,42 kkal dan protein 

sebesar 55,97% per kapita. Kebutuhan bahan pangan yang berkualitas baik 

menjadi salah satu pendukung tercapainya sumber daya manusia yang unggul. 

Akan tetapi, produk protein hewani seperti daging, susu, dan telur merupakan 

komoditas yang umumnya memiliki harga cukup tinggi dibandingkan dengan 

harga komoditas yang lain. Hal ini menjadi salah satu faktor sehingga masih  

tingkat konsumsi masyarakat Indonesia akan protein hewani masih rendah. 
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 Masyarakat Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki angka kuantitas 

konsumsi protein hewani asal daging unggas pada tahun 2016 yaitu sekitar 2,88 

gr/kap/hr lebih tinggi 0,2 gram dari tahun 2015. Sementara konsumsi protein 

sumber hewani yang paling rendah adalah dari daging ruminansia yaitu hanya 

0,35 gr/kap/hr tahun 2016, lebih rendah 0,1 gr/kap/hr dari tahun 2015. Hal ini 

diakibatkan tingginya harga daging ruminansia (BPS, 2016).  

Rendahnya konsumsi protein hewani oleh masyarakat Indonesia dapat 

merupakan faktor pendorong (motivasi), tentang perlunya pengembangan usaha  

peternakan atau agribisnis peternakan. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan 

ketahanan pangan nasional, termasuk menanggulangi kerawanan pangan dan 

kekurangan gizi tersebut tertuang dalam program utama Departemen Pertanian, 

yaitu program peningkatan ketahanan pangan (Dilago, 2011). 

 Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang akan semakin bertambah 

setiap tahunnya, maka akan dapat diprediksi jumlah kebutuhan daging sebagai 

sumber protein hewani yang semakin meningkat. Menurut data BPS tahun 2015 

jumlah penduduk Indonesia adalah 255.461 juta jiwa dan pada 2020 diperkirakan 

akan meningkat sekitar 271.066 juta jiwa (BPS, 2016). Berdasarkan angka 

populasi penduduk Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat tersebut, 

maka prediksi penawaran dan permintaan di bidang sub peternakan akan 

meningkat dan memiliki peluang yang cukup besar. 

 Salah satu sumber protein hewani dengan harga relatif terjangkau dan 

mudah diperoleh adalah daging ayam pedaging atau yang sering disebut dengan 

ayam broiler. Selain harganya yang relatif lebih terjangkau, daging ayam broiler 
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mudah diolah menjadi berbagai macam masakan sehingga banyak digunakan 

dalam rumah tangga maupun rumah makan, karena memiliki daging yang empuk 

dan tebal. Adanya kandungan protein hewani yang mencukupi dan memiliki harga 

yang terjangkau, maka daging ayam merupakan salah satu komoditas yang sangat 

diminati oleh masyarakat Indonesia. 

 Pemenuhan daging ayam di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat 

pasca kejadian flu burung pada tahun 2002, sehingga daya produksi sektor daging 

ayam meningkat cukup signifikan. Meningkatnya produksi ayam pedaging di 

Indonesia pada lima tahun terakhir ini, menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

penawaran akan ayam broiler di Indonesia. Adapun data populasi dan produksi 

daging ayam pedaging di Indonesia tahun 2012-2016, yaitu pada tahun 2012 

populasi daging 1.244.402.016 ekor sedangkan produksi daging 1.400.470 ton. 

Tahun 2013 populasi ayam pedaging 1.344.191.104 ekor sedangkan produksi 

daging 1.497.873 ton. Kemudian tahun 2014 populasi ayam pedaging 

1.443.349.118 ekor, sedangkan produksi daging 1.554.379 ton, dan tahun 2015 

populasi ayam pedaging 1.528.329.183 ekor, sedangkan produksi daging ayam 

1.628.307 ton. Pada tahun 2016, populasi ayam pedaging 1.592.669.402 ekor, 

sedangkan produksi daging ayam 1.689.584 ton (Direktorat Jenderal Peternakan 

dan Kesehatan Hewan, 2016). 

 Peningkatan populasi ayam pedaging dari tahun ke tahun pada kurun 

waktu 2012 sampai 2016, berarti terjadi peningkatan dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 6,23% per tahun atau dengan kata lain  bahwa setiap tahun 

rata-rata populasi ayam sebesar 1,43 milyar ekor. Sedangkan peningkatan 
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produksi daging ayam pedaging dari tahun tersebut meningkat sekitar 4,79% atau 

sekitar 1,55 juta ton (Kementan, 2016). Komoditas ayam pedaging yang 

cenderung meningkat setiap tahunnya menjadikan Indonesia sebagai pasar daging 

ayam yang cukup besar dan lebih berpeluang untuk mengekspor daging ayam 

pedaging, sehingga dapat menutupi kekurangan protein hewani yang berasal dari 

daging sapi yang sampai saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat 

Indonesia. Kondisi demikian menjadi peluang yang besar untuk terjun di bidang 

perunggasan sehingga penawaran yang tinggi akan sebanding dengan jumlah 

barang yang ada. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan fokus latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran komoditas daging 

ayam pedaging di Indonesia? 

2. Faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap penawaran 

daging ayam pedaging di Indonesia? 

3. Bagaimana prediksi penawaran komoditas daging asal ayam 

pedaging di Indonesia pada waktu yang akan datang? 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi  penawaran  daging 

ayam pedaging di Indonesia. 
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2. Untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap

penawaran daging ayam pedaging di Indonesia.

3. Untuk mengetahui prediksi penawaran komoditas daging ayam

pedaging di Indonesia pada masa yang akan datang.

1.4. Kegunaan 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan : 

1. Untuk menetapkan strategi antisipasi terhadap faktor-faktor yang

mempengaruhi jumlah penawaran daging ayam pedaging.

2. Sebagai antisipasi terhadap faktor yang paling berpengaruh terhadap

jumlah penawaran daging ayam pedaging.

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan ayam pedaging

pada masa yang akan datang.


