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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa 

barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar 

sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu pendapatan merupakan sumber 

penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting 

artinya bagi keberlangsungan hidup dan penghidupan seseorang secra langsung 

maupun tidak langsung (Suroto,2000). 

Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output dan input. Jika output 

yang dihasilkan lebih besar daripada sumber daya yang digunakan maka semakin 

tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai. Ada tiga faktor yang menyebabkan 

efisiensi, yaitu apabilla dengan input yang sama menghasilkan output yang lebih 

besar, dengan input yang lebih kecil menghasilkan output yang sama, dengan input 

yang lebih besar menghasilkan output yang lebih besar (Kost dan Rosenwig, 1979 

dalam Dewi, 2010). 

Negara Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam dan 

sumber daya manusia yang sangat melimpah diharapkan mampu mengolah dan 

memanfaatkan semaksimal mungkin potensi tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

hidup masyarakat. Pembangunan sektor peternakan merupakan bagian dari 

pembangunan nasional yang penting salah satu tujuan pembangunan sektor 

peternakan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara
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berkelanjutan yang dilakukan melalui perbaikan gizi juga bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, ketahanan pangan, 

kelestarian lingkungan hidup.  

Di Indonesia industri peternakan sepanjang tahun 2008 menunjukkan 

kinerja yang baik, bahkan pada tahun 2009 pada saat krisis global belum berlalu, 

dan terjadi penurunan daya beli masyarakat yang mendorong substitusi pangan ke 

produk unggas, industri perunggasan masih mampu bertahan. Produk unggas yang 

tetap bertahan di tengah krisis yang terjadi ialah ayam dan telur, dimana daging 

ayam dan telur merupakan protein hewani yang harganya relatif murah 

dibandingkan dengan harga daging sapi (Hardi, 2005).  

Usaha perunggasan (ayam ras) di Indonesia telah menjadi sebuah industri 

yang memiliki komponen lengkap dari sektor hulu sampai ke hilir dimana 

perkembangan usaha ini memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan 

pertanian dan memiliki nilai strategis khususnya dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan protein hewani dalam negeri serta mempunyai peranan dalam 

memanfaatkan peluang kesempatan kerja.  

Perkembangan usaha ternak ayam khususnya ayam pedaging/broiler di 

tunjang oleh peningkatan jumlah penduduk Indonesia serta pendapatan per kapita 

yang semakin meningkat pula. Peningkatan sumber daya manusia tidak mungkin 

tercapai tanpa gizi yang cukup, untuk mencerdaskan dan meningkatkan prestasi 

sumber daya manusia di Indonesia,tentu akan bergantung pada pemenuhan gizi 

yang baik pula,terutama dari protein hewani seperti daging, susu dan telur.
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Daging ayam merupakan salah satu sumber bahan pangan hewani yang 

mengandung gizi cukup tinggi berupa protein dan energi. Permintaan terhadap 

pangan hewani ini, cenderung terus menerus meningkat selain meningkatnya 

jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, juga adanya perkembangan sektor lain 

yang menunjang usaha peternakan ayam ras pedaging, misalnya pembukaan 

restoran baru, rumah makan dan pasar swalayan yang semakin meningkat, semakin 

tinggi-nya kesadaran masyarakat akan pemenuhan gizi, meningkatnya kebutuhan 

masyarakat pada saat-saat tertentu seperti pesta ulang tahun, pesta perkawinan, 

adanya kecenderungan harga jual yang tinggi pada saat-saat tertentu seperti bulan 

puasa, hari raya Idul Fitri, Natal dan lain-lain (Tobing, 2002).  

Daging ayam lebih banyak dikonsumsi dibandingkan dengan daging sapi 

karena harga daging ayam lebih terjangkau dibandingkan daging sapi, khususnya 

daging ayam ras. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1  

TABEL 1.1 

Konsumsi Produk Peternakan Per Kapita Per Tahun 2015 – 2016 

Komoditi/comodity 
Tahun 

2015             2016 

 Daging sapi 

Daging babi  

Daging ayam ras  

Daging ayam kampung  

Daging diawetkan (sosis, nugget,dll) 

Tetelan/Trimming 

0,417           0,417 

0,209           0,261 

4,797           5,110 

0,626           0,626 

0,261           0,261 

0,104             0,104 

Sumber: Statistik PKH 2017  
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Pada tabel 1.1 konsumsi daging ayam ras/Broiler meat pada tahun 2015 

sebesar 4,797 kg dan pada tahun 2016 sebesar 5,110 kg nilai tersebut lebih besar 

dibandingkan dengan konsumsi produk daging sapi pada tahun 2015 sebesar 0,417 

kg dan 2016 sebesar 0,417 kg.  

Jawa timur merupakan provinsi  yang memiliki kuantitas produksi daging 

ayam ras pedaging terbesar ke 2 di Indonesia dengan jumlah 397.369 Ton pada 

tahun 2015, sedangkan tahun 2016 meningkat dengan jumlah 424.171 Ton dan 

tahun 2017 meningkat menjadi 434.128 Ton pertahun. Pada Tabel  1.2 menunjukan 

perbandingan kuantitas produksi pada tiga provinsi yang memiliki kuantitas 

produksi telur terbanyak di Indonesia pada tahun 2015-2017. 

Tabel 1.2 

Produksi daging ayam ras di tiga provinsi terbesar tahun 2015-2017 

Provinsi 

Tahun 

2015 2016 2017 

Jawa Barat 681.130   873.774   780.778 

Jawa Timur 397.369   424.171  434.128 

Jawa Tengah 283.029  311.900  318.659 

Sumber: Statistik PKH 2017  

  
 

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang cocok dan potensial 

untuk beternak ayam ras pedaging. Hal ini dikarenakan Kabupaten Malang 

mempunyai iklim yang bersifat tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan 

musim kemarau, dengan temperatur udara 23,3𝑜C hingga 27,1𝑜 C. (Badan Pusat 
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Statistik Kabupaten Malang). Temperatur udara tersebut cocok untuk ayam ras 

pedaging. Temperatur yang ideal untuk ayam broiler adalah 23°-26° (Fadilah, 

2004). 

Meningkatnya industri olahan ternak mendorong berkembangnya 

usahaternak ayam ras pedaging, khususnya bagi daerah sentra produksi seperti 

Kabupaten Malang. Pertumbuhan  produksi daging ayam ras pedaging di 

Kabupaten Malang terus meningkat dari tahun 2011 sebesar   8 550 627 kg  2016 

meningkat sebesar   34 187 099 kg (Dinas Peternakan Jawa Timur) Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa Kabupaten Malang adalah daerah pengembangan 

usahaternak ayam ras pedaging di Provinsi Jawa Timur. 

TABEL 1.3 

Populasi ayam ras pedaging di tiga Kecamatan terbesar di kabupaten Malang 

tahun 2016 

No Kecamatan Populasi 

1 

2 

3 

Bululawang 

Dampit 

Karangploso 

3,395,736 

2,250,479 

2,078,884 

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang 

Kecamatan Bululawang merupakan daerah sentra produksi ayam ras 

pedaging di Kabupaten Malang, hal tersebut dapat ditunjukan pada besarnya 

populasi ayam ras pedaging pada tahun 2016 mencapai 3 395 736 ekor  dari total 

populasi ayam ras pedaging di Kabupaten Malang sebersar   28 335 754 ekor  

(Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang) dengan jumlah 

populasi ayam ras pedaging tertinggi dari pada kecamatan-kecamatan lain yang ada 

di kab Malang. Peternak ayam ras pedaging di Kecamatan Bululawang 
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mengembangkan usaha ternaknya dengan dua pola, yaitu pola kemitraan dan pola 

mandiri. Kemitraan yang terbentuk merupakan kerjasama yang terjalin antara 

peternak rakyat dengan perusahaan inti. Menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Pasal 3 No. 44 Tahun 1997, mengenai peraturan pemerintah tentang 

kemitraan menyatakan bahwa perusahaan inti memiliki kewajiban dalam (1) 

penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, (2) pemberian 

bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, (3) perolehan, penguasaan dan 

peningkatan teknologi yang diperlukan, (4) pembiayaan, dan (5) pemberian bantuan 

lainnya yang diperlukan bagi efisiensi dan produktivitas usaha. Kelompok mitra 

bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah 

disepakati (Hafsah, 2000). Peternak mandiri adalah peternak rakyat dimana modal 

yang digunakan merupakan modal sendiri, keuntungan maupun risiko sepenuhnya 

ditanggung sendiri dan bebas memasarkan hasil produksinya.  

Adapun beberapa alasan dilakukannya kemitraan karena terkait masalah 

distribusi DOC dan pakan yang kurang lancar, hal tersebut akan mempengaruhi 

waktu dan masa berproduksi ayam ras pedaging atau tidak tepat waktu dalam 

berproduksi dan menyebabkan biaya produksi yang dikeluarkan akan lebih besar. 

Selain itu, kepemilikan modal yang kecil dan pemasaran hasil yang kurang lancar 

juga merupakan kendala bagi peternak rakyat untuk mengembangkan usahanya. 

Menurut Hafsah (2000), bagi perusahaan inti masalah yang sering terjadi terkait 

dengan inefisiensi penggunaan tenaga kerja atau pemborosan tenaga kerja. 

Kelebihan dalam penggunaan tenaga kerja akan berpengaruh terhadap biaya 

produksi yang dikeluarkan perusahaan. Oleh karena itu dengan bermitra, peternak 
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mempunyai pemasok sarana produksi dan terjaminnya pemasaran hasil produksi. 

Bagi perusahaan inti, kemitraan mampu mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja. 

Namun, ada juga alasan peternak masih melakukan usahaternak secara mandiri 

karena modal yang digunakan sepenuhnya modal sendiri, sehingga keuntungan 

yang diperoleh juga akan sepenuhnya diterima oleh peternak.  

Di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang sebagian besar peternak ayam ras 

peaging merupakan usaha dengan pola kemitraan, sedangkan usaha pola mandiri 

hanya sebagian saja yang kebanyakan dari mereka merupakan peternak kemitraan 

yang sekarang sudah menjadi peternak mandiri. Pola kemitraan usaha peternak 

ayam ras pedaging yang di jalankan oleh peternak ayam ras pedaging di Kecamatan 

Bululawang dilakukan dengan cara menjalin kerjasama atau bermitra dengan 

perusahaan yang menyediakan sapronak (sarana produksi peternakan yang meliputi 

bibit/DOC, pakan, vaksin, obat, vitamin, dan tenaga ahli, dengan ketentuan 

peternak harus menjual hasil produksi peternakannya terhadap pihak perusahaan 

kemitraan atau perusahaan inti sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam 

kesepakatan yang tertera dalam kontrak yang telah disepakati bersama antara 

peternak dengan perusahaan inti yang bersangkutan. Sebagai inti, perusahaan 

menyediakan sarana produksi ternak seperti makanan, Day Old Chick (DOC), obat-

obatan dan alat-alat perkandangan seperti tempat pakan, alat pemanas, dan alat 

lainnya. Pada awal kerjasama, inti akan menyediakan alat kandang, dan peternak 

wajib untuk mengembalikan biaya dengan cara mencicil setiap kali panen. Tetapi 

bila peternak mampu menyediakan alat kandang sendiri, maka sebagai plasma ia 
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hanya membeli sarana produksi ternak dari inti seperti DOC, pakan dan vaksin serta 

pembayarannya dilakukan setelah hasil panen terjual ke inti.  

Karena harga produksi ternak sudah disepakati sebelumnya, maka dapat 

terjadi perbedaan antara harga produk ternak yang diterima peternak kemitraan 

dengan harga produk ternak yang berlaku di pasar. Hal ini dapat menguntungkan 

peternak kemitraan bila harga di pasar ternyata lebih rendah daripada harga 

kesepakatan dan dapat merugikan bila harga di pasar ternyata lebih tinggi akan 

tetapi sebagian dari peusahaan inti akan memberikan bonus apabila harga  di pasar 

tinggi. 

Akan tetapi dalam kebanyakan dalam prakteknya pengamatan 

menunjukkan bahwa harga ayam ras pedaging di pasar seringkali lebih tinggi 

daripada harga kontrak. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kontrak 

kesepakatan inilah yang kemudian mendorong sebagian peternak kemitraan untuk 

keluar dari sistem kemitraan dan memilih untuk berusaha sendiri. Sedangkan 

usahaternak pola mandiri dilakukan peternak dengan cara menyediakan semua 

sarana produksi secara swadaya dan peternak memiliki kebebasan untuk menjual 

hasil produknya. Walaupun dapat dengan bebas menentukan kepada siapa mereka 

menjual produknya, tetapi karena sebagian besar peternak mempunyai lokasi usaha 

yang terpencar-pencar dan kurangnya informasi pasar menyebabkan peternak 

bergantung kepada pedagang perantara yang biasanya langsung mendatangi tempat 

usaha peternak. Hal ini cenderung menyebabkan harga produk lebih ditentukan oleh 

pedagang perantara, mengingat posisi tawar peternak umumnya rendah. 
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Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan yang diperoleh peternak ayam ras pedaging merupakan selisih antara 

penerimaan yang diperoleh dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan. 

Pendapatan yang diperoleh peternak akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat 

kemampuan peternak itu sendiri dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi 

yang dimilikinya. Kemampuan peternak dalam mengelola usahanya merupakan 

faktor yang sangat menentukan tercapainya efisiensi usaha dan tingkat keuntungan 

optimal. Kemitraan yang dilakukan diperkirakan dapat meningkatkan efisiensi 

dalam hal penyediaan input produksi atau modal usaha, namun peternak mandiri 

dengan modal sendiri akan cenderung bertindak lebih efisien karena keterbatasan 

modal yang dimilikinya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai  seberapa 

besar perbedaan rata-rata pendapatan dan rata-rata tingkat efisien usaha peternak 

ayam ras pedaging  pola kemitraan dan pola mandiri di Kecamatan Bululawang 

Kabupaten Malang. Hal ini lah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan 

penelitian mengenai peternak ayam ras pedaging pola kemitraan dan mandiri, 

dengan “Analisis Perbedaan Pendapatan dan Efisiensi Biaya Usaha Peternak 

Ayam Ras Pedaging Pola Mandiri Dan Pola Kemitraan Di Kecamatan 

Bululawang Kabupaten Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

diperlukan sebuah peneletian yang berkaitan dengan Analisis Perbedaan 

Pendapatan Peternak Ayam Ras Pedaging Pola Mandiri dan Pola kemitraan yang 

dapat di Tarik adalah: 
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1. Bagaimana profil peternak ayam ras pedaging pola mandiri dan pola kemitraan 

di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ? 

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata pendapatan bersih peternak ayam ras 

pedaging pola mandiri dengan peternak ayam ras pedaging pola kemitraan di 

Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ? 

3. Apakah terdapat perbedaan rata-rata tingkat efisiensi biaya usaha antara 

peternak ayam ras pedaging pola mandiri dengan peternak ayam ras pedaging 

pola kemitraan di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak melebar dan tujuan penelitian bisa 

tercapain dalam penelitian ini, maka penelitian ini membatasi pembahasan hanya 

mengenai profil peternak, perbedaan rata-rata pendapatan dan rata-rata tingkat 

efisiensi biaya usaha peternak ayam ras pedaging di Kecamatan Bululawang 

Kabupaten Malang. Adapun jumlah keseluruhan usaha peternak ayam ras pedaging 

adalah 33 unit peternak yang terbagi atas 6 unit  peternak pola mandiri yang berada 

di desa Krebet, Sudimoro, Kuwolu, Sempalwadak, dan 27 unit peternak pola 

kemitraan yang berada di desa Bakalan, Pringu, Kasembon, Krebet Senggrong, 

Lumbangsari, dan Bululawang (Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Malang). 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui bagaimana profil peternak ayam ras pedaging pola mandri 

dan pola kemitraan di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. 

b. Menganalisis perbedaan rata-rata pendapatan usaha antara peternak ayam ras 

pedaging pola mandiri dengan peternak ayam ras pedaging pola kemitraan di 

Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.  

c. Menganalisis perbedaan rata-rata tingkat efisiensi biaya usaha antara peternak 

ayam ras pedaging pola mandiri dengan peternak ayam ras pedaging pola 

kemitraan di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. 

2. Manfaat Penilitian 

a. Penelitian ini dilakukan agar dapat menambah wawasan dan informasi yang 

berguna bagi pelaku usaha peternak ayam ras pedaging. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

kemudian dan dikembangkan oleh peneliti lain sebagai refrensi peneliti lebih 

lanjut mengenai pendapatan peternak dan efisiensi usaha peternak ayam ras 

pedaging.  

 


