
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sektor pertanian memberikan sumbangan besar bagi pembangunan suatu 

bangsa.  Sumbangan tersebut diantaranya sebagai berikut, menghasilkan pangan 

dan bahan baku untuk peningkatan sektor industri maupun jasa, menghasilkan 

atau menghemat devisa yang berasal dari ekspor maupun substitusi impor, 

merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk sektor industri, transfer 

surplus tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, dan menyediakan 

modal bagi pengembangan sektor-sektor lain (Daryanto, 2009). 

Salah satu agenda penting pemerintah dalam pembangunan nasional di 

sektor pertanian adalah revitalisasi pertanian yang antara lain diarahkan untuk 

meningkatkan ketersediaan pangan asal ternak, meningkatkan nilai tambah dan 

daya saing produk pertanian, serta meningkatkan produksi dan ekspor komoditas 

pertanian.  Peternakan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang 

memberikan kontribusi cukup besar bagi peningkatan PDB sektor pertanian dan 

PDB Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa peternakan merupakan salah satu 

motor penggerak tumbuhnya perekonomian Indonesia. 

Sektor pertanian juga mempunyai potensi yang baik karena memiliki 

kontribusi yang cukup besar pada PDB.  Tabel 1 menggambarkan kontribusi 

sektor peternakan terhadap PDB di Indonesia.  Pertumbuhan kontribusi sektor 

peternakan pada PDB tiap tahunnya semakin meningkat dari tahun 2005-2008 

berturut-turut tiap tahunnya adalah 15,55 %, 20,07 %, 35,08 %.  Salah satu 

komoditas peternakan yang mendapatkan porsi untuk dikembangkan karena 
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merupakan pendorong utama penyediaan protein hewani nasional adalah ayam ras 

pedaging atau yang dikenal dengan sebutan ayam broiler. 

Tabel 1. PDB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) 

 

Sumber: BPS, 2009 (diolah) 

 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2007) menyatakan bahwa 

komoditas unggas mempunyai prospek pasar yang sangat baik karena didukung 

oleh karakteristik produk unggas yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia 

yang sebagian besar muslim, harga relatif murah dan mudah diperoleh karena 

sudah merupakan barang publik.  Komoditas ini merupakan pendorong utama 

penyediaan protein hewani nasional, sehingga prospek yang sudah bagus ini harus 

dimanfaatkan untuk memberdayakan peternak di pedesaan melalui pemanfaatan 

sumberdaya secara lebih optimal. 

Prospek pasar dan pengembangan agribisnis ayam ras pedaging di 

Indonesia baik pada subsistem hulu, subsistem budidaya, maupun subsistem hilir 

sangat terbuka lebar.  Perkembangan populasi ayam ras pedaging di Indonesia 

dalam tiga dasawarsa terakhir senantiasa mengalami peningkatan, meskipun pada 

Lapangan 
Usaha 2005 2006 2007 2008 

Pertumbuhan 
(%) 

2007-2008 
Tanaman 
Pangan 

181.331,60 214.346,30 265.090,90 347.841,70    31,22  

Tanaman 
perkebunan 

56.433,70 63.401,40 81.595,50 106.186,40    30,14  

Peternakan 44.202,90 51.074,70 61.325,20 82.835,40    35,08  
Kehutanan 22.561,80 30.065,70 35.883,70 39.992,10    11,45  
Perikanan 59.639,30 74.335,30 97.697,30 136.435,80    39,65  
Total Sektor 
Pertanian 

364.169,30 433.233,40 541.529,60 713.291,40    31,72  

Total PDB 
Indonesia 

2.774.281,10 3.339.216,80 3.949.321,40 4.954.028,90    25,44  
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tahun 1997-1999 saat terjadinya krisis ekonomi populasi ayam sempat mengalami 

guncangan cukup besar yang mengakibatkan populasi ayam mengalami 

penurunan hingga 50 %.  Pada awal tahun 2000 usaha ternak ayam ras pedaging 

mulai bangkit kembali karena kondisi perekonomian beranjak stabil.  

Pengusahaan ternak ayam ras pedaging hingga tahun 2007 tercatat memiliki 

jumlah populasi ternak terbanyak dibandingkan jenis ternak unggas lainnya.  Data 

populasi ternak unggas Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Populasi Ternak Unggas di Indonesia Tahun 1997-2007 

Tahun 
Jenis Unggas (Ekor)

Ayam Ras 
Pedaging 

Ayam Ras 
Petelur Ayam Buras Itik 

1997 641.373.820 70.622.770 260.834.700 30.319.980
1998 354.003.500 38.861.310 253.133.430 25.950.040
1999 324.346.750 45.530.850 252.653.300 27.551.950
2000 530.874.060 69.366.010 259.256.600 29.035.320
2001 621.870.430 70.254.490 268.039.060 32.068.340
2002 865.074.790 78.038.870 275.291.870 46.000.880
2003 847.743.890 79.206.050 277.357.040 33.068.340
2004 778.969.840 93.415.520 276.989.050 32.572.780
2005 811.188.680 8.479.410 278.953.780 32.405.430
2006 797.527.450 100.201.560 291.085.190 32.480.720
2007* 920.851.120 106.941.860 317.420.090 34.093.310
Total 6.852.450.510 766.606.930 2.750.179.410 326.021.590

Keterangan : [*] Angka Sementara 

Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian, 2007 

 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa populasi unggas terbesar ditempati oleh ayam 

ras pedaging dengan perkembangan populasi yang cenderung meningkat setiap 

tahunnya.  Pada akhir tahun 2003 hingga tahun 2004 populasi ayam ras pedaging 

kembali mengalami penurunan.  Hal ini dikarenakan terjadinya serangan wabah 

virus flu burung atau yang dikenal dengan virus Avian Influenza (AI) yang banyak 

menyerang ternak unggas di Indonesia.  Adanya kasus flu burung tersebut 
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mengakibatkan penjualan unggas termasuk ayam ras pedaging menurun sebesar 

30-50 % dari kondisi normal. 

Selain itu Indonesia memiliki keunggulan kompetitif (competitive 

advantage) dalam komponen biaya input untuk tenaga kerja yang relatif murah 

dibandingkan negara lain di ASEAN.  Potensi dalam mengembangkan produksi 

jagung nasional dapat mengurangi ketergantungan impor dan menurunkan biaya 

produksi, sehingga mampu meningkatkan skala usaha yang optimal.  Integrasi 

secara vertikal (vertical integration) juga sudah mulai terlaksana dengan 

menerapkan pola-pola kemitraan (contract farming), di mana peternak sudah 

banyak bergabung dengan perusahaan inti sehingga jumlah pemeliharaan unggas 

juga semakin meningkat dan mampu menjaga kualitas dari hasil komoditas 

unggas tersebut (Daryanto, 2007). 

Tantangan dalam agribisnis ayam ras pedaging Indonesia antara lain 

adanya perdagangan bebas pada tahun 2003 di kawasan ASEAN Free Trade Area 

(AFTA) dan tahun 2010 di kawasan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC).  

Selain itu, terhitung mulai 1 Januari 2010, perjanjian perdagangan bebas (China-

Asean Free Trade Agreement/CAFTA) ASEAN-China resmi diberlakukan antara 

negara-negara anggota ASEAN dengan China (Salim, 2010).  FTA ini merupakan 

kerja sama ekonomi yang niatan normatifnya saling menguntungkan di antara 

negara-negara pesertanya.  FTA ASEAN-China 2010 mengatur 2.500 pos tarif 

produk yang akan diperlakukan pasar bebas.  Kesepakatan dibentuk dengan tujuan 

untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan dalam perdagangan 

internasional. Selain itu FTA juga bertujuan untuk memberikan kepastian 

ekonomi yang lebih besar, transparansi, dan mengurangi biaya yang terkait 
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dengan perdagangan internasional.  Juga untuk meningkatkan investasi di antara 

negara-negara peserta FTA. 

Bisnis perunggasan bersifat fluktuatif dan sangat rentan terhadap berbagai 

persoalan.  Pada masa sekarang ini pembangunan industri perunggasan tengah 

menghadapi tantangan persaingan global yang mencakup kesiapan daya saing 

produk perunggasan serta masalah wabah AI.  Kesiapan daya saing produk dapat 

diperoleh apabila pembangunan integrasi secara simultan dan menyeluruh 

terhadap semua sektor pendukung industri tersebut mulai dari subsistem hulu, 

subsistem budidaya, subsistem hilir, hingga subsistem penunjangnya telah dapat 

terlaksana dengan baik.  Salah satunya ialah melalui penerapan Supply Chain 

Management (SCM) atau manajemen rantai pasokan (Daryanto, 2009). 

 Saat ini Indonesia belum menjadi produsen hasil peternakan ayam yang 

mampu bersaing di pasar global.  Hal ini dikarenakan penerapan SCM pada 

agribisnis perunggasan khususnya ayam ras pedaging belum terlaksana dengan 

baik.  Kondisi yang terjadi saat ini pada agribisnis ayam ras pedaging Indonesia 

adalah antara setiap subsistem yang terlibat pada umumnya masih tersekat-sekat 

sehingga sulit untuk bersaing di pasar bebas.  Hal tersebut dapat dilihat dari 

terpisahnya operasional antara subsistem hulu sampai dengan subsistem hilir yang 

disebabkan oleh subsistem budidaya peternakan ayam banyak diperankan oleh 

peternak rakyat dalam skala produksi kecil dengan teknologi sederhana dan modal 

yang sangat terbatas sehingga tidak memiliki posisi tawar yang kuat.  

Penerapan SCM yang belum terlaksana dengan baik, penerapan biosekuriti 

dan Good Farming Practice (budidaya, lalu-lintas ayam, penampungan, dan 

pemotongan) dalam rangka restrukturisasi agribisnis ayam ras pedaging juga 
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masih terabaikan.  Persoalan lain yang tengah dihadapi industri perunggasan di 

Indonesia adalah mencuatnya isu impor Chicken Leg Quarter (CLQ) yaitu paha 

ayam impor asal Amerika Serikat dan Meat Bone Meal (MBM) yaitu bahan baku 

pakan ternak dalam bentuk tepung tulang dan tepung daging.  Masuknya CLQ ke 

Indonesia merupakan persaingan yang tidak adil dalam perdagangan bebas karena 

di Amerika Serikat CLQ merupakan produk sampingan yang kebanyakan 

digunakan untuk bahan pembuatan pakan karena tidak begitu laku dijual kepada 

konsumen manusia, sehingga di CLQ itulah biasanya menjadi lokasi penyuntikan, 

sehingga di CLQ itulah biasanya residu antibiotika mengumpul.  Hal tersebut 

menyebabkan harga CLQ menjadi sangat rendah dibandingkan harga komponen 

ayam lainnya. 

 Jepang menolak adanya impor CLQ dengan alasan kurang higienis karena 

kadar kolesterol paha ayam yang cukup tinggi.  Selain itu negara-negara ASEAN 

lainnya seperti Philipina, Malaysia dan Thailand yang dengan terang-terangan 

menolak impor CLQ dengan alasan merugikan peternak nasional.  Di Indonesia 

CLQ justru merupakan produk utama yang tidak berbeda dengan komponen ayam 

lainnya namun harganya setengah dari harga rata-rata per kilogram daging ayam.  

Penurunan produksi domestik akan menjadi ancaman yang serius bagi pemerintah 

apabila izin masuknya CLQ ke Indonesia masih terus di berlakukan.  Selain itu 

monopoli impor MBM dari Amerika Serikat oleh satu perusahaan saja 

menyebabkan harga MBM di dalam negeri menjadi sangat mahal, hal ini akan 

sangat merugikan peternak kecil (Utomo, 2009). 

 Menurut Arifin (2009) peningkatan daya saing industri perunggasan sudah 

seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang holistik (menyeluruh), 
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komprehensif dan terintegrasi, tidak parsial dan tidak egosektoral.  Hal ini 

dikarenakan salah satu karakteristik dasar dalam bisnis perunggasan adalah 

produk akhir dari komoditas tersebut dihasilkan melalui tahapan-tahapan proses 

mulai dari hulu hingga hilir.  Kerjasama kemitraan yang baik serta dukungan 

pemerintah sangat diperlukan dalam menghasilkan produk ternak yang berdaya 

saing tinggi. 

Adanya proteksi di beberapa negara dan risiko meningkatnya harga 

minyak dunia juga akan berdampak pada meningkatnya harga pakan.  Di sisi lain, 

daya beli masyarakat Indonesia terhadap produk unggas masih relatif rendah.  

Bahkan menurut Daryanto (2009) sektor perunggasan di Indonesia belum 

menerapkan bio-security secara holistik, komprehensif, dan terintegrasi.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Persaingan dalam industri peternakan terutama di bidang perunggasan 

semakin ketat dengan diberlakukannya CAFTA pada tahun 2010.  Namun di sisi 

lain industri perunggasan khusunya ayam ras pedaging memilki prospek yang 

cerah untuk dikembangkan.   

Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi unggas terbesar di 

Indonesia.  Tabel 3 menggambarkan 5 provinsi penghasil ayam ras pedaging 

terbesar di Indonesia.  Jawa Barat merupakan pemasok terbesar produk unggas 

terutama daging ayam ke ibu kota negara Indonesia, Jakarta.  Selain itu Provinsi 

Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang sangat potensial terhadap kegiatan 

pengembangan ternak unggas khususnya ayam ras pedaging  (Winarso, 2009).  
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Tabel 3.  Produksi Daging Ayam Ras Pedaging Tahun 2005-2009 Per Provinsi 
(Ton) 

No. Provinsi 2005 2006 2007 2008 2009 
1 Jawa Barat 259.749 276.195 279.851 335.151 348.557 
2 Jawa Timur 128.342 143.643 148.855 115.193 119.801 
3 DKI Jakarta 67.054 83.768 128.480 128.480 115.632 
4 Jawa Tengah 61.683 81.203 65.026 73.191 76.118 
5 Sumatera Utara 41.778 39.055 35.098 35.283 36.694 
 Lainnya 220.502 237.399 285.476 331.436 320.074 
 Jumlah 779.108 861.263 942.786 1.018.734 1.016.876 

Sumber: Kementerian Pertanian, 2010 (diolah) 

Adanya kebijakan perunggasan Pemerintah Daerah khusus Ibukota (DKI) 

yang akan diberlakukan pada tahun 2010 yang mensyaratkan bahwa unggas yang 

masuk wilayah DKI harus sudah dalam bentuk karkas atau daging ayam.  Karena 

itu diperlukan adanya penyesuaian bagi pelaku industri perunggasan hulu, 

khususnya peternak dan pedagang ayam ras pedaging dari daerah-daerah pemasok 

utama (Bogor, Depok, Tangerang, Sukabumi, Cianjur, Ciamis, dan Tasikmalaya) 

(Saptana dan Sumaryanto, 2009).  Salah satu sentra produksi ayam ras pedaging 

terbesar di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor.   

Kabupaten Bogor merupakan sentra produksi ayam ras pedaging terbesar 

di Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 yang menunjukkan Produksi 

Ayam Ras Pedaging di Jawa Barat.  Selain itu, di daerah tersebut terdapat 

kawasan sentra peternakan ayam ras pedaging, dimana dengan adanya kawasan 

sentra ini diharapkan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif pelaku usaha 

ayam ras pedaging.  Adanya suatu klaster diharapkan akan meningkatkan 

produktivitas karena kebutuhan pelaku usaha dalam mengakses atau memperoleh 

sumber daya dapat terkonsentrasi di satu tempat. 
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Tabel 4. Populasi Ayam Ras Pedaging di Jawa Barat (Ekor) 

No Kabupaten/Kota 2007 2008 
1 Bogor  12.756.300   13.775.475 
2 Sukabumi   5.683.850    5.570.173 
3 Cianjur   5.096.770    5.280.355 
4 Bandung   5.168.420    3.593.275 
5 Garut      510.040       516.191 
6 Tasikmalaya   3.815.670    4.152.596 
7 Ciamis  10.674.978   12.809.974 
8 Kuningan   1.574.690    1.689.950 
9 Cirebon      333.453       283.461 

10 Majalengka   1.098.152    1.012.413 
11 Sumedang   1.326.511    1.375.090 
12 Indramayu      737.079    1.274.863 
13 Subang   3.612.800    5.341.000 
14 Purwakarta   1.375.601    1.605.034 
15 Karawang  1.072.155    4.289.799 
16 Bekasi      743.374    2.033.114 
17 Bandung Barat                 -       541.000 

 Kota                 -                  - 
18 Bogor      180.000       220.000 
19 Sukabumi      401.653       486.161 
20 Bandung        23.500         15.500 
21 Cirebon          8.891         20.000 
22 Bekasi      669.287                  - 
23 Depok      281.815    1.821.625 
24 Cimahi        46.601         68.788 
25 Tasikmalaya      703.085       703.148 
26 Banjar      189.795       189.795 

 Jawa Barat  58.084.460   68.668.780 
 Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat (2010) 

 

Pembentukan kawasan peternakan ayam ras pedaging (klaster) menjadi 

issue yang penting karena secara individual pelaku usaha kecil menengah (UKM) 

seringkali tidak sanggup menangkap peluang pasar yang membutuhkan jumlah 

volume produksi yang besar, standar yang homogen dan penyerahan yang teratur.  

Pelaku usaha seringkali mengalami kesulitan mencapai skala ekonomis dalam 
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pembelian input (seperti peralatan dan bahan baku) dan akses jasa-jasa keuangan 

dan konsultasi.   

Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu kawasan sentra agribisnis 

ayam ras pedaging akan mendorong para pelaku yang terlibat di dalamnya 

memiliki kemampuan merespon dengan baik tantangan dan peluang yang ada saat 

ini ataupun di masa yang akan datang.  Karena itu, diperlukan suatu analisis untuk 

melihat rantai nilai dan faktor-faktor apa saja yang paling menentukan keunggulan 

kompetitif ayam ras pedaging di Kabupaten Bogor.  Hasil dari kedua analisis 

tersebut diharapkan akan mendapatkan strategi peningkatan keunggulan 

kompetitif ayam ras pedaging di Kabupaten Bogor.  

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana rantai nilai ayam ras pedaging di Kabupaten Bogor? 

2. Faktor-faktor yang menentukan keunggulan kompetitif agribisnis ayam ras 

pedaging di Kabupaten Bogor? 

3. Bagaimana strategi peningkatan keunggulan kompetitif agribisnis ayam ras 

pedaging di Kabupaten Bogor? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Menganalisis rantai nilai ayam ras pedaging di Kabupaten Bogor. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang menentukan keunggulan kompetitif 

agribisnis ayam ras pedaging di Kabupaten Bogor.  
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3. Menganalisis strategi peningkatan keunggulan kompetitif agribisnis ayam ras 

pedaging di Kabupaten Bogor. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil 

kebijakan dalam bidang peternakan ayam ras pedaging, pelaku agribisnis ayam 

ras pedaging,  dan penulis.  Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tambahan dalam menentukan kebijakan dan 

pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam hal ayam ras 

pedaging. 

2. Bagi pelaku agribisnis ayam ras pedaging, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dalam upaya mengembangkan agribisnis ras pedaging 

di Indonesia. 

3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk 

mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama menuntut ilmu. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu kajian terhadap permasalahan yang 

dihadapi agribisnis ayam ras pedaging di Kabupaten Bogor.  Penelitian ini dimulai 

dengan melakukan analisis rantai nilai ayam ras pedaging di Kabupaten Bogor.  

Setelah itu dilakukan analisis rantai nilai, diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang 

menjadi penentu keunggulan kompetitif agribisnis ayam ras pedaging di 

Kabupaten Bogor.  Kemudian akan dirumuskan strategi untuk meningkatkan 
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keunggulan kompetitif agribisnis ayam ras pedaging di Kabupaten Bogor 

menggunakan pendekatan matriks strategi. 
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