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Pola kernitraan rnerupakan suatu pola kerjasarna antara pengusaha besar 
atau rnenengah dengan pengusaha kecil dalarn rnengelola suatu usaha 
bersama. Dalarn sub sektor peternakan, model pola kernitraan banyak 
dikernbangkan terrnasuk kernitraan di bidang usaha ayarn ras pedaging. 
Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pernerintah dalarn rangka 
rnengernbangkan industri ayarn ras pedaging di dalarn negeri. Tahun 1996 
pemerintah telah rnenerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 476196 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pernbinaan Usaha Peternakan Ayarn Ras, 
dirnana didalarnnya diatur rnengenai tatacara pelaksanaan program kernitraan 
oleh perusahaan peternakan. Bagi perusahaan peternakan dan perusahaan di 
bidang peternakan yang rnelakukan usaha budidaya ayarn ras wajib 
rnelaksanakan kernitraan dengan peternakan rakyat. 

PT. X adalah perusahaan peternakan ayarn yang terintegrasi, bergerak 
rnulai dari hulu (bibit dan pakan) sarnpai ke hilir (pernotongan ayam, pengolahan 
dan pernasaran) telah rnenerapkan dan rnelaksanakan pola kernitraan dalarn 
budidaya ayarn ras pedaging. Pola kernitraan dilakukan dengan rnenjalin 
kerjasarna dengan peternak rakyat yang berfungsi sebagai plasma, sedangkan 
PT. X bertindak sebagai inti. Pola kernitraan ayarn ras pedaging di PT. X 
dilakukan sejak tahun 1998 yang pada awalnya hanya berrnaksud untuk 
rnernbantu peternak rakyat yang kandang ayarnnya kosong akibat krisis 
ekonorni. 

Dalarn program kernitraan ayarn ras pedaging sasaran yang dituju adalah 
terjalinnya kerjasarna bisnis yang saling rnenguntungkan dan saling rnernperkuat 
serta saling percaya antara .perusahaan inti dengan peternak plasma. Untuk 
rnencapai tujuan bersarna yang diinginkan dalarn bisnis ayarn ras pedaging 
dengan pola kernitraan ini, antara pihak yang berrnitra harus rnernpunyai 
kepentingan dan posisi yang sejajar. Narnun dalarn pelaksanaanya tidak jarang 
pola kernitraan ayarn ras pedaging ini rnengalarni kegagalan dan tirnbul 
rnasalah. Peternak plasrna,pada urnurnnya rnernpunyai tingkat ketergantungan 
yang tinggi kepada perusahaan inti dalarn ha1 bibit (DOC), pakan dan input 
produksi. Selain itu terdapat beberapa kelernahan dan keterbatasan yang 
rnelekat pada peternak plasma diantaranya adalah terbatasnya modal, skill 
(penguasaan teknis), akses pasar dan lernahnya kernarnpuan rneprediksi pasar 
yang sangat fluktuatif setiap saat. Kondisi ini rnenyebabkan peternak plasma 
dalarn posisi yang lernah terutarna dalarn posisi tawar terhadap harga DOC, 
pakan ternak dan harga ayarn yang dihasilkan. Dengan posisi yang lernah ini, 
daya tawar peternak plasma lebih banyak ditentukan oleh perusahaan inti 
terrnasuk dalarn pernbagian laba dalarn pola kernitraan ayarn ras pedaging 
sehingga terjadinya distribusi laba yang kurang seirnbang antara perusahaan inti 
dan peternak plasma sangat dirnungkinkan. 

Dari uraian diatas rnaka yang rnenjadi rurnusan rnasalah dalam penelitian 
ini adalah (1) Bagairnana distribusi laba antara perusahaan inti dengan peternak 
plasma dalarn pola kernitraan ayarn ras pedaging (2) Apakah distribusi laba 
yang diterirna oleh peternak plasma telah sesuai dengan kontribusi input yang 



diberikan dalam proses produksi (3) Berapa besarnya perbandingan penerimaan 
laba antara perusahaan inti dengan peternak plasma dalam pola kemitraan ayam 
ras pedaging (4) Berapa besarnya perbandingan penerimaan laba antara 
perusahaan inti dengan peternak plasma yang sesuai dengan kontribusi input. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui kontribusi biaya input dari 
peternak plasma dan perusahaan inti dalam proses produksi ayam ras pedaging 
dengan pola kemitraan (2) Mengetahui besarnya laba yang diterima oleh 
peternak plasma dan perusahaan inti dari budidaya ayam ras pedaging dengan 
pola kemitraan (3) Mengetahui besarnya perbandingan penerimaan laba yang 
diperoleh peternak plasma dengan perusahaan inti dalam budidaya ayam ras 
pedaging dengan pola kemitraan (4) Mengetahui apakah distribusi laba dalam 
pola kemitraan ayam ras pedaging telah sesuai dengan kontribusi input yang 
diberikan masing-masing pihak (5) Menentukan besarnya perbandingan 
penerimaan laba antara perusahaan inti dengan peternak plasma yang sesuai 
dengan kontribusi input. 

Penelitian ini menggunakan metode metode deskriptif dalam bentuk studi 
kasus. Metode pengambilan sampel dengan dengan teknik sampling berlapis 
(sampling stratified) dengan membagi peternak plasma ke dalam kelompok- 
kelompok berdasarkan jumlah populasi ayam yang dipelihara. Selanjutnya 
sampel pada tiap-tiap kelompok diambil secara acak dan proporsional. Data 
primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan manajemen perusahaan 
dan peternak plasma. Sedangkan data sekunder berupa laporan-laporan yang 
berkaitan dengan hasil budidaya ayam ras pedaging dari PT. X dan studi 
pustaka. Data selanjutnya diolah untuk menghitung laba-rugi kemitraan, laba 
perusahaan inti dan laba pe'iernak plasma. Untuk mengetahui kontribusi input 
terhadap hasil produksi digunakan software minitab dengan cara diregresikan, 
sehingga diperoleh persamaan regresi berganda yang merupakan fungsi 
produksi Cobb-Douglas (double logaritma). Dari persamaan regresi berganda 
akan diperoleh koefisien dari input produksi. Untuk menguji signifikasi dua model 
persamaan regresi berganda digunakan uji F. 

Kebijakan pembagian laba antara perusahaan inti dengan peternak 
plasma diatur dalam Perjanjian lnti Plasma (PIP) dan Nota Kesepakatan 
Kemitraan (NKK). lnti memberikan jaminan laba kepada peternak plasma 
sebesar Rp. 200,- per kg ayam panen dan bonus laba 30 % dari selisih harga 
jual pasar pada saat panen dengan harga kesepakatan apabila harga jual pasar 
lebih tinggi dari harga kesepakatan. 

Hasil analisis rata-rata perbandingan share biaya input produksi yang 
dikeluarkan perusahaan inti sebesar 92,13 % dan share biaya yang dikeluarkan 
peternak plasma sebesar 7,87 %. Analisis regresi berganda untuk mengetahui 
pengaruh variabel input terhadap output produksi dilakukan dengan dua model. 
Model-I regresi berganda dengan jumlah koefisien regresi variabel input tidak 
sama dengan 1 dan Model-2 regresi berganda dengan jumlah koefisien variabel 
input sama dengan 1. Dari dua model regresi berganda tersebut ternyata 
koefisien variabel input produksi menunjukkan positif artinya jika variabel input 
dinaikkan satu satuan akan menyebabkan nilai output (penjualan ayam ras 
pedaging) akan meningkat sebesar nilai koefisien variabel input. Dari nilai 
probabilitas kritis (P) dari dua model regresi berganda menunjukkan bahwa 
variabel input pakan ternak DOC (bibit) dan biaya lainnya dalam tingkat 
kepercayaan.90 % memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai penjualan. 
Sedangkan untuk variabel tenaga kerja langsung, obat-obatanlvaksin dan biaya 
sewa kandang dalam tingkat kepercayaan 90 % ternyata tidak memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap nilai penjualan. Nilai R-Sq pada regresi berganda 
model-I sebesar 98,5 % menunjukkan bahwa persamaan regresi pada model-I 



rnampu menerangkan 98,s % variasi yang terjadi atau besarnya sumbangan 
variabel input terhadap perubahan nilai penjualan sebesar 98,5 % sedangkan 
sisanya 1,5 % disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Sedangkan nilai R-Sq pada 
regresi berganda model-2 sebesar 57 % menunjukkan bahwa persamaan regresi 
pada model-2 mampu menerangkan 57 % variasi yang terjadi atau besarnya 
sumbangan variabel input terhadap perubahan nilai penjualan (Y,) sebesar 57 %, 
sedangkan sisanya 43 % disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai F sebesar 0,006 yang tidak nyata 
pada a = 10 % atau kurang. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan yang 
nyata diantara dua model persarnaan regresi berganda yang diuji. Dengan hasil 
uji tersebut berarti elastisitas output terhadap input produksi = 1 atau a, + cc2 + 
a3 + a4 + a5 .t a, = 1. Dengan dernikian fungsi produksi ayam ras pedaging 
dalam kondisi constant return to scale artinya jika semua input produksi 
rnengalarni kenaikan secara proporsional sebesar 10 %, rnaka output produksi 
juga akan rneningkat 10 %. Dari fungsi produksi constant return to scale 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat laba per unit output antara 
skala perneliharaan kecil dan besar. 

Berdasarkan fungsi produksi (model-2) kontribusi input yang diberikan 
perusahaan inti sebesar 7543 % dan kontribusi input yang diberikan peternak 
plasma sebesar 24,57 %. Dengan membandingkan kontribusi input produksi 
berdasarkan share biaya dan berdasarkan fungsi produksi terlihat bahwa biaya 
input produksi (biaya tenaga kerja langsung, biaya lainnya dan sewa kandang) 
yang dikeluarkan oleh peternak plasma dibayarldihargai oleh perusahaan inti 
lebih rendah dari kontribusi input yang diberikan dalarn proses produksi. 
Sedangkan biaya input produksi yang dikeluarkan perusahaan inti berupa DOC 
dan obat-obatanlvaksin dibayarldihargai lebih tinggi dari kontribusi input yang 
diberikan dalarn proses produksi. Biaya input produksi untuk pakan ternak 
dibayar / dihargai perusahaan inti relatif sarna dengan kontribusi input yang 
diberikan dalarn proses produksi. 

Rata-rata perbandingan laba yang diterima perusahaan inti dan peternak 
plasma dari seluruh sampel adalah 36,64 % untuk peternak plasma dan 63,36 % 
untuk perusahaan inti. Rata-rata laba yang diterima peternak plasma sebesar 
36,64 % lebih besar dari kontribusi input yang diberikan sebesar 24,57 %. 
Sebaliknya laba yang diterima perusahaan inti sebesar 63,36 % lebih kecil dari 
kontribusi input yang diberikan sebesar 75,43 %. Hasil diatas menyimpulkan 
bahwa distribusi laba kepada peternak plasma telah seimbang (memadai) 
bahkan telah melebihi kontribusi yang diberikan dan dinilai menguntungkan 
peternak plasma. Meskipun laba yang diterima perusahaan inti lebih kecil dari 
kontribusi input yang diberikan tidak berarti bahwa perusahaan inti telah 
dirugikan karena dalam kernitraan ini tujuan utama yang diinginkan perusahaan 
inti adalah terjaminnya kontinyuitas pasokan ayam pedaging untuk RPA yang 
berasal dari hasil budidaya ayarn ras pedaging dengan pola kemitraan, 
disarnping tujuan lain untuk mendapatkan laba 

Dengan hasil distribusi laba tersebut diatas menunjukkan adanya 
kepedulian dari PT. X sebagai perusahaan inti untuk ikut mendukung program 
pemerintah dalam rnembantu mengembangkan peternak plasma sehingga 
kebangkitan industri peternakan ayam ras pedaging dapat dinikrnati oleh 
peternak rakyat yang jurnlahnya lebih besar. Untuk menjaga kelangsungan 
usaha budidaya ayarn ras pedaging dengan pola kemitraan, perusahaan inti 
disarankan rnenjaga keseimbangan antara biaya input produksi dengan 
kontribusi input yang diberikan serta keseimbangan antara kontribusi input 
produksi dengan distribusi laba. Selanjutnya perusahaan inti disarankan agar 



melakukan evaluasi tiap tahun terhadap pernberian jarninan laba Rp. 200,- per kg 
ayam panen dengan rnemperhatikan tingkat inflasi sehingga dengan jarninan 
laba tersebut diharapkan peternak plasma minimal dapat bertahan hidup. Selain 
itu perusahaan inti perlu rnernantau dan mernperhatikan perkernbangan 
kebijakan distribusi laba yang diterapkan perusahaan peternakan lain yang 
juga melaksanakan budidaya ayam ras pedaging dengan pola kemitraan agar 
kebijakan distribusi laba tetap menarik dan tidak kalah dengan perusahaan inti 
lainnya sehingga berpindahnya peternak plasma ke perusahaan inti lain dapat 
dicegah. 
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