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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pengembangan ayam ras di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 

1950 an, namun tahap pengenalan dan pemasyarakatannya berjalan lambat.  Baru 

setelah tahun 1971 ketika dijadikan Pilot Proyek Bimas Ayam, perkembangan ayam 

ras berjalan cepat, termasuk banyaknya investasi di  industri hulu sebagai penyokong 

budi daya seperti pabrik pakan ayam, pembibitan dan pabrik obat hewan.  

 Sebagai dampak  cepatnya perkembangan investasi di bidang perunggasan, 

pada era 1980 – 1990, dilakukan penataan – penataan untuk mengurangi pertentangan 

– pertentangan antara skala usaha besar dan usaha kecil.  Penataan tersebut antara lain 

tentang aturan restrukturisasi usaha yang berisi tentang pembatasan skala usaha dan 

pengenalan konsep PIR (Perusahaan Inti Rakyat) dibidang perunggasan yang 

mendorong terciptanya kerjasama antara perusahaan peternakan ayam (sebagai inti) 

dengan peternakan rakyat sebagai plasma. 

Perkembangan populasi ayam petelur di Indonesia setelah tahun 1990 cukup 

tinggi, meskipun sempat anjlok terkena krisis pada tahun 1998. Diantara negara 

Asean, Indonesia memiliki populasi ayam petelur terbanyak, meskipun pada ayam 

potong kita memiliki populasi dibawah Thailand dan Malaysia.  Data dapat dilihat 

dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Populasi Ayam Ras Petelur di Asia Tenggara, 1990 - 2001 

Negara 1990 1997 1998 1999 2000 2001 

Cambodia 2.100 2.700 2.800 2.900 3.000 3.000 

Indonesia 86.000 141.000 78.000 107.000 117.500 122.400 

Laos 770 1.200 1.350 1.430 1.400 1.400 

Malaysia 38.900 50.000 52.000 53.000 55.000 55.000 

Myanmar 13.600 20.370 23.002 25.338 25.988 28.961 

Philippines 58.000 94.000 96.000 91.000 94.000 97.000 

Thailand 62.400 70.000 72.000 80.000 75.000 80.000 

Vietnam 22.000 33.500 35.000 35.000 36.000 36.000 

Total 283.770 412.770 360.152 395.668 407.888 423.761 

Sumber : Infovet ed. 112. November 2003 

Data dari American Soybean Association (ASA) tahun 2002 menunjukkan 

tingkat konsumsi telur penduduk Indonesia adalah 64 butir per kapita/tahun, 

sementara beberapa negara tetangga Asia Tenggara , yaitu Philipina 92 butir per 

kapita, Thailand 132 butir, Malaysia 238 butir dan Singapura 284 butir telur per 

kapita per tahun.  Dari angka diatas dapat dilihat bahwa tingkat konsumsi kita 

terhadap telur ayam masih sangat kecil, dan dapat disimpulkan bahwa prospek pasar 

untuk bisnis ini masih dapat berkembang seiring dengan perbaikan ekonomi dan daya 

beli masyarakat serta upaya pemerintah dalam meningkatkan konsumsi protein 

hewani.  Hal tersebut juga bersentuhan dengan aspek  lain, terutama pembangunan di 

sub sektor peternakan sebagai salah satu pilar penyangga perekonomian nasional.  

Saragih (2001) berpendapat bahwa agribisnis ayam ras menghadapi prospek 

yang cerah dimasa yang akan datang didorong oleh faktor jumlah penduduk yang 

besar, konsumsi daging dan telur yang masih rendah dan kemungkinan pertumbuhan 

ekonomi nasional yang positif. 
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Pengembangan ayam ras petelur sebagai sumber protein hewani bagi 

masyarakat juga didasari alasan bahwa: 

1. Ayam memiliki perkembang biakan yang banyak sehingga tidak ada 

kendala dalam jumlah populasi yang akan dibudidayakan, dibandingkan 

ternak besar seperti sapi, kerbau, kambing, dll. 

2. Berproduksi dalam umur yang lebih pendek (5 bulan bertelur) dengan 

produktivitas yang tinggi. 

3. Telur merupakan sumber protein hewani yang paling murah, mudah dan 

cepat disajikan serta dikonsumsi oleh semua golongan masyarakat. 

Namun demikian sebagaimana umumnya bisnis, tidak terlepas dari berbagai 

kendala, misalnya fluktuasi harga dan berjangkitnya penyakit.  Pengembangan usaha 

juga tidak terlepas dari kendala modal, resiko, faktor lingkungan, peraturan 

perundangan dan lain-lain sehingga perusahaan harus melakukan strategi dan pilihan-

pilihan.  Salah satu pilihan dalam budidaya peternakan adalah dengan perusahaan 

melakukan budidaya sendiri atau melalui kejasama kemitraan. 

 

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

 

Dua macam sistem yaitu Company Farm dan PIR memiliki karakteristik dan 

resiko yang berbeda.  Pada peternak PIR karena harga sapronak dan harga produk 

berupa ayam dara sudah dalam kontrak dan tidak akan berubah dalam satu periode 

pemeliharaan maka resiko adanya fluktuasi harga sudah tidak ada.  Resiko peternak 

PIR terjadi pada  kemampuan memenuhi standard performance produksi yang 
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ditetapkan sehingga standar biaya produksi bisa lebih rendah dari pada yang 

ditetapkan, dimana selisih diantaranya merupakan pendapatan kotor paternak.  

Pencapaian standard performance tersebut, sangat erat kaitannya dengan aspek 

teknis, maka dapat dikatakan resiko peternak lebih bersifat resiko teknis.  

Keberhasilan performance teknis pada tingkat peternak sangat berkaitan dengan: 

1. Persyaratan dasar dari peternakan seperti :  

- Lokasi kandang 

- Lay out dan sistem bangunan kandang 

- Kecukupan dan jenis peralatan kandang 

- Kecukupan dan kualitas air, dll 

2. Kualitas sapronak yang diterima peternak. 

3. Pengetahuan, teknologi dan kemampuan tehnis produksi dari peternak 

4. Standart performance produksi yang ditetapkan 

Sementara untuk perusahaan sebagai inti maupun sebagai perusahaan 

budidaya melalui Company Farm, bukan hanya resiko teknis yang dihadapi, tetapi 

juga resiko-resiko lain seperti resiko keuangan, resiko pasar, resiko hukum dan 

peraturan serta resiko-resiko lain. 

Untuk itu diperlukan sinergi dan strategi dari sumber daya dan sistem yang 

ada dalam pengembangan dan pencapaian tujuan perusahaan. Mengingat hal tersebut,  

penilaian dan evaluasi pada perusahaan inti harus dilakukan secara menyeluruh baik 

internal maupun eksternal.  Dari segi internal perlu diukur sumber daya, kapabilitas 

dan kompetensi yang dimiliki perusahaan, sedangkan dari segi eksternal perlu 
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dipertimbangkan faktor ekonomi, sosial, politik, hukum, demografi dan faktor-faktor 

yang lainnya. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan melakukan penilaian 

terhadap: 

1. Bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal serta daya tarik 

pengembangan peternakan ayam dara ras petelur? 

2. Bagaimana kinerja dan prospek pengembangan ayam dara petelur dengan model 

kemitraan. 

3. Bagaimana  kinerja dan prospek pengembangan ayam dara petelur dengan model 

Company Farm. 

4. Strategi apa yang bisa diadopsi dari pembandingan dua sistem tersebut melalui 

analisa lingkungan,  performance produksi dan analisa keuangan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal serta daya tarik 

dalam pengembangan budidaya ayam dara ras petelur. 

2. Menganalisa kinerja produksi dan keuangan sistem kemitraan 

3. Menganalisa kinerja produksi  dan keuangan sistem company farm 
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4. Merekomendasikan sistem yang lebih baik melalui perbandingan sistem 

kemitraan dan company farm melalui analisa kinerja produksi,keuangan serta 

dengan mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal dan internal. 

 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap aspek lingkungan, tehnis produksi 

dan keuangan antara peternak mitra (PIR) dan kandang sendiri (Company Farm) di 

PT Proskar Pertiwi Area Jawa bagian Barat yang dalam hal ini terdapat di kabupaten 

Bogor dan Sukabumi. 

 

 




