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Tingkat konsumsi telur sebagai sumber protein hewani yang murah masih 

rendah, sehingga potensi pengembangan ayam ras petelur termasuk ayam daranya 

cukup besar.  Namun demikian ketidak pastian dan fluktuasi, baik kecil maupun besar 

sering menimpa dan menjadi beban peternak.  Sebelum wabah penyakit flu burung 

tahun 2003 dan 2004, peternakan mendapat pukulan berat dari krisis moneter tahun 

1998 yang mengakibatkan peternakan rakyat maupun perusahaan peternakan 

mengalami kebangkrutan dan perbankan mencoret portofolio peternakan dari strategi 

bisnis mereka. 

PT Proskar Pertiwi sebagai salah satu perusahaan peternakan dengan bisnis 

utama dibidang pembibitan ayam yang juga mengalami kejadian tersebut, mencoba 

menghadapi keterbatasan dan kendala yang ada dengan melakukan budi daya ayam 

dara ras petelur dengan sistem kemitraan dan company farm.  Namun demikian 

sampai saat ini belum pernah dilakukan analisa dan evaluasi tentang prospek 

pengembangan ayam dara ras petelur dan bagaimana kinerja dari sistem kemitraan 

dan company farm serta perbandingan dari kedua sistem tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah tersebut, yaitu secara umum 

mengkaji kelayakan pengembangan peternakan ayam dara ras  petelur dan secara 

khusus mengkaji sistem apa yang lebih baik dikembamngkan ditinjau dari aspek 

lingkungan, performance produksi dan kinerja keuangan. 

Penelitian dilakukan pada bulan September 2004 sampai dengan bulan Juni 

2005, meliputi data produksi dan keuangan tahun 2001 sampai tahun 2005.  Metode 

penelitian ini adalah metode studi kasus, dengan data primer dan sekunder yang 

diperoleh dari kantor pusat di Jakarta dan dari observasi di lapangan yang berada di 

Bogor dan Sukabumi, serta dari instansi terkait seperti Ditjen Peternakan dan 

publikasi-publikasi dan media profesi.  Data produksi yang meliputi tingkat kematian, 

nilai FCR, bobot badan dan keseragaman bobot badan sistem kemitraan dan company 

farm dibandingkan menurut standart produksi perusahaan  serta dilakukan uji beda 

nilai tengah.  Sedangkan data keuangan dilakukan analisa rasio profitabilitas, rasio 

aktivitas, HPP, dan nilai leverage (DOL). 

Hasil identifikasi faktor lingkungan eksternal, ada beberapa faktor yang 

mendukung terhadap pengembangan ayam dara ras petelur, seperti pertumbuhan 

penduduk, tingkat konsumsi telur yang masih rendah, ukuran dan pertumbuhan pasar 

yang cukup tinggi sementara tingkat persaingan yang belum ketat, serta beberapa 

pertimbangan tehnis dan ekonomi dari peternak ayam petelur seperti wabah dan 

penularan penyakit, program peremajaan dan efisiensi investasi.  Sementara faktor 

internal yang mendukung pengembangan perusahaan adalah dukungan perusahaan 

induk, kompetensi perusahaan dan SDM, jaringan pemasaran dan citra perusahaan, 



serta adanya sumber daya fisik dan sumber daya pendukung seperti laboratorium 

kesehatan hewan, departemen litbang, dan departemen pengembangan teknis. 

Analisa performance produksi, dari sisi tingkat kematian dan keseragaman 

bobot badan baik pada sistem kemitraan maupun company farm telah mencapai 

standard produksi perusahaan, tetapi pada efisiensi pakan (FCR) dan standard bobot 

badan masih perlu ditingkatkan karena belum mencapai standard perusahaan, 

meskipun pada company farm lebih baik dibanding sistem kemitraan. 

Pada analisa keuangan, sebelum terjadai wabah flu burung tahun 2003 dan 

tahun 2004, rasio profitabilitas cukup baik dengan tingkat laba operasi 8,69 persen 

sampai 15,57 persen dan rentabilitas ekonomi 24,78 persen sampai 36,94 persen.  

Pada sistem kemitraan HPP(Harga Pokok Produksi) lebih rendah sehingga tingkat 

keuntungan perusahaan lebih tinggi dibanding dari sistem company farm.  Pada rasio 

aktivitas masih perlu ditingkatkan kinerjanya melalui penambahan populasi dan 

efisiensi operasianal, terutama disarankan melalui sistem kemitraan dimana 

perusahaan tidak perlu melakukan tambahan investasi fisik, tetapi cukup dengan  

meningkatkan efisiensi sumber daya yang ada.  

Disarankan peningkatan performance produksi untuk menurunkan biaya dan 

meningkatkan kualitas ayam dara serta citra perusahaan.  Juga pengembangan 

pemasaran melalui sistem kontrak atau pemesanan serta bentuk kerjasama yang lain 

dengan peternak ayam ras petelur untuk mendapatkan kepastian waktu penjualan dan 

menghindari fluktuasi harga yang akan merugikan perusahaan. 
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