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The purpose for this research is to know the implementation partnership in broiler 

chicken farming with contract agreement and verbal agreement pattern, to analyze 

the competitiveness broiler chicken farming and to analyze sensitivity of 

competitiveness due to changes in price of input and output. 

 

This research use a case study method, the primary data is collected by direct 

interviews to technical service, observation, and having questionnaires of 10 

respondents breeders of broiler chicken  with autonomous pattern, 20 respondents 

with verbal agreement in Natar District Regency and also 50 respondents with 

contract agreement in Jati Agung District Regency of South Lampung from April-

July 2106. Secondary data were obtained from some institution and various 

literate sources.  The methods of data analysis was descriptive qualitative, PAM 

(Policy Analysis Matrix) and elasticity. 

 

The result show that in broiler chicken farming with contract agreement, breeder 

as a partner with a company signed contract agreement made by the company. 

Verbal agreement in principle the process of partnership took place with familiar.  

Every pattern in broiler chicken farming have a competitiveness with Private Cost 

Ratio (PCR) and Domestic Resources Cost Ratio (DRCR) value less than 1. 

Elasticity value show that competitiveness of broiler chicken farming in South 

Lampung Regency sensitive with the price of broiler chicken and also price of 

broiler feed.  

Keywords : Broiler chicken, competitiveness, PAM (Policy Analysis Matrix) 
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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui pelaksanaan kemitraan ayam ras 

pedaging pola tertulis dan lisan, (2) menganalisis daya saing usaha budidaya ayam 

ras pedaging, dan (3) menganalisis kepekaan daya saing akibat perubahan harga 

input dan output. 

 

Penelitian menggunakan metode studi kasus yang menggunakan reponden 

peternak pola mandiri (10 orang) dan peternak pola kemitraan lisan (20 orang) di 

Kecamatan Natar, serta peternak pola kemitraan tertulis (50 orang) di Kecamatan 

Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Pengambilan data dilakukan pada bulan 

April-Juli 2015. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh 

dari hasil pengamatan dan wawancara dengan responden menggunakan kuesioner 

dan juga wawancara dengan petugas technical service, dan data sekunder 

diperoleh dari instansi yang terkait dalam penelitin ini. Metode analisis yang 

digunakan adalah metode analisis desriptif kualitatif, metode PAM (Policy 

Analysis Matrix) dan elastisitas. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan tertulis, peternak sebagai 

mitra dan perusahaan sebagai inti menandatangani surat perjanjian yang dibuat 

oleh pihak inti. Pola kemitraan lisan, pada prinsipnya proses kemitraan 

berlangsung secara kekeluargaan. Setiap pola usaha budidaya ayam ras pedaging 

berdaya saing dengan nilai Rasio Biaya Privat (RBP) dan nilai Rasio biaya 

sumberdaya domestik (RBSD) bernilai kurang dari 1. Hasil sensitivitas 

menunjukkan bahwa, daya saing usaha budidaya ayam ras pedaging di Kabupaten 

Lampung Selatan peka terhadap perubahan harga jual ayam pedaging dan harga 

pakan. 

 

Kata Kunci : Ayam ras pedaging, daya saing, Policy Analysis Matrix (PAM) 
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I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perunggasan di Indonesia bervisi pada pencapaian efisiensi

usaha yang optimal agar mampu bersaing dalam pasar global. Namun, disisi

lain peningkatan kualitas, terjaminnya ketersediaan produk yang sesuai

dengan permintaan pasar dan kesiapan daya saing produk perunggasan,

menjadi tantangan yang harus dihadapi saat ini.Terwujudnya perunggasan

yang berdaya saing tinggi dicirikan oleh ketidaktergantungan terhadap

komponen impor dan pengembangan transformasi skala usaha rakyat ke skala

usaha menengah atau skala besar (Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian, 2007).

Salah satu usaha perunggasan yang cukup pesat perkembangannya di

Indonesia adalah ayam ras. Perkembangannya nampak mulai tahun 1970 dan

mengalami pertumbuhan relatif tinggi hingga tahun 1997. Pertumbuhan

tersebut ditandai oleh peningkatan jumlah populasi dan pertumbuhan produksi

yang didukung oleh adanya perkembangan yang kuat dari sektor industri hulu

(pabrik pakan, pembibitan dan industri farmasi) dan industri hilir yang

meliputi rumah potong ayam, restoran, dan lain-lain (Saptana dan Rusastra,

2001). Pada tahun 1998 peternakan secara nasional mengalami keterpurukan

akibat krisis moneter yang melanda Indonesia, demikian juga dengan



2

peternakan ayam ras, namun pada fase berikutnya mampu pulih kembali. Hal

tersebut dimungkinkan oleh proses regenerasi jenis ternak yang sangat cepat

dan kepekaan respon produsen terhadap permintaan pasar sebagai akibat mulai

membaiknya kondisi perekonomian masyarakat (Simatupang dan Hadi, 2004).

Salah satu jenis ayam ras yang populer dibudidayakan masyarakat adalah

ternak ayam ras pedaging. Permintaan akan daging ayam sebagai penyedia

protein hewani semakin besar, terbukti saat ini daging ayam merupakan

penyumbang terbesar terhadap produksi dan konsumsi daging di Indonesia.

Produksi daging dalam negeri tahun 2010 sebesar 2.365.670 ton dipenuhi dari

ayam potong sebanyak 51 persen dan konsumsi daging sebesar 7,75

kg/kapita/tahun dipenuhi dari daging ayam sebanyak 49 persen (Sutawi,

2012).

Bea masuk impor terhadap hasil output khususnya daging ayam (kecuali paha

ayam) saat ini dikenakan rata-rata sebesar 5 persen (Direktorat Jendral Bea

dan Cukai, 2012) dengan tujuan untuk melindungi produsen ayam dalam

negeri. Tarif impor tersebut disesuaikan dengan kesepakatan umum di bidang

tarif dan perdagangan putaran Uruguay dalam wadah Organisasi Perdagangan

Dunia (World Trade Organization) dan secara bertahap, Indonesia konsisten

dengan kesepakatan WTO dalam rangka untuk meningkatkan daya saing

dalam negeri. Impor dilakukan oleh pemerintah jika produksi domestik belum

cukup untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Menurut Kariyasa dkk.

(2004), peningkatan permintaan yang lebih tajam dari produksi, menyebabkan

pemerintah melakukan impor rata-rata 2,5 ribu ton per tahun pada periode
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1990-2001. Namun disisi lain, permintaan komoditas ini cukup responsif

terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Akibatnya, jika ada perbaikan

tingkat pendapatan riil masyarakat maka sangat berpeluang untuk memacu

impor. Kondisi ini juga akan didorong oleh tingkat harga paritas impor yang

pada umumnya lebih rendah dari tingkat harga domestik sehingga selisih

harga yang cukup besar dapat menekan usaha peternakan dalam negeri.

Serbuan impor daging ayam dan kejatuhan harga perlu dicegah. Dikatakan

munculnya fenomena serbuan impor, bila impor meningkat secara secara tiba-

tiba dan dalam jumlah yang tajam melebihi di atas tingkat dasar atau tren.

Kedua, fenomena harga impor yang merosot adalah lebih banyak ditentukan

oleh pergerakan harga di pasar dunia. Penurunan harga di pasar dunia akan

berpengaruh buruk terhadap produksi dalam negeri. Kejadian serbuan impor

daging unggas dialami Indonesia setelah tahun 1998 akibat krisis moneter

yang menyebabkan banyak peternak yang terpaksa menutup usahanya (Sawit,

2007).

Salah satu contoh isu impor daging ayam dari luar negeri adalah impor asal

negara Brazil. Negara tersebut masih tengah berupaya keras untuk

memasukkan karkas broiler ke Indonesia. Dari segi aturan yang merujuk pada

Peraturan Menteri Pertanian nomor 50 tahun 2011, pemasukan karkas

memang diperbolehkan. Namun disisi lain, desakan Brazil untuk memasukkan

produk unggasnya merisaukan kalangan peternak, sebab harga daging asal

negara tersebut jauh lebih murah dibandingkan lokal yaitu hanya sekitar US$

0,8 sedangkan harga karkas di Jakarta di atas US$ 1,2 (Majalah Trobos, 1 Juni
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2011). Perlu diketahui, Brazil termasuk produsen ayam terbesar di Amerika

Latin yang berhasil mengekspor ayam ke berbagai negara termasuk di

kawasan Timur Tengah. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari daya saing

produk broiler yang kuat dan sudah memiliki label halal (Harian Online

Kontan, 20 Oktober 2010).

Pelaksanaan usaha peternakan ayam ras pedaging di Indonesia menghadapi

permasalahan yang dapat berpengaruh terhadap eksistensi dan daya saing.

Beberapa permasalahan dalam agribisnis ayam ras pedaging adalah

ketergantungan impor terutama bahan pakan ternak seperti jagung yang

mencapai 40-50 persen, bungkil kedelai 95 persen, tepung ikan 90-92 persen,

tepung tulang dan vitamin atau feed additive hampir 100 persen (Saptana dan

Rusastra, 2001), padahal pakan merupakan input utama dalam biaya produksi

yang besarannya dapat mencapai 70 persen (Yusdja dan Pasandaran, 1998).

Ketergantungan impor bahan pakan ternak dapat menyebabkan fluktuasi harga

pakan karena akan tergantung pada volume dan harga pasar dunia. Selain itu,

kebijakan pemerintah yang memberlakukan tarif impor bahan pakan ternak

juga dapat berpengaruh terhadap harga pakan. Pada periode 1989-1994, tarif

bea masuk jagung, bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, dedak atau bekatul

dan tepung ikan sebesar 5-10,5 persen dan tahun 1998 tarif dihapuskan

(Saptana dan Rusastra, 2000). Mulai tanggal 1 Januari 2012, tarif bea masuk

bahan pakan ternak bungkil kedelai, tepung bungkil jagung, tepung ikan,

premix dikenakan tarif sebesar 5 persen (Permenkeu No 13/PMK.001, 2011).
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Dominasi perusahaan besar yang bergerak dalam bidang usaha pakan dapat

berpengaruh pada pembentukan harga. Kariyasa dan Sinaga (2007)

melaporkan adanya indikasi bahwa struktur pasar pabrik pakan dalam menjual

pakan cenderung mendekati oligopoli, dimana tingkat harga pakan lebih

banyak ditentukan atas persetujuan diantara pabrik pakan skala besar.

Didukung oleh Yusdja dkk. (2004) bahwa dalam struktur pasar input (pakan)

diindikasikan terbentuk pasar monopolistik atau oligopolistik.

Bibit ayam pedaging yang dipelihara peternak ayam komersial atau DOC

Final Stock (FS) dihasilkan dari perusahaan pembibitan GPS (Grand Parent

Stock) yang menghasilkan DOC untuk Parent Stock, kemudian oleh

perusahaan pembibitan PS (Parent Stock) diternakkan untuk menghasilkan

DOC Final Stock. Selama ini, perusahaan pembibitan ayam GPS 100 persen

harus mengimpor karena di dalam negeri belum dapat diproduksi, sedangkan

impor bibit PS dilakukan apabila produksi tidak mencukupi. Industri

pembibitan unggas merupakan usaha yang padat teknologi dan modal,

sehingga hanya sedikit investor yang tertarik dalam usaha ini (Harian Online

Kontan, 4 Desember 2011). Menurut Yusdja dan Pasandaran (1999) dalam

Unang (2003), sekitar 70 persen bisnis ayam potong di Indonesia dikuasai

oleh perusahaan besar. Perusahaan besar pembibitan ini bertindak sebagai

pemasok utama DOC untuk peternak kecil, sehingga dapat memungkinkan

untuk mengontrol harga.

Era perdagangan bebas yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian

iklim usaha menuntut adanya strategi untuk meningkatkan daya saing dan
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mengurangi risiko dalam berusaha, salah satunya adalah melalui kemitraan.

Pola kemitraan usaha peternakan ayam ras pedaging umumnya dilaksanakan

dengan pola inti plasma, yaitu perusahaan sapronak (sebagai inti) dengan

peternak ayam (sebagai plasma). Inti mensuplai sapronak dengan harga

kontrak dan peternak menyediakan kandang dengan peralatan selengkapnya

serta melakukan pemeliharaan ayam. Seluruh hasil produksinya wajib dijual

kembali kepada inti dengan harga standar sesuai kontrak, selanjutnya inti

menjual kepada pedagang ayam (bakul) atau pemotong ayam dengan harga

pasar (Supriyatna dkk., 2006).

Faktor-faktor pendorong peternak ayam pedaging untuk bermitra adalah

terjaminnya ketersediaan sapronak dan pemasaran hasil produksi, tersedia

tenaga ahli yang berkompeten, dan modal kerja berasal dari inti. Sedangkan

kendala yang terkadang dihadapi peternak pola kemitran yaitu, rendahnya

posisi tawar pihak plasma terhadap inti, kurangnya transparansi dalam

penentuan harga input maupun output, dan ketidakberdayaan plasma dalam

mengontrol kualitas sapronak yang dibelinya dari pihak inti (Yulianti, 2012).

Hasil studi tentang kinerja pelayanan perusahaan inti terhadap peternak

plasma yang dilakukan oleh Palmarudi dan Kasim di Kabupaten Maros,

Sulawesi Selatan (2012) menyimpulkan bahwa, dari 19 atribut kinerja

perusahaan kemitraan yang ditelitinya ada 18 atribut kinerja yang berada di

bawah harapan atau kepentingan plasma dan satu atribut yang kinerjanya

berada di atas harapan plasma. Beberapa atribut di bawah harapan peternak

antara lain, kurangnya pemahaman peternak terhadap isi perjanjian dalam

kontrak, perusahaan inti kurang responsif terhadap keluhan peternak, jadwal



7

pemanenan yang tidak tepat waktu dan kualitas pelayanan sapronak dari

perusahaan inti misalnya, penyediaan sapronak (DOC, pakan, vaksin dan obat-

obatan).

Berbeda halnya dengan pola kemitraan, pola mandiri pada prinsipnya

menyediakan modal sendiri dan bebas menentukan waktu pemasaran.

Pengambilan keputusan mencakup kapan memulai beternak dan memanen

ternaknya, serta seluruh keuntungan dan risiko ditanggung sepenuhnya oleh

peternak (Supriyatna dkk., 2006). Dalam pemasaran hasil, peternak mandiri

mempunyai beberapa alternatif untuk menjual ayamnya dengan mengikuti

kondisi dan harga pasar, namun tidak jarang harga jual ayam di tingkat pasar

yang berfluktualif sehingga peternak mandiri sering dirugikan dan berdampak

pada merosotnya pendapatan yang diterima (Yulianti, 2012).

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), bahwa selama tiga tahun terakhir sektor

pertanian memegang peranan penting dan menjadi unggulan dalam

pembangunan daerah di Provinsi Lampung dengan kontribusi pada tahun 2012

sebesar 35,92 persen yang salah satunya berasal dari subsektor peternakan.

Provinsi Lampung dalam bidang peternakan, saat ini mempunyai visi untuk

mewujudkan Lampung sebagai lumbung ternak yang tangguh dan mandiri,

maka untuk mendukung visi tersebut pemerintah daerah mengupayakan

peningkatan populasi dan produksi ternak, mewujudkan Sumber Daya

Manusia dan kelembagaan peternakan yang tangguh, mandiri dan profesional

dan meningkatkan daya saing produk unggulan peternakan lampung serta
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memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan

kelestarian lingkungan.

Komoditi peternakan unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Lampung salah

satunya adalah peternakan unggas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik

Provinsi Lampung (2013), kabupaten yang menjadi salah satu penghasil

unggas terbesar di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Selatan, hal

tersebut terlihat dalam Tabel 1, dengan populasi ternak unggas tertinggi yang

disumbangkan dari total populasi ayam ras pedaging kemudian ayam buras

dan ayam ras petelur berturut-turut 14.958.345, 2.803.393 dan 2.816.160 ekor.

Dibandingkan dengan kabupaten lain, Kabupaten Lampung Selatan mampu

memproduksi sebesar 45,53% dari total seluruh populasi unggas di Provinsi

Lampung, sedangkan sisanya sebesar 54,47% berasal dari 14 kabupaten

lainnya.

Tabel 1. Populasi unggas di Provinsi Lampung 2013 (ekor)

Kabupaten/Kota Ayam Buras Ayam Petelur Ayam Pedaging
Lampung Barat 1.667.649 5.000 0
Tanggamus 286.257 16.000 110.000
Lampung Selatan 2.803.393 2.762.335 14.958.345
Lampung Timur 1.755.148 1.057.500 2.136.314
Lampung Tengah 782.652 3.390.660 1.125.544
Lampung Utara 403.329 108.050 1.309.235
Way Kanan 1.434.888 44.104 519.084
Tulang Bawang 432.515 20.968 537.732
Pesawaran 135.870 92.648 453.952
Pringsewu 115.853 176.034 3.348.345
Mesuji 171.838 1.168 168.999
T. Bawang Barat 436.438 8.403 510.742
Bandar Lampung 56.834 5.302 258.887
Metro 117.323 11.400 1.345.750

Sumber : BPS Provinsi Lampung (2013)
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Terlihat dalam Tabel 1, dapat diketahui bahwa populasi ayam ras pedaging

yang tertinggi adalah di Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan untuk

kabupaten lain sangat jauh perbedaannya, bahkan untuk Kabupaten Lampung

Barat tidak terdapat populasi. Populasi ayam ras pedaging di Kabupaten

Lampung Selatan menyumbangkan 55,85% dari total populasi ayam ras

pedaging di Provinsi Lampung, sedangkan sisanya berasal dari kabupaten lain.

Besarnya populasi ayam ras pedaging di Kabupaten Lampung Selatan turut

dipengaruhi oleh banyaknya populasi ayam ras pedaging di tiap kecamatan

yang dimilikinya. Jumlah populasi ayam ras pedaging di masing-masing

kecamatan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Populasi ayam ras pedaging di Kabupaten Lampung Selatan (ekor)

Kecamatan Populasi Ayam Ras Pedaging (ekor)
Natar 2.051.432
Jati Agung 4.332.284
Tanjung Bintang 1.012.028
Tanjung Sari 570.773
Katibung 1.015.697
Merbau Mataram 1.023.197
Way Sulan 1.156.168
Sidomulyo 61.254
Candipuro 1.232.422
Way Panji 901.039
Kalianda 933.623
Rajabasa 24.668
Palas 86.015
Sragi 443.025
Penengahan 265.445
Katapang 326.836
Bakauheni 244.486

Sumber : BPS Lampung Selatan (2014)

Berdasarkan Tabel 2, beberapa kecamatan yang menyumbangkan cukup

banyak populasi ayam ras pedaging di Kabupaten Lampung Selatan terlihat

yang dominan adalah Jati Agung, diikuti oleh Kecamatan Natar, Kecamatan
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Candipuro, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan

Katibung, Kecamatan Tanjung Bintang dan sebagian lagi kecamatan lainnya.

Kabupaten Lampung Selatan, sebagai salah satu penghasil ayam ras pedaging

memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Potensi tersebut juga harus

didukung oleh kemampuannya dalam berdaya saing, artinya dapat

menghasilkan produk dengan biaya yang cukup rendah dan menghasilkan laba

yang cukup.

Kabupaten Lampung Selatan, sebagian besar peternak ayam ras pedaging

bermitra dengan perusahaan besar (PT) dan sebagian kecil dengan Poultry

Shop (PS), sedangkan untuk pola mandiri hanya dilakukan oleh beberapa

peternak saja. Secara umum, pola kemitraan yang ada di Kabupaten Lampung

Selatan adalah pola kemitraan secara tertulis dan pola kemitraan secara lisan.

Pola kemitraan tertulis, pada prinsipnya adalah antara kedua belah pihak baik

peternak maupun inti membuat kesepakatan atau perjanjian tertulis yang

bersifat mengikat sebagai dasar atau landasan hubungan kemitraan, sebaliknya

pola kemitraan secara lisan memiliki prinsip saling percaya dan kesepakatan

antara kedua belah pihak dilakukan secara lisan.

B. Perumusan Masalah

Dalam era perdagangan bebas yang penuh dengan persaingan usaha,

kemitraan usaha dapat dianggap sebagai salah satu strategi untuk

meningkatkan daya saing dan mengurangi risiko kegagalan usaha. Tujuan

dikembangkannya kemitraan bagi usaha kecil adalah untuk meningkatkan

pendapatan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mengatasi
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kurangnya modal usaha dan meningkatkan usaha kelompok mitra yang

mandiri. Sedangkan bagi perusahaan dapat mengambil keuntungan dari sifat

usaha kecil yang lebih dinamis sekaligus bisa diuntungkan dari pemasaran

sarana produksi peternakan. Berbagai pola kemitraan telah dikembangkan saat

ini di bidang pertanian, termasuk sub sektor peternakan. Faktor yang

mendorong peternak untuk bermitra adalah adanya jaminan ketersediaan

sapronak dan pemasaran, adanya pembinaan dari tenaga ahli yang

berkompeten dan adanya modal kerja yang berasal dari inti. Seperti diketahui

bahwa pola kemitraan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan adalah

berpola kemitraan tertulis dan pola kemitraan lisan, hal ini tentunya menarik

untuk diketahui bagaimana pelaksanaan kerjasama kemitraan antara kedua

pola ini dari proses awal mengikuti kemitraan sampai proses pemasaran hasil

produksi dan hal apa saja yang menjadi bagian dari kesepakatan antara kedua

belah pihak.

Mewujudkan perunggasan yang berdaya saing dicirikan oleh kemampuan

untuk menyediakan bahan baku pakan dari kekayaan sumberdaya alam yang

dimiliki, kemampuan sumberdaya manusia mengelola usaha, ketersediaan

modal dan adanya wadah kelembagaan yang kuat. Dalam perkembangannya,

usaha agribisnis ayam ras pedaging menghadapi beberapa permasalahan

diantaranya, ketergantungan impor terutama bahan pakan ternak dan adanya

indikasi struktur pasar pakan dan bibit (DOC) yang bersifat oligopolistik dan

monopolistik karena dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Selain itu,

kebijakan pemerintah dalam menetapkan tarif bea masuk untuk komoditas

peternakan dalam hal ini bahan pakan ternak dan daging ayam rata-rata
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sebesar 5 persen, turut memunculkan adanya kekhawatiran pelaku

perunggasan terhadap ancaman membanjirnya produk karkas ayam dari luar

negeri dan menyebabkan penurunan daya saing.

Berdasarkan atas berbagai macam kendala yang dihadapi oleh pelaku

peternakan di bidang budidaya ayam ras pedaging dan diterapkannya

kemitraan oleh pemerintah sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing

usaha, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai bagaimana

daya saing usaha peternakan ayam ras pedaging di Kabupaten Lampung

Selatan baik pola mandiri maupun pola kemitraan secara tertulis dan pola

kemitraan secara lisan. Selain itu, juga akan dilakukan analisis sensitivitas

(kepekaan) harga output dan harga input terhadap daya saing usaha budidaya

ayam ras pedaging di Kabupaten Lampung Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan kemitraan ayam ras pedaging pola tertulis dan

lisan di Kabupaten Lampung Selatan.

2. Menganalisis daya saing usaha budidaya peternakan ayam ras pedaging di

Kabupaten Lampung Selatan.

3. Menganalisis kepekaan daya saing akibat perubahan harga input dan harga

output.
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D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1) Peternak, memberikan pemecahan masalah dalam usaha budidayanya.

2) Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi

kebijakan dan pengambilan keputusan.

3) Peneliti lain, sebagai bahan referensi, menjadi salah satu informasi untuk

memetakan posisi daya saing usaha industri ayam ras pedaging.



II  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Budidaya Ternak Ayam Ras Pedaging

Ayam ras pedaging, baik jantan maupun betina merupakan salah satu jenis

ayam ras yang memiliki karakteristik pertumbuhannya cepat, berdada

lebar, dan mempunyai timbangan badan yang berat karena banyak daging

dan lemak. Ayam pedaging lebih populer disebut sebagai ayam broiler

yang berwarna putih dan cepat tumbuh (Rasyaf, 2008).

Kegiatan usaha peternakan ayam pedaging memerlukan faktor-faktor

produksi atau disebut dengan input yang menunjang usahanya seperti,

lahan dan bangunan kandang, peralatan, tenaga kerja, bahan bakar, sekam,

bibit ayam (DOC), pakan dan obat-obatan (Mandala, 2011).

a. Pakan

Pada umumnya peternak menggunakan pakan pabrikan berbentuk

crumble dan dapat langsung diberikan ke ayam. Pemberian pakan

hendaknya disesuaikan dengan arah pembentukan bibit yaitu pada taraf

konsumsi pakan, misalnya ada yang pemberiannya lebih banyak

dimasa awal sedangkan dimasa akhir biasa saja atau ada yang relatif

sedikit dari jenis strain yang lain, tetapi pertumbuhannya agak lambat
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(Yunus, 2009). Selain strain DOC yang digunakan, konversi pakan dan

bobot ayam juga dipengaruhi oleh penggunaan pakan yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian Mandala (2011), dalam usaha peternakan ayam

broiler, alokasi biaya produksi paling besar digunakan untuk

pembelian pakan yaitu rata-rata sebesar 53 persen dari biaya produksi.

Sementara penelitian Yunus (2009), rata-rata sebesar 73,54 persen

untuk peternak kemitraan dan 50,53 persen peternak mandiri.

b. Bibit Ayam (DOC)

DOC merupakan faktor utama dalam usaha ayam ras pedaging.

Terdapat perbedaan pertumbuhan DOC tergantung strain yang

dikembangkan oleh pembibit. Peternak juga dapat melakukan seleksi

DOC sejak awal untuk mendapatkan performa ayam yang baik karena

akan berpengaruh terhadap konversi pakan dan berat badan ayam.

Menurut Yunus (2009), biaya pembelian bibit merupakan pengeluaran

terbesar kedua dari biaya produksi yaitu rata-rata sebesar 20,31 persen

untuk peternak kemitraan dan 40 persen untuk mandiri. Untuk

peternak mitra, pembelian bibit dibayarkan sesuai dengan harga

kontrak, sedangkan untuk peternak mandiri harus mengalokasikan

biaya pembelian bibit lebih banyak karena harus disesuaikan dengan

harga pasar.

c. Obat-obatan

Obat-obatan terdiri dari obat, vitamin, vaksin dan desinfektan.

Desinfektan digunakan untuk mencegah serangan penyakit  pada awal
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pemeliharaan ayam yaitu, sterilisasi kandang, peralatan dan lingkungan

sekitar kandang. Vaksin berfungsi untuk menciptakan kekebalan ayam

terhadap penyakit menular tertentu seperti tetelo (vaksin ND),

gumboro (vaksin gumboro) dan Avian Influenza (vaksin AI).

Pemberian obat dilakukan bila ayam terserang penyakit, sedangkan

untuk vitamin umumnya diberikan pada saat terjadi perubahan cuaca

atau setelah vaksinasi, karena peranannya untuk mencegah stres dan

menjaga daya tahan tubuh ayam.

d. Lahan dan Bangunan Kandang

Lahan yang digunakan untuk memelihara ayam broiler pada umumnya

berupa lahan pekarangan dari milik peternak sendiri atau menyewa.

Kandang broiler pada umumnya berbentuk panggung yang lantainya

terbuat dari belahan bambu dengan tinggi 1-1,7 meter dari tanah.

Luasan kandang untuk ayam broiler adalah 10 ekor/m2 . Dengan

demikian, jika kita ingin memelihara 1.000 ekor ayam pedaging, maka

membutuhkan luas kandang sebesar 100 m2. Peternak dapat membuat

kandang sendiri atau memilih alternatif lain seperti menyewa kandang

per periode atau tahunan.

e. Peralatan

Peralatan yang umumnya digunakan untuk usaha budidaya ayam ras

pedaging antara lain pemanas untuk anak ayam umur 1-10 hari, tempat

pakan, galon minum, bak, ember plastik, gayung, lampu sebagai

penerang dan tirai plastik.
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f. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan jumlah kebutuhan usaha

peternakan. Usaha peternakan cenderung mempunyai kesibukan

temporer, terutama pagi hari dan pada saat ada tugas khusus seperti

vaksinasi. Terdapat istilah tenaga kerja, yaitu tenaga kerja tetap, tenaga

kerja harian dan tenaga kerja harian lepas. Upah tenaga kerja

disesuaikan dengan mekanisme pasar, jenis kelamin, kualitas tenaga

kerja dan umur tenaga kerja (Yunus, 2009).

g. Bahan Bakar

Bahan bakar dalam usaha peternakan pedaging digunakan untuk alat

pemanas. Sumber panas yang biasanya digunakan antara lain minyak,

lampu listrik, gas atau briket batubara. Pemanas digunakan untuk

memberi kehangatan bagi anak ayam.

Tahapan pemeliharaan pada ayam ras pedaging adalah :

a. Tahap Persiapan (Pre Chik In)

Disebut juga dengan masa persiapan kandang sebelum chick in. Tujuan

utamanya adalah menghindari timbulnya infeksi penyakit yang

mengakibatkan kegagalan usaha. Beberapa tindakan yang dilakukan

pada tahapan ini dimulai dari pengeluaran feses, penyikatan, perbaikan

kerusakan kandang, pengapuran kandang, desinfeksi kandang, tempat

minum ayam, tempat pakan ayam, pemotongan rumput diareal sekitar

kandang, mengistirahatkan kandang sebelum chick in, dan persiapan

peralatan dan perlengkapan kandang.
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b. Tahap Periode Starter/Brooding (minggu1-3)

Sebelum chick in, pemanas disiapkan dan dinyalakan terlebih dahulu.

Pada saat DOC datang, box segera dibuka kemudian dilakukan

penimbangan, penghitungan, memindahkannya ke dalam brooder

sekaligus seleksi kualitas DOC. Pada tahapan ini, peternak juga

menyediakan air gula, vitamin dan pakan (Info Medion Online, Mei

2011).

Masa brooding ialah pemeliharaan dari DOC hingga umur 1 hari atau

hingga pemanas tidak digunakan. Pada masa ini, DOC diberikan pakan

yang berkualitas sesuai standar dari breeder. Bentuk pakan yang

dianjurkan berbentuk fine crumble/mash (butiran halus) atau pakan

khusus starter. Untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi

ayam, perlu pengaturan cahaya, suhu, kelembaban dan kecepatan angin

dalam kandang. Untuk mengaturnya, maka pada chik in tirai kandang

tertutup total, pada saat 7 hari tirai dibuka ¼ dari atas dan di saat 14

hari dibuka hingga ½. Untuk menciptakan kekebalan penyakit, pada

periode ini juga dilakukan vaksinasi dan penyemprotan lingkungan

kandang dengan desinfektan (Info Medion Online, Juli 2010).

d. Tahap Finisher (minggu ke- 4 sampai panen)

Pada minggu ini, ayam mulai dapat dipindah kekandang lain atau

dengan membuka chick guard dengan tujuan menyesuaikan dengan

kapasitas kandang. Bentuk pakan starter dapat diganti dalam bentuk

butiran kasar (crumble/pellet) atau pakan khusus finisher yang
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diberikan secara bertahap (Mannegara, 2009). Panen ayam broiler pada

umumnya dilakukan pada umur 5-6 minggu (bobot 1,8-2 kg) atau

disesuaikan dengan permintaan pasar yang menginginkan berat

tertentu.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa, perusahaan atau peternak inti dan

Poultry Shop menjual dalam keadaan hidup maupun daging kepada para

bakul yang kemudian memasarkan kepada pengecer untuk dijual ke pasar

tradisional, sedangkan peternak mandiri umumnya memasarkan produk

melalui pedagang pengumpul dan bakul atau menawarkan hasil panennya

langsung ke RPA (Supriyatna dkk., 2010).

Gambar 1. Alur komoditas karkas ayam broiler

Sumber : Supriyatna dkk. (2010)
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2. Teori Daya Saing

Konsep daya saing berawal dari konsep keunggulan komparatif yang

dikembangkan oleh David Ricardo. Ricardo menyatakan hanya satu faktor

produksi yang penting menentukan nilai suatu komoditas yaitu tenaga

kerja. Teori ini kemudian disempurnakan dengan teori biaya imbangan

dengan argumentasi dasar bahwa harga relatif dari komoditas yang

berbeda ditentukan oleh perbedaan biaya. Biaya menunjukkan produksi

komoditas alternatif yang harus dikorbankan untuk menghasilkan

komoditas yang bersangkutan (Lindert dan Kindleberger, 1993).

Konsep keunggulan komparatif kemudian dikembangkan lagi oleh

Heckscher dan Ohlin yang melihat pengaruh timbal balik perbedaan

sumberdaya antarnegara, bahwa tiap negara akan mengekspor komoditas

yang mempunyai faktor produksi berlimpah dan murah, serta mengimpor

komoditas dengan faktor produksi yang relatif langka dan mahal.

Keunggulan komparatif dalam perdagangan mengasumsikan

perekonomian tidak mengalami hambatan atau distorsi sama sekali.

Namun kenyataannya, banyak negara yang membatasi perdagangan

dengan mengenakan tarif, kuota, dan hambatan lain. Oleh karena itu,

keunggulan komparatif tidak dapat digunakan untuk mengukur

keuntungan suatu aktivitas ekonomi dari sudut pandang badan atau orang-

orang yang berkepentingan langsung dalam suatu proyek (Salvatore, 1996

dalam Indrayani, 2011).
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Konsep daya saing adalah kemampuan produsen untuk memproduksi

suatu komoditi dengan biaya yang cukup rendah sesuai dengan harga di

pasar internasioal dan diperoleh laba yang cukup (Simanjuntak , 1992).

Untuk komoditas yang diperdagangkan (tradable goods), kriteria yang

digunakan untuk analisis barang tersebut adalah layak secara ekonomis

dan layak secara finansial. Kelayakan finansial merupakan ukuran untuk

melihat efisiensi dari usaha tersebut bagi lembaga atau individu yang

terlibat, sedangkan kelayakan secara ekonomis merupakan syarat agar

usaha tersebut efisien bagi masyarakat secara keseluruhan (Kadariah dkk.,

1978).

Hasil kajian Daryanto (2009), daya saing dapat ditinjau dari banyak

perspektif. Daya saing dapat diartikan dalam perspektif konsep

keunggulan komparatif dari Ricardo yang merupakan konsep ekonomi.

Sementara itu, daya saing juga dapat diartikan dalam perspektif

keunggulan kompetitif. Konsep keunggulan kompetitif ini bukan

merupakan konsep ekonomi semata, tetapi juga merupakan konsep politik

atau konsep bisnis yang digunakan sebagai dasar bagi banyak analisis

strategis untuk meningkatkan kinerja industri.

Michael Porter, Profesor Ilmu Ekonomi dan ahli manajemen strategi

(1990; 1998), mendefinisikan keunggulan kompetitif sebagai kemampuan

negara untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan melalui

kegiatan perusahaan-perusahaannya dan untuk mempertahankan tingkat

kualitas kehidupan yang tinggi bagi warga negaranya. Daya saing industri,
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perusahaan atau bangsa ditentukan oleh empat faktor utama yang

mencakup : (a) Input (b) pasar domestik (c) keterkaitan antara industri

pendukung dan perusahaan dan (d) strategi, struktur dan persaingan

perusahaan. Intinya adalah pentingnya inovasi dan teknologi dalam

mendukung usaha industri yang memiliki keunggulan kompetitif

(Daryanto, 2009).

Faktor-faktor penentu daya saing pertanian dan peternakan menurut

Saptana (2005) diantaranya : (1) kemampuan adaptasi teknologi dalam

pembibitan maupun pascapanen, (2) modal petani yang cukup memadai,

(3) stabilitas harga hasil panen,  (4) kelembagaan yang kuat dan (5)

kemampuan sumber daya manusia dalam usaha pertanian dan peternakan.

Menurut Daryanto (1990) dalam Indrayani (2011), daya saing subsektor

peternakan ditentukan oleh faktor : (1) kekayaan sumberdaya alam dan

keragaman hayati dalam menyediakan bahan baku pakan, (2) sumberdaya

manusia sebagai pelaku usaha, (3) ketersediaan kapital yang memadai,

(inovasi teknologi baru dan pengembangan teknologi tepat guna dan (5)

kelembagaan peternak.

Beberapa faktor eksternal yang dapat menjadi ancaman dalam

meningkatkan daya saing komoditas pertanian dan peternakan unggulan

adalah : (1) kebijakan pemerintah yang secara formal ke arah diversifikasi

produksi dan konsumsi, namun pada kenyataannya masih tetap bias ke

komoditas padi, (2) ketidakseimbangan tenaga peneliti dan penyuluh antar

disiplin ilmu terutama aspek kelembagaan, penanganan pasca panen dan



23

pemasaran, (3) kelembagaan tidak dapat bekerja secara maksimal, (4)

kebijakan otonomi daerah yang kurang memperhatikan sektor pertanian

sebagai sektor ekonomi riil, (5) kurangnya investasi publik, dan (6) adanya

tantangan liberalisasi perdagangan (Saptana, 2005).

Daryanto (2009) menilai bahwa strategi peningkatan daya saing pertanian

termasuk peternakan dari perspektif mikro dapat dilakukan antara lain : (1)

peningkatan efisiensi dan produktivitas dengan perubahan teknologi,

efisiensi teknis, dan skala usaha, (2) menciptakan iklim investasi yang

kondusif, (3) menerapkan transformasi pertanian yaitu proses perubahan,

bukan hanya pergeseran sektoral, namun perubahan dinamika sosial

ekonomi masyarakat secara keseluruhan dan, (4) membuat kebijakan yang

kondusif.

3. Analisis Kebijakan Pemerintah

Pemerintah menetapkan suatu kebijakan dengan tujuan utama yaitu

efsiensi, pemerataan dan ketahanan. Suatu efisiensi akan tercapai bila

dengan memanfaatkan sumberdaya yang langka mampu menghasilkan

pendapatan yang maksimal dan penggunaan barang maupun jasa dapat

menghasilkan tingkat kepuasan konsumen yang tinggi. Suatu pemerataan

akan tercapai bila distribusi pendapatan dalam suatu wilayah atau antara

kelompok masyarakat merata, dan tujuan yang terakhir yaitu ketahanan

akan meningkat apabila terjadi kestabilan politik dan ekonomi yang

memungkinkan produsen dan konsumen meminimumkan biaya

penyesuaian (Pearson dkk., 2005)
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Menurut Pearson dkk (2005), kebijakan yang mempengaruhi sektor

pertanian termasuk peternakan dapat digolongkan dalam tiga kategori

yaitu kebijakan makroekonomi, kebijakan investasi publik dan kebijakan

harga. Terdapat tiga kategori kebijakan yang bersifat makroekonomi yaitu

kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan nilai tukar dan kebijakan harga

faktor domestik, sumberdaya alam dan tataguna lahan. Kebijakan

berikutnya yang mempengaruhi sektor pertanian adalah investasi publik,

yaitu investasi publik yang didanai oleh pemerintah dalam rangka

menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kapasitas sumberdaya

manusia (keterampilan dan kondisi status kesehatan produsen dan

konsumen). Kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dapat

diberlakukan pada input dan output yang menyebabkan terjadinya

perbedaan harga input dan output privat maupun sosialnya. Berikut di

bawah ini penjelasan mengenai kebijakan harga pada input dan output :

3.1. Kebijakan Harga Input

Kebijakan pemerintah pada harga input tradabel dan non tradabel

dapat berupa subsidi positif dan subsidi negatif (pajak), sedangkan

kebijakan hambatan perdagangan tidak diterapkan pada input

domestik (non tradabel). Gambar 2. menunjukkan intervensi berupa

subsidi atau pajak pada input.
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(a) S-II (b) S+II

Gambar 2. Subsidi atau pajak pada input

Sumber : Monke dan Pearson (1995)
Keterangan :
Pw : harga Q di pasar dunia
S-II : pajak input impor
S+II : subsidi untuk input impor

Gambar 2 (a) memperlihatkan pengaruh pajak terhadap input tradabel

yang menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga pada harga

output yang sama, output domestik turun dari Q1 ke Q2 dan garis S

bergeser ke atas menjadi S’. Efisiensi ekonomi yang hilang adalah

segitiga ABC yang merupakan selisih antara nilai output yang hilang

dari Q2CAQ1 dengan biaya produksi dari output Q2BAQ1.

Gambar 2 (b) memperlihatkan pengaruh adanya subsidi input

menyebabkan hargainput maupun biaya produksi menjadi lebih rendah

sehingga kurva supply (S) bergeser ke bawah (S’) dan produksi

C A

B

Q2

S’
S

A
B
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S’

S

Q1 Q3 Q1 Q2 Q3
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meningkat dari Q2 menjadi Q3. Efisiensi ekonomi yang hilang sebesar

segitiga ABC yang merupakan selisih antara biaya produksi setelah

terjadi peningkatan output Q1ACQ2 dan peningkatan penerimaan

output Q1ABQ2.

(a) S-N (b) S+N

Gambar 3. Dampak subsidi dan pajak terhadap input non tradabel

Sumber : Monke dan Pearson (1995)
Keterangan :
S-N : pajak untuk barang non tradabel
S+N : subsidi untuk barang non tradabel

Pada input non tradabel, intervensi pemerintah dalam bentuk hambatan

perdagangan tidak nampak karena input non tradabel hanya diproduksi

dan dikonsumsi di dalam negeri. Pada gambar 3 (a) memperlihatkan

bahwa, sebelum adanya subsidi negatif atau pajak input, harga dan

jumlah keseimbangan berada pada Pw-Q1, dengan adanya subsidi

Q2 Q1 Q1 Q2
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B
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B
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negatif atau pajak (Pc-Pp) menyebabkan produk yang dihasilkan turun

menjadi Q2, harga yang diterima produsen menjadi turun (Pp) dan

harga yang diterima konsumen menjadi naik (Pc). Efisiensi ekonomi

dari produsen yang hilang sebesar BCA dan dari konsumen yang

hilang sebesar DBA. Pada gambar 3 (b) adanya subsidi positif

menyebabkan produk meningkat dari Q1 menjadi Q2, harga yang

diterima produsen naik menjadi Pp dan harga yang diterima konsumen

turun menjadi Pc. Efisiensi ekonomi yang hilang dilihat dari

perbandingan antara peningkatan nilai output dengan meningkatnya

ongkos produksi dan meningkatnya keinginan konsumen untuk

membayar.

3.2. Kebijakan Harga Output

Kebijakan pemerintah terhadap harga output dapat berupa subsidi

(subsidi positif dan subsidi negatif) dan kebijakan hambatan

perdagangan. Gambar 4 (a) memperlihatkan adanya subsidi positif

untuk produsen barang impor. Sebelum adanya kebijakan, harga di

dalam negeri adalah sama dengan harga dunia (Pw) dengan jumlah

produksi domestik sebesar Q1 dan jumlah permintaan sebesar Q3. Hal

tersebut menyebabkan kelebihan permintaan sebesar Q3-Q1, sehingga

untuk memenuhi kelebihan permintaan, dilakukan impor. Untuk

mengurangi impor, pemerintah menetapkan subsidi positif kepada

produsen barang impor. Kebijakan subsidi sebesar Pp-Pw

menyebabkan output produksi dalam negeri meningkat dari Q1

menjadi Q2 sedangkan konsumen tetap di Q3.
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Gambar 4.  Subsidi positif terhadap produsen dan konsumen pada
barang impor

Sumber : Monke dan Pearson (1995)
Keterangan :
Pw : harga internasional pada kondisi pasar bebas
Pp : harga dipasar domestik setelah dilakukan subsidi positif
Pd : harga di pasar domestik setelah diberlakukan subsidi

positif untuk konsumen barang impor
S + PI : subsidi positif kepada produsen untuk barang impor
S + CI : subsidi positif kepada konsumen untuk barang impor

Subsidi menyebabkan impor turun dari Q3-Q1 menjadi Q3-Q2. Adanya

transfer total dari pemerintah kepada produsen barang impor sebesar

PpABPw. Kehilangan efisiensi ekonomi pada kebijakan ini yaitu

sebesar CAB terjadi karena pemerintah memilih untuk tidak

mengalokasikan sumberdaya pada Pw, menyebabkan timbulnya biaya

sumberdaya untuk meningkatkan sumberdaya domestik sebesar
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Q1CAQ2, sedangkan opportunity cost jika barang tersebut diimpor

sebesar (Q1CBQ2).

Gambar 4 (b) memperlihatkan adanya subsidi positif pada konsumen

untuk output barang impor. Kondisi awal sebelum adanya kebijakan,

harga di dalam negeri sama dengan harga dunia (Pw), dengan jumlah

produksi domestik sebesar Q1 dan jumlah yang diminta adalah

sebesar Q3. Untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri,

diberlakukan subsidi sebesar Pw-Pd sehingga mengakibatkan

berkurangnya produksi domestik dari Q1 ke Q2, meningkatkan

konsumsi domestik dari Q3 ke Q4 dan impor meningkat dari Q3-Q1 ke

Q4-Q2. Transfer S + CI yang terjadi terdiri dari dua bagian yaitu,

pemerintah ke konsumen sebesar AGBF dan transfer dari produsen ke

konsumen sebesar PwABPd. Kehilangan efisiensi terjadi pada dua

sisi yaitu produksi dan konsumsi. Dari sisi produksi, akibat dari

turunnya output dari Q1 ke Q2 mengakibatkan pendapatan hilang

sebesar Pw (Q1-Q2) atau sebesar Q2ACQ1 dan input dapat dihemat

sebesar Q2BCQ1, sehingga efisiensi ekonomi yang hilang sebesar

ACB. Pada sisi konsumsi, opportunity cost dari peningkatan

konsumsi adalah sebesar Pw (Q4-Q3) atau Q3EFQ4, sedangkan

kemampuan masyarakat membayar konsumen sebesar Q3EGQ4,

sehingga efisiensi yang hilang sebesar EFG.

Kebijakan pada output selain subsidi adalah kebijakan hambatan

perdagangan (restriksi) pada barang impor (Gambar 5.).
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Gambar 5. Hambatan perdagangan pada barang impor

Sumber : Monke dan Pearson (1995)
Keterangan :
TPI : hambatan perdagangan pada produsen untuk barang impor
TCE : hambatan perdagangan pada produsen untuk barang

ekspor

Gambar 5 (a) memperlihatkan bahwa dengan adanya hambatan tarif

pada barang impor sebesar Pd-Pw, menyebabkan kenaikan harga di

dalam negeri baik untuk produsen maupun konsumen. Output

domestik meningkat dari Q1 ke Q2 dan konsumsi turun dari Q3 ke Q4,

sehingga impor turun dari Q3-Q1 menjadi Q4-Q2. Terdapat transfer

penerimaan dari konsumen sebesar PdABPw yaitu kepada produsen

sebesar PdEFPw dan kepada pemerintah sebesar FEAB. Efisiensi

ekonomi yang hilang dari konsumen adalah sebesar ABC yang

diperoleh dari selisih antara opportunity cost konsumen dalam
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mengubah konsumsi sebesar Q4BCQ3 dengan kemampuan membayar

pada tingkat yang sama sebesar Q4ACQ3, sedangkan efisiensi

ekonomi yang hilang dari produsen adalah sebesar EFG.

Gambar 5 (b) memperlihatkan bahwa situasi perdagangan bebas,

harga yang diterima produsen output dan konsumen dalam negeri

adalah sama dengan harga internasional (Pw). Pada tingkat harga Pw,

output yang dihasilkan produsen output adalah sebesar Q3 dan

konsumsi sebesar Q1, sehingga terjadi ekses suplai di dalam negeri

sebesar BHI. Terjadinya ekses suplai menyebabkan output yang

dihasilkan harus diekspor ke luar negeri yaitu sebesar Q3-Q1.

Besarnya surplus konsumen adalah ABPw, sedangkan produsen

sebesar PwHJ.

4. Kemitraan

Usaha peternakan ayam ras pedaging pada awalnya dilakukan perorangan

dalam skala kecil kemudian berkembang menjadi usaha yang komersial.

Seiring dengan masuknya pengusaha swasta baik dari dalam maupun dari

luar negeri, dan semakin banyaknya yang ikut berinvestasi dalam usaha

ternak ayam ras pedaging, menimbulkan pasar mengalami kelebihan

produksi sehingga harga hasil ternak, telur dan daging mengalami

penurunan. Untuk menanggulangi masalah tersebut sekaligus melindungi

usaha ternak rakyat, maka pemerintah melakukan intervensi melalui

regulasi diantaranya, dengan peraturan yang dituangkan melalui Kepres

No. 50/1981 tentang pembatasan skala usaha perusahaan besar dan Kepres
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No. 22/1990 yang mewajibkan perusahaan skala besar bekerjasama

melalui pola kemitraan dengan usaha ternak skala kecil dalam

menyediakan modal usaha, membantu pemasaran hasil dan melakukan

pembinaan (Yusdja dkk., 2004).

Beberapa strategi kebijakan untuk mendukung peningkatan daya saing

antara lain kebijakan penelitian dan pengembangan teknologi, dan adanya

kebijakan pengembangan kelembagaan kemitraan usaha yang saling

menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat, melalui perencanaan dan

pengaturan keseimbangan supply dan demand antara pelaku yang bermitra

(Saptana, 2005).

Kemitraan usaha adalah hubungan kerjasama antara berbagai pihak, baik

bersifat vertikal antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha

besar atau bersifat horisontal pada skala usaha yang sama, dengan

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling

menguntungkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam

rangka meningkatkan daya saing (Kartasasmita, 1996 dalam Saptana dkk,

2009). Selain tercipta saling ketergantungan (saling memerlukan), prinsip

saling memperkuat akan tercipta jika peserta mitra dan perusahaan mitra

sama-sama memperhatikan moral dan etika bisnis, sehingga akan

memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing

usahanya. Sedangkan prinsip saling menguntungkan tercapai ketika kedua

belah pihak memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan

usaha (Syahyuti, 2006)
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Pedoman tentang kemitraan, diatur oleh pemerintah melalui Undang-

Undang No. 9 tahun 1995, diimplementasikan melalui Peraturan

Pemerintah No. 44 tahun 1997 dan ditindaklanjuti melalui SK Mentan No.

940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian.

Tujuan kemitraan yang tertuang dalam peraturan tersebut antara lain untuk

meningkatkan pendapatan, keseimbangan usaha, meningkatkan kualitas

sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, serta dalam rangka

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang

mandiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997, tercantum pola

kemitraan yang meliputi :

1. Inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil selaku

plasma dengan usaha menengah atau besar sebagai inti, membina dan

menyediakan sarana produksi, memberikan modal dan menbantu

pemasaran hasil produksi plasma.

2. Sub-kontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha besar dan atau

usaha menengah dengan usaha kecil, dengan memberikan kesempatan

mitranya untuk mengerjakan sebagian produksi atau komponen dengan

menggunakan bahan baku yang diperolehnya sendiri, memberikan

bimbingan dan permodalan.

3. Dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan

usaha menengah atau usaha besar dalam bentuk kerjasama pemasaran,

atau penyediaan lokasi usaha.



34

4. Waralaba adalah hubungan kemitaan yang didalamnya usaha besar

sebagai pemberi waralaba memberikan hak lisensi kepada  usaha kecil

sebagai penerima waralaba dengan disertai suatu imbalan berdasarkan

persyaratan pihak pemberi waralaba.

5. Keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha besar

atau menengah memproduksi sesuatu, sedangkan usaha kecil (agen)

diberi hak khusus untuk menjalankan usaha dan memasarkan barang

dan jasa tersebut kepada pihak lain.

6. Bentuk lain misalnya Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) dalam

pertanian (SK Mentan No. 940/Kpts/OT.210/10/1997) yaitu, hubungan

kemitraan yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan,

sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya

atau modal dan atau sarana untuk mengusahakan atau

membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Terdapat bermacam-macam jenis kemitraan dalam usaha peternakan ayam

ras pedaging diantaranya, menurut jenis permodalannya (Fadilah, 2013)

beberapa pola kemitraan yang sering dilakukan adalah :

1. Pola simpan pinjam

Peternak meminjam sejumlah modal untuk usaha budidaya ayam

kepada pihak pemodal seperti bank. Pemberi modal tidak berwenang

untuk ikut campur dalam manajemen usaha. Pada pola ini peternak

memberikan jaminan atau agunan kepada pemberi modal sebesar

modal yang dipinjam.
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2. Pola kemitraan dengan perusahaan pakan

Peternak hanya bermitra sebatas suplai pakan untuk usaha ayam

tersebut. Peternak memiliki wewenang untuk mengelola usahanya,

tetapi biasanya peternak memberikan jaminan ke perusahaan pakan

senilai pakan yang akan digunakan. Pembayaran setelah panen sesuai

dengan harga yang telah disepakati bersama.

3. Pola kemitraan bagi hasil

Pola kemitraan dengan sistem sharing. Peternak diberi wewenang

penuh untuk mengelola usaha beternak ayam. Perhitungan bagi hasil

dilakukan setelah panen dengan persentase pembagian sesuai dengan

kesepakatan.

4. Pola kemitraan inti plasma

Menurut perjanjian yang dilakukan, pola kemitraan ayam ras pedaging

dapat terbagi menjadi kemitraan atas dasar kesepakatan lisan dan peternak

bermitra atas dasar resmi tertulis (Supriyatna dkk., 2006).

1. Peternak bermitra secara lisan terbentuk karena peternak yang semula

mandiri mengalami kesulitan modal sebelum mencapai periode panen

atau finisher. Kemudian, peternak bekerjasama dengan Poultry Shop

(PS) untuk menyuplai pakan dan obat-obatan yang dibayarkan setelah

ayam dipanen melalui kesepakatan lisan. Dalam kemitraan ini peternak

tidak harus menjual ternaknya kepada PS.

2. Peternak bermitra secara resmi tertulis dilatarbelakangi oleh sejarah

munculnya kemitraan yang kembali bangkit dan berkembang setelah
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terjadi krisis moneter 1997. Kondisi yang sangat tidak menentu,

menyebabkan produsen (peternak) tidak mampu membeli input yang

mahal sedangkan pedagang input (perusahaan) lesu karena rendahnya

daya beli peternak, demikian pula pedagang produk yang semula

berjaya menjadi vakum. Akhirnya peternak, pedagang input dan

perusahaan menjalin kemitraan untuk memperoleh keuntungan dan

kesejahteraan serta menanggung risiko bersama.

5. Policy Analysis Matrix (PAM)

Alat ukur analisis ekonomi (keunggulan komparatif) dan analisis finansial

(keunggulan kompetitif) sektor agribisnis atau komoditas salah satunya

dengan menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM). Selain dapat

mengukur daya saing suatu komoditas, kelebihan alat analisis ini adalah

mampu melihat pengaruh dampak kebijakan pemerintah atas harga input,

output atau keduanya (Monke dan Pearson, 1995).

Menurut Pearson dkk., (2005), matriks PAM (Tabel 3) terdiri atas dua

identitas, identitas tingkat keuntungan (profittability identity) dan identitas

penyimpangan (divergences identity). Identitas keuntungan adalah

hubungan perhitungan lintas kolom dari matriks atau penerimaan

dikurangi biaya yang terdiri dari keuntungan privat dan keuntungan sosial.

Keuntungan privat merupakan selisih penerimaan privat dengan biaya

privat yang digunakan untuk mengukur daya saing. Angka-angka pada

baris privat, berisi nilai-nilai yang dihitung berdasarkan harga privat

(harga aktual yang terjadi di pasar). Rasio yang digunakan untuk
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mengukur kemampuan sistem komoditi membiayai faktor domestik pada

harga privat disebut Private Cost Ratio (PCR =  C/(A-B)). Nilai PCR

menunjukkan nilai efisiensi secara finansial atau memiliki keunggulan

kompetitif. Jika PCR kurang dari satu, maka sistem komoditas tersebut

efisien secara kompetitif pada saat ada kebijakan pemerintah dan efisien

secara finansial karena mampu membiayai faktor domestiknya pada harga

privat.

Keuntungan sosial diperoleh dari perhitungan selisih penerimaan sosial

dengan biaya sosial. Keuntungan sosial memberikan nilai untuk mengukur

tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dan menunjukkan apakah suatu

komoditas tersebut memiliki keunggulan komparatif. Angka pada baris

sosial, berisi angka bujet yang berdasarkan harga sosial (harga yang

menghasilkan alokasi terbaik dari sumberdaya). Rasio yang mengukur

keunggulan komparatif disebut Domestic Resource Cost Ratio (DRCR =

G/(E-F). DRCR menunjukkan kemampuan penggunaan sumberdaya

domestik dalam menghasilkan devisa. Jika DRCR kurang dari satu, maka

sistem komoditi makin efisien secara ekonomi dan memiliki keunggulan

komparatif.

Identitas penyimpangan adalah hubungan lintas baris dari matriks atau

selisih antara angka pada baris pertama, yang dinilai dengan harga privat

dengan angka pada baris kedua, yang dinilai dengan harga sosial. Semua

angka-angka pada baris ketiga dari matriks PAM didefinisikan sebagai

efek divergensi. Divergensi terjadi karena pengaruh kebijakan yang
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distortif atau kekuatan pasar gagal menghasilkan harga efisiensi. Salah

satu dari kedua sebab tersebut dapat menyebabkan harga aktual berbeda

dengan harga efisiensinya.

Kegagalan pasar terjadi bila pasar gagal menciptakan harga yang

kompetitif. Jenis kegagalan pasar ialah monopoli, eksternalitas dan pasar

faktor domestik yang tidak sempurna. Kebijakan yang distortif adalah

intervensi pemerintah yang menyebabkan harga pasar berbeda dengan

harga efisiensinya, misalnya pajak, subsidi, hambatan perdagangan atau

regulasi harga yang dapat menimbulkan divergensi. Kebijakan ini

umumnya dilakukan untuk tujuan pemerataan.

Tabel 3. Policy analysis matrix

Penerimaan
Biaya

KeuntunganInput
Tradabel

Faktor
Domestik

Privat A B C D1

Sosial E F G H2

Divergensi I3 J4 K5 L6

1 Keuntungan Privat, D=A-B-C 4 Input transfer, J= B-F

2 Keuntungan Sosial, H = E-F-G 5 Faktor transfer, K= C-G
3 Output transfer, I = A-E 6 Transfer bersih, L= D-H, atau L=I-J-K

Sumber : Pearson dkk. (2005)

Efek divergensi pada harga output dapat menyebabkan transfer output (I)

yang merupakan selisih antara penerimaan yang dihitung atas harga privat

dengan penerimaan yang dihitung berdasarkan harga sosial. Nilai transfer

output dapat bernilai positif (timbulnya implisit subsidi) atau negatif

(timbulnya implisit pajak). Analisis rasio untuk mengukur transfer output
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disebut Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO = A/E). Rasio

ini menunjukkan seberapa besar harga privat berbeda dengan harga

sosialnya. Bila nilai NPCO lebih besar dari satu berarti sistem menerima

proteksi. Nilai NPCO akan sama dengan satu bila harga privat tidak

berbeda dengan harga sosialnya.

Divergensi pada harga input tradabel dapat menimbulkan transfer input (J)

atau selisih biaya input tradable privat dengan biaya sosialnya. Nilai

transfer input bisa positif (terjadi implisit pajak) atau negatif (terjadi

implisit subsidi). Adanya subsidi, berarti produsen hanya akan membayar

sebagian dari biaya yang harus dibayar dan pemerintah harus membayar

sisanya. Rasio untuk mengukur transfer input tradabel adalah Nominal

Protection Coefficient on Tradeable Input ( NPCI = B/F). Rasio ini

menunjukkan seberapa besar harga privat dari input tradabel berbeda

dengan harga sosialnya. Kebijakan bersifat protektif terhadap input jika

NPCI lebih besar dari satu, artinya kebijakan dengan menaikkan harga

input tradabel di pasar domestik di atas harga efisiensinya menimbulkan

kerugian bagi sektor yang menggunakan input tersebut. Sebaliknya, jika

NPCI kurang dari satu, artinya ada kebijakan subsidi terhadap input

tradabel. Rasio yang kedua yaitu menggunakan Effetive Protection

Coefficient (EPC = (A-B)/(E-F)).  Rasio ini merupakan analisis dampak

transfer gabungan, baik transfer output tradabel maupun transfer input

tradabel yang disebabkan oleh sebuah kebijakan.



40

Efek difergensi dapat terjadi pada faktor domestik sehingga menyebabkan

perbedaan harga privat dengan harga sosialnya dan menimbulkan transfer

faktor domestik (K). Nilai K yang positif menunjukkan, bahwa terjadi

transfer sumberdaya yang keluar, sedangkan negatif menunjukkan

terjadinya transfer sumberdaya yang masuk ke sistem.

Transfer bersih (L) diperoleh dengan menerapkan salah satu dari dua

identitas (identitas keuntungan atau identitas penyimpangan). Jika dilihat

dari identitas divergensi (L = D-H), transfer bersih merupakan selisih

antara keuntungan bersih privat dengan sosialnya, sedangkan dilihat dari

identitas keuntungan (L = I-J-K) maka merupakan penjumlahan transfer

output, transfer input tradabel dan transfer faktor domestik. Transfer bersih

dapat bernilai nol jika sebuah kebijakan mampu menghilangkan kegagalan

pasar dan kebijakan yang bersifat distortif. Rasio untuk mengukur dampak

seluruh transfer atas keuntungan privat disebut Profitability Coefficient

( PC = D/H). Jika PC lebih besar dari satu, maka keseluruhan kebijakan

memberikan insentif kepada produsen. Sebaliknya, jika PC lebih kecil dari

satu, maka kebijakan pemerintah membuat keuntungan lebih kecil

dibandingkan dengan tanpa adanya kebijakan. Rasio yang digunakan

untuk mengukur seluruh dampak transfer adalah Subsidy Ratio to

Producers ( SRP = L/E). Rasio ini  menunjukkan proporsi dari penerimaan

total pada harga sosial yang diperlukan apabila subsidi digunakan sebagai

satu-satunya kebijakan untuk menggantikan seluruh kebijakan komoditi

dan ekonomi makro. Jika SRP negatif, maka kebijakan menyebabkan
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produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya

imbangannya.

6. Sensitivitas

Analisis sensitivitas adalah suatu analisa untuk dapat melihat seberapa

besar pengaruh yang terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah. Menurut

Gittinger (1993), dalam bidang pertanian sensitivitas berubah-ubah yang

dapat disebabkan oleh 4 masalah utama yaitu:

1) Harga, terutama dalam harga jual produk.

2) Keterlambatan pelaksanaan usaha.

3) Kenaikan biaya, baik dalam biaya investasi maupun biaya operasional.

4) Kenaikan hasil.

Menurut Kadariah (1978), analisis sensitivitas dapat dilakukan dengan

cara :

1) Mengubah besarnya variabel-variabel yang penting, masing-masing

terpisah atau beberapa dalam kombinasi dengan suatu persentase dan

menentukan tingkat kepekaan hasil perhitungan terhadap perubahan-

perubahan tersebut.

2) Menetukan sampai berapa suatu variabel harus berubah sampai ke

hasil perhitungan dimana proyek tersebut tidak diterima.

7. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Yulianti (2012) tentang analisis pola usaha pengembangan

ayam broiler di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan menemukan bahwa

modal usaha untuk memulai usaha ayam ras pedaging dengan pola mandiri
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lebih besar dibandingkan pola kemitraan, hal tersebut disebabkan oleh

lebih besarnya biaya operasional yang dikeluarkan. Meskipun demikian,

ternyata peternak mandiri lebih efisien dalam budidaya ayam dan memiliki

strategi produksi yang lebih tepat sehingga memiliki pendapatan yang

lebih besar dibandingkan peternak kemitraan.

Penelitian mengenai daya saing untuk bidang peternakan khususnya

peternakan ayam ras pedaging sudah banyak dilakukan. Beberapa

penelitian daya saing dan penelitian lain dalam bidang usaha peternakan

ayam potong diantaranya yang dilakukan oleh Saptana dan Rusastra

(2001) tentang dampak krisis moneter dan kebijaksanaan pemerintah

terhadap daya saing agribisnis ayam ras pedaging di Jawa Barat

menunjukkan bahwa, pada berbagai pola, skala dan lokasi usaha setelah

krisis moneter usaha ternak ayam ras pedaging mengalami penurunan

keuntungan secara finansial dan ekonomi. Hasil penelitian juga ditemukan

bahwa pelaku tataniaga daging ayam justru mengalami peningkatan

margin keuntungan yang lebih besar baik sebelum maupun sesudah krisis

moneter dibandingkan pelaku usaha ternak.

Penelitian Unang (2003) tentang keuntungan dan efisiensi sistem produksi

yang dikembangkan di Kabupaten Tasikmalaya, menunjukkan bahwa

usaha mandiri maupun kemitraan, skala besar maupun skala kecil

merupakan usaha yang menguntungkan. Akan tetapi, daya hidup ayam

merupakan masalah yang dihadapi peternak mandiri karena kurangnya

modal dan teknologi, sedangkan peternak kemitraan memperoleh bantuan
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modal dari inti berupa vaksin, vitamin, penyuluhan dan bantuan teknis

lainnya.

Analisis daya saing daging ayam di Kabupaten Sleman oleh Anggriani

(2004), menunjukkan bahwa di Kabupaten Sleman usaha ternak ayam

yang diusahakan peternak menghasilkan komoditas daging ayam yang

memiliki harga dan kualitas sama dan dapat bersaing dengan daging ayam

impor. Penelitian keunggulan komparatif, kompetitif dan dampak flu

burung terhadap usaha agribisnis ayam ras pedaging di Kabupaten

Lamongan Jawa Timur ( Hidayati, 2010), menghasilkan nilai DRCR dan

PCR komoditas ayam ras pedaging sebelum dan sesudah flu burung pada

skala usaha di bawah 5.000 ekor berturut-turut (0,66 dan 0,55; 0,79 dan

0,85). Nilai DRCR dan PCR sebelum dan sesudah flu burung pada skala

usaha di atas 5.000 ekor sebesar (0,57 dan 0,56; 0,67 dan 0,72),

memperlihatkan bahwa usaha ternak ayam sebelum adanya flu burung

pada berbagai tingkat skala usaha memiliki keunggulan kompetitif dan

komparatif dibandingkan sesudah adanya flu burung.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutawi (2012) mengenai efisiensi dan daya

saing agribisnis ayam pedaging pada peternak ayam pola kemitraan di

Kabupaten Malang, Jawa Timur, memperlihatkan bahwa harga ekonomi

karkas lebih mahal daripada harga pasarnya atau dengan kata lain harga

karkas dalam negeri tidak dipengaruhi oleh harga karkas impor. Selain itu,

dampak kebijakan bea masuk sebesar 5 persen untuk bahan pakan
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menyebabkan harga pasar input impor lebih mahal daripada harga

ekonominya.

Studi literatur yang dilakukan oleh Saptana (2005) tentang keunggulan

komparatif dan kompetitif strategi kemitraan terhadap beberapa komoditas

pertanian (padi, kedelai, hortikultura, tebu dan ayam ras) menghasilkan

bahwa, keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas peternakan ayam

ras petelur (layer) dan pedaging (broiler) di Kabupaten Bogor dan

Tasikmalaya, Jawa Barat relatif rendah dan kurang atau tidak memiliki

keunggulan kompetitif, terutama semenjak krisis ekonomi, karena

sebagian besar bahan baku pakan adalah impor. Pada usaha ternak ayam

ras petelur (layer) didapatkan nilai koefisien DRCR 0,72-0,82 dan 0,72-

0,78 dan masing-masing nilai PCR 0,85-1,14 dan usaha ternak ayam ras

pedaging memiliki nilai koefisien DRCR 0,83-1,92 dan 0,79-0,88 dan nilai

PCR masing-masing sebesar 0,92-0,99.
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Tabel 4. Penelitian terdahulu

No. Nama/Lokasi/Judul Tujuan Penelitian/Metode Analisis Perbedaan dengan Penelitian
Terdahulu

1. Saptana dan I Wayan Rusastra (2001), Dampak
Krisis Moneter dan Kebijaksanaan Pemerintah
Terhadap Daya Saing Agribisnis Ayam Ras
Pedaging di Jawa Barat (Kabupaten Bogor dan
Tasikmalaya)

Menganalisis dampak krisis moneter
dan kebijaksanaan pemerintah
terhadap profitabilitas dan daya saing
agribisnis ayam ras pedaging

Unit penelitian :
Peternak ayam ras pedaging (mandiri
dan kemitraan)

Variabel penelitian :
DOC, pakan, obat-obatan dan vitamin,
listrik, pemanas, alas kandang, tenaga
kerja, penyususutan kandang, bunga
modal, sewa lahan dan kandang, biaya
transportasi, pemotongan dan
penanganan, dan harga daging ayam.

Output penelitian ini, selain bertujuan
untuk mengetahui daya saing antara
peternak kemitraan dengan mandiri,
tetapi juga untuk mengetahui
pelaksanaan kemitraan ayam ras
pedaging di Kabupaten Lampung
Selatan.

2. Unang (2003), Profitability and Efficiency of The
Broiler Industry in Tasikmalaya

Menganalisis keuntungan dan efisiensi
sistem produksi yang dikembangkan
di Kabupaten Tasikmalaya

Unit penelitian :

Output dari hasil penelitian ini akan
didapatkan daya saing usaha budidaya
pola mandiri, pola kemitraan yang
berbeda yang dilaksanakan di
Kabupaten Lampung Selatan.
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No. Nama/Lokasi/Judul Tujuan Penelitian/Metode Analisis Perbedaan dengan Penelitian
Terdahulu

Peternak ayam potong (mandiri dan
kemitraan)

Variabel penelitian :
Harga ayam hidup, DOC dan pakan,
obat-obatan, listrik, bahan bakar
untuk pemanas, tenaga kerja,
peralatan, sewa lahan.

3. Mujtahidah Anggriani UM (2004), Analisis Daya
Saing Daging Ayam : Studi Kasus di Kabupaten
Sleman

Mengetahui keunggulan kompetitif
dan komparatif daging ayam di
Kabupaten Sleman

Unit penelitian :
Peternak ayam ras pedaging

Variabel penelitian :
DOC, pakan, kandang, peralatan,
listrik, tenaga kerja, lahan, obat-
obatan, daging ayam

Output yang dihasilkan dari penelitian
ini akan didapatkan perbandingan daya
saing antara peternak pola mandiri
dengan kemitraan.

4. Sutawi (2012), Efisiensi dan Daya Saing
Agribisnis Ayam Pedaging di Kabupaten Malang
Jawa Timur

Menganalisis efisiensi dan daya saing
usaha agribisnis ayam pedaging

Unit penelitian :

Unit penelitian yang digunakan bukan
hanya peternak plasma saja, tetapi juga
peternak mandiri yang menjalankan
usaha di Kabupaten Lampung Selatan,
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No. Nama/Lokasi/Judul Tujuan Penelitian/Metode Analisis Perbedaan dengan Penelitian
Terdahulu

Peternak kemitraan

Variabel penelitian :
DOC, pakan, peralatan, gas, listrik,
tenaga kerja, sekam, kandang, obat-
obatan dan vaksin, bunga modal, sewa
lahan, biaya pemasaran karkas

sehingga output dari penelitian ini
adalah analisis daya saing peternak
ayam ras pedaging antara pola
kemitraan dengan pola mandiri

5. Novi Itsna Hidayati (2010), Keunggulan
Komparatif dan Kompetitif Usaha Agribisnis
Ayam Ras Pedaging di Kabupaten Lamongan
Jawa Timur

Menganalisis keunggulan komparatif,
kompetitif dan dampak flu burung
terhadap usaha agribisnis ayam ras
pedaging di Kabupaten Lamongan

Unit penelitian :
Peternak ayam ras pedaging

Varibel penelitian :
Listrik, tenaga kerja, biaya perawatan,
pakan, DOC, obat-obatan, biaya
tataniaga, harga daging ayam

Dalam penelitian ini tidak melihat
dampak flu burung terhadap usaha
ayam ras pedaging, tetapi ingin melihat
perbandingan daya saing peternakan
ayam ras pedaging pola kemitraan
dengan mandiri.
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B.  Kerangka Pemikiran

Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten terbesar penghasil ayam

ras pedaging untuk Provinsi Lampung. Dengan populasi ayam ras pedaging

sebesar 14.958.345 ekor, turut menyumbangkan 55,85% dari total populasi

ayam ras pedaging di Provinsi Lampung. Kecamatan di Kabupaten Lampung

Selatan yang dominan menyumbangkan populasi ayam ras pedaging yaitu

Kecamatan Jati Agung dan Natar dengan total populasi masing-masing adalah

sebesar 4.332.284 ekor (Jati Agung) dan 2.051.432 ekor (Natar).

Terdapat dua pola usaha budidaya ayam ras pedaging di Kabupaten Lampung

Selatan yaitu pola mandiri dan pola kemitraan. Pola mandiri pada prinsipnya

menyediakan modal sendiri (tidak terikat siapapun) dan bebas menjual ke

siapa saja yang peternak mau dengan mengikuti kondisi dan harga pasar. Pola

kemitraan di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan kesepakatannya dapat

terbagi menjadi dua yaitu pola kemitraan tertulis dan pola kemitraan lisan,

prinsipnya pada pola kemitraan tertulis antara kedua belah pihak (antara inti

dengan peternak) membuat kesepakatan atas dasar tertulis yang bersifat

mengikat, sedangkan pada pola kemitraan lisan atas dasar prinsip saling

percaya dan perjanjiannya dilakukan secara lisan. Dengan perbedaan antara

kedua pola ini, tentunya akan timbul perbedaan dalam hal pelaksanaan

kerjasama kemitraannya.

Pola kemitraan merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka perlindungan

terhadap usaha rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatan, mengatasi

kurangnya modal usaha dan meningkatkan usaha kelompok mitra yang
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mandiri, mengurangi risiko usaha dan dapat meningkatkan daya saing. Adanya

pola kemitraan ayam ras pedaging yang dikembangkan di Kabupaten

Lampung Selatan, diharapkan kemitraan dapat meningkatkan daya saing

usahanya. Daya saing tersebut dapat diukur dengan menggunakan alat analisis

yaitu PAM (Policy Analiysis Matrix), selain itu diperlukan pula analisis

sensitivitas untuk mengukur elastisitas dari input maupun output yang berubah.

Secara sistematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada

Gambar 6.

C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Budidaya ayam ras pedaging pola kemitraan tertulis dan pola kemitraan

lisan lebih berdaya saing dibandingkan dengan pola mandiri.

2. Budidaya ayam ras pedaging pola kemitraan tertulis lebih berdaya saing

dibandingkan dengan pola kemitraan lisan.
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Gambar 6. Kerangka pemikiran
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III  METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yang

menggunakan peternak pola mandiri dan peternak pola kemitraan tertulis serta

peternak pola kemitraan lisan. Studi kasus merupakan metode penelitian yang

cocok digunakan pada suatu penelitian untuk menjawab pertanyaan deskriptif

“bagaimana” dan “mengapa” dengan menggunakan berbagai sumber data

sehingga hasil penelitian dapat diyakini kebenarannya (Yin, 1996).

B. Konsep Dasar dan Batasan Operasional

1. Ayam ras pedaging adalah ayam yang cepat tumbuh dengan produk

utamanya menghasilkan daging dan populer disebut ayam broiler.

2. Peternak pola mandiri adalah peternak yang mampu menjalankan

usahanya dengan modal sendiri dan bebas menentukan waktu pemasaran.

3. Peternak pola kemitraan tertulis adalah peternak sebagai plasma  yang

bekerjasama dengan inti yang memiliki dasar perjanjian secara tertulis.

4. Peternak pola kemitraan lisan adalah peternak yang bekerjasama dengan

pihak inti, dimana plasma bekerjasama dengan plasma melalui

kesepakatan lisan.

5. Hasil produksi ayam ras pedaging adalah seluruh hasil usaha ayam ras

pedaging yang dihasilkan per satu periode pemeliharaan.
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6. Daya saing adalah suatu konsep yang menyatakan kemampuan produsen

dalam memproduksi suatu komoditas dengan mutu dan biaya yang cukup

rendah sesuai dengan harga di pasar internasional dan memperoleh laba

yang cukup.

7. Policy Analysis Matrix (PAM) adalah alat ukur analisis ekonomi dan

analisis finansial suatu komoditas dan melihat pengaruh dampak kebijakan

pemerintah atas harga input, output atau keduanya.

8. Bibit niaga ayam pedaging (DOC) adalah anak ayam berumur 1 hari yang

dipelihara dalam satu kali siklus pemeliharaan. DOC ini merupakan

keturunan terakhir dari ayam bibit untuk produksi, diukur dalam satuan

ekor.

9. Pakan adalah banyaknya makanan ayam yang dihabiskan dalam satu kali

siklus produksi yang diukur dalam satuan kilogram (kg).

10. Biaya obat-obatan adalah vitamin, vaksin dan desinfektan yang dihabiskan

dalam satu kali siklus produksi yang diukur dalam satuan rupiah.

11. Biaya tenaga kerja adalah banyaknya biaya tenaga kerja yang dicurahkan

dalam proses produksi usaha peternakan ayam ras pedaging selama satu

siklus pemeliharaan, dihitung dalam satuan rupiah.

12. Biaya bahan bakar adalah banyaknya bahan bakar yang dipakai dalam

proses produksi (untuk pemanas) selama satu siklus produksi, dihitung

dalam bentuk rupiah.

13. Biaya penyusutan kandang dan peralatan adalah nilai penyusutan kandang

dan peralatan selama satu siklus produksi yang dinyatakan dalam satuan

rupiah.
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14. Input tradable adalah sejumlah input yang diperdagangkan di pasar

internasional. Terdiri dari DOC, pakan, obat-obatan (vaksin, vitamin,

desinfektan) dan bahan bakar pemanas ( gas atau batubara).

15. Input nontradable adalah sejumlah input yang tidak diperdagangkan di

pasar internasional. Terdiri dari tenaga kerja, kandang dan peralatan dan

lahan.

16. Penerimaan adalah penjualan total broiler hidup dan kotoran ayam sebagai

hasil produksi, diukur dalam satuan rupiah.

17. Keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya, diukur dalam

satuan rupiah.

18. Keuntungan privat adalah selisih antara penerimaan dengan biaya total

usaha dengan menggunakan harga privat, diukur dalam satuan rupiah.

19. Keuntungan sosial adalah selisih antara penerimaan dengan biaya total

usaha dengan menggunakan harga sosial, diukur dalam satuan rupiah.

20. Harga privat adalah harga aktual yang terjadi di pasar, diukur dalam satuan

rupiah.

21. Harga sosial adalah harga internasional yang didekati dengan harga batas

(border price). Harga CIF (Cost Insurance Freight) untuk komoditas yang

diimpor dan harga FOB (Free On Board) untuk komoditas yang diekspor.

Harga sosial sering disebut juga harga bayangan atau harga ekonomi,

diukur dalam satuan rupiah.

22. Harga batas (border price) adalah harga input atau output yang berlaku di

pelabuhan yang dikonversi dalam rupiah.
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23. Harga FOB (Free On Board) adalah cara penilaian barang yang dijual

dalam perdagangan internasional, yaitu biaya angkutan dan biaya asuransi

dari pelabuhan muat sampai gudang pembeli ditanggung oleh pembeli.

24. Harga CIF (Cost Insurance Freight) adalah cara penilaian barang yang

dibeli dalam perdagangan internasional, yaitu semua ongkos dan biaya

angkut serta premi asuransi di pelabuhan barang dan pelabuhan

pembongkaran ditanggung oleh penjual.

C. Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di dua kecamatan di Lampung Selatan yaitu Kecamatan

Jati Agung (kemitraan) dan Natar (mandiri). Pemilihan lokasi ini dilakukan

secara sengaja (purposif) dengan pertimbangan bahwa, di daerah Kecamatan

Jati Agung dan Kecamatan Natar memiliki populasi ayam ras pedaging yang

besar. Pemilihan lokasi ini juga didasari oleh pertimbangan bahwa di

Kecamatan Jati Agung, banyak peternak yang bermitra secara tertulis,

sedangkan di Kecamatan Natar masih banyak terdapat peternak yang berpola

mandiri dan yang bermitra secara lisan.

Subyek penelitian adalah peternak ayam ras pedaging, baik berpola mandiri

maupun yang berpola kemitraan tertulis dan lisan. Adapun responden

penelitian terdiri dari peternak mandiri sebanyak 10 orang, peternak pola

kemitraan tertulis sebanyak 50 orang dan peternak pola kemitraan lisan

sebanyak 20 orang. Waktu pengambilan data untuk penelitian dilaksanakan

pada bulan April-Juli 2015.
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D. Jenis Data

Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari

observasi (pengamatan) dan wawancara langsung dengan responden untuk

satu siklus pemeliharaan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu

dan selain itu, untuk melengkapi data penelitian juga dilakukan wawancara

kepada petugas technical service. Data sekunder penelitian diperoleh dari

literatur atau instansi yang terkait dengan topik penelitian.

E. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan

kemitraan ayam ras pedaging pola kemitraan tertulis dan pola kemitraan lisan

adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Silalahi (2006), kegiatan analisis

kualitatif ini dilakukan apabila data empiris yang digunakan adalah yang

berupa kata-kata dan tidak dapat dikategorisasikan. Menurut Miles dan

Huberman (1994) dalam Silalahi (2006), kegiatan analisis kualitatif ini terdiri

dari tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dalam reduksi data ini terdapat proses penyusunan data, penyederhanaan dan

merangkum intisari dari catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan.

Penyajian data berarti sebagai informasi yang telah direduksi dibuat dalam

bentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan sehingga kemudian penganalisis

dapat lebih mudah memahami. Alur kegiatan berikutnya adalah menarik

kesimpulan atau verifikasi, artinya data-data yang telah direduksi dan

disajikan dan kemudian dibuat hubungan, hipotesis dan sebagainya untuk

dibuat kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan terhadap permasalahan.
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Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis daya saing usaha

budidaya ayam ras pedaging adalah menggunakan PAM (Policy Analysis

Matrix). Metode ini sebagai salah satu alat analisis untuk mengukur dampak

intervensi pemerintah pada suatu aktivitas ekonomi. Dalam penelitian ini akan

ditelaah secara lebih mendalam antara pola kemitraan (tertulis dan lisan)

dengan pola mandiri (sebagai pembanding), sehingga diperlukan tiga buah

tabel PAM untuk masing-masing pola.

Tahapan dalam penggunaan metode PAM adalah : (1) menentukan input

sarana produksi dan output dari peternakan ayam ras pedaging (2) menentukan

input dan output tradable dan non tradabel (3) menentukan harga privat dan

harga sosial dari sarana produksi dan ayam pedaging (4) menghitung biaya,

penerimaan dan keuntungan berdasarkan atas harga privat dan sosial serta

divergensinya.

1. Identifikasi Input dan Output Usaha Budidaya Ayam Ras Pedaging

Komponen input pemeliharaan ayam ras pedaging adalah pakan, DOC,

vitamin, vaksin, desinfektan, bahan bakar untuk pemanas, tenaga kerja,

modal (kandang, peralatan) dan sewa lahan. Output yang dihasilkan adalah

ayam pedaging, termasuk kotoran ayam yang dihasilkan sebagai hasil

sampingan.

2. Input dan Output Tradable dan Nontradabel

Input yang digunakan dalam suatu proses produksi dibedakan menjadi

input tradable dan input nontradable (domestic factor). Input tradable

adalah input yang dapat diperdagangkan di pasar internasional dan
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sebaliknya dengan input nontradable. Input tradable dalam penelitian ini

adalah pakan, DOC, obat-obatan (vitamin, vaksin, desinfektan) dan bahan

bakar untuk pemanas. Input nontradable adalah tenaga kerja, kandang dan

peralatan, sewa lahan, sekam, koran, listrik dan pajak (pajak bumi dan

bangunan). Output tradable dalam penelitian ini adalah yaitu ayam

pedaging dan output nontradable adalah kotoran ayam sebagai hasil

sampingan usaha.

Menurut Pearson dkk. (1989) dalam Indrayani (2011), ada dua pendekatan

untuk mengalokasikan biaya ke dalam komponen domestik dan asing,

yaitu pendekatan langsung dan pendekatan total. Pada pendekatan

langsung, setiap komponen biaya barang tradabel seluruhnya dinilai

sebagai komponen biaya asing. Sedangkan pendekatan total, setiap input

domestik yang dapat diperdagangkan dinilai sebagai komponen biaya

domestik dan asing. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan langsung.

3. Menentukan Harga Privat dan Harga Sosial

Setiap input dan output ditetapkan dua tingkat harga, yaitu harga pasar

(harga privat) dan harga bayangan (harga sosial atau harga ekonomi).

Gittinger (1982) dalam Saptana dan I. W Rusastra (2000), menentukan

harga bayangan adalah dengan mengeluarkan distorsi akibat kebijakan

pemerintah atau akibat kegagalan pasar. Biaya oportunitas suatu barang

dapat menjadi harga bayangan, namun sulit untuk menentukan harga

oportunitas suatu barang, sehingga untuk menentukan nilai yang

mendekati harga bayangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga
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yang berlaku di pasar, yaitu dengan mengurangkan pajak tidak langsung

atau menambahkan subsidi dari harga yang berlaku di pasar (Gittinger,

1986).

Menurut Monke dan Pearson (1989), untuk menentukan harga sosial

komoditas yang diperdagangkan didekati dengan harga batas (border

price). Untuk komoditas yang selama ini diekspor digunakan harga FOB

(Free On Board) dan untuk komoditas yang diimpor digunakan harga CIF

(Cost Insurance Freight).

Mengingat bahwa analisis PAM ditujukan untuk menganalisis keunggulan

komparatif dan kompetitif sampai dengan tingkat pedagang besar, maka

perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Untuk harga FOB perlu dikurangi

biaya transport dan handling dari pedagang besar ke pelabuhan.

Sementara itu untuk harga CIF maka perlu ditambah dengan biaya

transport dan handling dari pelabuhan ke pedagang besar.

3.1. Harga Privat dan Sosial Nilai Tukar

Adalah harga uang domestik yang terjadi pada pasar nilai tukar uang

pada keadaan persaingan sempurna. Salah satu cara pendekatan untuk

menghitung harga sosial nilai tukar uang adalah menggunakan faktor

konversi tunggal atau faktor konversi baku (Standard Conversion

Factor /SCF) (Sadikin, 1999).

SCF   = M + X
(M + Tm) + (X – Tx)

SER   = OER
SCF
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Keterangan :

SCF = faktor konversi standar tahun ke-t (Shadow Convertion

Factor)

SER = nilai tukar bayangan tahun ke-t (Shadow Exchange

Rate)

OER = nilai tukar resmi pemerintah (Official Exchange Rate)

M = nilai impor (Rp)

Tm = pajak impor (Rp)

X = nilai ekspor (Rp)

Tx = pajak ekspor (Rp)

Pada penelitian ini perhitungan harga sosial nilai tukar rupiah

didapatkan hasil Rp 11.914,04

3.2. Harga Privat dan Sosial Bibit (DOC)

Harga privat bibit ayam (DOC) berdasarkan harga yang dibayarkan

oleh peternak. Harga bibit ayam niaga (DOC Final Stock) yang

dihasilkan oleh usaha pembibitan di Lampung ditentukan oleh

penawaran dan permintaan pasar, sehingga harga yang berlaku riil di

pasar mendekati harga pada pasar persaingan sempurna. Harga riil

bibit ayam (DOC) di pasar pada saat penelitian adalah Rp 4.600,

sehingga harga ini digunakan sebagai patokan untuk harga sosial.

3.3. Harga Privat dan Sosial Pakan

Harga privat pada penelitian ini adalah harga yang dibayarkan oleh

peternak. Harga Border price pada pakan jadi ayam pedaging hanya
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terdapat pada komponen atau bahan baku pembuatan pakan yaitu,

jagung bungkil kedelai dan tepung ikan, sehingga harga bayangan

sulit ditentukan. Menurut Gittinger (1986), penentuan harga bayangan

dapat dilakukan penyesuaian dengan mengurangi pajak tidak langsung

atau menambahkan subsidi dari harga yang berlaku di pasar. Dalam

penelitian ini penentuan harga bayangan pakan didekati dari harga riil

pakan di pasar dikurangi dengan PPN 10 persen.

3.4. Harga Privat dan Sosial Obat-obatan

Obat-obatan yang digunakan dalam usaha budidaya ayam ras

pedaging terdiri dari obat antibiotik, vitamin, desinfektan dan vaksin.

Untuk obat antibiotik, merk obat yang sering digunakan peternak

antara lain mxycolgrin, cyprotilogin, sulfamono, neoxin, paracetol,

moxacol, baytril, coxymid, trymezine. Vitamin yang sering digunakan

seperti astresvit, vigosine, hitopvit, agriminovit, agricarivit, vitakur,

supralitplus, vitamas, biomas herbal, perfectal, vitabro, vitachick.

Obat vaksin yang dilakukan oleh peternak adalah IBDM dan ND.

Desinfektan yang sering digunakan peternak seperti dyne O might,

bromoquad dan rodalon. Harga privat untuk obat-obatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah harga di pasar, sedangkan untuk

menentukan harga bayangan, karena harga dunia untuk antibiotik,

vitamin, vaksin dan desinfektan seperti di atas tidak tersedia, maka

peneliti menggunakan asumsi harga riil di pasar dikurangi PPN

sebesar 10 persen.
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3.5. Harga Privat dan Sosial Bahan Bakar Pemanas

Bahan bakar yang digunakan dalam usaha budidaya ternak ayam ras

pedaging pada daerah penelitian adalah menggunakan batubara

mentah dan gas elpiji. Harga privat pada bahan bakar pemanas adalah

harga yang berlaku pada saat penelitian, sedangkan untuk harga sosial

adalah sama dengan harga privatnya. Penentuan ini berdasarkan

asumsi bahwa tidak terdapat subsidi atau pajak dari pemerintah

terhadap bahan bakar pemanas yang digunakan.

3.6. Harga Privat dan Sosial Faktor Tenaga Kerja

Naylor (1991) dalam Unang (2003) menyimpulkan bahwa pasar

tenaga pedesaan telah bekerja dengan efisien. Oleh karena itu,

diasumsikan tidak ada divergensi antara biaya tenaga kerja privat

dengan biaya sosialnya. Harga privat dan sosial untuk tenaga kerja

adalah tingkat upah yang berlaku di daerah penelitian. Upah tenaga

kerja yang berlaku untuk anak kandang adalah per ekor rupiah,

besarnya upah tenaga kerja yang berlaku di daerah penelitian adalah

Rp 350-400/ekor/periode, sehingga harga ini digunakan sebagai harga

privat dan sosial.

3.7. Harga Privat dan Sosial Lahan

Menurut Pearson dkk. (2005), harga bayangan lahan dilakukan

melalui keuntungan tanah yang hilang karena tidak menanam

komoditas alternatif terbaiknya, harga jual atau beli lahan, nilai sewa

yang berlaku di daerahnya atau mengeluarkan komponen biaya lahan
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dalam perhitungan keuntungan usahatani baik privat maupun

sosialnya. Nilai aktual (privat) dapat diperoleh dari private

opportunity cost dari lahan melalui nilai sewa lahan yang berlaku di

lokasi studi atau nilai jual-beli lahan. Dalam penelitian ini akan

digunakan nilai sewa lahan yang berlaku di daerah setempat untuk

menghitung harga sosial lahan demikian juga halnya dengan harga

privat. Biaya sewa lahan di daerah kecamatan Natar adalah sebesar Rp

2.500/m2, sedangkan di daerah Jatiagung sebesar Rp 400/m2, sehingga

harga tersebut digunakan sebagai harga privat dan sosial.

3.8. Harga Privat dan Sosial Bangunan Kandang

Sebagian besar bahan bangunan kandang merupakan hasil produksi

dalam negeri, maka harga sosial kandang sama dengan harga privat

yang dihitung berdasarkan nilai penyusutannya.

3.9. Harga Privat dan Sosial Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam usaha budidaya ternak ayam ras

pedaging antara lain, tempat pakan (baki DOC, galon pakan), tempat

minum, tungku batubara, gasolek, genset, pompa air, ember plastik,

gayung, lampu, bak plastik, tirai kandang, timbangan, semprotan, teng

solo. Peralatan tersebut sebagian besar diproduksi di dalam negeri,

sehingga harga sosial peralatan sama dengan harga privatnya yang

dihitung berdasarkan nilai penyusutannya.
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3.10. Harga Privat dan Sosial Sekam, Koran, Listrik dan Pajak

Harga privat untuk sekam, koran, listrik dan pajak (Pajak Bumi dan

Bangunan) adalah harga yang dibayarkan oleh peternak. Menurut

PP No. 7 tahun 2007, listrik dibebaskan dari PPN, sehingga harga

bayangan listrik sama dengan harga privatnya.  Peternak

mendapatkan sekam dan koran dari daerah sekitar, sehingga harga

sosialnya adalah sama dengan harga privatnya. Harga sosial pajak

adalah sama dengan harga privatnya, karena pajak adalah iuran

yang dibayarkan oleh rakyat untuk kas negara sesuai dengan

undang-undang.

3.11. Harga Privat dan Sosial Output

Pada penelitian ini, harga privat untuk output usaha budidaya ayam

ras pedaging berupa ayam pedaging dan kotoran ayam sebagai

hasil sampingan adalah harga yang berlaku pada saat penelitian.

Harga bayangan ayam pedaging menggunakan harga FOB Port

Klang, Selangor, Malaysia (situs alibaba.com) ditambahkan biaya

pengapalan dan asuransi, kemudian dikalikan dengan nilai tukar

rupiah (Rp 11.914,04/US$), kemudian dikalikan dengan faktor

konversi pengolahan, kemudian dikurangi biaya pengolahan dan

biaya distribusi ke tingkat petani, sehingga didapatkan harga

bayangan di tingkat peternak Rp 16.934,33/kg. Untuk harga

bayangan kotoran ayam karena tidak diperdagangkan secara

internasional maka yang digunakan adalah harga riil yang berlaku
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di daerah penelitian atau harga bayangannya sama dengan harga

privat.

4. Analisis PAM

Seperti diketahui bahwa, dalam matriks PAM mengandung nilai privat

dan sosial. Menurut Monke dan Pearson (1989) dan Pearson dkk.,

(2005), dari matriks PAM dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

4.1. Analisis Keuntungan

Analisis keuntungan dalam PAM berisi analisis yang menunjukkan

keuntungan privat dan keuntungan sosialnya. Keuntungan Privat

(KP) menunjukkan jika KP lebih besar dari nol (KP>0),

menandakan usaha budidaya ayam ras pedaging menguntungkan

secara privat, sebaliknya jika KP kurang dari nol (KP<0) artinya

usaha budidaya tidak mendapatkan keuntungan. Keuntungan privat

diperoleh dengan rumus :

Keuntungan Privat (D) = A - (B + C)

Keterangan :

A : penerimaan privat

B : Biaya input tradable privat

C : Biaya faktor domestik privat

Keuntungan Sosial (KS) mencerminkan tingkat efisiensi dari suatu

sistem usahatani. Jika nilai KS lebih besar dari nol (KS>0) ,

maka usaha budidaya ayam ras pedaging memperoleh keuntungan,

sebaliknya jika KS kurang dari nol (KS<0), maka tidak

memperoleh keuntungan. Keuntungan sosial diperoleh dari rumus :
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Keuntungan Sosial (H) = E - (F + G)

Keterangan :

E : penerimaan sosial

F : biaya input tradable sosial

G : biaya faktor domestik sosial

4.2. Analisis Daya Saing

Usaha budidaya ayam ras pedaging yang menguntungkan,

menandakan bahwa usaha yang dijalankan berdaya saing.

Komponen dari analisis daya saing adalah Rasio Biaya Privat

(RBP) dan Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (RBSD).

Nilai Rasio Biaya Privat menunjukkan efisiensi secara finansial

atau memiliki keunggulan kompetitif. Jika nilai RBP kurang dari

satu menandakan usaha budidaya memiliki keunggulan kompetitif.

Semakin kecil nilai RBP, maka semakin besar tingkat keunggulan

kompetitifnya. RBP dapat diperoleh dari rumus :

RBP =

Keterangan :

C : biaya faktor domestik privat

A : penerimaan privat

B : biaya input tradable privat

Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (RBSD) memperlihatkan

efisiensi ekonomi suatu pengusahaan. Jika nilai RBSD kurang dari

satu menandakan suatu komoditas memiliki keunggulan

G

C
A-B
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komparatif, artinya lebih efisien bila diproduksi di dalam negeri

dibandingkan dengan impor atau memiliki peluang untuk ekspor.

RBSD diperoleh dari rumus :

RBSD =

Keterangan :

G : biaya faktor domestik sosial

E : penerimaan sosial

F : biaya input tradable sosial

4.3. Analisis Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terbagi menjadi kebijakan input dan

kebijakan output, serta kebijakan input dan output. Untuk

mengetahui hasil kebijakan pemerintah terhadap output, alat

perhitungan yang digunakan adalah Transfer Output (TO),

Koefisien Proteksi Output Nominal (KPON) dan Tingkat Proteksi

Output Nominal (TPON).

a. Transfer Output (TO)

Merupakan selisih dari penerimaan yang dihitung dari harga

privat dengan penerimaan yang diterima berdasarkan harga

sosialnya. TO yang bernilai positif menunjukkan ada intensif

konsumen kepada produsen atau ada kebijakan pemerintah

berupa subsidi output yang menyebabkan harga privat output

yang diterima produsen lebih tinggi dari sosialnya. Transfer

Output diperoleh dengan rumus :

Trasfer Output (I) = A-E

G
E-F
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Keterangan :

A : penerimaan privat

E : penerimaan sosial

b. Koefisien Proteksi Output Nominal (KPON)

KPON adalah rasio penerimaan berdasarkan harga privat

dengan sosialnya. Jika nilai KPON lebih dari satu (KPON>1)

terjadi penambahan penerimaan karena adanya kebijakan.

KPON dirumuskan sebagai berikut :

KPON =

Keterangan :

A : penerimaan privat

E : penerimaan sosial

c. Tingkat Proteksi Output Nominal

Tingkat Proteksi Output Nominal (TPON) adalah persentase

hasil dari KPON. Jika nilai TPON negatif, berarti kebijakan

pemerintah merugikan produsen. TPON dirumuskan sebagai

berikut :

TPON = (KPON-1) x 100%

Perhitungan untuk mengukur kebijakan pemerintah terhadap input

yaitu Transfer Input (TI), Koefisien Proteksi Input Nominal

(KPIN), Tingkat Proteksi Input Nominal (TPIN) dan Transfer

Faktor (TF).

A
E
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a. Transfer Input (TI)

Jika TI bernilai positif (TI>0) menunjukkan harga sosial input

tradable lebih tinggi dibandingkan harga privatnya, artinya

produsen harus membayar input tradable lebih mahal. Transfer

input dirumuskan :

Transfer Input (J) = B-F

Keterangan :

B : biaya input tradable privat

F : biaya input tradable sosial

b. Koefisien Proteksi Input Nominal (KPIN)

Koefisien Proteksi Input Nominal (KPIN) adalah rasio antara

biaya input tradable pada harga privat dengan biaya input pada

harga sosial. Apabila KPIN lebih dari satu (KPIN>1) maka

terdapat proteksi terhadap produsen input asing tradabel yang

menyebabkan sektor yang menggunakan input tersebut

dirugikan karena tingginya biaya produksi. KPIN diperoleh

dengan rumus :

KPIN =

Keterangan :

B : biaya input tradable privat

F : biaya input tradable sosial

B
F
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c. Tingkat Proteksi Input Nominal (TPIN)

Tingkat Proteksi Input Nominal (TPIN) adalah persentase dari

KPIN. Jika bernilai positif artinya produsen harus membayar

input tradable lebih tinggi dibandingkan harga sebenarnya,

begitu pula sebaliknya. TPIN dapat diperoleh dengan rumus :

TPIN = (KPIN-1) x 100%

d. Transfer Faktor (TF)

Transfer Faktor (TF) menunjukkan besarnya subsidi terhadap

faktor domestik. TF dapat diperoleh dengan rumus :

Transfer Faktor (K) = C-G

Keterangan :

C : biaya faktor domestik privat

G : Biaya faktor domestik sosial

Kebijakan input-output meliputi Koefisien Proteksi Efektif (KPE),

Tingkat Proteksi Efektif (TPE), Transfer Bersih (TB), Koefisien

Keuntungan (KK) dan Rasio Subsidi bagi Produsen (RSP).

a. Koefisien Proteksi Efektif (KPE)

Merupakan indikator kebijakan input dan output terhadap

sistem produksi komoditas dalam negeri. Jika nilai KPE kurang

dari 1 (KPE<1) artinya kebijakan melindungi produsen

domestik kurang efektif. KPE didapatkan dari rumus :

KPE = A-B
E-F
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Keterangan :

A : penerimaan privat

B : biaya input tradable privat

E : penerimaan sosial

F : biaya input tradable sosial

b. Tingkat Proteksi Efektif (TPE)

TPE merupakan persentase yang didapatkan dari KPE. Jika

bernilai negatif terjadi ketidakefisienan lebih besar

dibandingkan bila pemerintah tidak menetapkan kebijakan dan

sebaliknya. TPE diperoleh dengan rumus :

TPE = (KPE-1) x 100%

c. Transfer Bersih (TB)

Jika nilai TB kurang dari nol (TB<0) menunjukkan bahwa

terjadi pengurangan surplus produsen karena kebijakan

pemerintah terhadap input dan output. Transfer bersih

diperoleh dari rumus :

Transfer Bersih (L) = D-H

Keterangan :

D : keuntungan privat

H : keuntungan sosial

d. Koefisien Keuntungan (KK)

Koefisien keuntungan adalah perbandingan antara keuntungan

privat dengan keuntungan sosial. Jika KK bernilai kurang dari
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1 (KK<1), maka kebijakan pemerintah membuat keuntungan

lebih kecil jika dibandingkan dengan tanpa adanya kebijakan.

KK dapat diperoleh dengan rumus :

KK =

Keterangan :

D : keuntungan privat

H : keuntungan sosial

e.Rasio Subsidi bagi Produsen (RSP)

RSP adalah rasio untuk mengukur seluruh dampak transfer

karena adanya kebijakan pemerintah. Jika RSP bernilai negatif

(RSP<0), artinya kebijakan pemerintah menyebabkan produsen

mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya imbangannya.

RSP dapat diperoleh dengan rumus :

RSP = Transfer Bersih (L)
Penerimaan sosial

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui kepekaan daya saing akibat

perubahan harga input dan output pada harga privat dan sosial adalah

menggunakan elastisitas. Menurut Haryono (1991), perhitungan elastisitas

Rasio Biaya Privat (RBP) dan elatisitas Rasio Biaya Sumberdaya Domestik

(RBSD) yaitu :

Elastisitas RBP : ΔRBP/RBP
ΔXi/Xi

Elastisitas RBSD : ΔRBSD/RBSD
ΔXi/Xi

Dimana Xi adalah variabel yang diuji.

D
H



IV  GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Umum Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten yang terletak di

Provinsi Lampung yang beriklim tropis, dengan suhu udara berkisar antara

21,20C sampai dengan 34,10C, sedangkan kelembaban relatif berkisar antara

72,00C sampai dengan 86,00C. Iklim di Kabupaten Lampung Selatan

dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang

berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli.

Akibat pengaruh angin Muson, maka daerah ini tidak terasa adanya musim

peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan tertinggi

terjadi pada bulan Desember yaitu mencapai 396,6 mm, sedangkan curah

hujan terendah terjadi pada bulan Juli yang hanya mencapai 18,20 mm.

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105014’ sampai dengan

105045’ Bujur Timur dan 5015’ sampai dengan 60 Lintang Selatan. Kabupaten

Lampung Selatan memiliki 17 kecamatan yaitu Natar, Merbau Mataram,

Kalianda, Ketapang, Jati Agung, Way Sulan, Rajabasa, Bakauheni, Tanjung

Bintang, Sidomulyo, Palas, Tanjung Sari, Candipuro, Sragi, Katibung, Way

Panji dan Penengahan. Total luas wilayah yang dimiliki sebesar 2.007,01 km

(Gambar 7.) dengan batas wilayah administrasi sebelah Utara, berbatasan

dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur, sebelah
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Natar Jati Agung Tanjung Bintang Tanjung Sari Katibung

Merbau Mataram Way Sulan Sidomulyo Candipuro Way Panji

Kalianda Rajabasa Palas Sragi Penengahan

Ketapang Bakauheni

Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah Barat berbatasan dengan

Kabupaten Pesawaran dan sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Gambar 7. Proporsi luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Lampung
Selatan

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan (2014)

Topografi wilayah kabupaten cukup bervariasi dengan daerah dataran tertinggi

berada di Kecamatan Merbau Mataram, kemudian diikuti Katibung, Natar,

Tanjung Bintang dan Jati Agung. Kabupaten Lampung Selatan memiliki

beberapa gunung, gunung tertinggi adalah Gunung Rajabasa dengan

ketinggian mencapai 1.280 m, memiliki banyak pulau dengan pulau terbesar

adalah Pulau Sebesi (4.643 Ha) dan sungai yang terpanjang dan melintasi
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Kabupaten ini adalah Way Kandis dengan panjang aliran 50 km dan daerah

aliran 336 km2.

Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar

digolongkan menjadi dua bagian, yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk

pendatang. Suku pendatang terdiri dari bermacam-macam suku dari seluruh

Indonesia (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera

Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh) dan yang paling banyak

berasal dari pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan

Yogyakarta). Semakin beraneka ragamnya suku bangsa di Kabupaten

Lampung Selatan, maka masing-masing mempunyai adat-istiadat tersendiri.

Adat-istiadat di Kabupaten ini dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu

pertama adalah kelompok penduduk asli (suku Lampung) yang terbagi

menjadi dua kelompok besar yaitu masyarakat adat Lampung Peminggir dan

masyarakat adat Lampung Pepadun (Saibatin), dua kelompok suku Lampung

ini memiliki struktur hukum adat tersendiri, terutama dalam upacara-upacara

adat, misalnya pernikahan. Kelompok yang kedua adalah kelompok pendatang

(dari luar daerah Lampung) yang masing-masing membawa adat-istiadatnya

sendiri atau bahkan berasimilasi dengan adat dan kesenian lain (BPS Lampung

Selatan, 2014).

B. Keadaan Umum Kecamatan Jati Agung

Kecamatan Jati Agung merupakan daerah paling Utara dan salah satu bagian

dari Kabupaten Lampung Selatan dan beribukota di Marga Agung. Kecamatan

Jati Agung sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sekampung Udik,
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Kabupaten Lampung Timur, sebelah Selatan dengan kecamatan Tanjung

Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan Kodya Bandar Lampung, Sebelah

barat berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Luas

wilayah Kecamatan Jati Agung sebesar 164,47 km2 yang merupakan luas

nomor empat tertinggi atau memiliki luas wilyah sebesar 8,18 persen dari total

keseluruhan luas Kabupaten Lampung Selatan. Dari luas wilayah ini, sebagian

besar merupakan daerah pertanian dengan status kawasan hutan produksi dan

tanah marga.

Gambar 8. Peta wilayah Kecamatan Jati Agung

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan (2014)

C. Keadaan Umum Kecamatan Natar

Kecamatan Natar merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Lampung

Selatan dengan luas wilayah sebesar 253,74 km2 atau luas wilayahnya 10,65

persen dari total keseluruhan luas Kabupaten Lampung Selatan. Batas-batas

wilayahnya yaitu sebelah Utara dengan Kecamatan Tegineneng Kabupaten
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Pesawaran, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung, sebelah

Selatan berbatasan dengan Kotamadya Bandar Lampung dan sebelah Barat

berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Kecamatan

ini memiliki topografi berupa dataran dengan ketinggian rata-rata di bawah

100 m dari permukaan laut, sehingga banyak dimanfaatkan untuk lahan

pertanian.

Gambar 9. Peta wilayah kecamatan Natar

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan (2014)

Berdasarkan pertimbangan keadaan luas lahan sebesar 31,82 Ha yang dimiliki

oleh Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar, maka dari luas tersebut

yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian termasuk untuk peternakan dan

perikanan adalah sebesar 21,79 Ha atau setara dengan 68,50 persen dari total

keseluruhan lahan yang dimiliki oleh kedua kecamatan tersebut dan sesuai
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dengan topografi, iklim dan kultur budaya di Kabupaten Lampung Selatan,

maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usaha perekonomian

masyarakatnya adalah di sektor pertanian, termasuk perikanan dan peternakan.

D. Kependudukan di Kecamatan Jati Agung dan Natar

Jumlah penduduk di Kecamatan Jati Agung pada tahun 2013 adalah berjumlah

110.180 jiwa (Tabel 5) dengan kepadatan penduduk sebesar 670 jiwa/km2.

Tabel 5. Jumlah penduduk Kecamatan Jati Agung dan Natar menurut
kelompok umur

Kelompok Umur
(tahun)

Kecamatan
Jati Agung (jiwa)

Kecamatan
Natar (jiwa)

0-14
15-54
≥55

29.224
73.689
7.267

52.898
109.675
18.048

Total 110.180 180.621
Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan (2014)

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok angkatan kerja (usia 15-54 tahun)

dan penduduk kelompok non angkatan kerja (usia 0-14 tahun, usia ≥ 55 tahun).

Kelompok angkatan kerja di Kecamatan Jati Agung berjumlah 73.689 jiwa

(66,88 persen dari total penduduk) dan kelompok non angkatan kerja

berjumlah 36.491 jiwa (33,12 persen dari total penduduk).

Jumlah penduduk di Kecamatan Natar berjumlah 180.621 jiwa (Tabel 5)

dengan kepadatan penduduk sebesar 600,07 jiwa/km2. Kelompok angkatan

kerja di Kecamatan ini berjumlah 109.675 jiwa (60,72 persen dari total

penduduk), sedangkan non angkatan kerja berjumlah 70.946 jiwa (39,28

persen dari total penduduk).
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E. Perekonomian Penduduk di Kecamatan Jati Agung dan Natar

Usaha perekonomian penduduk di Kecamatan Jati Agung pada tahun 2013 di

sektor pertanian adalah tanaman pangan, buah-buahan dan sayur-sayuran

(Tabel 6).

Tabel 6. Luas panen dan produksi tanaman pangan, perkebunan dan
hortikultura di Kecamatan Jati Agung

No. Jenis Tanaman Luas Panen
(Ha)

Produksi
(Ton)

1. Tanaman Pangan
Jagung 6.000 28.040
Ubi Kayu 2.500 50.840
Padi (sawah dan ladang) 5.252 27.692

2. Tanaman Perkebunan
Kelapa Dalam 1.253 5.520
Kelapa Sawit 1.324 14.845
Kakao 400 540
Karet 1.215 815

3. Sayuran dan buah-buahan
Kacang Panjang 5 35
Cabai 4 18
Ketimun 2 16
Kangkung 14 125
Bayam 13 125
Pisang - 1.000
Mangga - -

Sumber : BPS Lampung Selatan, 2014

Produksi utama tanaman pangan di Kecamatan Jati Agung adalah jagung, padi

dan ubi kayu dan untuk tanaman sayuran yang banyak dibudidayakan

diantaranya adalah bayam dan kangkung, kemudian cabai dan kacang panjang,

sedangkan buah-buahan adalah tanaman pisang. Sektor perkebunan di

Kecamatan Jati Agung, utamanya adalah karet dan kelapa sawit kemudian

diikuti oleh kakao. Sementara sektor industri, industri penggilingan padi
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memiliki peranan penting dengan jumlah sebanyak 134 industri atau sebesar

24,06 persen dari total industri yang ada di Kecamatan Jati Agung.

Untuk peternakan, tenak sapi (ternak besar) sangat dominan di Kecamatan Jati

Agung, kemudian disusul oleh ternak kambing, kerbau, domba dan babi,

sedangkan ternak unggas yang paling dominan adalah ayam ras pedaging yang

sebagian besar diusahakan oleh perusahaan ternak unggas (Gambar 10).

Gambar 10. Populasi ternak besar/kecil dan unggas (ekor) di Kecamatan Jati
Agung

Sumber : BPS Lampung Selatan (2014)
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Ternak unggas yang paling dominan di Kecamatan Jati Agung pada tahun

2013 adalah ternak ayam ras pedaging dengan jumlah 4.332.284 ekor.

Populasi ini terbanyak dibandingkan populasi ayam ras pedaging di kecamatan

lain yaitu sebesar 27,63%, sehingga oleh Dinas Peternakan, kecamatan ini

dikembangkan menjadi sentra peternakan ayam ras pedaging di Kabupaten

Lampung Selatan.

Usaha perekonomian penduduk di Kecamatan Natar untuk sektor pertanian

tanaman pangan adalah padi, jagung dan ubi kayu (Tabel 7).

Tabel 7. Luas panen dan produksi tanaman pangan, perkebunan dan
hortikultura di Kecamatan Natar

No. Jenis Tanaman Luas Panen
(Ha)

Produksi
(Ton)

1. Tanaman Pangan
Padi (sawah dan ladang) 8.201 53.167
Jagung 15.146 79.167
Kedelai 56 70
Kacang Tanah 2.604 56.318
Ubi Kayu 2.604 56.318
Ubi Jalar 35 345

2 Tanaman Perkebunan
Kelapa Dalam 2.758 3.884
Kelapa Sawit 428 693
Karet 251 312
Kakao 540 655

3 Sayuran dan Buah-buahan
Kacang Panjang 17 2.084
Cabai 48 2.762
Ketimun 15 1.460
Pisang - 9.260
Pepaya - 2.921
Mangga - 4.000

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2014
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Untuk perkebunan, produksi yang paling dominan adalah kelapa dalam,

diikuti oleh kelapa sawit, karet dan kakao. Selain tanaman pangan dan

perkebunan, di Kecamatan Natar juga terdapat sayur-sayuran dan tanaman

buah-buahan yang dibudidayakan, diantaranya kacang panjang, cabai, ketimun

dan kangkung, dan untuk tanaman buah-buahan adalah pisang, pepaya dan

mangga. Kecamatan Natar juga merupakan sentra ternak terutama kambing

(ternak kecil), kemudian diikuti oleh populasi unggas (ayam ras pedaging,

petelur, ayam buras dan itik).

Gambar 11. Populasi ternak besar/kecil dan unggas (ekor) di Kecamatan Natar
Sumber : BPS Lampung Selatan (2014)

Populasi ternak ayam ras pedaging di Kecamatan Natar pada tahun 2013

mencapai 80 persen, ayam ras petelur 15 persen ayam buras 5 persen dan itik
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0,16 persen (Gambar 11). Untuk populasi unggas terbesar adalah ayam ras

pedaging dengan jumlah 2.051.432 ekor atau sebesar 13,08% dari total

populasi ayam ras pedaging di Kabupaten Lampung Selatan, dengan jumlah

populasi ternak ayam ras pedaging ini, maka Kecamatan Natar menjadi kedua

terbesar setelah Kecamatan Jati Agung. Sementara sektor industri, pada tahun

2013, industri yang paling dominan di Kecamatan Natar adalah industri

gerabah, industri berbahan baku kayu, indutri penggilingan padi (21,65

persen), kemudian diikuti oleh industri makanan dan minuman.

F. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Jati Agung dan Natar

Jalan adalah hal utama yang menentukan kelancaran transportasi di suatu

daerah dan secara langsung berdampak luas ke berbagai sektor. Semakin baik

sarana jalan yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lain, maka

semakin mudah bagi masyarakat untuk memperoleh hal yang diperlukan.

Transportasi darat merupakan transportasi yang umum digunakan oleh

masyarakat di Kecamatan Jati Agung dan Natar (BPS Lampung Selatan, 2014).

Permukaan jalan yang terpanjang di Kecamatan Jati Agung adalah jalan tanah

(176 km), sedangkan jalan batu atau yang diperkeras 139 km dan jalan aspal

sepanjang 103 km. Dari panjang jalan aspal tersebut, masih terdapat desa yang

belum memiliki jalan aspal yaitu Margakaya dan Purwotani. Permukaan jalan

di Kecamatan Natar, panjang jalan tanah masih merupakan yang terpanjang

(160 km) dibandingkan jalan aspal (147 km) dan batu (125 km).

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan

suatu daerah dalam menyediakan sumber daya manusia yang berdaya saing.
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Salah satu faktor dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah ketersediaan

fisik sekolah (Tabel 8)

Tabel 8. Jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan
Jumlah sekolah (buah)

Jati Agung Natar
SD/MI 53 73

SMP/MTs 26 33

SMA/SMK/MA 9 15

Sumber : BPS Lampung Selatan (2014)

Pada tahun 2013/2014, jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Jati Agung

dan Natar sudah cukup memadai. Untuk tingkat pendidikan SMA sederajat,

jumlah sekolah di Kecamatan Natar lebih baik dibandingkan dengan di

Kecamatan Jati Agung, hal ini mengingat Natar terletak diantara Ibukota

Propinsi Lampung dan sebagai daerah penyanggah dari Ibukota Lampung

Selatan.

Sarana dan prasarana dalam sektor perdagangan juga memegang peranan

penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Keberadaan pasar, toko,

warung, restoran atau rumah makan dapat menunjang kegiatan usaha

peternakan ayam ras pedaging (Tabel 9).

Tabel 9. Jumlah sarana perdagangan dan jasa

Sarana
Jumlah sekolah (buah)

Jati Agung Natar
Pasar tradisional 9 10

Toko 144 25

Restoran/warung makan 51 644

Sumber : BPS Lampung Selatan (2014)
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Berdasarkan Tabel 9, pada tahun 2013 jumlah pasar tradisional, toko dan

restoran atau warung makan di dua kecamatan tersebut cukup memadai.

Dengan adanya pasar, toko, warung makan atau restoran dapat menyerap hasil

pertanian dan peternakan ataupun menyediakan sarana produksi.



 

 

 

 

 

VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  KESIMPULAN 

 

1. Pola kemitraan tertulis, peternak sebagai mitra dan perusahaan sebagai inti 

menandatangani surat perjanjian yang berisi harga kontrak pakan, DOC, 

obat-obatan dan harga jual hasil panen. Kendala yang dihadapi oleh 

peternak pola kemitraan tertulis antara lain peternak hanya sebagai pihak 

penerima harga dan input (DOC, pakan, dan obat-obatan), ketergantungan  

dalam hal pemasaran dan penghentian kerjasama. Pola kemitraan lisan, 

proses kemitraannya berlangsung secara kekeluargaan dan tidak terbelit-

belit. Kendala yang dihadapi oleh peternak pola kemitraan lisan, inti 

tergantung dari pihak lain dalam pengadaan input (DOC dan pakan) dan 

plasma hanya sebagai pihak pembeli tanpa ada timbal balik dari inti.  

2. Nilai Rasio Biaya Privat (RBP) dan nilai Rasio Biaya Suberdaya Domestik 

(RBSD) pada setiap pola usaha menunjukkan nilai kurang dari 1 (RBP<1; 

RBSD<1), hal ini menunjukkan bahwa, setiap pola usaha budidaya ayam 

ras pedaging memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif (berdaya 

saing). 

3. Daya saing usaha budidaya ayam ras pedaging di Kabupaten Lampung 

Selatan peka terhadap perubahan harga jual ayam pedaging dan harga 

pakan. 
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B.  SARAN 

1. Belum terbangunnya kemitraan yang saling membutuhkan, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan, sehingga perlu adanya komitmen 

antara kedua belah pihak yaitu peternak sebagai mitra dan perusahaan 

sebagai inti untuk saling terbuka (transparansi) dalam hal penetapan harga 

dan pembagian nilai tambah dan keuntungan. 

2. Penelitan ini memiliki keterbatasan yaitu hanya sampai pada ayam hidup 

(pedagang pengumpul), sehingga masih perlu adanya penelitian yang lebih 

dalam mengenai daya saing sampai ke ke tingkat daging atau karkas. 

Selain itu, diperlukan adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai 

sistem kelembagaan usaha budidaya ayam ras pedaging  

3. Untuk meningkatkan daya saing pemerintah sebagai penentu strategi dan 

pembuat kebijakan, perlu menjamin suplai pakan tetap lancar bagi 

peternak, misalnya dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan 

menjamin harga jual ayam pedaging berada pada posisi yang 

menguntungkan bagi peternak. Peran pemerintah untuk memberdayakan 

peternak ayam ras pedaging perlu ditingkatkan, misalnya pada pola 

kemitraan tertulis pemerintah bertindak sebagai mediator antara peternak 

dengan pihak inti dalam hal kesepakatan kerjasama, dan pada pola 

kemitraan lisan dan pola mandiri permerintah dapat berfungsi sebagai 

fasilitator pembentukan kelompok atau koperasi ternak agar memiliki 

kekuatan untuk menentukan harga jual yang menguntungkan.  
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