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I. PENDAHULUAN 

  

 

A.  Latar Belakang 

  

Peternakan merupakan salah satu penopang kesejahteraan yang termasuk di 

dalam bidang pertanian. Bidang peternakan sangat potensial dalam 

mempengaruhi tidak saja kesejahteraan masyarakat umum akan tetapi juga 

sangat berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah baik, lokal maupun 

nasional. Di dalam dunia peternakan memiliki potensial bisnis yang sangat 

besar dan mempengaruhi khalayak hidup orang banyak yang terlibat di dalam 

bidang tersebut, salah satu cabangnya yaitu unggas yang meliputi ayam, itik, 

bebek. Unggas memiliki sangat banyak manfaat dimulai dari daging dan 

telurnya yang merupakan bahan konsumsi, bulu-bulu dari ayam, bebek di 

manfaatkan untuk kerajinan-kerajinan tangan yang kemudian bisa di 

komersialkan dan menjadikan suatu pendapatan/penghasilan tambahan bagi 

peternak yang mempunyai kreatifitas tinggi. Selain itu kotoran-kotoran dari 

unggas tersebut pun bisa diolah menjadi pupuk kandang yang berguna untuk 

kesuburan suatu tanaman. 

Peternakan di Provinsi Lampung bisa dikatakan menjadi salah satu pemasok 

produksi ternak di Indonesia dan berdasarkan data badan pusat statistik tahun 

2012 menjadi provinsi dengan populasi ayam ras/pedaging peringkat 

kesembilan secara nasional pada tahun 2011. Khusus di provinsi Lampung 
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sendiri populasi peternak ayam ras/pedaging tertinggi berada di kabupaten 

Lampung Selatan. Pada kabupaten tersebut populasi untuk ayam ras/pedaging 

sangat tinggi sebesar 14.104.993 bahkan mencapai 58% dari total populasi 

ayam ras/pedaging yang ada di Provinsi Lampung. Ini bisa dilihat dari Tabel 

1. 

 

Tabel 1. Populasi ayam ras/pedaging menurut kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung, 2012 

Kabupaten Jantan Betina Jumlah 

-Lampung Barat - - - 

-Tanggamus 106 000 - 106 000 

-Lampung Selatan 14 104 993 - 14 104 993 

-Lampung Timur 1 937 700 - 1 937 700 

-Lampung Tengah 1 057 818 - 1 057 818 

-Lampung Utara 1 205 000 - 1 205 000 

-Waykanan 478 585 - 478 585 

-Tulang Bawang 299 739 - 299 739 

-Pesawaran 131 145 - 131 145 

-Pringsewu 3 010 060 - 3 010 060 

-Mesuji 8 235 - 8 235 

-Tulang Bwang Barat 368 207 - 368 207 

Kota    

-Bandar Lampung 624 894 - 624 894 

-Metro 871 085 - 871 085 

  Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung 2013 

 

Jika dilihat dari Tabel 1 diatas terlihat sangat kentara selisih antara kabupaten 

Lampung Selatan dengan kabupaten/kota yang lainnya. Yang paling 

mendekati dengan kabupaten Lampung Selatan ialah kabupaten Pringsewu 

yaitu sebesar 3.010.060. Bahkan ada kabupaten yang tidak menghasilkan 

produksi sama sekali yaitu kabupaten Lampung barat. 

 

Di Indonesia untuk produksi unggas , khususnya populasi peternak ayam 

ras/daging Provinsi Lampung berdasakan data badan pusat statistik tahun 
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2012 merupakan salah satu produsen terbesar ke-9 di Indonesia. Dengan 

cukup tingginya populasi ayam ras/daging di provinsi Lampung ini menjadi 

usaha/bisnis potensial bagi pelaku-pelaku peternak ayam ras/daging untuk 

dikelola secara berkelanjutan dengan pertimbangan bahwa semkin tinggi 

populasi maka semakin tinggi produksi daging ayam ras/pedaging yang 

dihasilkan. Sesuai dengan jargon pertanian “No Farm No Food No Life” 

sehingga usaha/bisnis tersebut tidak akan pernah berhenti sampai kehidupan 

manusia berhenti. 

Kemudian untuk Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten 

pada tahun 2012 mempunyai masing-masing populasi ayam ras pedaging 

yang berbeda-beda. Seperti dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Populasi ayam ras pedaging di Lampung Selatan 

Kecamatan Ayam Ras Pedaging 

Natar 1.934.401 

Jati Agung 3.404.278 

Tanjung Bintang 954.294 

Tanjung Sari 538.211 

Katibung 957.754 

Merbau Mataram 964.824 

Way Sulan 1.090.211 

Sidomulyo 57.760 

Candipuro 1.162.115 

Way Panji 849.636 

Kalianda 880.361 

Rajabasa 23.261 

Palas 81.108 

Sragi 417.752 

Penengahan 250.300 

Ketapang 308.190 

Bakauheni 230.538 

 Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan 2013 
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Khususnya di Provinsi Lampung sendiri, daerah yang memiliki rating 

tertinggi dalam populasi dan produksi ayam ras/daging tertinggi ialah 

Kabupaten Lampung Selatan. Di kabupaten tersebut jumlah populasi yang 

bisa dihasilkan peternak-peternak ayam ras/daging sebesar 14.104.993 atau 

35-55% selisihnya dengan beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi 

Lampung seperti Pringsewu, Bandar Lampung dan kabupaten yang lainnya. 

Provinsi Lampung sebagai salah satu penghasil ayam ras/daging di Indonesia, 

sangat di pengaruhi dari produksi yang dihasilkan oleh Kabupaten lampung 

selatan yang menyumbang total produksi ayam ras/daging bagi Provinsi 

Lampung sebesar 58%, sedangkan kabupaten/kota lainnya menghasilkan 

kisaran antara 3-13% untuk total populasi dan produksi dari Provinsi 

Lampung. 

 Di Provinsi Lampung terdapat 3 jenis peternak ayam ras pedaging, yaitu 

peternak bermitra, peternak mandiri dan peternak semi mandiri. Kemudian 

terdapat perbedaan sistem produksi yang sangat kentara antara peternak 

bermitra, peternak mandiri dan semi mandiri yang disebabkan oleh kuantitas 

hasil produksi yang harus dihasilkan tiap panen yang menjadi target tiap 

periode yang berbeda antara peternak mandiri dan semi mandiri. Peternak 

bermitra yang bekerja sama dengan perusahaan inti memiliki kelebihan dalam 

menghasilkan hasil produksi daging (output) dengan mendapat bantuan 

faktor-faktor produksi seperti bibit/DOC, pakan dan obat-obatan serta 

jaminan perusahaan untuk membeli hasil produksinya. Untuk peternak 

mandiri yang dalam proses produksinya dari awal hingga akhir tanpa adanya 

bantuan dari perusahaan inti sangat rentan berubah-rubah. Ini disebabkan 
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salah satunya yaitu pasar yang menjadi tujuan hasil produksi yang dihasilkan 

berubah-rubah berdasarkan permintaan hasil produksi tiap waktunya. 

Sedangkan untuk peternak semi mandiri biasanya hanya diberikan bantuan 

berupa faktor produksi berupa bibit/DOC ataupun pakan, akan tetapi memilik 

kebebasan dalam menjualkan hasil produksinya. Oleh sebab itu khusus untuk 

peternak mandiri dengan pertimbangan tersebut, sistem produksi yang terjadi 

dalam setiap prosesnya akan sangat memperhatikan gejala-gejala yang terjadi 

di lingkungan sekitar. Seperti kenaikan harga pakan, doc, jumlah permintaan 

periode sebelumnya, banyak tidaknya acara di lingkungan warga sekitar yang 

membutuhan daging (output), serta momen tiap tahun seperti hari raya idul 

fitri atau tahun ajaran baru di sekolah tiap tahunnya . Untuk peternak semi 

mandiri memiliki keuntungan berupa bantuan faktor produksi seperti 

bibit/DOC dan pakan sehingga mengurangi resiko dalam proses produksinya. 

Akan tetapi sama hal nya dengan peternak mandiri menjadi rentannya jumlah 

permintaan yang didapat karena tidak memiliki pasar yang tetap. Dengan 

memperhatikan ketiga proses produksi jenis peternak tersebut maka timbul 

perbedaan sistem produksi yang terjadi antara peternak bermitra, mandiri dan 

semi mandiri. 

B. Perumusan Masalah 

 

Hasil produksi yang dihasilkan oleh peternak-peternak tersebut tentunya akan 

berujung dengan pertanyaan, bagaimana pendapatan yang di dapat dari hasil 

usaha ternak tersebut antara peternak yang bermitra, peternak mandiri dan 

peternak semi mandiri apakah mengalami keuntungan atau mendapat 
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kerugian. Dilihat dari modal yang didapat masing-masing oleh 3 peternak 

tersebut akan terlihat perbedaan yang jelas, seperti bibit/DOC, pakan, obat-

obatan disediakan oleh perusahaan inti kepada peternak bermitra dan semi 

mandiri. Sedangkan untuk peternak mandiri menyiapkannya sendiri dari awal 

tanpa ada bantuan dari luar seperti peternak bermitra atau semi mandiri yang 

diberikan bantuan. Ini sangat mempengaruhi dalam hal biaya-biaya produksi 

yang akan dikeluarkan peternak tiap periodenya dan menjadi dasar untuk 

peternak mandiri dalam menetapkan harga untuk hasil produksi daging 

(output) yang dijual/dipasarkan. Kemudahan yang didapat peternak bermitra 

dari perusahaan inti, semua alat-alat produksi termasuk bibit/DOC, pakan 

bahkan kandang disediakan oleh pihak perusahaan inti dan peternak yang 

bermitra tersebut hanya bertugas membudidayakan dan merawat bibit/DOC. 

Akan tetapi dengan segala kemudahan dan bantuan yang diberikan oleh 

perusahaan inti, peternak bermitra diharuskan menjual hasil produksi daging 

(output) ke perusahaan inti tanpa terkecuali.  

Ini sangat berhubungan erat dengan sistem produksi yang terjadi antara 

peternak bermitra, mandiri dan semi mandiri yang kemudian akan 

mempengaruhi hasil produksi yang didapat dikarenakan keberlangsungan / 

kelanjutan untuk distribusi hasil produksi tersebut yang mempunyai pasar 

masing-masing dengan keuntungan dimiliki oleh peternak bermitra dibanding 

peternak mandiri dan peternak semi mandiri karena sudah mempunyai pasar 

yang tetap bahkan pasar tersebut yang mencari untuk memenuhi  permintaan 

mereka. Dengan begitu akan sangat mempengaruhi pendapatan yang akan 
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didapatkan oleh peternak bermitra, peternak mandiri maupun peternak semi 

mandiri. 

Untuk peternak bermitra cenderung  lebih stabil dalam hal pendapatannya 

karena sudah memiliki alur hilir (pemasaran) hasil produksinya yaitu ke 

perusahaan inti. Sangat berbeda dengan pendapatan yang akan diperoleh oleh 

peternak mandiri karena hasil produksi yang berubah-rubah sesuai 

permintaan yang didapat berdasarkan pengalaman periode sebelumnya. Bagi 

peternak mandiri hanya memiliki 2 pilihan untuk memasarkannya yaitu 

menjual hasil produksinya ke warga sekitar atau ke broker. Akan tetapi 

pilihan untuk menjual ke broker menjadi pilihan terakhir karena harga yang di 

tawarkan oleh broker mempunyai selisih yang cukup besar dibandingkan 

dengan harga yang diberikan oleh warga sekitar sehingga pendapatan 

peternak mandiri akan sangat di pengaruhi oleh seberapa konsisten sistem 

produksi yang terjadi dan jumlah produksi yang dihasilkan dan di pasarkan 

secara maksimal. Tidak berbeda jauh dengan peternak semi mandiri yang 

mempunyai kendala di pasar walaupun memiliki keuntungan untuk faktor 

produksinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari PARAS (perhimpunan 

peternak ayam ras ) kabupaten Lampung Selatan, terdapat kecenderungan 

harga stabil yang diberikan oleh perusahaan inti ke peternak bermitra 

sehingga pendapatan yang didapatkan lebih stabil dibanding peternak mandiri 

dan semi mandiri yang berubah-rubah dan menimbulkan perbedaan 

pendapatan yang diperoleh masing-masing peternak baik peternak bermitra, 

peternak mandiri dan peternak semi mandiri. 



8 
 

Sistem produksi yang konsiten akan menghasilkan produksi yang 

berkelanjutan dan sangat berkaitan dengan keuntungan yang akan didapat 

oleh peternak yang kemudian akan menjadi pendapatan yang diperoleh oleh 

peternak tiap periodenya. Dengan dihasilkannya jumlah produksi dalam 

jumlah yang besar akan sejalan dengan jumlah pendapatan yang didapatkan 

oleh peternak. Semakin besar jumlah produksinya maka akan semakin besar 

jumlah pendapatannya, begitu juga sebaliknya semakin kecil produksinya 

maka akan semakin kecil pendapatan yang diperoleh. Selain itu sangat 

dipengaruhi juga oleh pendistribusian hasil produksi tersebut mulai dari pasar 

tradisional maupun supermarket, rumah makan. ke broker ataupun langsung 

ke masyarakat sekitar. Khusus untuk peternak bermitra, hasil yang diproduksi 

setiap periode waktunya sudah ditentukan oleh perusahaan inti untuk 

didistribusikan kepada mereka dengan harga yang sudah ditentukan. Berbeda 

dengan peternak mandiri yang mempunyai kebebasan dalam 

menjual/memasarkan hasil produksi mereka. Ada 2 pilihan untuk peternak 

mandiri dalam menjual hasil produksinya, yaitu pertama ke masyarakat 

sekitar untuk acara-acara resepsi pernikahan, acara syukuran yang memiliki 

kecenderungan harga cukup tinggi, yang kedua menjualnya ke broker dan 

menjadi pilihan terakhir untuk peternak mandiri karena harga yang diberikan 

broker relatif rendah, sehingga membuat pilihan untuk menjual ke broker 

menjadi pilihan terakhir jika permintaan di masyarakat sekitar sedang minim 

dan sedikit. 

Dengan berbedanya sistem produksi yang terjadi antara peternak bermitra, 

peternak mandiri dan peternak semi mandiri dimulai dengan proses awal 
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produksinya, pasar yang berbeda dan harga yang didapatkan berbeda-beda 

maka secara langsung akan mempengaruhi pendapatan yang didapatkan oleh 

masing-masing peternak. Dibandingkan dengan peternak bermitra, peternak 

mandiri dan semi mandiri akan memperoleh pendapatan yang relatif berubah-

rubah sesuai dengan sistem produksi yang berlangsung dan seberapa 

maksimal hasil produksinya dapat dipasarkan dengan harga optimum. 

Sedangkan untuk peternak bermitra akan memperoleh pendapatan yang lebih 

konsisten sesuai  kontrak dengan perusahaan inti yang mempengaruhi 

langsung sistem produksinya.  

Di sisi lain jumlah peternak bermitra mayoritas lebih banyak dibanding 

peternak mandiri. Ini menjadi suatu pertanyaan jika membandingkan dari 

seberapa maksimalnya kontrak antara peternak bermitra dengan perusahaan 

inti yang memiliki banyak batasan yang harus di patuhi dan bisa 

mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh peternak. Bagi peternak 

mandiri dan semi mandiri yang  mempunyai kebebasan dalam menjualkan 

hasil produksi mendapatkan pendapatan yang maksimal pun memiliki 

masalah tersendiri dari mulai proses produksinya hingga resiko gagal panen 

sehingga membuat peternak merugi.  

Dari penjelasan tersebut akan timbul permasalahan yang pertama perbedaan  

sistem produksi antara peternak bermitra, mandiri dan semi mandiri karena 

peternak bermitra bekerja sama dengan perusahaan inti dimana dalam proses 

produksinya perusahaan inti memberikan bantuan faktor-faktor produksi 

seperti bibit/DOC, pakan, obat-obatan sehingga sistem produksi peternak 

bermitra lebih konsiten dan berdampak ke jumlah produksi yang dihasilkan. 
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Yang kedua perbedaan pendapatan yang didapat oleh peternak bermitra, 

mandiri dan semi mandiri berdasarkan perbedaan sistem produksinya 

sehingga membuat produksi yang dicapai berbeda. Yang ketiga seberapa 

besar rata-rata perbandingan pendapatan yang ada pada masing-masing 

peternak. 

C.  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui sistem produksi yang terjadi antara peternak ayam ras/ 

pedaging bermitra, mandiri, dan semi mandiri di Kabupaten Lampung 

Selatan 

2. Mengetahui pendapatan yang diperoleh oleh peternak ayam ras/pedaging 

bermitra, mandiri, dan semi mandiri di Kabupaten Lampung Selatan 

3. Mengetahui perbedaan pendapatan antara peternak bermitra, peternak 

semi mandiri dan peternak mandiri 

 

D.  Kegunaan Penelitian 

 

 Penelitian ini diharapkan berguna bagi : 

1. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijaksanaan peningkatan produksi ayam ras/pedaging dan pendapatan 

peternak ayam ras pedaging baik bermitra, mandiri ataupun semi mandiri. 

2. Peternak ayam ras/pedaging bermitra, mandiri ataupun semi mandiri 

sebagai masukan dalam menetapakan langkah-langkah usahanya untuk 

peningkatan produksi, pendapatan dan pemasaran produknya 
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3. Peneliti lain, sebagai bahan pembanding atau pustaka untuk penelitian 

sejenis. 

 


