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ABSTRACT 

Research was conducted at Asahan District of North Sumatra. This 

study aimed to examine the risk production recourses and its 

relationship under broiler partnership scheme. 30 farmers who raised 

minimum 2000 birds. Three scales respondents were grouped into 

three scale involving scale 1 (controlling 2,500-3700 birds, n=9), 

scale 2  (having 4,000-8,000 birds, n=15) and scale 3 (raising >8,000 

birds, n=6). Primary data collection were conducted by means of 

questionnaires, interview, and direct observation and the secondary 

data were obtained from the related institutions. Descriptive  and 

correlation techniques were used to analyse the data. Results found 

that were three sources of risk production at the farm namely  

weather, predators and disease. The disease was the greatest  

production risk causing 2% mortality for scale 1, 1.93% for scale 2 

and 1.9% for scale 3. The greatest mortality caused by production 

sources of risk were present on a farm scale 1 with percentage of 

2.96%. Factors of production that has a strong relationship with the 

production risk were the feed on a scale  1 and DOC (Day old chick) 

on a scale 2 and factors of production that have relationships that are 

production risk is DOC (Day old chick) on farm scale 1. 

 

Keywords: risk sources, correlation, weather, predators and disease  
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RINKASAN 

 

 Peternak memilih beternak broiler karena masa produksi 

broiler relatif singkat dibandingkan dengan ternak lainnya, dengan 

masa produksi broiler 4-6 minggu. Tetapi usaha peternakan banyak 

ditemui beberapa kendala. Kendala yang di hadapi berupa tingginya 

tingkat resiko yang dihadapi oleh peternak, resiko yang biasa 

dihadapi oleh peternak adalah resiko harga yaitu dari harga-harga 

input atau pembelian DOC (Day old chick) serta harga penjualan 

produk berupa ayam hidup maupun produk olahan. Peternak juga 

dihadapkan dengan resiko produksi berupa cuaca, penyakit, hama, 

variasi genetik, dan waktu pelaksanaan kegiatan, serta terjadinya 

resiko sosial sekitar peternakan.  

 Tujuan dari penelitian ini antara lain mengidentifikasi 

sumber-sumber resiko produksi peternakan broiler dan menganalisa 

hubungan antara resiko produksi dengan penyebab resiko produksi. 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai masukan untuk peternak 

broiler pola kemitraan di kabupaten Asahan dalam pengambilan 

keputusan menghadapi resiko yang terjadi pada bisnisnya sehingga 

peternak dapat meminimalkan resiko yang terjadi. Sebagai bahan 

evaluasi dalam pengembangan usaha dan sebagai acuan untuk 

penelitian selanjutnya. 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 

(purposive sampling). Data didapat dengan cara wawancara 

menggunakan kuesioner terstruktur dan di observasi untuk 
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mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Sampel responden yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 orang peternak dengan 

minimum 2000 ekor, setelah dihitung sampel terdapat 3 skala 

peternakan yaitu skala 1 (2500-3700 broiler, n=9), skala 2 (4000-

8000 broiler, n=15) dan skala 1 (>8000 broiler, n=6). Data yang 

dikumpulkan pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif untuk 

mengetahui sumber-sumber resiko dan korelasi digunakan untuk 

mengetahui hubungan faktor-faktor produksi dengan resiko produksi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber-sumber resiko 

produksi pada usaha peternakan broiler di Kabupaten Asahan adalah 

cuaca, penyakit dan predator. Jumlah ayam yang mati akibat cuaca 

pada peternakan skala 1 sebanyak 0,53%, pada peternakan skala 2 

jumlah ayam yang mati sebanyak 0,58% dan peternakan skala 3 

jumlah ayam yang mati sebesar 0,57%. Predator yang menyerang 

broiler yaitu kucing, tikus, biawak dan anjing. Serangan predator 

menyebabkan kematian pada peternakan skala 1 sebesar 2%, pada 

peternakan skala 2 broiler yang mati sebesar 1,93% dan peternakan 

skala 3 sebesar 1,9% broiler yang mati. Kucing merupakan predator 

yang paling sering menyerang broiler pada umur DOC. Sumber 

resiko berupa penyakit yang sering menyerang broiler adalah CRD 

(Chronic Respiratory Disease), sebesar 57% peternak atau sebanyak 

17 peternak dari 30 peternak yang diteliti pernah mengalami 

ternaknya terserang penyakit CRD (Chronic Respiratory Disease). 

Persentase kematian akibat penyakit sebesar 0,43% pada peternakan 

skala 1, 0,33% pada peternakan skala 2 dan 0,31% pada peternakan 

skala 3.  

 Hasil uji korelasi antara pakan dengan resiko menunjukkan 

bahwa korelasi termasuk dalam kategori kuat dengan koefisien 

korelasi -0,669 pada peternakan skala pemeliharaan peternakan skala 

1, sedangkan pada peternakan skala 2 koefisien korelasi nya hanya -

0,110 yang berarti termaksud kategori lemah begitu juga dengan 

peternakan skala 3 berada pada kategori lemah dengan koefisien 

korelasi -0,353. Hal ini menunjukkan bahwa peternakan dengan 
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peternakan skala 1 terjadi hubungan yang sangat kuat antara variabel 

pakan dengan variabel resiko jika variabel yang lainnya tetap. 

Sedangkan arah hubungan negatif karena nilai r negatif, artinya jika 

manajemen pakan diperbaiki maka resiko produksi akan turun. 

 Hasil uji korelasi antara sekam dengan resiko produksi pada 

peternakan skala 1 dan peternakan skala 2 menunjukkan bahwa 

hubungan termasuk dalam kategori lemah dengan koefisien korelasi -

0,296 dan -0,357. Sedangkan peternakan skala 2 hubungan termasuk 

dalam kategori sangat lemah dengan nilai koefisien -0,60. Arah 

hubungan negatif karena nilai r negatif, artinya semakin banyak 

sekam digunakan dan manajemen perkandangan yang baik maka 

resiko produksi menurun.  

 Hasil uji korelasi antara kepadatan kandang dengan resiko 

peternakan skala 1 dan peternakan skala 3 ekor hubungan berada 

pada kategori lemah dengan masing-masing koefisien korelasi yaitu 

0,235 dan 0,393, sedangkan peternakan skala 2 hubungan berada 

pada kategori sangat lemah dengan koefisien korelasi 0,011. Arah 

hubungan positif karena nilai r positif, artinya semakin tinggi 

kepadatan kandang maka resiko produksi meningkat.  

 Hasil uji korelasi antara pekerja dengan resiko produksi pada 

peternakan skala 1 dan peternakan skala 3 hubungan berada pada 

kategori lemah dengan masing-masing koefisien korelasi yaitu -

0,393 dan -0,253, sedangkan peternak  dengan peternakan skala 2 

hubungan pekerja dengan resiko produksi berada pada kategori 

sangat lemah karena koefisien korelasi -0,46. Hubungan pekerja 

dengan resiko produksi memiliki hubungan yang negatif karena nilai 

r negatif yang artinya jika pekerja ditambah maka resiko produksi 

akan menurun.  

 Hasil uji korelasi antara DOC (Day old chick) dengan resiko 

produksi pada peternakan skala 1 berada pada kategori sedang 

dengan koefisien korelasi 0,575, s peternakan skala 2 hasil uji 

korelasi berada pada kategori lemah dengan nilai koefisien korelasi 

0,390 dan peternakan skala 3 hasil uji korelasi berada pada kategori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

kuat dengan koefisien korelasi 0,776. Hubungan DOC dengan resiko 

produksi memiliki hubungan yang negatif karena nilai r positif yang 

artinya yang diartikan jika terjadi penambahan DOC (Day old chick) 

tetapi tidak didukung dengan manajemen pemeliharaan yang tidak 

baik maka dan kualitas DOC (Day old chick) buruk maka resiko 

produksi akan meningkat. 

 Kesimpulan Hasil penelitian resiko  pada peternakan skala 1 

(pemeliharaan 2.500-3.700 broiler), skala 2 (pemeliharaan 4000-

8000 broiler), dan skala 3 (pemeliharaan >8000 ekor) memperoleh 

hasil sebagai berikut terdapat 3 sumber resiko produksi pada 

peternakan yaitu cuaca, predator dan penyakit. Sumber resiko 

penyakit merupakan sumber resiko terbesar yang menyebabkan 

kematian dengan presentase kematian 2% untuk peternakan skala 1, 

1,93% untuk peternakan skala 2 dan 1,9% untuk peternakan skala 3. 

Kematian terbesar yang disebabkan oleh sumber resiko produksi 

terdapat pada peternakan skala 1 dengan presentase 2,96%. Faktor 

produksi yang memiliki hubungan yang kuat dengan resiko produksi 

adalah pakan pada skala 1 dan DOC (Day old chick) pada skala 2 

dan faktor produksi yang memiliki hubungan yang sedang dengan 

resiko produksi adalah DOC (Day old chick) pada peternakan skala 

1. Faktor produksi berupa pakan memiliki arah hubungan negatif 

yang diartikan jika manajemen pemberian pakan diperbaiki maka 

akan menurunkan tingkat resiko produksi. Sedangkan faktor resiko 

produksi berupa DOC (Day old chick) arah hubungannya positif 

yang diartikan jika terjadi penambahan DOC (Day old chick) tetapi 

tidak didukung dengan manajemen pemeliharaan yang tidak baik 

maka resiko produksi akan meningkat. Saran penelitian ini sumber-

sumber resiko produksi dapat diminimalisir dengan cara manajemen 

pemeliharaan seperti biosecurity dan sanitasi kandang. Renovasi 

kandang secara berkala juga diperlukan sehingga ternak menjadi 

nyaman. Variabel pakan dan kepadatan kandang merupakan faktor 

resiko yang memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap resiko 

produksi berupa kematian (deplesi), perlu dilakukan manajemen 
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lebih baik sehinga faktor-faktor produksi dapat menjadi pengurang 

resiko pada usaha peternakan broiler. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pertumbuhan komoditas perunggasan di Indonesia sangat 

cepat di bandingkan komoditas peternakan lainnya, salah satunya 

adalah broiler yang merupakan komoditas peternakan yang 

pertumbuhannya sangat cepat. Tahun 2013-2017 pertumbuhan broiler 

sebesar 4,03% (DJPKH, 2017). Pertumbuhan industri broiler yang 

sangat cepat dipengaruhi oleh karakteristik broiler itu sendiri.  

Peternak memilih beternak broiler karena memiliki masa 

produksi yaitu relatif singkat dibandingkan dengan ternak lainnya. 

Menurut Yemima (2014) broiler memiliki keunggulan yaitu siklus 

produksi yang cukup singkat dalam waktu 4-6 minggu sudah dapat 

dipanen dengan bobot badan 1,5-1,56 kg\ekor. Modal yang 

dikeluarkan oleh peternak cepat kembali dan keuntungan dapat 

dihasilkan dengan maksimal. Karakteristik ini yang membuat daya 

tarik dalam menjalankan usaha komoditas broiler. Pengembang 

biakan broiler juga tidak memerlukan lahan yang begitu luas karena 

kandang ayam dapat dibuat bertingkat, dan bahan pembuatan kandang 

sangat sederhana dapat menggunakan bambu atau kayu dan ditutup 

menggunakan tirai terpal, permintaan daging ayam juga cukup banyak 

di pasaran. 

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya protein hewani 

juga mulai meningkat. Sektor-sektor penunjang produksi broiler juga 

mulai meningkat seperti banyaknya rumah-rumah makan yang 

menyediakan menu berbahan dasar daging broiler, banyaknya 

swalayan-swalayan menjual daging ayam dalam bentuk utuh maupun 

daging olahan. Hal ini yang mengidentifikasi bahwa beternak broiler 

memiliki prospek yang menjanjikan dibanding komoditas lainnya.  

Tingkat konsumsi per kapita rata-rata daging broiler lebih 

banyak dibandingkan dengan komoditas peternakan lainnya. Menurut 

data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2017) 
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bahwa rata-rata konsumsi daging per kapita pada tahun 2016 

komoditas daging sapi sebanyak 0,41 kg,  daging babi 0,62 kg, daging 

ayam ras 5,11 kg dan ayam kampung 0,62 kg. Peningkatan konsumsi 

daging broiler per kapita per tahun juga didasari oleh pertumbuhan 

jumlah penduduk Indonesia, pendapatan masyarakat Indonesia, dan 

harga daging broiler yang relatif lebih murah dibandingkan dengan 

komoditas lainnya. 

Harga daging boiler lebih murah dibandingkan harga daging 

dari komoditas ternak lainnya. Menurut data dari Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan (2018) bahwa harga untuk 1 kg daging 

broiler sebesar Rp. 34.000.-, daging kambing Rp. 80.000.-, daging 

ayam buras Rp.60.000.-, daging sapi murni Rp.107.000.- data tersebut 

merupakan data sementara. Harga daging broiler yang hanya 

Rp.34.000.- lebih murah dibandingkan dengan harga untuk pembelian 

daging ayam buras ataupun harga dari daging sapi dan kambing, jadi 

konsumen lebih memilih mengkonsumsi daging broiler dari segi 

ekonomis. 

Pertumbuhan komoditas broiler di Indonesia dapat dilihat 

berdasarkan jumlah produksi setiap tahunnya yang terus meningkat. 

Menurut Muliany (2016) bahwa proyeksi permintaan daging ayam ras 

dan buras pada tahun 2017-2020 akan meningkat dengan pertumbuhan 

rata-rata sebesar 0,52% per tahun. Berdasarkan data Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan (2017) bahwa pertumbuhan 

broiler di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yaitu 

pada tahun 2013 produksi sebanyak 1.497,87 ton, tahun 2014 produksi 

sebanyak 1.544,38 ton, tahun 2015 produksi sebanyak 1.628,31 ton, 

tahun 2016 produksi sebanyak 1.905,60 ton, dan tahun 2017 jumlah 

produksi 1848,06 ton yang merupakan angka sementara. Data tersebut 

menjelaskan bahwa pertumbuhan produksi terbesar terjadi pada tahun 

2016, yaitu sebesar 1848,06 ton. Hal ini diduga karena adanya investor 

yang bertambah dalam bidang broiler untuk menanamkan modal pada 

usaha peternakan broiler.  
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Peternakan broiler berkembang pesat karena usaha dalam 

bidang komoditas ini dapat dikembangkan dalam populasi besar 

maupun populasi kecil atau peternakan rakyat. Kabupaten Asahan 

merupakan daerah sentra penghasil produk agribisnis maupun 

peternakan, salah satunya yaitu penghasil broiler. Peningkatan 

produksi broiler akan optimal jika dilakukannya pengelolaan yang 

baik. Pengelolaan yang baik didukung oleh manajemen yang baik 

pula. Manajemen yang baik berupa manajemen produksi, manajemen 

keuangan maupun manajemen pemasarannya. Pelengkap semua itu 

yaitu infrastruktur yang memadai juga seperti akses jalan, listrik, 

telepon, sumber mata air, serta kandang yang layak untuk ternak. 

Data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan tahun 2017 menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Utara 

merupakan provinsi dengan jumlah populasi broiler  terbesar di Pulau 

Sumatera. Populasi ayam ras broiler di Provinsi Sumatera Utara pada 

tahun 2017 sebanyak 54.968.161 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa 

Sumatera utara memiliki potensi dalam pengembangan usaha ternak 

broiler. Jumlah produksi daging broiler di Provinsi Sumatera Utara 

cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke 

tahun. Menurut data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

(2017) populasi ayam ras broiler pada tahun 2015 sebanyak 

49.798.186 ekor, tahun 2016 sebanyak 54.398.314 ekor, dan tahun 

2017 sebanyak 54.968.161 ekor. Hal ini mengidentifikasikan bahwa 

komoditas broiler mampu memberikan kontribusi bagi subsektor 

peternakan, khususnya bagi pembangunan perekonomian daerah. Hal 

ini didukung dengan ketersediaan lahan yang cukup luas, kondisi alam 

yang cukup mendukung, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang 

cukup memadai. 

Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten yang 

terletak di Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 3.675 km2 yang 

merupakan daerah dataran rendah 1.000 meter diatas permukaan laut. 

Pertumbuhan peternakan di Kabupaten Asahan sebenarnya masih 

kecil dibandingkan dengan populasi agrikultur lainnya seperti 
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perikanan dan perkebunan. Walaupun begitu daerah di Kabupaten 

Asahan masih asri, karena merupakan daerah perkebunan kelapa sawit 

dan karet. Daerah tersebut sangat cocok dikembangkan sektor 

peternakan nya. Menurut data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan tahun (2016) Asahan menduduki peringkat nomor tiga 

penghasil broiler di Sumatera Utara dengan jumlah 7.223.888 ekor. 

Pola usaha peternakan broiler di Kabupaten Asahan adalah peternakan 

dengan pola kemitraan.  

Hubungan kemitraan dilakukan untuk mengurangi sedikit 

resiko yang dihadapi oleh Kabupaten Asahan. Namun tidak menutup 

kemungkinan kalau peternakan broiler dapat terjadi resiko karena 

pada peternakan tersebut masih terdapat fluktuasi tingkat 

produktivitas dan tingkat pendapatan yang diperoleh Kabupaten 

Asahan ada setiap periode produksi. 

Menurut Lestari (2013) bahwa kendala di bidang agribisnis 

yang sering dialami oleh petani adalah resiko, dimana resiko sangat 

berkaitan dengan ketidakpastian. Usaha peternakan banyak ditemui 

beberapa kendala. Kendala yang di hadapi berupa tingginya tingkat 

resiko yang dihadapi oleh peternak, resiko yang biasa dihadapi oleh 

peternak adalah resiko harga yaitu dari harga-harga input atau 

pembelian DOC (Day old chick) serta harga penjualan produk berupa 

ayam hidup maupun produk olahan. Peternak juga dihadapkan dengan 

resiko produksi berupa cuaca, penyakit, hama, variasi genetik, dan 

waktu pelaksanaan kegiatan, serta terjadinya resiko sosial sekitar 

peternakan. Peternak seharusnya disertai dengan pengetahuan tentang 

meminimalkan resiko dan cara menghadapinya untuk meminimalkan 

angka kerugian peternak. 

Peternakan di Indonesia terutama peternakan kecil yang 

belum menerapkan sistem manajemen resiko di dalam peternakan nya. 

Padahal adanya resiko yang dihadapi setiap periode produksi broiler 

pada peternak, harusnya disertai adanya kemampuan dalam mengelola 

resiko dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian. Resiko yang 

dihadapi oleh peternak broiler pola kemitraan di Kabupaten Asahan 
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perlu dianalisis karena untuk menekan tingkat probabilitas terjadinya 

resiko maupun dampak yang ditimbulkan oleh resiko yang terjadi. 

Melalui kegiatan analisis ini diharapkan peternak dapat meningkatkan 

keterampilan menangani dalam menghadapi resiko, sehingga 

mendapatkan hasil produksi yang optimal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 

1. Sumber-sumber resiko produksi apa saja yang terjadi pada 

peternakan broiler di kabupaten Asahan? 

2. Faktor-faktor produksi apa saja yang memiliki hubungan dengan 

resiko produksi peternakan broiler di Kabupaten Asahan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi sumber-sumber resiko produksi peternakan 

broiler di Kabupaten Asahan 

2. Menganalisa hubungan antara resiko produksi dengan  faktor-

faktor produksi (Pakan, tenga kerja, sekam, kepadatan kandang 

dan DOC).  

 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Sebagai masukan untuk peternak broiler pola kemitraan di 

kabupaten Asahan dalam pengambilan keputusan menghadapi 

resiko yang terjadi pada bisnisnya sehingga peternak dapat 

minimalisasi resiko yang terjadi. 

2. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Usaha peternakan broiler sangat banyak diminati oleh 

kalangan peternak, karena komoditas unggas yang satu ini memiliki 

potensi yang sangat besar seperti masa produksi broiler yang cukup 
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singkat antara 30-35 hari. Menurut Yemima (2014) keunggulan ayam 

broiler adalah siklus produksi yang singkat yaitu dalam waktu 4-6 

minggu ayam broiler sudah dapat dipanen dengan bobot badan 1,5-

1,56 kg/ekor. Ayam pedaging merupakan ternak penghasil daging 

yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan ternak potong lainnya 

(Fitrah, 2013). Akan tetapi, peternakan broiler juga dihadapkan 

dengan resiko produksi yang terjadi dan mengakibatkan fluktuasi pada 

pendapatan peternak. 

Menurut Harvey (2008) bahwa resiko didefinisikan menjadi 2 

yaitu resiko yang dapat diukur atau dihitung kemungkinan dari segala 

aktivitas yang dilakukan dan dapat diklarifikasikan dalam beberapa 

cara, pengertian resiko yang ke dua yaitu resiko yang didefinisikan 

sebagai ketidakpastian karena adanya kejadian masa depan yang bisa 

mempengaruhi pencapaian tujuan strategi, operasional dan keuangan. 

Peternakan broiler yang berada di Kabupaten Asahan 

merupakan peternakan dengan pola kemitraan, yang rata-rata 

memiliki populasi sebanyak 8.000 ekor setiap periode nya. Walaupun 

peternak melakukan kemitraan tapi masih dihadapkan dengan resiko 

produksi. David (2013) menyatakan bahwa resiko produksi 

merupakan suatu kejadian yang banyak menimbulkan kerugian bagi 

seorang peternak, hal ini disebabkan oleh ketidakpastian iklim 

intensitas serangan penyakit dan faktor-faktor yang berada di luar 

kontrol peternak. Sekarrini, Harisudin, Riptanti (2016) menyatakan 

bahwa resiko produksi dipengaruhi oleh keadaan kandang dan DOC 

(Day Old Chick), karena kurang tepat penggunaan input dan waktu 

pelaksanaannya faktor-faktor produksi dapat menjadi resiko produksi. 

Menurut Solihin (2009) faktor-faktor produksi di dalam peternakan 

broiler adalah lahan, alat-alat peternakan, pakan ayam, bibit ayam, 

vaksin dan tenaga kerja.  Sedangkan untuk sumber-sumber resiko 

produksi ayam broiler adalah deplesi yang disebabkan oleh penyakit, 

cuaca dan predator. Pinto (2011) menyatakan bahwa sumber-sumber 

resiko  produksi, yaitu kepadatan kandang, perubahan pada cuaca, 

hama, predator dan penyakit. 
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Kosura, Joseph, Adam, dan Edward (2006) menyatakan 

bahwa langkah yang harus diambil oleh petani dalam menghadapi 

resiko adalah identifikasi resiko, analisis resiko, penilaian resiko dan 

memilih untuk menghindari, mencegah atau mengelola resiko 

tersebut. Menurut Sarwono (2006),  analisis korelasi digunakan untuk 

mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel lainnya 

dianggap berpengaruh dikendalikan atau dianggap tetap. Sedangkan 

analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran sumber-

sumber resiko yang terjadi.    
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Studi Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berhubungan dengan resiko sudah banyak 

dilakukan sebelumnya. Tetapi penelitian yang berhubungan tentang 

resiko terhadap usaha peternakan broiler masih sangat sedikit, 

terutama tentang resiko produksi broiler, sehingga hanya sebagian 

penelitian terdahulu yang bisa dijadikan bahan acuan dalam penulisan 

penelitian ini.  

Menurut Pinto (2011), sumber-sumber resiko produksi, yaitu 

kepadatan kandang, perubahan pada cuaca, hama, predator dan 

penyakit. Penelitian Pinto (2011), sedikit memiliki perbedaan dengan 

Butarbutar (2014) sumber resiko yang dihadapi oleh peternak, yaitu 

penyakit, suhu udara pada kandang, dan non penyakit (luas kandang, 

stress, dan terinjak pekerja dan predator). Menurut Subkhie, Suryahadi 

dan Amiruddin (2012) bahwa masalah yang dihadapi oleh peternak 

pada aspek non peyakit adalah terinjak pekerja, penumpukan DOC 

akibat kedinginan, atau stres yang berlebihan dan dimakan oleh 

binatang pemangsa. 

Menurut Nugraha (2011), faktor-faktor produksi  yang bisa 

meningkatkan produktivitas broiler adalah jumlah DOC, pakan, 

pemanas, tenaga kerja, dan luas kandang, sedangkan faktor produksi 

yang dapat menimbulkan resiko produksi yaitu DOC, protect enro, 

dan tenaga kerja, sedangkan pakan, obat-obatan, vaksin serta pemanas 

adalah faktor yang mengurangi resiko.  

Menurut  Tonl, Brigitte and Philippe (2010), Day old Chick 

(DOC) merupakan faktor penentu yang menyebabkan peternak 

menghadapi resiko produksi karena  jika Day Old Chick (DOC) yang 

dibeli oleh peternak  dari pemasok memiliki kualitas yang tidak bagus 

seperti kecacatan, atau bisa juga membawa penyakit menular seperti 

AI. Menurut Fadillah (2004), bahwa faktor penentu keberhasilan 

beternak broiler komersial adalah DOC yang berkualitas. DOC yang 
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dipelihara memiliki kualitas yang baik maka tidak akan terjadi kendala 

yang berarti selama pemeliharaannya, sehingga performa yang 

dihasilkan tergantung dengan variabel lain, sebaliknya jika DOC yang 

dipelihara berkualitas jelek, produksi yang dicapai tidak mungkin 

optimal walaupun variabel lainnya yang diberikan sudah maksimal. 

Menurut Vinanda, Harianto, dan Lukytawati (2015) 

menunjukkan bahwa pakan merupakan pengurang resiko produksi 

karena, pakan memiliki nilai koefisien yang berpengaruh positif dan 

nyata terhadap produksi broiler. Nilai koefisien sebesar 0,78 pada 

peternak mandiri dan pada peternak mitra sebesar 0,72 dengan taraf 

nyata 1%. Tetapi menurut Ojo (2005), penyakit yang disebabkan oleh 

parasit pada pakan berpengaruh nyata terhadap resiko produksi 

dengan nilai sebesar 0,787 dan 0,212 tetapi dapat diatasi dengan 

manajemen pemeliharaan yang baik. Nurcholis, Dewi dan Barep 

(2009) menyatakan bahwa pemberian pakan harus diperhatikan 

kualitasnya, karena jika kualitas pakan yang diberikan jelek akan 

menghambat produksi unggas tersebut.  

Menurut Odemero and Oghenesuvwe (2016) menyatakan 

bahwa kepadatan kandang merupakan variabel yang memiliki dampak 

pada faktor resiko karena semakin tinggi kepadatan kandang maka 

semakin tinggi pula dampak resiko yang akan dihadapi oleh peternak. 

Hasil ini didapat jika kepadatan kandang tinggi penularan penyakit 

semakin cepat sehingga nilai mortalitas pada ayam akan tinggi. 

Kepadatan kandang menurut Fadilah (2013) bahwa semakin tinggi 

kepadatan kandang maka sirkulasi di dalam kandang dapat menurun. 

Rasyaf (2007) menyatakan bahwa kandang terbuka memiliki 

kapasitas antar 8-10 ekor/m2, sedangkan kandang tertutup memiliki 

maksimal 14 ekor/m2.  

Vinanda dkk (2015) menyatakan bahwa sekam merupakan 

variabel yang memperkecil resiko produksi, dengan penjelasan bahwa 

setiap penambahan sekam akan variabel memperkecil. Menurut 

Mulyatini (2010), penyebaran sekam dilakukan dengan ketebalan 8-

10 cm yang berfungsi sebagai penghangat. 
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Data dari REAS and RERAD (2010) bahwa penyakit pada 

ternak sangat berkontribusi terhadap total resiko dalam peternakan, 

ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Pertama penyakit dapat 

mempengaruhi hasil produksi karena tingkat pertumbuhan ternak 

menurun yang diakibatkan meningkatnya morbiditas. Hal terburuk, 

ternak harus dimusnahkan untuk upaya memperkecil penyebaran 

penyakit dan memberantas penyakit. Kedua, penyakit mempengaruhi 

permintaan, karena adanya peraturan pemerintah mengatur 

perdagangan hasil ternak yang terkena penyakit untuk menjaga 

kesehatan masyarakat. Penyakit juga dapat menyebabkan resiko 

harga, karena terjadinya penurunan permintaan, yang menyebabkan 

peternak akan menekan harga serendah-rendahnya atau peternak tidak 

dapat memasarkan ternaknya ke pasar untuk menghindari penularan 

penyakit yang lebih besar. Weidosari dan Wahyu Wardani (2015), 

penyakit yang sering menyerang ayam adalah gumboro, CRD, 

newcastle disease (ND), coccisiosis, bakteri Escherichia coli, dan 

jamur. Selain penyakit predator juga mempengaruhi produksi yang 

menyebabkan terjadinya resiko.  

Menurut Pinto (2011) bahwa resiko produksi yang dialami 

peternak yang terbesar adalah hama predator memiliki tingkat 

kejadian 38,4%, kemudian angka kejadian yang diakibatkan 

kepadatan ruang sebesar 33,7% dan penyakit sebesar 33 %. Menurut 

Fitri (2014) bahwa predator merupakan sumber resiko karena 

peternakan ayam berada jauh dari pemungkiman penduduk, hal ini 

menyebabkan resiko predator berupa musang, anjing dan kucing dapat 

memangsa ternak. Predator tidak mempengaruhi secara nyata terhadap 

produksi karena kandang sudah dilengkapi dengan kawat. 

Offayana, Widyantara, dan Gusti (2016) menyatakan bahwa 

resiko yang diberikan oleh tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap 

hasil produksi usaha agribisnis dan kejadian yang diberikan tidak 

terlalu sering. Kesalahan yang dilakukan tenaga kerja yaitu dalam 

proses panen dan pasca panen yang diakibatkan oleh ketidak telitinya 

pekerja. Mengatasi ketidak telitinya pekerja dengan pemberian 
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pengarahan dan pelatihan SOP (standar operasional pekerja) pada saat 

pengendalian hama dan penyakit maupun proses panen. Penelitian 

Amelia (2012) menyatakan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh 

terhadap resiko maupun pendapatan peternak karena peternak dengan 

populasi kecil biasanya tidak menggunakan tenaga kerja melainkan 

pemilik peternak atau keluarga yang mengelola peternakan tersebut.  

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Broiler  

Broiler yang diserang disebut juga dengan ayam ras pedaging 

merupakan ras unggas unggulan dalam penghasil daging dengan masa 

produksi yang sangat cepat. Menurut Murtidjo (2003) bahwa ternak 

broiler merupakan ternak yang memiliki nilai ekonomis yang paling 

tinggi dengan ternak yang lainnya, kelebihan yang dimiliki antara lain 

kecepatan pertambahan/produksi daging dalam waktu yang relatif 

cepat dan singkat atau sekitar 4-5 minggu produksi daging sudah dapat 

dipasarkan atau dikonsumsi. Menurut Hanifah (2010) bahwa 

klasifikasi broiler adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Philum   : Chordata  

Kelas    : Aves 

Subkelas  : Neonithes 

Ordo    : Galliformis  

Genus    : Gallus 

Spesies  : Gallus domesticus 

Menurut Abidin (2002) bahwa ayam ras pedaging merupakan 

hasil perkawinan silang dan dengan sistem berkelanjutan sehingga 

mutu genetiknya bisa dikatakan baik. Menurut Siregar, Sabrani dan 

Pramu (1991), ayam broiler dalam klasifikasi ekonomi memiliki sifat-

sifat antara lain, ukuran badan besar, penuh daging yang berlemak, 

temperamen tenang, pertumbuhan badan cepat serta efisiensi 

penggunaan ransum tinggi. Mutu genetik yang baik pada ternak ini 

yang menyebabkan produksi maksimal jika ternak tersebut diberi 
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faktor lingkungan yang mendukung, misalnya pakan yang memiliki 

kualitas tinggi, sistem perkandangan yang nyaman, serta perawatan 

kesehatan dan pencegahan penyakit. 

 

2.2.2 Usaha Peternakan Broiler 

Usaha peternakan broiler merupakan jenis unggas yang 

diambil dagingnya. Usaha dalam bidang peternakan broiler 

merupakan usaha yang sangat menguntungkan karena pertumbuhan 

manusia yang sangat cepat dan masyarakat yang mulai sadar akan gizi 

mulai bertambah. Broiler merupakan salah satu penyumbang stok 

pakan dalam bidang peternakan. Permintaan akan daging ayam cukup 

stabil dan terus meningkat. Peningkatan permintaan broiler salah 

satunya karena harga yam broiler yang cukup terjangkau.  

Usaha broiler merupakan usaha yang paling cepat 

produksinya untuk menghasilkan bahan pangan hasil hewani yang 

berkualitas dan memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Menurut 

Murtidjo (2002), menyatakan bahwa broiler merupakan ayam yang 

kemampuannya dalam memproduksi sangat cepat sehingga saat ini 

banyak dikembangkan oleh masyarakat. Genetik broiler saat ini sudah 

dikembangkan dan sudah terseleksi keunggulan potensi genetiknya 

seperti ukuran tubuh besar proporsi daging karkas yang tinggi, 

kerangka tulang kuat, pertumbuhan cepat, warna kulit putih atau 

kuning bersih, memiliki konversi pakan yang baik, dan tahan terhadap 

penyakit (Fadilah, 2005). 

 

2.2.3 Usaha Peternakan Broiler dengan Pola Kemitraan 

Usaha peternakan dengan pola kemitraan adalah salah satu 

alternatif untuk mendapatkan modal kerja. Peternak melakukan usaha 

dengan pola kemitraan karena banyaknya peternak yang kesulitan 

mendapatkan modal kerja untuk menjalankan usaha peternakan nya. 

Keuntungan melakukan kemitraan, modal kerja yang dibutuhkan tidak 

terlalu besar dan resiko kerugian yang ditanggung peternak pun 

semakin kecil dan mendapatkan jaminan pemasaran hasil produksi. 
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Menurut Hartono (2012), kemitraan adalah suatu strategi yang 

dilakukan oleh 2 atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk 

memberi keuntungan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan 

dan saling membesarkan. LIPTAN (2000), kemitraan usaha adalah 

jalinan kerja sama usaha yang saling menguntungkan antara 

pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (perusahaan 

mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha 

besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. 

Usaha pola kemitraan perusahaan berkewajiban menyediakan 

sapronak (DOC, pakan, obat, vitamin, vaksin) dan tenaga pembimbing 

teknis (dokter hewan, petugas penyuluh lapangan), sedangkan 

peternak berkewajiban menyediakan lahan, kandang, tenaga kerja. 

Jadi, dapat diartikan bahwa pola kemitraan adalah bisnis yang 

dijalankan oleh ke dua belah pihak dimana saling membutuhkan dan 

mengembangkan sektor peternakan. Peraturan Menteri Agribisnis 

Republik Indonesia tahun 2017 No 13 mendefinisikan kemitraan 

usaha peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar 

prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, 

menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan. 

Menurut Yulianti (2012) bahwa ada beberapa faktor yang 

menyebabkan peternak melakukan usaha dengan pola kemitraan 

yaitu: 

1. Tersedianya sarana produksi peternakan;  

2. Tersedia tenaga ahli;  

3. Modal kerja dari inti; dan  

4. Pemasaran terjamin  

 

2.2.4 Bagi Hasil 

Menurut Undang-Undang Peternakan Tahun 1967 pasal 17 

tentang Bagi Hasil Ternak dan Persewaan Ternak, ayat (1) peternak 

atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat yang 

dititipkan kepada orang lain untuk dipelihara baik-baik, diternakkan 

dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar 
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kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang 

disetujui oleh kedua belah pihak, ayat (2) waktu tertentu yang 

dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari 5 tahun jika ternak atas 

dasar bagi hasil tersebut termasuk ternak besar tetapi untuk ternak 

kecil jangka waktu itu dapat diperpendek (Andriastuti, 2005). 

Kemitraan dengan sistem bagi hasil adalah suatu bentuk 

kemitraan dengan inti menyediakan sapronak sedangkan peternak 

mitra menyediakan kandang, operasional, dan tenaga kerja. 

Pemasaran dilakukan oleh inti ataupun bersama-sama tergantung 

kesepakatan kontrak (Tamaluddin, 2014). 

Bagi hasil dalam kemitraan bila harga ayam pedaging turun 

akan berdampak negatif bagi perusahaan, apabila harga turun maka 

perusahaan akan mengalami kerugian akibat pendapatan yang 

menurun dan tetap membeli ayam dari plasmanya sesuai harga 

kontrak. Akan tetapi, jika pergerakan harga ayam meningkat akan 

memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Pada saat inilah 

perusahaan mendapatkan penghasilan yang tinggi (Lestari, 2009).  

Pendapatan yang diterima oleh peternak ditentukan 

berdasarkan sistem pembagian hasil yang dipilih oleh peternak. 

Keuntungan yang diperoleh merupakan selisih dari total nilai produksi 

terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi 

(Cepriadi dkk, 2010).  

Menurut Sirajuddin (2008), menyatakan bahwa pola 

kemitraan yang dilaksanakan oleh peternak dengan PT. Primatama 

Karya Persada menunjukkan untuk, melakukan kerja sama antara 

pihak inti dan plasma maka syarat yang harus disiapkan plasma antara 

lain menyediakan lahan untuk kandang dan syarat-syarat lainnya yang 

telah disepakati sehingga untuk mendapatkan sistem bagi hasil yang 

diterapkan yaitu dengan memperhitungkan pendapatan yang diperoleh 

perusahaan inti dan juga pendapatan peternak yang bermitra. 

Pendapatan yang diperoleh peternak ayam ras pedaging yaitu dari 

hasil penjualan ayam broiler itu sendiri dan juga uang prestasi 

pemeliharaan. Peternak yang bermitra memiliki keuntungan yang 
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relatif stabil karena terikat dengan harga kontrak yang tidak 

dipengaruhi harga pasar. Sisi lain perusahaan inti dalam kemitraan 

bertindak sebagai pembeli produk (output) dan penjual sarana 

produksi (input) tunggal kepada peternak mitranya, sehingga 

perusahaan inti bertindak sebagai perusahaan monopoli pada pasar 

output dan perusahaan monopoli pada pasar input. 

 Harga output yang diterima peternak mitra bisa lebih rendah 

dan harga jual input dari perusahaan dapat ditetapkan lebih tinggi. 

Kemitraan usaha menjadikan usaha kegiatan produksi terus berjalan 

karena adanya jaminan kelancaran sarana produksi dan pengawasan, 

tapi belum tentu dapat meningkatkan pendapatan peternak mitra 

(Dilla, 2011). Peningkatan kebutuhan daging dan telur unggas, dilihat 

dari sisi penghasilan bagi peternak unggas lokal belum dapat 

dikatakan sejahtera, karena salah satunya terkait dengan permodalan. 

Sekretaris DPP Pengusaha Peternak Unggas Indonesia (PPUI), 

keuntungan dari peningkatan konsumsi unggas tersebut lebih 

dinikmati oleh para peternak 

Perusahaan Modal Asing (PMA) yang transaksinya mencapai 

70℅, sedangkan untuk peternak lokal hanya 30℅. Sehingga untuk 

memenuhi permodalan yang cukup, maka selama ini peternak 

melakukan kemitraan dengan perusahaan peternakan, umumya 

dengan sistem kemitraan inti plasma (Suparmadi, 2013) 

 

2.2.5 Produksi 

Produksi merupakan suatu proses transformasi atau 

perubahan dari dua atau lebih input (sumber daya) menjadi satu atau 

lebih output. Soekartawi (2003), produksi merupakan kegiatan yang 

terjadi dalam menciptakan komoditas melalui usaha tani atau usaha 

lainnya dan dapat merubah input (masukan) menjadi output 

(keluaran). Input merupakan masukan atau bahan baku yang 

dipergunakan untuk menciptakan suatu produk yang disebut dengan 

output. Menurut Debertin (1986), hubungan antara input (sumber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

daya) dengan output (komoditas) dapat dijelaskan dengan fungsi 

produksi.  

 

2.2.6 Kandang 

Menurut Umam, Prayogi, dan Ani (2013), kandang sangat 

mempengaruhi produksi ayam tingkat keberhasilan dalam 

pemeliharaan bergantung pada kandang yang digunakan, oleh karena 

itu kondisi kandang harus diperhatikan dengan baik terutama 

mengenai temperatur lingkungan, kelembaban dan sirkulasi udara. 

Sebelum memulai beternak broiler peternak harus memikirkan lokasi 

kandang karena lokasi kandang juga mempengaruhi produksi. 

Menurut Sumano (2009), dalam menentukan usaha peternakan harus 

memperhatikan faktor sosial yaitu kandang tidak boleh berada di 

dalam pemukiman penduduk dikarenakan limbah dapat mengganggu 

kenyamanan penduduk. Faktor kedua adalah faktor yang berpengaruh 

terhadap ternak yang meliputi sirkulasi udara, ketersediaan air dan 

ketenangan lingkungan ternak. Menurut Santoso dan Sudaryani 

(2009), jarak antar lokasi peternakan dengan pemungkiman minimal 

500 meter sedangkan dengan peternakan lainnya berjarak 1.000 meter. 

Kementan (2014), jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain 

bukan kandang minimal 25 (dua puluh lima ) meter. 

Menurut Rembet (2013) mengatakan bahwa konstruksi 

kandang harusnya dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas sehingga 

kuat dan tahan lama penggunaannya. Menurut Murni (2009), syarat–

syarat kandang broiler yang baik agar social welfare ayam terjaga 

adalah: 

a. Dinding kandang dapat terbuat dari papan, bilah bambu, ram 

kawat. Dinding kandang tidak boleh terlalu rapat, hal ini 

dimaksudkan untuk keleluasaan sirkulasi udara kandang, dan 

tidak boleh terlalu jarang sehingga predator tidak dapat masuk 

kedalam kandang. 
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b. Arah kandang sebaiknya membujur timur-barat. Hal ini 

dimaksudkan agar ayam tidak terlalu kepanasan, tetapi pagi hari 

masih dapat memperoleh sinar mata hari, 

c. Tinggi tiang tengah ke atap minimal 6-7 meter dan tiang tepi 

minimal 2.5 - 3 meter, hal ini berhubungan dengan sirkulasi udara 

dalam kandang, lebar kandang maksimal 6-8 m. 

d. Atap kandang dirancang sesuai dengan fungsinya yaitu 

melindungi bangunan beserta isinya dari hujan, panas matahari 

atau angin. 

e. Lantai kandang sebaiknya disemen kasar sehingga mudah 

dibersihkan dan akan mengurangi dari bahaya penyakit 

coccidiosis. 

Menurut Pramudiati dan Effendy (2009), pemilihan model 

kandang disesuaikan dengan tujuan pemeliharaan dan umur ayam. 

Ada beberapa tipe kandang broiler antara lain:    

a. Tipe panggung, tanpa alas kandang, kotoran langsung jatuh ke 

tanah. 

b. Tipe panggung, dengan menggunakan alas litter.  

c. Tipe  litter  lebih  banyak  dipakai  peternak,  karena  lebih  mudah  

dibuat  dan  lebih  murah. Muharlien dan Rachmawati (2011), 

Lantai kandang diberi alas (litter) berfungsi untuk menyerap air, 

agar lantai kandang tidak basah oleh kotoran ayam, karena itu 

bahan yang digunakan untuk litter harus mempunyai sifat mudah 

menyerap air, tidak berdebu dan tidak basah. 

Kepadatan kandang harus diperhatikan karena dapat 

meningkatkan angka mortalitas pada ternak. Menurut Bell dan Weaver 

(2002), peningkatan kepadatan pada kandang dapat menyebabkan 

berkurangnya konsumsi ransum, menurunnya pertumbuhan, 

menurunkan efisiensi makan, meningkatkan mortalitas dan 

kanibalisme. Menurut Murni (2009) bahwa tingkat sebaran ternak 

disesuaikan dengan umur ternak tersebut. Sesuai dengan pendapat 

Mazia (2009) bahwa kapasitas kandang ayam broiler disesuaikan 

menurut umur ayam, seperti yang tertera pada Tabel. 1 
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Tabel 2.1 Tabel kepadatan kandang broiler 

Umur(hari) Kapasitas (ekor/m2) 

1-7 40-50 

8-14 20-25 

>14 8-12 

Sumber. Mazia (2009) 

 

Suhu juga sangat mempengaruhi angka kematian atau 

mortalitas ayam karena terjadinya suhu yang meningkat atau sangat 

rendah yang menyebabkan stres. Al-Fataftah dan Dieyeh (2007) 

menyatakan bahwa cekaman panas yang dialami oleh ayam akan 

menyebabkan tingkat stress tinggi. Medion (2010) menyatakan bahwa 

Saat panas, konsumsi pakan akan menurun sedangkan air minum 

justru meningkat, sehingga terkadang terjadi feses encer serta 

penurunan produktivitas akibat asupan nutrisi tidak terpenuhi dan 

gangguan metabolisme tubuh. Kematian juga sering ditemukan 

terutama jika panting sudah tidak mampu menurunkan suhu tubuh 

secara optimal. Sesuai dengan Ross Manual Management (2009) pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2.2 Suhu dan kelembaban udara yang ideal broiler  

Umur (hari) Suhu (0C) Kelembaban 

(100%) 

1 32-29 60-70 

3 30-27 60-70 

6 28-25 60-70 

9 27-25 60-70 

12 26-25 60-70 

≥15 24-25 60-70 

Sumber. Ross Manual Management (2009) 
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Menurut Palupi (2015) bentuk upaya yang dapat dilakukan 

oleh pihak peternakan yaitu menciptakan suasana nyaman (comfort 

zone) dan mengatur nutrisi bagi ayam, melalui: 

1. Kandang dibangun dengan memperhatikan sistem sirkulasi udara 

yang baik. Pilih bahan atap yang mampu mereduksi panas. 

Sebaiknya digunakan sistem atap monitor dan menambahkan 

sistem hujan buatan di atas atap yang digunakan saat kondisi suhu 

lingkungan sangat panas. 

2. Kandang sistem slat (panggung) dengan ketinggian 1,25–2 m akan 

membantu memperlancar sirkulasi udara. Penambahan blower atau 

kipas semakin meningkatkan kualitas udara di dalam kandang, 

hanya saja perlu diperhatikan kecepatan angin sebaiknya tidak 

lebih dari 2,5 m/s. Arah aliran angin di sekitar kandang juga harus 

searah. 

3. Jarak antara kandang tidak dianjurkan terlalu sempit. Jarak antar 

kandang minimal 1 x lebar kandang (lebar kandang sebaik-nya 

tidak lebih dari 7 m). Jarak kandang dengan tebing maupun 

ketinggian pohon yang berada di sekitar kandang. 

4. Kepadatan kandang harus diatur, sehingga kebutuhan setiap ekor 

ayam terpenuhi, misalnya 1 m2 untuk 15 kg ayam pedaging dan 8 

ekor/m2 untuk ayam petelur umur 6-16 minggu. Kandang yang 

terlalu padat menyebabkan kompetisi dalam pengambilan oksigen 

dari udara dan dapat meningkatkan kanibalisme dalam suatu 

populasi ayam. 

5. Perlakuan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, adalah 

tidak melakukan vaksinasi, debeaking atau perlakuan lain pada saat 

suhu lingkungan tinggi, karena hal ini dapat lebih memperparah 

kondisi heat stress. Kegiatan seperti diatas dapat dilakukan saat 

cuaca dingin atau malam hari, pemberian vitamin yang 

mengandung paracetamol sebagai antipiretik dan peningkatan laju 

pertambahan berat badan. 

6. Ketersediaan air yang dingin selama musim panas akan sangat 

membantu untuk mengurangi panting. Penurunan temperatur air 
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dan penambahan garam mampu meningkatkan konsumsi air 

minum untuk proses pengeluaran panas tubuh. Air dingin yang 

diberikan harus sehat dan dapat digunakan untuk membantu 

unggas dalam upaya menstabilkan suhu tubuh saat udara 

lingkungan tinggi. 

7. Penambahan vitamin C, vitamin A, vitamin E dan D3 

diperbolehkan untuk memperbaiki performa ayam pada temperatur 

lingkungan yang tinggi. Temperatur tinggi juga mempengaruhi 

metabolisme secara keseluruhan dan kerusakan oksidatif 

membrane sel sehingga membutuhkan nutrisi seperti vitamin C 

(sebagai antioksidan), untuk memperbaiki kondisi tubuh. 

 

2.2.7 DOC (Day Old Chick) 

DOC (Day Old Chick) merupakan faktor produksi terpenting 

dalam pemeliharaan broiler karena pada tahap pertumbuhan biasanya 

peternak mengalami resiko produksi, DOC yang baik menentukan 

bagaimana hasil peternakan itu. Menurut Subkhie, Suryahadi dan 

Amiruddin (2012), penyebab timbulnya penyakit pda ternak ayam 

adalah mutu DOC yang jelek, sehingga ketahan tubuh ayam terlalu 

lemah. Selain karena mutu DOC yang jelek persiapan kandang ketika 

DOC akan pertama masuk juga harus diperhatikan karena dapat 

menimbulkan penyakit atau penyakit yang ada pada priode yang lalu 

akan menjangkit DOC pada periode sekarang. Penyakit yang sering 

menyerang ayam pada periode pertumbuhan adalah gumboro, CRD, 

newcastle disease (ND), coccisiosis, bakteri Escherichia coli, dan 

jamur. 

Yemima (2014) menyatakan bahwa persyaratan mutu DOC 

yaitu berat kuri untuk umur sehari atau DOC adalah 37-45gr. Kondisi 

bibit sehat, kaki normal dan terna dapat berdiri tegak, tampak segar dn 

aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk dan cacat fisik, sekitar 

pusar tertutup. Warna bulu seragam, sesuai dengan warna galur 

(strain) serta kondisi bulu kering dn berkembang. Jaminan kematian 

DOC pada saat penerimaan minimal 2%.   
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Rasyaf (2006) menyatakan bahwa penanganan pertama pada 

DOC yang baru saja datang yaitu melakukan pengecekan kondisi 

DOC secara menyeluruh, baik kualitas maupun kuantitas, setelah 

dilakukan pengecekan DOC diletakkan pada induk buatan yang sudah 

di atur suhunya, diberi air gula dan sedikit pakan.  

 

2.2.8 Pakan 

Pakan memegang peranan penting dalam produksi peternakan 

karena 60-70 % dari total biaya produksi (Sari,Sandi dan Omega, 

2004).  Menurut Sarno, Hastuti dan Dewi (2007) pakan yang diberikan 

harus mempunyai kandungan zat makanan yang serasi. Pakan jadi atau 

konsentrat sebagai hasil industri pakan ternak dan pemeliharaan 

sepenuhnya bertujuan ekonomi dengan produksi dan pemasaran yang 

jelas. 

 

Tabel 2.3 Kebutuhan gizi ayam ras broiler 

Gizi DOC Finisher 

Kadar air (%) 10,00 (maks 14,0) 10,00 (maks 14,0) 

Protein (%) 23 (min 19,0) 20 (min 18,0) 

Energi (Kkal EM/kg) 3200 (min, 2900) 3200 (min 2900) 

Lisin (%) 1,10 (min 1,10) 1,00 (min 0,90) 

Metionin (%) 0,50 (min 0,40) 0,38 (min 0,30) 

Metionin + sistin (%) 0,90 (min 0,60) 0,72 (min 0,50) 

Ca (%) 1,00 (0,90-1,20) 0,90 (0,90-1,20) 

P tersedia (%) 0,45 (min 0,40) 0,35 (min 0,40) 

P total (perkiraan, %) (0,60-1,00) (0,60-1,00) 

Sumber: Kataren (2010) 

 

Kataren (2010) menyatakan bahwa yang harus 

dipertimbangkan adalah tingkat konsumsi gizi dalam satuan 

berat/ekor/hari, bukan konsentrasi gizi atau g/kg. Menurut Indikator 

berhasilnya sebuah pakan di hitung menggunakan feed convertion 
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ratio (FCR), yang merupakan perbandingan antara jumlah bobot 

badan broiler yang dihasilkan. Semakin rendah nilai FCR maka 

kondisi broiler akan membaik (Suwtra, 2013). 

Pakan yang diberikan ke ternak juga harus diperhatikan 

penyimpan, tempat pakan karena dapat menyebabkan keracunan yang 

diakibatkan jamur atau parasit lainnya. Abu (2007) angka kematian 

pada ternak dapat ditekan dengan cara mengontrol kesehatan ayam, 

mengontrol kebersihan tempat pakan dan minum, melakukan 

vaksinasi teratur dan memisahkan ayam yang terkena penyakit dengan 

ayam sehat. Menurut Sihombing (2011) bahwa daya simpan pakan 

ayam di dalam gudang adalah 30 hari sejak tanggal produksi (batch). 

Baik pakan bentuk crumble (butiran), pellet maupun mash (tepung), 

akan mengalami penurunan kualitas apabila melewati masa tersebut. 

Karena itu disarankan, idealnya peternak atau petugas farm tidak 

menyimpan pakan lebih dari 14 hari atau 2 minggu sebagai antisipasi. 

Syarat gudang yang baik seperti temperatur, kelembaban, kebersihan, 

layout, serta bebas dari kontaminasi. Beberapa parameter untuk 

gudang yang baik. Terhindar dari sinar matahari langsung, terhindar 

dari hujan dan bocor, temperatur di kisaran 300C – 340C, kelembaban 

tak lebih dari 70% dan bebas dari hama kutu dan tikus. Dan tidak 

bercampur dengan bahan kimia seperti pupuk, pestisida atau racun 

tikus. 

 

2.2.9 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja sangat diperlukan untuk kegiatan operasional 

kandang, seperti pemberian pakan, pemberian minum, pelaksanaan 

vaksinasi, pengaturan pemanas, pembersihan kandang, dan 

sebagainya. Jenis tenaga kerja Menurut Rasyaf (2007) yaitu: 

a. Tenaga kerja tetap 

Tenaga kerja ini adalah staf teknis atau peternak itu sendiri. Tenaga 

kerja yang sehari-hari berada di peternakan dan yang menentukan 

keberhasilan usaha peternakan. Di dalam peternakan kecil tenaga 

kerja tetap umumnya di jabat oleh pemilik modal itu sendiri atau 
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peternak itu sendiri, sedangkan untuk peternakan menengah dan 

besar di jabat oleh orang yang ahli pada bidangnya. 

b. Tenaga kerja harian 

Tenaga kerja kasar pelaksana kandang, misalnya membersihkan 

kandang usai produksi, membersihkan tempat pakan dan minum, 

mengangkut karung makanan dan menjalankan tugas kasar rutin 

lainnya. 

c. Tenaga kerja harian lepas dan kontrak 

Tenaga kerja ini banyak digunakan di peternakan broiler karena 

akibat masa produksi yang hanya 5-6 minggu saja. Sesuai dengan 

namanya pekerja ini hanya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

dan setelah itu tidak ada hubungan lagi. Tenaga kerja ini cukup 

murah, tidak banyak persoalan dan dapat disisihkan apabila biaya 

produksi membengkak merupakan beberapa keuntungan 

pemakaian tenaga kerja ini. 

 

2.2.10 Definisi Resiko 

Resiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hidup 

tanpa resiko, terlebih lagi dalam dunia bisnis dimana ketidak pastian 

beserta resikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan 

begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat bila 

menginginkan kesuksesan. Menurut Salim (1995) bahwa resiko 

merupakan ketidak ketentuan atau uncertainty yang mungkin 

melahirkan kerugian (loss). Menurut Darmawi (2006), resiko 

dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) 

yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Basyib (2007) menegaskan 

bahwa resiko itu sendiri sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak 

diinginkan, sehingga resiko hanya terkait dengan situasi yang 

memungkinkan munculnya hasil yang negatif serta berkaitan dengan 

kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut. Menurut 

Kolli (2008)  jenis-jenis resiko dalam agribisnis yaitu: 
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a. Risiko Produksi 

Usaha agribisnis merupakan usaha yang sering ditandai 

dengan fluktuasi hasil produksi yang tinggi atau risiko yang tinggi. 

Tidak seperti usaha lain, usaha dalam bidang agribisnis tidak dapat 

menentukan jumlah pasti output yang dapat dihasilkan dalam satu kali 

proses produksi pada saat awal perencanaan. Tidak seperti usaha 

pabrik  roti dimana pada tahap awal produksi pengusaha sudah dapat 

memproduksi output yang dihasilkan dengan patokan kapasitas mesin 

yang digunakan dan input yang digunakan ,karena pada usaha 

pembuatan roti hamper semua factor dapat dikendalikan oleh 

pengusaha. Tetapi usaha agribisnis faktor seperti hama, cuaca, 

penyakit, akan dapat menghalangi maksimalnya produksi agribisnis 

yang mungkin menyebabkan penurunan jumlah produksi bahkan 

kerugian produksi. 

 

b. Risiko harga Atau Risiko Pasar 

Harga input dan Output merupakan sumber penting dari risiko 

pasar di bidang agribisnis .Harga agribisnis cenderung berubah dan 

tidak memiliki kestabilan serta tidak adanya kepastian. Variasi harga 

berasal dari pengaruh pasar baik pasar endogen maupun eksogen. 

Perubahan yang terjadi di pasar akan dipengaruhi oleh kondisi  

permintaan maupun penawaran, jika jumlah barang yang ditawarkan 

jumlahnya banyak maka secara otomatis harga menjadi anjlok. 

Sedangkan secara global pasar  akan dipengaruhi secara signifikan 

oleh dinamika produksi internasional. Perubahan harga yang dihadapi 

oleh pelaku agribisnis akan mempengaruhi minat dan kesediaan 

mereka untuk memproduksi suatu jenis komoditas. 

 

c. Risiko Keuangan/Kredit 

Dalam hal ini, kegiatan agribisnis mempunyai kekhasan 

tersendiri. Petani harus melakukan usaha agribisnis dengan modal 

mereka sendiri dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

proses produksi, dan petani harus mengantisipasi semua biaya dan 
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semua kemungkinan risiko yang terjadi sebelum usahanya 

menghasilkan dan bisa dipasarkan. Hal ini menyebabkan potensi 

permasalahan arus kas yang diperburuk juga dengan kurangnya akses 

petani ke layanan  kredit, layanan asuransi dan tingginya biaya 

pinjaman. Selain itu proses yang berbelit dan dipersulit dalam 

melakukan peminjaman modal dapat diklasifikasikan sebagai risiko 

keuangan. 

 

d. Risiko Kelembagaan 

Sumber penting lain ketidakpastian bagi petani adalah resiko 

institusional, yang dihasilkan oleh hal yang tak terduga, seperti 

perubahan peraturan yang mempengaruhi aktivitas petani. Perubahan 

peraturan, jasa keuangan, tingkat pembayaran dukungan harga atau 

pendapatan dan subsidi secara signifikan dapat mengubah 

profitabilitas kegiatan agribisnis. Hal ini terutama berlaku untuk impor 

/ ekspor rezim dan untuk tunjangan khusus, tetapi juga penting dalam 

kasus peraturan sanitasi dan phyto-sanitasi yang dapat membatasi 

aktivitas produsen dan membebankan biaya pada produsen 

 

e. Teknologi risiko 

Seperti kebanyakan pengusaha lain, petani bertanggung jawab 

atas semua konsekuensi dari mereka kegiatan. Adopsi teknologi baru 

dalam modernisasi agribisnis seperti di pengenalan tanaman 

transgenik menyebabkan peningkatan risiko produsen pengadopsi. 

 

f. Personal risiko 

Semua kegiatan mengandung unsur risiko, salah satunya 

risiko personal. Risiko personal dalam usaha agribisnis akan 

mempengaruhi kesejahteraan pelaku kegiatan tersebut. Resiko 

personal yang mungkin muncul seperti risiko asset dari banjir, 

kekeringan ,dan kemungkinan kerusakan atau pencurian asset 

produksi dan asset agribisnis yang lainnya. 
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2.2.11 Resiko Produksi 

Resiko Produksi terjadi karena usaha peternakan dipengaruhi 

oleh banyak kejadian yang sulit dikendalikan dan sering dengan curah 

hujan, suhu ekstrem, serangga, dan penyakit. Sedangkan  Vinanda, 

Harianto, dan Lukytawati (2015) menyatakan bahwa permasalahan 

resiko produksi yang dihadapi peternak diduga akibat penggunaan 

faktor produksi seperti tenaga kerja, pakan, obat-obatan, dan vaksin 

yang belum optimal sehingga menjadi faktor yang dapat menimbulkan 

resiko. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nugraha 

(2011) yang menunjukkan bahwa tenaga kerja dan vaksin dapat 

menyebabkan munculnya sumber-sumber resiko karena penggunaan 

yang belum optimal dan tidak sesuai dengan anjuran. 

 

2.2.12 Sumber-Sumber Resiko  Produksi 

Sumber-sumber resiko Pinto (2011) bahwa sumber-sumber 

resiko yang dihadapi oleh peternakan yaitu musim, kepadatan kandang 

karena ternak dapat saling tertindih, predator dan penyakit. Menurut 

David (2013) sumber resiko produksi yang dialami peternak di Desa 

Tegal adalah Perubahan cuaca, hama dan penyakit, kesalahan 

penanganan, kualitas DOC, predator, dan sumber resiko lainnya. 

Resiko yang memiliki tingkat probabilitas terbesar yaitu 91,62% 

berasal dari penyakit dan 69,14% bersumber dari predator. 

 

2.2.12.1 Mortalitas dan Deplesi 

Menurut Fajar (2007), mortalitas merupakan akibat yang 

ditimbulkan oleh resiko usaha yang dialami oleh peternak. Sumber-

sumber resiko menyebabkan persentase angka kematian. Menurut 

Risa, Semaun dan Intan (2014) mortalitas adalah Ukuran jumlah 

kematian pada suatu populasi yang diperoleh dengan membagi jumlah 

kematian selama pemeliharaan dengan jumlah populasi selama 

pemeliharaan dikalikan 100 persen. Yang dapat dihitung 

menggunakan rumus  
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%mortalitas  = 
jumlah ayam yang mati

jumlah ayam yang masuk
x 100% 

 

Pemeliharaan broiler yang dilakukan oleh peternak dikatakan 

berhasil jika angka kematian keseluruhan di bawah 5%. Angka 

mortalitas dipengaruhi oleh umur. Ayam broiler umur 5-8 minggu 

memiliki tingkat mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan umur 2-4 

minggu (Bell dan Weaver, 2002). Tingkat mortalitas dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya bobot badan, bangsa, tipe ayam, iklim, 

kebersihan lingkungan, sanitasi peralatan dan kandang penyakit serta 

suhu lingkungan (Kuswanto, 2012). 

Persentase kematian adalah jumlah ayam yang mati dan 

diafkir dibagi dengan jumlah total awal ayam yang dipelihara. Jumlah 

ayam yang mati dan afkir diperoleh dari hasil pengurangan jumlah 

total ayam yang dipelihara dengan jumlah total ayam yang dijual. 

Rumus menghitung tingkat deplesi (D) ialah: 

D = 
Jumlah ayam mati + afkir x 100%

Populasi awal
 

 

Kematian ayam merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari 

baik karena sakit atau faktor-faktor lain. Biasanya peternakan 

menetapkan batas maksimal kematian yang dapat di toleransi yaitu 

+5% semakin banyak ayam yang mati maka semakin besar kerugian 

peternak (Medion, 2010). 

 

2.4.7.1 Penyakit 

Menurut Fadilah (2005) Penyakit pada broiler sangat 

berpengaruh pada usaha peternakan, dengan kata lain usaha 

peternakan tidak terlepas dengan berbagai penyakit broiler. Penyebab 

dari penyakit yaitu bakteri, virus, protozoa, dan parasit. Faktor utama 

yang menyebabkan penurunan jumlah produksi ternak salah satunya 

yaitu gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan biasanya dapat 

disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit berupa ektoparasit dan 
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endoparasit. David Pradana, Haryonodan Reni (2015) menyatakan 

bahwa endoparasit merupakan parasit yang hidup di dalam tubuh 

inang, endoparasit yang biasa menyerang ternak jenis unggas adalah 

cacing kelas nematoda dan dapat ditemukan  otak, hati, paru-paru, 

jantung ginjal, kulit otot, darah dan saluran pencernaan. Sharkar 

(2008) penyakit yang sering menyerang unggas yaitu Newcastle 

disease, infectious bronchitis, avian influenza, chornic respiratory 

disease, penyakit ini biasanya menyerang pernapasan pada unggas dan 

menularkan dari ayam yang terserang ke ayam yang sehat. Animus 

(2013) menyatakan bahwa beberapa ayam, terserang penyakit 

diakibatkan kandang yang terlalu sempit, pembersihan kandang yang 

jarang dilakukan, sinar matahari yang tidak masuk ke kandang, 

makanan dan minuman yang berkualitas buruk, tidak adanya 

penanganan hama seperti tikus, dan penanganan yang mengatur keluar 

masuknya manusia.  

Menurut Tabbu (2000) Gejala dan ciri penyakit ND pada 

unggas (Newcastle disease symptoms) yang tampak adalah sebagai 

berikut Dilihat dari badan, awalnya unggas terlihat lesu dan lemas. 

Ayam terlihat selalu mengantuk dan ingin tidur. Excessive mucous di 

bagian trakea. Nafsu makan dan minum menurun dibanding biasanya. 

Gangguan pernafasan biasanya di mulai dengan batuk, bersin-bersin, 

ngorok, dan juga napasnya tersendat-sendat atau tanda-tanda flu signs 

of the flu. Diare atau mencret, torticollis. Radang berdarah pada pro 

ventrikulus. Banyak mengeluarkan air mata, di sekitar pipi atau jenis 

penyakit mata. Tenggorokan padat atau membengkak. Dalam rongga 

mulut dan tekak terdapat lendir yang pekat sehingga susah bernafas, 

bahkan sambil bersin dan berdeham, ia mencoba untuk mengeluarkan 

dahaknya. Adakalanya kelopak mata membengkak. Setelah itu ayam 

tampak semakin sukar bernafas dengan leher merenggang dan paruh 

ternganga. 

Menurut Tarmudji (2005) Gejala penyakit gumboro pada 

unggas umur 1-12 hari tidak begitu terlihat tanda-tandanya, tapi anak 

ayam umur 3-6 minggu akan menunjukkan gejala yang khas. Hari ke 
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3 bursa membengkak. Hari ke 4 ukuran bursa 2 kali normal. Hari ke 5 

mulai terjadi atrophy bursa. Hari ke 8 – 10 ukuran bursa 1/3 normal. 

Tanda penyakit gumboro antara lain anak ayam tampak lesu, 

mengantuk, bulu mengerut, bulu sekitar dubur kotor, mencret keputih-

putihan, ini mengakibatkan ayam menjadi lemah, konsumsi makan 

dan minum menjadi menurun, mata terpejam, bulu kusut, biasanya 

ayam bergerombol di sudut kandang dan duduk dengan sikap 

membungkuk. Suka mematuk duburnya sendiri, sehingga 

menimbulkan luka dan ayam yang mati bangkainya cepat sekali 

membusuk. Terjadi demam, dan apabila panas tubuh sangat tinggi 

mengakibatkan ayam kejang, pada kedua kaki, kepala dan sayap 

(mirip penyakit marek dan New Castle Desease). Kotoran berwarna 

putih bening bercampur seperti pasta dan lengket serta encer. 

Kematian tinggi bisa mencapai 2 % sampai 5 % setelah 3 hari terlihat 

gejala. 

Menurut Tabbu (2000) Beberapa gejala yang dapat dilihat saat 

seekor ayam terserang CRD adalah sebagai berikut Penyakit CRD 

lebih banyak menyerang pada anak ayam. Ayam menunjukkan Batuk, 

bersin, gangguan napas, keluar suara saat bernapas. Sinusitis pada 

sinus infraorbitalis (bengkak pada muka). Jika disertai infeksi M. 

synoviae ayam menunjukkan gejala pincang, bengkak sendi dan tendo 

hingga ayam mengalami kelumpuhan. 

Menurut Tabbu (2006) Gejala klinis dari penyakit ini yang 

disebabkan parasit Eimeria tenella (coccidiosis) adalah Ekskreta 

berdarah dan mencret, Nafsu makan kurang, Sayap terkulai, Bulu 

kusam, Menggigil kedinginan. 

 

2.4.7.2 Predator pada Broiler 

Predator merupakan salah satu pengganggu dalam 

pemeliharaan broiler karena memangsa ternak. Kandang yang 

menggunakan sistem kandang semi close house sangat rentan, karena 

predator dengan gampangnya keluar masuk kandang yang terbuka. 

Menurut Fajar (2017) bahwa organisme yang menjadi hama pemangsa 
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bagi peternakan ayam broiler ini adalah kucing dan musang, umur 

ternak yang biasa di mangsa oleh predator yaitu ternak yang usianya 

dibawah 2 minggu.  Menurut David (2013) terdapat beberapa jenis 

predator diantaranya musang kucing, dan anjing. Peternakan tersebut 

sering diserang predator karena kandang belum dilengkapi oleh kawat 

dan lokasi kandang yang masih alami. Predator menyerang pada 

malam hari, sehingga sulit bagi para anak kandang untuk mendeteksi 

serangan predator. Hasil dari penelitian Wiranata (2013) bahwa Risiko 

produksi yang diakibatkan oleh predator dikarenakan ada dua 

kelemahan pada bangunan kandang. Pertama, adalah sekat lantai 

kandang yang tidak rapi dan mengakibatkan kaki ayam mudah 

terperosok dan mudah di mangsa oleh biawak. Kedua adalah kawat 

dinding kandang yang rusak, sehingga kucing mudah masuk ke 

kandang untuk memangsa DOC. 

 

2.4.8 Manajemen Resiko 

Menurut Purnama, Tompowijono dan Achmad (2014) 

menyatakan bahwa manajemen resiko adalah melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen dalam menanggulangi resiko, manajemen resiko 

mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, mengawasi, dan 

mengevaluasi. Otiono, Kosura, Joseph, Adam, dan Edward (2006) 

menyatakan bahwa langkah yang harus diambil oleh petani dalam 

menghadapi resiko adalah identifikasi resiko, analisis resiko, penilaian 

resiko dan memilih untuk menghindari, mencegah atau mengelola 

resiko tersebut. 

Menurut Djohanputro (2004) bahwa siklus dari manajemen 

resiko yaitu pertama identifikasi resiko pada tahap ini pelaku usaha 

mengidentifikasi resiko yang dihadapi oleh usaha, dalam 

mengidentifikasi resiko semua yang berkepentingan dalam usaha 

harus di analisis.  

Pada tahap kedua dilakukannya pengukuran resiko yang 

mengacu pada dua faktor kuantitas dan kualitas resiko. Kuantitas 

resiko adalah berapa banyak nilai, atau eksposur, yang rentan terhadap 
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resiko. Kualitas resiko adalah pelaku usaha mengukur terkait 

kemungkinan suatu resiko muncul. Semakin tinggi kemungkinan 

suatu resiko terjadi, semakin tinggi pula resikonya. Data historis yang 

merupakan sumber identifikasi resiko sekaligus sumber untuk 

mengukur besarnya resiko. Tetapi harus adanya penyesuaian antar 

data yang lalu dengan data sekarang, karena kondisi dimasa lalu tidak 

selalu sama dengan kondisi masa sekarang. Menurut Kasidi (2014), 

pengukuran resiko dengan cara distribusi probabilitas (kemungkinan 

terjadinya suatu kejadian) ada tiga macam yang memperlihatkan 

outcome yaitu total kerugian per tahun, banyak kejadian per tahun dan 

kerugian per tahun.  

Tahap ketiga adalah pemetaan resiko, pemetaan resiko 

bertujuan menetapkan prioritas dalam menghadapi resiko berdasarkan 

kepentingan. Prioritas dilakukan untuk adanya keterbatasan sumber 

daya untuk menghadapi resiko, sehingga perusahaan harus 

menetapkan mana yang perlu dihadapi terlebih dahulu mana yang 

harus di nomor duakan dan mana yang harus diabaikan karena tidak 

semua resiko memiliki dampak ada tujuan.  

Menurut Lokobal (2014) Pemetaan resiko didasarkan oleh 

kejadian mana yang paling beresiko tergantung oleh 2 hal, yaitu: 

1. Kemungkinan terjadinya kejadian 

2. Besarnya akibat yang diderita atau konsekuensi 

Menggabungkan kemungkinan dan akibat, maka dapat 

diketahui status resiko. Status resiko untuk mengetahui urutan 

kejadian-kejadian yang beresiko. Peta resiko akan membantu dalam 

memposisikan status resiko, sehingga dalam penanganannya akan 

lebih komprehensif. 

 Tahap keempat adalah mengelola resiko, setelah 

dilakukannya pemetaan pelaku usaha membuat strategi rencana, 

anggaran untuk menampung berbagai kemungkinan yang terjadi. 

Mengelola resiko dengan cara mengendalikannya sehingga tidak 

terjadi kerugian terhadap usaha. Menurut Hartono (2012) bahwa cara 

mengelola resiko dapat dilakukan dengan cara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

1. Risk Avoidance 

Memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung 

resiko sama sekali, dalam melakukan penghindaran harus 

memperhatikan potensial keuntungan dan potensial kerugian 

2. Risk Reduction 

Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko atau mengurangi 

dampak yang terjadi akibat adanya resiko. 

3. Risk Transfer  

Resiko yang dipindahkan biasanya dengan cara menerapkan suatu 

kontrak asuransi maupun hedging. 

4. Risk Deferral 

Menunda suatu proyek sampai suatu probabilitas terjadinya resiko 

tersebut mengecil. 

5. Risk retention 

Menerima resiko sebagai bagian penting dari aktivitas usaha. 

Tahap kelima yaitu monitor dan pengendalian hal ini penting 

karena yang pertama untuk memastikan bahwa pelaksanaan 

pengelolaan resiko berjalan sesuai rencana, yang kedua untuk 

mengetahui pengelolaan resiko yang diterapkan sudah efektif, dan 

terakhir untuk memantau perkembangan perubahan resiko yang 

berdampak pada pemetaan resiko. 

 

2.4.9 Analisis Korelasi Person 

Analisis Korelasi digunakan untuk mencari hubungan atara 

dua variabel atau lebih. Korelasi menunjukkan arah dan kuatnya 

hubungan antar variabel yang ditunjukkan melalui angka. Menurut 

Sarwono (2006),  analisis korelasi digunakan untuk mengetahui 

kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel lainnya dianggap 

berpengaruh dikendalikan atau dianggap tetap. Menurut Sarwono 

(2013) rumus analisis korelasi yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

𝑟𝑥𝑦

𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2}{𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2}
 

Keterangan: 

r = Koefisien korelasi 

n = Jumlah sampel  

x = Variabel independent 

y = Variabel dependen  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, 

selama bulan Maret sampai April. Lokasi ditentukan berdasarkan pada 

pertimbangan sebagai daerah kawasan usaha ternak broiler yang mana 

keseluruhan usahanya dilakukan dengan pola kemitraan. 

 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel responden dilakukan secara bertahap. 

Tahap I, sebelum melakukan penelitian dipilih di provinsi Sumatera 

Utara sebagai tempat penelitian dengan metode purposive (sengaja). 

Pemilihan ini dilakukan karena Sumatera Utara memiliki populasi 

broiler terbesar di Pulau Sumatera, menurut Badan Pusat Statistik 

(2017) sebanyak 54.968.161. Tahap II Pemilihan Kabupaten Asahan 

dilakukan karena Kabupaten ini merupakan salah satu sentral 

peternakan ayam broiler di Sumatera Utara, menurut Badan Pusat 

Statistik (2016) dengan jumlah 7.223.888 ekor. Tahap III pemilihan 

usaha peternakan broiler kemitraan yang ada di Kabupaten Asahan 

secara purposive (sengaja) dengan mempertimbangkan peternakan 

tersebut memiliki pengalaman usaha lebih dari 1 tahun dan memiliki 

populasi ternak lebih dari 2000 ekor. 

Sampling atau teknik pengambilan sampel merupakan sebuah 

penyeleksian jumlah populasi untuk mewakili populasi. Menurut 

Nursalam (2013) bahwa teknik pengambilan sampel adalah cara yang 

ditempuh untuk pengambilan sampel agar mendapatkan sampel yang 

benar-benar sesuai dengan seluruh subjek penelitian tersebut. 

Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 

slovin sebagai berikut (Sugiyono,2011): 

𝑛 =
N

1+Ne2
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Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Batas toleransi kesalahan 0,15 (15%) 

Jumlah total peternak yang bermitra di Kabupaten Asahan 

sebanyak 90 peternak maka besarnya jumlah sampel (n) adalah 

sebagai berikut: 

n = 
90

1+90(0,15)2
 

= 30 

Berdasarkan perhitungan diatas sampel responden yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 orang peternak. Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah mengelola data dan hasil pengujian 

yang tepat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive 

(sengaja) sampling dengan kriteria peternak sudah mempunyai 

pengalaman lebih dari 1 tahun dan kepemilikan ternak lebih dari 2000 

ekor, setelah dihitung sampel terdapat 3 skala peternakan yaitu skala 

1 (2500-3700 broiler, n=9), skala 2 (4000-8000 broiler, n=15) dan 

skala 1 (>8000 broiler, n=6). 
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Gambar 3.1 Frame sampling 

 

 

3.3 Jenis dan sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer, didapatkan dengan cara wawancara langsung 

kepada pihak terkait sehingga data yang diperlukan dapat diperoleh. 

Data primer dapat berasal dari responden atau subjek penelitian dari 

hasil  pengisian kuesioner, wawancara maupun observasi yang 

dilakukan oleh mahasiswa, yaitu tentang data-data yang berkaitan 

dengan resiko produksi peternakan broiler. Data yang diperlukan 

Seperti keadaan umum peternakan, karakteristik responden, dan 

pengelolaan usaha seperti manajemen produksi, manajemen keuangan 

dan manajemen sumber daya manusia. 

Data primer juga didapat dari perusahaan Inti sebagai pihak 

inti, melalui observasi terhadap mekanisme pengawasan produksi 
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yang di terapkan oleh Perusahaan inti di peternakan di Kabupaten 

Asahan. Selain observasi, dilakukannya wawancara dan diskusi pada 

pihak Perusahaan inti terkait dengan mekanisme pengawasan yang 

telah dilakukan di peternakan Kabupaten Asahan. 

 

b. Data Sekunder  

Data sekunder, diperoleh dari perusahaan Inti yaitu data pakan 

yang habis, kontrak kerja, dan data produksi peternak. Data sekunder 

juga didapat dari studi pustaka, internet, dan buku-buku sebagai 

literatur yang berkaitan dengan masalah yang terdapat pada penelitian. 

Data yang diambil adalah 6 periode produksi. 

 

3.4 Analisis Data 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dianalisis secara 

deskriptif dan statistik menggunakan rumus-rumus korelasi parsial. 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis sumber-sumber resiko produksi, yang terjadi di 

peternak. Analisis deskriptif juga digunakan untuk mengetahui 

gambaran umum peternakan dan menganalisis manajemen resiko 

produksi yang telah diterapkan. Menentukan sumber-sumber resiko 

yang terjadi pada peternakan menggunakan wawancara kepada 

peternakan, setelah data terkumpul data disaring untuk mendapatkan 

sumber-sumber resiko sehingga dapat dianalisis. Setelah data analisis 

dilakukan maka dapat diketahui manajemen resiko yang diterapkan 

untuk meminimalisir terjadinya risiko produksi. Sedangkan korelasi 

parsial digunakan untuk mengetahui hubungan faktor-faktor produksi 

dengan penyebab resiko. 

 

3.4.1 Analisis Korelasi Person 

Peneliti menggunakan analisis korelasi parsial untuk 

mengetahui hubugan antara faktor-faktor produksi dengan penyebab 

resiko produksi yang dihadapi oleh peternak.  
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Menurut Sarwono (2013) rumus analisis korelasi yaitu: 

rxy=√
b1.∑ xiy+b2.∑ xiy+…+b5.∑ xiy

∑ y2
 

∑ y2=∑Y2 -
(∑Y)

2

n
 

 

∑ xi y=∑XiY-
∑Xi(∑Y)

n
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel (jumlah responden 30) 

Xi = Variabel independent (pakan, sekam, DOC, 

kepadatan kandang dan tenaga 

Y = Variabel dependen ( faktor resiko) 

B1,...,B7 = Koefisien parameter dugaan input produksi 

variabel 
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3.5 Batasan Istilah 

Resiko Produksi : Kemungkinan terjadinya kerugian atau 

ketidak pastian, yang diakibatkan oleh 

kematian 

Sumber-sumber resiko 

produksi 

: Penyebab terjadinya kerugian atau 

ketidakpastian dalam resiko produksi 

seperti penyakit, dan predator 

Faktor-faktor resiko 

produksi 

: Input yang digunakan yang dapat 

menimbulkan ketidakpastian dalam 

resiko produksi seperti pakan, sekam, 

tenaga kerja, kepadatan kandang 

Penyakit : Sumber resiko yang menyebabkan 

kesehatan hewan menurun seperti yaitu 

CRD (Chronic Respiratory Disease), 

Gumboro (Infectious bursal disease), 

ND (Newcastle Disease), dan 

Coccidiosis 

Predator : Sumber resiko yang menyerang ternak 

broiler sehingga terjadinya kematian 

seperti kucing, anjing, biawak dan tikus 

Kepadatan kandang : Kemampuan kandang untuk 

menampung jumlah ayam dalam luas 

lantai kandang 1 m2 

Pakan  : Semua bahan pakan yang bisa diberikan 

dan bermanfaat bagi ternak serta tidak 

menimbulkan pengaruh negatif terhadap 

tubuh ternak. 

Sekam : Bahan lantai kandang yang berfungsi 

untuk menjaga suhu kandang. 

Tenaga kerja : mampu melakukan pekerjaan dalam 

proses produksi broiler 
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Mortalitas : Mortalitas adalah Ukuran jumlah 

kematian pada suatu populasi yang 

diperoleh dengan membagi jumlah 

kematian selama pemeliharaan dengan 

jumlah populasi selama pemeliharaan 

dikalikan 100 persen 

Deplesi  : Deplesi merupakan tingkat kematian 

dan culling dalam pemeliharaan selama 

satu kali produksi 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Asahan merupakan salah satu Kabupaten yang 

berada di Provisi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten yang 

beribukotakan Kisaran, letak geografis kabupaten ini terletak pada 

posisi 2o03-3o26’ Lintang Utara, 99o1-100o0’ bujur timur dengan 

ketinggian 0-1.000 meter diatas permukaan laut. Suhu Udara yang 

terjadi di Kabupaten Asahan berkisar antara 30-34oC. Batas wilayah 

Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kabupaten Batubara 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kabupaten Toba Samosir 

dan  Kabupaten Labuhan batu Utara, 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan  : Kabupaten Simalungun 

Batubara 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Selat Malaka.  

 
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Asahan 

Asahan menurut data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan tahun 2016 bahwa menduduki peringkat nomor tiga 

penghasil broiler di Sumatera Utara dengan jumlah 7.223.888 ekor. 

Peternak yang melakukan kerja sama dengan perusahaan tersebar di 
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beberapa wilayah di kecamatan yang berada di Kabupaten Asahan. 

Saat ini peternakan yang melakukan usaha dengan pola kemitraan 

sebanyak 90 peternak. Adapun lokasi penyebaran peternakan plasma 

dapat dilihat pada tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 Lokasi Peternak plasma 

No Wilayah Kecamatan Jumlah peternak (orang) 

1. Sei Dadap 18 

2. Air Batu  13 

3. Teluk Dalam 8 

4. Kisaran Timur 5 

5. Tinggi Raja 11 

6. Air Joman 25 

7. Buntu Pane 10 

 Jumlah 90 

Sumber, data skunder 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Jumlah responden pada penelitian ini adalah 30 orang 

peternak yang mengikuti kemitraan. Karakteristik Peternak sebagai 

responden dapat diketahui dari kategori, yaitu populasi pemeliharaan, 

Luas kandang usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman 

beternak dan sebagainya dijelaskan sebagai berikut. 
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4.2.1 Populasi Usaha 

 
Gambar 4.2 Populasi Broiler.  

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Populasi usaha dalam kegiatan pemeliharaan ternak unggas 

didefinisikan sebagai banyaknya populasi ternak unggas yang dibeli 

pedagang pada peternak unggas yang kemudian di jual di pasar 

(Rusmiati, 2008). Populasi usaha peternakan broiler sangat 

bergantung dengan luas kandang yang dimiliki responden. Semakin 

besar populasi usaha broiler yang dijalankan maka semakin besar juga 

luas kandang yang digunakan. Jika dilihat dari gambar diatas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa populasi pemeliharaan terbanyak yaitu 

4000-8000 ekor dengan persentase 50% peternak mitra, yang artinya 

ada 15 dari 30 peternak yang diteliti memiliki populasi pemeliharaan 

sebesar 4000-8000 ekor. 
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4.2.2 Umur Responden 

 
Gambar 4.3 Umur Responden 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Peternak pada penelitian ini memiliki umur yang beragam. 

Pada Gambar 4.3 dijelaskan bahwa rata-rata umur responden 

tergolong usia produktif, umur peternak berada diantara 21-40. Pada 

Gambar 4.3 dijelaskan juga bahwa dari 30 peternak, umur yang 

mendominasi yaitu 31-40 tahun dengan persentase 40%  atau 

sebanyak 12 responden. Menurut Sarwono (2009) usia masyarkat 

dikatakan umur produktif pada usia 19 tahun sampai 40 tahun karena 

sudah dapat melakukan hal sosialisasi maupun ekonomi yang baik. 

Umur responden sangat berpengaruh terhadap kondisi biologis dan 

psikologis. Umur sangat berkaitan dengan manajemen usaha peternak, 

seperti kemampuan peternak menerima teknologi terbaru. Menurut 

Soekartawi (1993) semakin muda umur peternak biasanya memiliki 

semangat dan keinginan untuk mengetahui apa yang belum diketahui, 

maka peternak muda berusaha lebih cepat melakukan adopsi inovasi 

meski pengalaman beternak nya kurang. Pada penelitian ini beberapa 

peternak yang memiliki usia masih muda membuat perkumpulan 

peternak untuk menampung keluhan peternak dan menyampaikannya 

ke perusahaan. 
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4.2.3 Pendidikan Responden 

Tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap 

kualitas sumber daya manusia. Kualitas individu ditentukan oleh 

tingkat pendidikannya. Hal itu dapat diketahui dengan melihat cara 

peternak menerima teknologi terbaru, cara berkomunikasi, membuat 

perencanaan dan cara pengambilan keputusan dalam menghadapi 

suatu masalah. Pendidikan yang tinggi juga mempengaruhi cara 

berfikir agar usaha yang dilakukan dapat berkembang. Menurut 

Murteyeni (2005) semakin tinggi tingkat pendidikan peternak maka 

tata laksana pemeliharaan makin baik karena peternak dapat 

mengadopsi inovasi dan merubah cara berfikir serta cara pemecahan 

masalah lebih matang. 

 Lestraningsih dan Basuki (2006) yang menyatakan bahwa, 

tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan peternak dalam 

penerapan teknologi, di samping itu tingkat pendidikan dapat 

digunakan sebagai tolak ukur terhadap kemampuan berfikir seorang 

wanita dalam menghadapi masalah dalam keluarga dapat segera 

diatasi. 

 

 
Gambar 4.4 Tingkat pendidikan 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Tingkat pendidikan peternak sangat bervariasi mulai dari SD 

sampai tingkat Perguruan Tinggi. Pada karakteristik tingkat 

pendidikan peternak, persentase terbanyak terdapat pada tingkat 

pendidikan SD sebesar 33% dengan pembagian menurut populasi 

pemeliharaan yaitu peternak dengan populasi pemeliharaan kurang 

dari 4000 ekor sebanyak 3%, peternak dengan peternakan skala 2  

sebanyak 23% dan peternak dengan populasi pemeliharaan lebi dari 

8000 ada 7%  dapat dilihat pada Gambar 4.3 Alasan peternak tidak 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena 

keterbatasan biaya dan juga kebiasaan dari penduduk tersebut bahwa 

pendidikan formal itu tidak penting. Pada penelitian ini peternak yang 

berumur yang berpendidikan Perguruan tinggi sudah berinovasi dalam 

mengembangkan pemanas untuk kandang, tidak menggunakan 

kompor melainkan menggunakan drum bekas dan oli bekas dijadikan 

bahan bakar. Untuk penyebaran panasnya dilakukan dengan 

meletakkan blower dibelakang drum yang sudah dilubangi. Hal ini 

dapat mengurangi biaya bahan bakar berupa gas elpiji yang semakin 

lama semakin mahal harganya. 
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4.2.4 Luas Kandang 

 
Gambar 4.5 Luas Kandang 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Kandang merupakan tempat yang digunakan untuk 

pemeliharaan broiler hingga broiler di panen. Luas kandang yang 

digunakan tergantung dengan jumlah populasi pemeliharaan. Semakin 

banyak populasi broiler yang dipelihara. Semakin banyak broiler 

dipelihara semakin luas juga kandang yang digunakan. Kandang 

pemeliharaan ada 2 tipe postal dan panggung. Pada penelitian ini 

responden menggunakan kandang dengan tipe panggung. 

Luas Kandang yang digunakan responden pada penelitian ini 

disesuaikan dengan populasi usaha yang dimiliki. Luas kandang yang 

paling banyak di gunakan oleh responden yaitu kurang dari 500 m2 

sebesar 43% atau sebanyak 13 orang responden dengan pembagian 

populasi pemeliharaan kurang dari 4000 ekor sebanyak 27% dan 

populasi pemeliharaan sebanyak 4000-8000 ekor sebanyak 17%. 

Populasi pemeliharaan lebih dari 8000 ekor memiliki kandang luasnya 

lebih dari 1500 m2 dengan jumlah responden sebanyak 20%. 
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4.2.5 Pengalaman Peternak 

 
Gambar 4.6 pengalaman beternak 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Pengalaman usaha biasanya diartikan dengan waktu yang 

telah dijalani sesorang untuk melakukan suatu usaha. Pengetahuan 

seseorang tentang peternakan broiler juga dipengaruhi oleh 

pengalaman, semakin peternak berpengalaman semakin bayak 

pengetahuan yang didapat pada bidang peternakan. Pengalaman 

peternak yang sudah pengalaman beternak seharusnya sudah 

mengalami perombakan cara beternak sistem tradisional menjadi semi 

intensif bahkan intensif (Sihite, 2006). Mastuti dan Hidayat (2008) 

menyatakan bahwa, semakin berpengalaman peternak maka 

pengetahuan yang didapat semakin banyak sehingga keterampilan 

dalam menjalankan usaha peternakan semakin meningkat. Pada 

peternakan broiler pola kemitraan di Kabupaten Asahan pengalaman 

peternak  terdiri dari <4 tahun sebanyak 20%, 4-5 tahun sebanyak 

30%, 6-7 tahun sebanyak 37% dan > 7 tahun sebanyak 13%. 
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4.3 Struktur Biaya Produksi  

Struktur biaya produksi, penerimaan dan pendapatan yaitu 

laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya dalam 

menjalankan usaha peternakan. Struktur biaya produksi menunjukkan 

untung ruginya suatu usaha peternakan.   

 

Tabel 4.2 Rata-rata struktur biaya produksi kg/priode 

 Peternakan 

skala 1 

Peternakan 

skala 2 

Peternakan 

skala 3 

Biaya Tetap    

Penyusutan kandang Rp.208 Rp.360 Rp. 345 

Penyusutan alat Rp.127 Rp. 131 Rp. 200 

Total biaya tetap Rp.335 Rp. 491 Rp. 471 

Biaya tidak tetap    

DOC (Day old chick) Rp.7.249 Rp.7.158 Rp.7.110 

Pakan stater Rp.7.370 Rp.7.215 Rp.7.298 

Pakan finisher Rp.7.819 Rp.8.036 Rp.7.580 

OVK Rp.312 Rp.324 Rp.310 

Sekam  Rp.334 Rp.340 Rp.330 

Gaji Tenaga kerja  Rp.422 Rp.590 

Listrik, air, telepon Rp.151 Rp.94 Rp.65 

Isi tabung gas Rp.160 Rp.181 Rp.180 

Total biaya tidak 

tetap 

Rp.23.395 

Rp.23.546 Rp.23.463 

Total biaya 

produksi 

Rp.23.730 

Rp.23.055 Rp.23.935 

Penerimaan 

penjualan ayam 

Rp.34.047 

Rp.33.573 Rp.33.666 

Pendapatan 

kg/priode 

Rp.10.318 

Rp.10.518 

Rp. 

Rp10.314 

Kerugian yang 

disebabkan resiko 

Rp1.360 

 

Rp1.575 

 

Rp1.325 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 
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Tabel 4.2 merupakan data rata-rata struktur biaya produksi kg 

per periode. Biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternak 

selama satu priode meliputi biaya pembelian DOC jenis Mabar 

(silver), pakan, obat-obatan, upah tenaga kerja, Listrik, air, telepon, 

sekam dan gas LPG. Berdasarkan Tabel 4.2, rata-rata biaya produksi 

yang dikeluarkan oleh peternak  untuk 1 kg broiler pada populasi 

peternakan skala 1 sebesar Rp. 23.395, peternakan skala 2 biaya 

produksi yang dikeluarkan untuk 1 kg broiler sebesar  Rp.23.055 dan 

peternakan skala 3 biaya produksi yang dikeluarkan untuk 1 kg broiler 

sebesar Rp.33.666. dari tabel 4.2 juga dijelaskan pengeluaran biaya 

produksi terbanyak adalah pembelian DOC dan pakan.  

Total penerimaan yang diperoleh oleh peternak pada periode 

bualan maret-april didapatkan dari hasil penjualan broiler dan bonus 

yang didapatkan dari FCR. Peternak tidak menjual kotoran dan sekam 

bekas pemakain, karena kotoran dan sekam dijadikan pupuk dan 

dibagikan kemasyarakat sekitar. Kerugian yang disebkan oleh resiko 

di hasilkan dari penjumlahan total  kerugian biaya produksi untuk 

setiap broiler  yang mati dan dispensasi broiler yang mati sebesar Rp. 

500 rupiah/ekor broiler yang mati (Lampiran.7). 

 

4.4 Gambaran Kemitraan di Kabupaten Asahan 

Pada saat ini perusahaan-perusahaan kemitraan telah banyak 

berkembang, khususnya perusahaan kemitraan dalam bidang 

peternakan yaitu ayam broiler. Banyak perusahaan kemitraan 

menjalankan sistem kerja sama yaitu pola kemitraan. Dimana 

kemitraan merupakan strategi dalam bisnis yang dilakukan 2 pihak 

atau lebih dalam jangka waktu yang ditentukan untuk dapat meraih 

keuntungan bersama. Peternak di Kabupaten Asahan melakukan pola 

kemitraan dengan sistem bagi hasil. Untuk memulai sistem usaha pola 

kemitraan peternak biasanya harus mengetahui sistem dan prosedur 

melakukan kemitraan, kontrak kerja sama, hak dan kewajiban pihak 

inti maupun peternak mitra, serta pembinaan dan pengawasan dari 
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pihak inti yaitu perusahaan terhadap mitra, dan pemberian sanksi bagi 

mitra yang melanggar kontrak kesepakatan. 

 

4.4.1 Pola Kemitraan 

Pola kemitraan yang digunakan peternak dengan perusahaan 

adalah pola inti plasma. Pada pola kemitraan ini dari pihak mitra 

memiliki peran untuk menyediakan sarana produksi berupa DOC, 

pakan, obat-obatan serta memberikan bimbingan baik teknis dan 

manajemen budidaya, sedangkan peternak plasma menyediakan 

kandang, tenaga kerja dan peralatan untuk melakukan budidaya. 

Berikut adalah bagan kemitraan pola inti plasma yang diterapkan. 

 
Gambar 4.7 Pola kemitraan 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
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4.4.2 Mekanisme Pelaksanaan Kemitraan 

Sistem kerja sama antara peternak dengan perusahaan diikat 

melalui kontrak. Kontrak tersebut dibuat oleh Perusahaan Mitra yang 

berisi harga input (DOC, Harga pakan, harga obat-obatan), harga jual 

broiler serta pemberian bonus. Penetapan harga input dan harga jual 

sudah ditetapkan oleh perusahaan, tetapi jika terjadi selisih harga pasar 

dan harga kesepakatan maka perusahaan akan memberikan bonus 

sebesar selisih tersebut. Perusahaan juga akan menerapkan sanksi jika 

terjadi kecurangan. Peternak tidak diperbolehkan untuk menggunakan 

input dari pihak lain, atau menjual hasil produksi ke pihak lain. Sanksi 

bisa berupa pemotongan RHPP (Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan 

Plasma) yang ditentukan oleh perusahaan atau pencabutan kerja sama. 

Perusahaan inti akan menyediakan sapronak dan DOC 

sedangkan peternak plasma menyediakan pekerja, kandang, serta 

peralatan kandang. Setiap kegiatan memiliki hak dan kewajiban untuk 

menghindari terjadinya perselisihan dan memberikan batas-batas yang 

jelas. Hak dan kewajiban untuk inti-plasma dapat dilihat pada tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Hak dan kewajiban pola kemitraan 

 Inti Plasma 

Hak 

1. Menentukan jadwal 

masuknya sapronak 

2. Menentukan tanggal 

panen 

3. Memutuskan kerja 

sama apabila terjadi 

pelanggaran 

4. Menentukan harga 

beli. 

1. Mendapatkan 

sapronak 

2. Mengetahui harga 

sapronak 

3. Mengajukan tanggal 

panen 

4. Mengatahui harga 

pasar 

5. Mendapatkan bonus. 

 

Kewajiban 

1. Menjamin pengadaan 

sapronak kepada 

peternak plasma 

2. Mengawasi 

manajemen 

pemeliharaan plasma 

(Technical Service) 

3. Memberitahukan 

harga sapronak dan 

harga jual broiler  

4. Menjamin pemasaran 

hasil panen broiler 

1. Mempersiapkan 

kandang, peralatan 

kandang dan pekerja. 

2. Menjamin keamanan 

pemeliharaan 

3. Menyerahkan seluruh 

hasil budidaya 

broiler kepada inti 

4. Dilarang menerima 

atau memasukkan 

sapronak dari pihak 

lain serta menjual 

hasil budidaya ke 

pihak lain 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

 

Penetapan Nilai Kesepakatan atau harga jual broiler 

diterapkan berdasarkan Feed Conversion Ratio (FCR). FCR 

merupakan jumlah pakan yang digunakan untuk menghasilkan satu 

kilogram bobot ayam hidup. Penetapan Harga jual ayam dalam 
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kontrak dapat berubah setiap periode nya, karena kontrak yang 

disepakati hanya berlaku satu periode. Perhitungan FCR dilakukan 

dengan cara menjumlahkan total pakan yang habis kemudian 

dibandingkan dengan bobot total broiler pada saat pane, sehingga 

akan diketahui berapa kilogram pakan yang digunakan untuk setiap 

satu kilogram bobot ayam hidup. Sehingga semakin kecil nilai FCR 

yang didapat, menunjukkan bahwa manajemen pemeliharaan yang 

baik. Semakin kecil nilai FCR maka harga jual broiler juga semakin 

tinggi. 

 

4.4.3 Keuntungan Bermitra 

Peternak lebih memilih untuk melakukan kemitraan dengan 

perusahaan karena dapat minimalisir terjadinya risiko, selain itu dapat 

meminimalisir kerugian apabila terjadi turunnya harga pasar. Para 

peternak juga mendapatkan keuntungan yaitu terjaminnya pemasaran 

hasil budidaya, dalam proses budidaya peternak mendapatkan 

pengarahan oleh TS perusahaan selama proses produksi. Peternak 

mendapatkan bonus jika terjadi selisih harga kontrak dengan harga 

pasar saat itu. Peternak akan mendapatkan bonus dari prestasi hasil 

pemeliharaan broiler yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. 

 

4.4.4 Sarana Produksi (Subsistem Hulu) 

4.4.4.1 Pengadaan DOC  

DOC merupakan istilah bagi anak ayam yang baru saja 

menetas. Tahap awal budidaya ayam broiler adalah pengadaan DOC. 

DOC siap masuk kandang setelah sekam ditabur dilantai selama 2 hari. 

Hal yang harus diperhatikan adalah kualitas dan jumlah DOC yang di 

pasok oleh perusahaan. tetapi peternak yang melakukan kemitraan 

tidak dapat memilih kualitas DOC yang diberikan oleh perusahaan. 

Harga DOC beragam tergantung dari jenis DOC tersebut. Peternak 

membeli DOC sesuai dengan kontrak yang tertulis dengan harga Rp. 

6.915 hingga Rp. 7.000 per ekor. Perusahaan Inti bekerja sama dengan 

industri pembibitan (hatchery). Industri yang terkait yaitu PT. 
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Charoen Pokhphand Indonesia dan PT. Ciomas Adisatwa. Pengadaan 

DOC adalah tugas perusahaan inti kepada plasma karena merupakan 

kewajiban dalam kerja sama pola kemitraan. 

Perusahaan memproduksi DOC dengan strain yang berbeda-

beda. Setiap strain memiliki kelemahan dan keunggulan yang berbeda 

juga. Pemilihan strain dilakukan oleh perusahaan inti. Peternak plasma 

hanya dapat menerima DOC tanpa memilih strain dan juga kualitas 

DOC. 

 

4.4.4.2 Pengadaan Pakan  

Pakan merupakan salah satu faktor produksi yang 

menentukan pertumbuhan broiler. Pakan yang digunakan oleh 

peternak sesuai umur yaitu pakan untuk pre starter, starter dan finisher. 

Perusahaan inti bekerja sama dengan pabrik pakan. Pakan di pasok 

oleh perusahaan dengan harga beli sesuai kontrak yaitu pre starter 

Rp.7.800/kg, starter Rp. 7.500/kg dan finisher Rp. 6950/ kg. Pakan 

akan diantar bersamaan dengan datangnya DOC. Pakan yang tersisa 

akan diambil oleh perusahaan dan akan di distribusikan ke peternak 

yang lainnya. 

 

Tabel 4.4 Jenis Pakan yang digunakan oleh peternak 

Umur Ayam Jenis Pakan Merek 

Pakan 

1-21 hari Starter Broiler 1 SP 

22-ayam dipanen Finisher Broiler 2 SP 

Sumber: Data sekunder diolah,2018 

 

4.4.4.3 Pengadaan obat-obatan dan vitamin 

Faktor produksi lainnya yaitu obat-obatan, obat-obatan 

digunakan untuk meminimalkan terjadinya mortalitas. Obat-obatan 

yang digunakan di pasok dari perusahaan bersamaan dengan pakan 

dan DOC. Obat-obatan yang digunakan yaitu Cyprotylogrin yang 
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berfungsi sebagai antibiotik dengan harga Rp. 37.092/100gr, Chorine 

tablet berfungsi untuk membersihkan air sehingga tidak 

terkontaminasi dengan E. Coli dengan harga Rp. 9.144/ 200gr, 

Sorbitol digunakan sebagai pengganti gula dan vitamin B kompleks 

harga Rp. 26.280/kg, dan yang terakhir Desgrin yang berfungsi 

sebagai Desinfektan kandang dan peralatan kandang dengan harga 

Rp.75.000/ Lt. Pada peternakan broiler di Kabupaten Asahan peternak 

tidak melalukan vaksin dikandang, dikarenakan broiler suda di vaksin 

difarm ketika DOC dengan triple vaksin. 

 

4.4.5 Proses Budidaya Broiler (On Farm) 

4.4.5.1 Persiapan Kandang 

Kandang yang digunakan pada peternakan di kabupaten 

Asahan yaitu kandang panggung, dengan lebar rata-rata kandang 

705m2 dan panjang 348,17 m2. Kandang ayam berada 1000 m dari 

pemungkiman warga karena kadang terletak di perkebunan kelapa 

sawit, sehingga tidak menimbulkan pengaruh sosial akibat aroma 

maupun lalat yang ada di sekitar kandang. Sirkulasi udara juga sangat 

bagus karena lingkungan masih asri. Kandang menggunakan lantai 

berupa bilah-bilah bambu. 

 

 

Gambar 4.8 Kandang broiler 
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Persiapan kandang merupakan pekerjaan awal dari proses 

produksi, merupakan bagian terpenting dalam usaha peternakan ayam 

broiler. Persiapan kandang broiler dilakukan setelah panen 

dilaksanakan. Waktu yang dibutuhkan oleh peternak dari panen 

hingga DOC datang biasanya berkisar 20-30 hari. Tujuan hal ini 

dilakukan untuk membersihkan kandang dan peralatan produksi 

sehingga hama, atau penyakit yang menyerang pada periode 

sebelumnya tidak ada lagi pada periode yang akan datang dan juga 

perbaikan kandang apa bila ada yang rusak. Berikut penjelasn proses 

persiapan kandang. 

Setelah broiler  dipanen dan kandang sudah kosong kemudian 

semua peralatan pakan dan minum dikeluarkan dan dicuci dengan air. 

Setelah itu dilakukan pembersihan kandang dari sisa-sisa kotoran 

ayam, bulu ayam, dan sarang laba-laba. Pencucin kandang dilakukan 

dengan penyemprotan air bersumber dari sumur menggunaka mesin 

sprayer  keseluruh kandang dan membersihkan tangki air. Setelah 

kandang bersih dari kotoran, kandang dibersihkan menggunakan 

ditergen yang bertujuan untuk membunuh kuman dan virus. 

Tirai kandang dicuci menggunakan diterjen dan dikeringkan 

kemudian dipasang kembali untuk meutupin kandang pada saaat DOC 

datang. Setelah kandang dibersihkan didiamkan selama beberapa hari 

dilakukan pemasangan terpal untuk lantai kandang sehingga sekam 

yang di tebarkan tidak jatuh kebawah kandang, lalu pembuatan 

brooder dan penutupan tirai kandng. 

 

4.4.5.2 Pemberian sekam  

Sekam adalah input produksi yang sangat penting dalam 

melakukan budidaya broiler. Sekam yang difungsikan sebagai 

penyerap cairan, pemanas sehingga broiler terhindar dari dingin dan 

penyakit yang biasanya menyerang kaki ayam yang di akibatkan 

adanya cairan di dalam kandang yang biasanya disebabkan oleh pakan 

dan minum yang tumpah. Rata-rata peternak menggunakan 248 

karung atau sekitar 7400 kg. Satu karung sekam berisikan 50 kg. 
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Sekam hanya digunakan ketika awal masuk DOC (Day old chick) 

hingga 18 hari. Sekam dikorek setiap harinya sampai umur ayam 15 

atau 16 hari. Sekam akan di buang ketika ayam sudah mampu 

beradaptasi dengan lingkungan. Kandang yang telah kering 

dibentangkan terpal untuk lapisan litter dan kemudian koran. 

Selanjutnya lantai kandang tersebut ditebar sekam padi ful kandang 

dengan ketebalan 5-10 cm. 

 

4.4.5.3 Persiapan peralatan 

Peralatan kandang yang terdiri dari tempat pakan, tempat 

minum, ember plastik, tirai dan terpal alas litter kandang. Pembersihan 

peralatan kandang dilakukan diluar kandang agar tidak mengotori 

kandang yang telah dibersihkan. Pencucian tirai dan terpal alas litter 

pertama kali dengan cara penyemprotan dan merendamnya 

menggunakan detergen. Peralatan tempat pakan dan minum dicuci 

menggunakan air yang dicampur detergen. Setelah itu semua peralatan 

kandang dikeringkan dan disimpan kembali di gudang kandang. 

 
Gambar 4.9 Peralatan kandang 

Tempat pakan (feeder) disimpan sedangkan tempat baby chick 

feeder dan tempat minum digantung untuk tempat pakan dan minum 

DOC (Day Old Chik). Setelah tempat pakan peternak dipasang, setelah 

itu dilakukan pemasangan tirai untuk menghindari terpaan angin dan 
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hujan. Setelah semua peralatan kandang dipasang kembali peternak 

melakukan persiapan indukan atau brooder alat ini berbetuk bndar 

atau persegi empat yang bertujuan sebagai induk pengganti karena 

fungsinya menyerupai iduk ayam yakni menghangatkan anak ayam 

ketika baru datang. Pembuatan brooder untuk tempat DOC (Day old 

chick) menggunakan triplek yag dibentuk melingkar. Tirai ditutup 

disekeliling kandang sehingga pemanasan optimal. Pelebaran luas 

brooder  dilakukan secra bertahap berdasarkan pertumbuhan DOC. 

Setelah brooder  dibuat alat pemanas dipasang, pemanas yang biasa 

digunakan oleh peternak yaitu gasolek dengan sumber energi gas 

LPG. Alat pemanas harus diatur pemasanggannya, termasuk 

ketinggian pemasangan harus benar. Gasolek panasnya dapat diatur 

menggunakan regulator yang berada pada tabung gas, pengaturan 

panas disesuaikan dengan kondisi kandang. Kelebihan dari pemanas 

ini yaitu panas yang merata tidak terpengaruh akan angin dan panas 

yang dikeluarkan berupa sinar merah yang tidak mengeluarkan asap. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 4.10 (a) Brooder dan (b) gasolek 

 

4.4.6 Pemanasan (Brooding Period) 

Periode pemanasan adalah masa paling kritis dalam siklus 

pemeliharaan broiler, karena pada tahap ini DOC melakukan adaptasi 

lingkungan barunya. Pada periode ini kekebalan tubuh DOC terbentuk 
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dan masa awal pertumbuhan. Periode pemanasan dilakukan selama 1-

15 hari.  

 

4.4.6.1 DOC (Day old chick) 

Sebelum DOC (Day old chick) masuk, kandang harus 

dipastikan kondisi kandang sudah steril da juga tempat pakan dan 

minum sudah tersedia dikandang serta gasolek sudah dihidupkan 

selama 2 jam sebelum DOC datang sehingga suhu sudah sesuai 

dengan kebutuhan. Ketika DOC datang, umumnya peternak 

melakukan pemeriksaan segel, surat jalan dan jumlah DOC dalam satu 

dus terdapat 100 ekor DOC 2 ekor sisanya merupakan bonus jika 

terjadi kematian ayam. Pengambilan sampel dilakukan untuk 

ditimbang dan dilihat kondisinya. Jika terdapat DOC yang tidak 

memenuhi syarat, maka DOC akan dipindahkan ke kandang yang 

berbeda.  Setelah dilakukannya sampling DOC dimasukkan kedalam 

kandang yang sudah tersedia pakan, minum dan penghangat. Air 

minum biasanya sudah dicampur oleh peternak dengan sorbitol, ada 

juga peternak yang mencampur air minum dengan gula merah atau 

jamu yang diracik sendiri hal ini di gunakan untuk memulihkan 

kondisi DOC setelah perjalanan. Selama masa pemanasan peternak 

selalu melakukan pengontrolan sekam untuk melihat sekam yang 

basah, akibat air minum. Sekam harus selalu kering karena sekam 

yang basah akan menyebabkan berbagai penyakit. Pelebaran kandang 

dilakukan setiap hari karena ayam bertambah bobot badan.  

 

4.4.6.2 Pemberian Pakan  

DOC (Day old chick)  yang baru datang diberi air gula, baru 

setelah itu diberikan pakan. Pemberian pakan dan minum pada DOC 

dilakukan pertama kali 3-4 jam setelah DOC minum.   Peternakan juga 

harus memperhatikan tempat minum karena dapat terjadi kebocoran 

sehingga sekam akan basah dan menimbulkan penyakit. Pada tahap 

awal pakan yang diberikan adalah pakan starter karena kaya akan 

protein diberikan ketika umur 1-15 hari. Tempat pakan yang 
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digunakan untuk ayam umur 1-7 hari adalah baby chick feeder setelah 

umur 8-14 hari adalah baby chick feeder dan hangging feed. Tempat 

pakan yang digunakan untuk ayam umur 14 hari sampai panen 

menggunakan hangging feed. 

Pakan yang digunakan adaah pakan (cumble) dan (pellet) 

sesuai dengan apa yang diberikan perusahaan. untuk DOC umur 1-4 

hari, frekuensi pemberian pakan cukup sering tergantung kondisi saat 

itu. Untuk umur lebeih dari 4 hari pemberian pakn tergantung dari 

peternak atau anak kandang dengan melihat tempat akan, tempat 

pakan tidak boleh kosong. Pemberian pakan biasanya dilakukan pagi, 

siang, sore dan malam hari. 

 

Tabel 4.5 Komposisi rata – rata bahan pakan yang digunakan peternak 

Jenis pakan Starter Finisher 

Bentuk  Crumble Pellet  

Harga Rp. 7.500.- Rp. 6.950 

Kandungan 

nutrisi 

Protein kasar 

(%) 

21,5-22,5 19,0-20,0 

Kadar air (%) Max 12 Max 12 

Lemak (%) Min 5 Min 5 

Serat kasar (%) Max 5 Max 5 

Abu (%) Max 7 Max 7 

Kalsium (%) 0,8-1,1 0,8-1,1 

Phosphor (%) Min 0,50 Min 0,45 

ME (Kcal/kg) 2950-3050 3050-3150 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

 

Air minum selalu tersedia setiap saat untuk broiler  dengan 

kuaitas air minum yang bagus, kualitas air dapat dijaga dengan 

menambahkan klorin pada air minum yang biasanya diberikan oleh 

perusahaan bersamaan dengan obat-obatan lainnya. Klorin berfungsi 
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sebagai pengurang msalah Salmonella, E. Colli dan bateri pantogen 

lain. Pemberian obat-obatan dan vitamin dilakukan peternak dengan 

cara mencampur dengan pakan dan minum. 

 

4.4.6.3 Pencegahan penyakit 

Indonesia merupakan Negara tropis yang cuaca nya susah 

diprediksi. Cuaca terlalu panas membuat ayam gampang stress 

sedangkan cuaca dingin mengakibatkan kandang menjadi lembap dan 

ayam mudah terserang penyakit. Pencegahan penyakit dilakukan 

untuk mengurangi terjadinya kerugian karena penyakit dapat 

menyebabkan kematian pada ayam. Proses pencegahan penyakit yang 

dilakukan peternak yaitu sanitasi, vaksinasi dan pengobatan. 

Pada peternakan kemitraan yang berada di Kabupaten Asahan 

peternak tidak melalukan vaksinasi karena ayam sudah di vaksin 

sebelum dikirim ke peternak. Pemberian vitamin diberikan pertama 

kali saat ayam datang yaitu menggunakan sorbitol. Sorbitol diberikan 

untuk memberikan energy kepada DOC (day old chik) setelah 

perjalanan jauh. Vitamin yang biasa digunakan selain sorbitol adalah 

vitakur dan neobro. Obat-obatan juga sangat penting diberikan obat-

obatan yang biasa digunakan yaitu doxerin plus, Fioxa dan Sidoxan. 

Wawancara didapatkan hasil bahwa obat-obatan yang dipakai adalah 

obat-obatan pada periode sebelumnya sehingga recording obat yang 

dipakai tidak sesuai dengan kenyataan. 

 

4.4.7 Tahap Pertumbuhan 

Pada tahap pertumbuhan jenis pakan yang diberikan berbeda 

dengan periode pemanasan. Pada periode ini pakan yang diberikan ada 

dua jenis yang pertama starter pada umur 16 hingga 22 hari dan 

finisher pada umur 22 hingga panen. Tempat pakan juga sudah tidak 

menggunakan baby chick feeder melainkan tempat pakan gantung. 

Pemberian minum juga dilakukan secara adlibitum. Minuman yang 

diberikan sudah dicampur dengan chlorine sehingga ayam broiler 

tidak terserang E. Coli. 
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Pada tahap ini juga harus diperhatikan suhu kandang, kandang 

tidak boleh terlalu panas karena dapat menyebabkan stres dan tidak 

boleh terlalu dingin karena akan menyebabkan flu. Untuk mengatur 

suhu biasanya menggunakan kipas angin sehingga kandang tidak 

terlalu panas, dan untuk mengatur suhu ketika dingin atau hujan tirai 

akan ditutup kembali. 

Pembersihan bawah kandang juga diperhatikan, peternak 

akan membersihkan bawah kandang seminggu 2 kali hingga panen. 

Sehingga ayam tidak menghirup amoniak dan menyebabkan ayam 

terkena penyakit. Kotoran yang menumpuk juga mendatangkan lalat, 

lalat akan datang dan meninggalkan larva sehingga bibit penyakit 

berdatangan. 

Pemberian obat-obatan juga di perlukan, pengobatan pada 

tahap ini dilakukan dua bagian yaitu pengobatan yang dilakukan rutin 

dan pengobatan accidental. Pengobatan rutin yaitu pemberian 

vitamin. Pengobatan accidental dilakukan ketika ayam terserang 

penyakit. 

 

4.4.8 Proses Panen 

Perusahaan inti menjadi pengatur permintaan konsumen 

seperti jumlah dan bobot  broileri. Proses panen didamingi oleh 

Technical service (TS) bagian pemsaran sehingga tidak terjadi 

kecurangan. Bobot ayam yang dianen telah disesuaikan oleh 

perushaan inti dengan penjualan dan berat ayam dikandang. 

Proses pemanenan dilakukan dengan persiapan tim panen 

terlebih dahulu yang terdiri dari penangkap ayam, penimbang, 

pencatat hasil timbangan dan pengangkut ayam. tim penangkap anak 

ayam biasanya melibatkan anak kandang dan masyarakat sekitar. Tim 

penimbang dan pencatat biasanya dilakukan oleh TS perusahaan. 

Proses panen dilakukan dengan cara penangkapan ayam 

secara berhati-hati agar ayam terhindar dari terjadinya memar, rusak 

atau bahkan patah tulang. Agar mempermudah tahap panen dilakukan 

penyekatan pada kandang. Setelah dilakukan penangkapan  dengan 
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menangkap bagian kaki ayam dilakukan penimbangan setiap 10 ekor. 

Lalu dilakukan pencatatan hasil penimbangan secara hati-hati agar 

hasil akurat dan disaksikan oleh kedua belah pihak. Setelah 

penimbangan dan pencatatan broiler dimasukkan kedalam keranjang. 

 

4.4. 9 Pasca Panen  

Kegiatan pasca panen adalah mengumpulkan seluruh 

peralatan produksi yang di dalam kandang dan membersihkannya 

dengan desgrin. Setelah itu membersihkan kotoran yang ada dibawah 

kandang. Sisa pakan akan di transfer ke kandang yang lain milik 

perusahaan. Setelah panen DOC masuk kembali setelah peristirahatan 

kandang selama 20-30 hari. 

 

4.4.10 Pemasaran (hilir) 

Pemasaran produk dari peternak ke konsumen merupakan 

bagian dari subsistem agribisnis di bagian hilir. Pada pola kemitraan 

subsistem hilir atau pemasaran adalah perusahaan inti. Perusahaan 

mitra akan melakukan penjemputan produk berupa broiler hidup dari 

peternak dan harga jual produk sudah ditentukan di dalam kontrak. 

Harga jual broiler hidup di kualifikasikan berdasarkan bobot hidup 

ayam sehat. 

 

4.5 Identifikasi Sumber-Sumber Resiko Produksi 

Penyebab kematian ayam selama proses produksi diakibatkan 

oleh sumber-sumber yang berbeda. Identifikasi sumber-sumber 

penyebab terjadinya kematian ayam selama masa produksi dapat 

dilihat pada Gambar 4.12. Identifikasi sumber-sumber resiko produksi 

yang terdapat pada usaha peternakan broiler di Kabupaten Asahan 

dilakukan dengan pengamatan langsung, wawancara dan menganalisis 

laporan produksi peternakan. Alur kegiatan produksi broiler yang 

dilakukan oleh peternak dimulai dari tahap pemanasan, pertumbuhan 

panen serta pasca panen. 
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Resiko produksi yang sering terjadi di peternak broiler di 

Kabupaten Asahan adalah kematian ayam yang di budi ayakan. Hal 

itu terjadi karena disebabkan oleh beberapa sumber resiko. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan baik secara langsung, 

wawancara maupun analisis produksi terhadap proses pemeliharaan 

broiler, maka disimpulkan beberapa hal yang teridentifikasi sebagai 

sumber terjadinya resiko. Sumber-sumber resiko tersebut adalah 

cuaca, penyakit dan predator. 

 

Tabel 4.6 Sumber-sumber resiko 

Sumber 

resiko 

Peternakan skala 

1 

Peternakan skala 

2 

Peternakan skala 

3 

Total % Total % Total % 

Penyakit 13 0,43% 32 0,33% 34 0,31% 

Cuaca 16 0,53% 18 0,58% 63 0,57% 

predator 66 2% 106 1,93% 209 1,9% 

Total 95 2,96% 156 2,95% 307 2,78% 

Sumber: data primer dioalah, 2018 

 

Cuaca  

Musim kemarau yang terjadi cukup ekstrem khususnya di 

Kabupaten Asahan sangat berdampak negatif terhadap usaha 

peternakan broiler. Menurut BMKG (2018) suhu di Kabupaten 

Asahan pada bulan Januari hingga April berkisar antara 33-350C. 

Cuaca yang sangat panas yang melanda Kabupaten Asahan menjadi 

salah satu sumber resiko produksi yang sangat berdampak pada 

produksi broiler.  

Dampak Cuaca yaitu mortalitas dirasakan seluruh peternak 

mitra di kabupaten Asahan dengan rata-rata broiler yang mati yaitu 

pada peternakan skala 1 sebesar 0,53% broiler yang mati, peternakan 

skala 2 sebesar 0,58% broiler yang mati dan peternakan skala 3  

sebesar 0,57% broiler yang mati. Hal tersebut dikarenakan musim 

kemarau yang menyebabkan naiknya suhu lingkungan suhu kandang 
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yang akan mempengaruhi kondisi tubuh ayam. Menurut Lin, Jiao, dan 

Decuypere (2006) Stres akibat panas pada daerah panas, musim panas 

dan perubahan iklim menjadi faktor utama yang membatasi efisiensi 

produksi ayam pedaging. Menurut Soeparno (2005) menyatakan 

bahwa stres akibat panas (heat stress) adalah sebuah gangguan stress 

yang diakibatkan oleh kondisi suhu udara di lingkungan melebihi suhu 

normal sehingga broiler tidak mampu untuk menyeimbangkan antara 

produksi dan pembuangan panas tubuhnya. Comfort zone broiler 

berada pada kisaran suhu 25-280C dengan kelembapan 60-20%. 

Musim kemarau menyebabkan terjadinya stres pada ternak, 

hal ini tentu saja akan menyebabkan kerugian bagi para peternak mitra 

di Kabupaten Asahan. Karena pada saat cuaca seperti itu tingkat 

mortalitas ayam akan menjadi lebih tinggi. Siklus cuaca yang tidak 

dapat diprediksi menjadikan hal tersebut tidak dapat dihindari dan 

akan berulang setip tahunnya, sehingga peternak broiler hanya dapat 

berusaha untuk meminimalisir dampak kerugian yang di timbulkan.  

 

Predator 

Predator merupakan organisme pengganggu atau pemangsa 

ternak. Peternakan broiler di Kabupaten Asahan berdiri diatas lahan 

perkebunan. Sehingga terjadinya serangan predator cukup besar. 

Predator yang menjadi pemangsa bagi peternakan broiler adalah 

kucing, anjing, biawak, dan tikus. Predator memangsa ternak pada 

malam hari, sehingga peternak cukup sulit untuk mendeteksinya. Hal 

yang paling mendukung banyaknya predator dan seringnya terjadi 

serangan dikarenakan lingkungan peternakan broiler yang berada di 

tengah perkebunan kelapa Sawit.  

Kematian broiler yang disebabkan oleh adanya serangan 

predator berdasarkan hasil wawancara dengan para responden 

peternak broiler yaitu terjadi hampir di seluruh peternakan. Rata-rata 

broiler yang mati diakibatkan oleh serangan predator pada peternakan 

skala 1 sebesar 2%, peternakan skala 2 sebesar 1,93% dan peternakan 

skala 3 sebesar 0,9%. Predator yang memangsa broiler adalah kucing, 
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anjing, biawak dan tikus. Predator yang sering memangsa broiler 

adalah kucing, sebanyak 93% peternak (Lampiran 7)   atau sebanyak 

27 dari 30 peternak yang berada di Kabupaten Asahan pernah 

mengalami broiler dimakan predator kucing. Untuk mengidentifikasi 

ternak yang mati akibat di mangsa oleh predator tidak terlalu sulit, hal 

ini dikarenakan predator tidak memangsa seluruh bagian badan 

broiler. Serangan predator Kematian ayam yang diakibatkan oleh 

serangan predator berdasarkan hasil wawancara dengan peternakan 

yaitu terjadi setiap periode pemeliharaan. Predator biasanya 

menyerang broiler yang berumur dibawah 2 minggu karena broiler 

masih kecil gampang terjatuh dari sela-sela kandang yang rusak 

(Lampiran. 17). Broiler kecil juga tidak dapat melawan predator yang 

badannya lebih besar, sehingga predator dengan mudah memangsa. 

Ayam yang sudah berumur diatas 2 minggu tidak dapat diserang 

predator karena bobot badan sudah besar, sehingga predator takut 

memangsa. Broiler besar juga akan bergerak ketika terkejut di saat 

pemangsa masuk kedalam kandang, reflek ini lah yang membuat 

predator takut dan tidak memangsa. Karena pada waktu broiler umur 

1-2 minggu selalu terjadi serangan predator maka hal ini menunjukkan 

frekuensi terjadinya risiko produksi yang disebabkan serangan 

predator sangat tinggi dan mengidentifikasi perlunya penanganan 

yang lebih signifikan terhadap serangan predator. Cara meminimalkan 

serangan terjadi yaitu dengan pengecekan yang dilakukan pada malam 

hari yang lebih intents, memasang perangkap untuk predator, 

penambahan kawat besi di dinding kandang, dan renovasi kandang 

sehingga tidak ada cela predator untuk memasuki kandang.  

 

Penyakit 

Penyakit merupakan salah satu sumber resiko terbesar 

penyebab mortalitas. Ada beberapa penyakit yang menyerang 

peternakan kemitraan di Kabupaten Asahan yaitu CRD (Chronic 

Respiratory Disease), Gumboro (Infectious bursal disease), ND 

(Newcastle Disease), dan Coccidiosis penyakit ini disebabkan oleh 
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virus dan bakteri. Selain itu ada juga faktor yang menyebabkan 

penyakit menyerang ternak broiler yaitu kelembaban, temperatur 

lingkungan, perubahan musim, kebersihan kandang dan peralatan, 

kualitas pakan dan keadaan ayam. 

Penyakit yang sering menyerang peternakan broiler adalah 

CRD (Chronic Respiratory Disease) sebesar 57% (Lampiran 8) atau 

sebanyak 17 peternak dari 30 peternak yang diteliti pernah mengalami 

ternaknya terserang penyakit ini. Rata-rata kematian yang diakibatkan 

oleh penyakit pada peternakan skala 1sebesar  0,43%, peternakan 

skala 2 sebesar 0,33% dan peternakan skala 3   sebesar 0,31%.  Hal ini 

disebabkan karena penyakit CRD (Chronic Respiratory Disease) 

merupakan penyakit endemik patogen yang menyerang hampir 

wilayah seluruh Indonesia (BPH, 2007). Penyebaran penyakit ini 

biasanya disebabkan oleh kesalahan tata laksana pemeliharaan, karena 

penyakit ini sering disebut sebagai penyakit kesalahan manajemen 

seperti DOC (Day old chick) berkualitas rendah, DOC (Day old chick) 

yang bobot badan dibawah standar lebih rentan terjangkit penyakit 

pernapasan. Dari hasil wawancara dengan para responden indikasi 

penyakit broiler yaitu broiler mengeluarkan suara ngorok pada malam 

hari setelah itu ayam lumpuh. 

Kesalahan manajemen brooding (periode pemanasan) juga 

sebagai salah satu penyebab. Masa brooding merupakan faktor 

penentu pertumbuhan ayam selanjutnya. Pada masa brooding organ 

pencernaan, pernapasan, reproduksi dan organ kekebalan atau 

pertahanan tubuh berkembang. Kebersihan kandang sebelum DOC 

(Day old chick) masuk kandang kunci awal pencegahan penyakit. 

 Pada saat wawancara dan pengamatan atap kandang peternak 

sudah tidak layak karena sudah banyaknya kebocoran dimana-mana, 

hal ini yang mengakibatkan kandang menjadi lembap dan kadar 

amonia menjadi tinggi. Tidak adanya biosecurity dan sterilisasi yang 

diterapkan peternak juga sebagai pemicu masuknya penyakit kedalam 

area kandang. Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa anak 

kandang bahwa, kegiatan biosecurity dan sterilisasi menurut anak 
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kandang tidak terlalu penting dilakukan. Sterilisasi tempat minum dan 

tempat pakan berupa pencucian pada pagi hari tidak dilakukan, 

sehingga tempat pakan dan minum terlihat kotor. Menurut anak 

kandang tempat minum tidak penting dibersihkan, asal air yang 

digunakan bersih broiler tidak akan terkena penyakit. Penerapan 

biosecurity berupa pencelupan kaki kedalam desinfektan hanya 

dilakukan ketika TS mengadakan pemantauan.  

Peternak juga masih belum menerapkan penaburan kapur 

untuk tambahan litter ketika melakukan pembarsihan kandang. Kapur 

berfungsi sebagai antiseptik, atau membunuh bibit penyakit. Menurut 

Murtidjo (2002) bahwa kapur ditambahkan berfungsi untuk meredam 

amonia dari kotoran ayam dan membunuh bibit penyakit. Penyakit 

juga masuk akibat bebas keluar masuk kendaraan maupun manusia 

tanpa adanya pengawasan.  

Penyakit juga dapat diakibatkan oleh Air yang terlihat jernih, 

masih mempunyai kemungkinan mengandung bahan-bahan kimia dan 

mikroorganisme yang berbahaya bagi ayam. Belum lagi dengan 

perubahan musim yang tidak menentu di Indonesia, sangat 

memungkinkan kualitas air akan berubah-ubah. Kuncinya, peternak 

harus rajin memeriksa kualitas air yang ada di peternakan. 

 

4.6 Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data 

terdistribusi secara normal atau tidak normal (Basuki dan Prawoto, 

2017). Uji normalitas menjadi penting dikarenakan dengan normalnya 

suatu data maka data tersebut dapat dianggap dapat mewakili populasi 

(Priyatno, 2010). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan P-

Plot dengan SPSS 16.0. 
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a. Sekam 

 
b. Kepadatan Kandang 

 
c. Pekerja 

 
d. DOC 

 
e. Pakan 

 

Gambar 4.11 Normalitas probabilitas plot 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Uji normalitas menggunakan grafik P-Plot merupakan salah 

satu dari uji asumsi klasik. Uji normalitas menggunakan P-Plot 

bertujuan untuk mengetahui data mempunyai distribusi yang normal 

atau tidak. Data dikatakan normal atau tidak dapat diketahui dengan 

cara melihat distribusi persebaran data (titik) pada sumbu diagonal. 

Dari Gambar 4.13 dinyatakan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini 

dikarenakan data yang diwakilkan dengan bentuk titik tersebar 

mendekati garis linear. 

 

4.7 Hubungan Antara Faktor Produksi dengan  Resiko 

Hubungan antara faktor produksi dengan resiko dihitung 

menggunakan analisis korelasi person. Deplesi sebagai variabel 

dependen dan pakan, sekam, kandang dan tenaga kerja sebagai 

variabel independen.  Perhitungan korelasi person diolah 

menggunakan software SPSS 16.0. Setelah didapatkan hasil 

perhitungan maka hasil diterprestasikan, pedoman untuk 

menginterprestasikan tabel hasil korelasi dengan cara melihat tabel 

dibawah ini: 

 

Tabel 4.7 Interpretasi terhadap koefisien korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat lemah 

0,20-0,399 Lemah  

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Abdurahman, Muhidin dan Somantri, 2012 

 

Kriteria keputusan uji kolerasi dilihat dari tanda koefisien: 

a. Tanda negatif (-) berarti apabila variabel X tinggi maka variabel 

Y rendah. 
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b. Tanda postif (+) berarti apabila variabel X tinggi maka variabel 

Y tinggi 

 

Tabel 4.8 Hubungan antara faktor produksi dengan resiko produksi 

peternakan skala 1 

Variabel 

Pakan Sekam 

Kepadatan 

Kandang 

Pekerj

a DOC Resiko 

Pakan 1 -.136 .163 -.386 -.590 -.669* 

Sekam -.136 1 .430 -.077 .293 -.296 

Kepadatan_Ka

ndang 
.163 .430 1 -.037 .511 .235 

Pekerja -.386 -.077 -.037 1 .251 -.393 

DOC -.590 .293 .511 .251 1 .575 

Resiko -.669* -.296 .235 -.393 .575 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Sumber: data primer diolah, 2018 

 

Pada tabel diatas di dapat interpretasi bahwa nilai korelasi atau 

hubungan antara variabel independen dan dependen yaitu: 

c. Koefisien korelasi antara resiko dan varibel pakan adalah -0,669. 

Hubungan antara variabel pakan dengan variabel resiko yaitu 

kuat dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

d. Koefisien korelasi antara resiko dan sekam adalah -0,296. 

Hubungan antara sekam dengan resiko yaitu lemah dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. 

e. Koefisien korelasi antara resiko dan kepadatan kandang adalah 

0,235. Hubungan antara kepadatan kandang dengan resiko yaitu 

lemah dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

f. Koefisien korelasi antara resiko dan pekerja adalah -0,393. 

Hubungan antara pekerja dengan resiko yaitu lemah dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. 
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g. Koefisien korelasi antara resiko dan DOC (Day old chik)  adalah 

0,575. Hubungan antara DOC (Day old chick) dengan resiko 

yaitu kuat dengan asum si variabel lainnya konstan. 

 

Tabel 4.8 Hubungan antara faktor produksi dengan resiko produksi 

peternakan skala 2 

 

Pakan Sekam 

Kepadatan 

kandang Pekerja DOC Resiko 

Pakan 1 -.534* .973** .048 .864** -.110 

Sekam -.534* 1 -.605* -.013 -.420 -.060 

Kepadatan 

kandang 
.973** -.605* 1 .070 .905** .011 

Pekerja .048 -.013 .070 1 .131 -.146 

DOC .864** -.420 .905** .131 1 .390 

Resiko -.110 -.060 .011 -.146 .390 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: data primer diolah, 2018 

 

Pada tabel diatas di dapat interpretasi bahwa nilai korelasi atau 

hubungan antara variabel independen dan dependen yaitu: 

a. Koefisien korelasi antara resiko dan variabel pakan adalah -0,110. 

Hubungan antara variabel pakan dengan variabel resiko yaitu 

sangat lemah dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

b. Koefisien korelasi antara resiko dan sekam adalah -0,060. 

Hubungan antara sekam dengan resiko yaitu sangat lemah dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. 

c. Koefisien korelasi antara resiko dan kepadatan kandang adalah 

0,011. Hubungan antara kepadatan kandang dengan resiko yaitu 

sangat lemah dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
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d. Koefisien korelasi antara resiko dan pekerja adalah -0,146. 

Hubungan antara pekerja dengan resiko yaitu sangat lemah 

dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

e. Koefisien korelasi antara resiko dan DOC (Day old chik)  adalah 

0,390. Hubungan antara DOC (Day old chick) dengan resiko 

yaitu lemah dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

 

Tabel 4.8 Hubungan antara faktor produksi dengan resiko produksi 

peternakan skala 3 

Variabel 

Pakan Sekam 

Kepadatan 

kandang 

Pekerj

a DOC Resiko 

Pakan 1 .762 .794 -.103 .286 -.353 

Sekam .762 1 .881* .011 .258 -.357 

Kepadatan 

kandang 
.794 .881* 1 .236 .188 .393 

Pekerja -.103 .011 .236 1 -.314 -.253 

DOC .286 .258 .188 -.314 1 .776 

Resiko -.353 -.357 .393 -.253 .776 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Sumber: data primer diolah, 2018 

 

Pada tabel diatas di dapat interpretasi bahwa nilai korelasi atau 

hubungan antara variabel independen dan dependen yaitu: 

a. Koefisien korelasi antara resiko dan variabel pakan adalah -0,353. 

Hubungan antara variabel pakan dengan variabel resiko yaitu 

lemah dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

b. Koefisien korelasi antara resiko dan sekam adalah -0,357. 

Hubungan antara sekam dengan resiko yaitu lemah dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. 
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c. Koefisien korelasi antara resiko dan kepadatan kandang adalah 

0,393. Hubungan antara kepadatan kandang dengan resiko yaitu 

lemah dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

d. Koefisien korelasi antara resiko dan pekerja adalah -0,253. 

Hubungan antara pekerja dengan resiko yaitu lemah dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. 

e. Koefisien korelasi antara resiko dan DOC (Day old chik)  adalah 

0,776. Hubungan antara DOC (Day old chick) dengan resiko 

yaitu kuat dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

  

Pakan 

Hasil uji korelasi antara pakan dengan resiko menunjukkan 

bahwa korelasi termasuk dalam kategori  kuat dengan koefisien 

korelasi -0,669 pada peternakan peternakan skala 1, sedangkan pada 

peternakan skala 2 koefisien kolerasinya hanya -0,110 yang berarti 

termaksut kategori lemah begitu juga dengan peternkan skala 3berada 

pada kategori lemah dengan koefisien kolerasi -0,353. Hal ini 

menunjukkan bahwa peternakan dengan skala pemeliharan peternakan 

skala 1ekor terjadi hubungan yang sangat kuat antara variabel pakan 

dengan variabel resiko jika variabel yang lainnya tetap. Sedangkan 

arah hubungan negatif karena nilai r negatif, artinya semakin bagus 

manajemen pemberian pakan maka resiko akan rendah.  Meurut 

Vinanda, Harianto dan Lukytawati (2015) bahwa input pakan pada 

peternak mandiri merupakan risk reducing atau bersifat mengurangi 

risiko, hal ini dapat terjadi jika manajemen pakan yang dilakukan baik. 

Pemberian pakan yang disesuaikan dengan umur atau pengaturan 

jadwal pakan harus sangat diperhatikan sehingga pakan yang 

dikonsumsi oleh ternak akan sesuai.  

Pada peternakan skala kecil peternak lebih mudah mengatur 

manajemen pemberian pakan karena populasi broiler yang masih 

sedikit. Hal ini meyebabkan peternak lebih gampang mengawasi 

ternaknya jika ada tanda-tanda yang mencurigakan seperti bobot 

badan yang bervariasi dan konsumsi pakan berkurang. Sedangkan 
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pada peternakan skala besar peternak susah melakukan pengamatan 

langsung, dan pemberian pakan pada ternak dilakukan oleh pekerja, 

yang terkadang tidak melakukan pemberian pakan sesuai jadwal yang 

ditetapkan. Sesuai dengan Nugraha (2011) yang menyatakan bahwa 

penggunaan pakan menjadi faktor yang mengurangi risiko (risk 

reducing factor) ayam broiler, namun tidak berpengaruh signifikan, 

hal ini dapat terjadi karena peternak belum menerapkan peraturan 

yang ditetapkan sehingga pakan tidak menjadi pengrang resiko. 

 

Sekam 

Hasil uji korelasi antara sekam dengan resiko produksi pada 

skala pemeliharaan 2500-3000 ekor dan skala pemelihaaran >8000 

ekor menunjukkan bahwa hubungan termasuk dalam kategori lemah 

dengan koefisien korelasi -0,296 dan -0,357. Sedangkan peternakan 

skala 2 hubungan termasuk dalam kategori sangat lemah dengan nilai 

koefisien -0,060 Arah hubungan negatif karena nilai r negatif, artinya 

semakin bagus manajemen pemberian sekam maka resiko produksi 

menurun. Hal ini disebabkan karena walaupun sekam yang diberikan 

tipis tetapi pada saat penelitian cuaca sedang panas, sehingga tidak 

berpengaruh jika sekam yang ditabur hanya sedikit.  

Menurut Muharlien dan Rachawati (2011) pemakaian sekam 

pada lantai kandang berfungsi sebagai alas (litter)  untuk menyerap 

air, agar lantai kandang tidak basah oleh kotoran ayam, karena itu 

bahan yang digunakan untuk litter  harus mempunyai sifat mudah 

menyerap air, tidak berdebu dan tidak basah. Standar penggunaan 

sekam yaitu dengan ketebalan 7-8 cm atau  standar 40 karung per 1000 

ekor (Mulyantono, 2008).  Menurut Murtidjo (2002) bahwa selain 

ketebalan sekam pada kandang harus diperhatikan seperti sekam basah 

dan lembap, agar kaki DOC tidak lembap dan ayam menjadi gampang 

terserang penyakit. Sekam harus dengan keadaan kering dan tidak ada 

adanya gumpalan. Peternak harus memperhatikan sekam tidak basah 

dengan cara pengecekan tempat minum. Tempat minum dapat 

mengakibatkan sekam basah karena kebocoran tempat minum. 
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Penggantian sekam harus dilakukan untuk terhindar dari bakteri yang 

dapat menyebabkan penyakit pada broiler. Atap kandang yang belum 

dilakukannya renovasi yang menyebabkan ketika terjadi hujan, air 

masuk kedalam kadang dan menyebabkan sekam menjadi basah, 

peternak beralasan tidak memperbaiki alat dan kandang karena hasil 

panen pada periode sebelumnya mengalami kerugian diakibatkan oleh 

angka kematian ayam yang tinggi.  Pada saat bongkar sekam juga 

harus diperhatikan karena dapat menyebabkan ayam menjadi stres. 

Hal ini sudah diketahui oleh para peternak dari instruksi PPL (Petugas 

Penyuluh Lapang), sehingga ada saat bongkar sekam dilakukan secara 

bertahap pada usia 16-18 hari tergantung cuaca. 

 

Kepadatan Kandang 

Hasil uji korelasi antara kepadatan kandang dengan resiko 

produksi pada peternakan skala 1 dan peternakan skala 3 hubungan 

berada pada kategori lemah dengan masing-masing koefisien kolerasi 

yaitu 0,235 dan 0,393, sedangkan peternakan skala 2 hubungan berada 

pada kategori sangat lemah dengan koefisien kolerasi 0,011. Arah 

hubungan positif karena nilai r positif, artinya semakin tinggi tingkat 

kepadatan kandang suatu peternakan maka resiko produksi akan 

menjadi besar.  

Hal ini karena kandang yang dimiliki oleh peternak sudah 

sesuai dengan ukuran yang ada yaitu setiap 1000 ekor ayam ukurannya 

16m x 5 m. Murni (2009), yaitu : Umur 1 hari -1 minggu = 40-50 ekor 

DOC (Day Old Chicken) /m2, Umur 7 hari- 2 minggu= 20-25 ekor 

ayam/ m2 dan Umur 2 minggu 8-12 ekor ayam/ m2. Menurut Fadilah 

(2013), kepadatan sangat erat hubungannya dengan sirkulasi udara. 

Menurut DTH11 (2010) bahwa penyebab terjadinya ayam stress 

adalah kepadatan kandang dikarenakan kadang menjadi panas dan 

ayam kekurangan oksigen karena kandang terlalu padat. Hal ini juga 

sesuai dengan pendapat Iskandar, Setyaningrum dan Iman (2009) 

bahwa kepadatan kandang yang disebabkan jumlah ayam merupakan 
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salah satu faktor penyebab stres yang dapat dilihat dari perubahan-

perubahan perilaku pada broiler dan pola makan 

 

Pekerja (HOK) 

Hasil uji korelasi antara pekerja dengan resiko produksi pada 

peternakan skala 1 dan peternkan skala 3 hubungan berada pada 

kategori lemah dengan masing-masing koefisien kolerasi yaitu -0,393 

dan -0,253, sedangkan peternak  dengan pada peternakan skala 2 

hubungan pekerja dengan resiko produksi berada pada kategori sangat 

lemah karena koefisien korelasi -0,146. Hubungan pekerja dengan 

resiko produksi memiliki hubugan yang negatif karena nilai r negatif 

yang artinya jika manajemen pekerja seperti ketermpilan kerja para 

anak kandang diperbaiki maka resiko produksi akan menurun.  

Offayana, Widyantara, dan I Gusti (2016) menyatakan bahwa 

resiko yang diberikan oleh tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap 

hasil produksi usaha pertanian dan kejadian yang diberikan tidak 

terlalu sering. Kesalahan yang dilakukan tenaga kerja yaitu dalam 

proses panen dan pasca panen yang diakibatkan oleh ketidak telitinya 

pekerja. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan memberian pengarahan 

dan pelatihan SOP (standar oprasional pekerja) pada saat 

pengendalian hama dan penyakit maupun proses panen. 

 

DOC (Day old chick) 

Hasil uji korelasi antara DOC (Day old chick) dengan resiko 

produksi pada peternakan skala 1 berada pada kategori sedang dengan 

koefisien korerasi 0,575, peternakan skala 2 hasil uji korelasi berada 

pada kategori lemah dengan nilai koefisien kolerasi 0,390 dan 

peternkan skala 3hasil uji korelasi berada pada kategori kuat dengan 

koefisien korelasi 0,776. Hubungan DOC dengan resiko produksi 

memiliki arah hubungannya positif yang diartikan jika terjadi 

penambahan DOC (Day old chick) tetapi tidak didukung dengan 

manajemen pemeliharaan yang tidak baik maka dan kualitas DOC 

(Day old chick) jelek maka resiko produksi akan meningkat. 
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Pada hasil uji kolerasi peternakan dengan peternakan skala 3 

memiliki hubungan yang kuat dan arah hubungan positif antara DOC 

(Day old chick) dengan resiko produksi. Menurut Sehabudin (2014), 

semakin banyak populasi ternak ayam broiler peternak mitra maka 

semakin tinggi tingkat risikonya. Peternak yang peternkan skala 

3sudah mempekerjakan anak kandang akan akan tetapi pada saat 

pengamatan peternak tidak memantau langsung pekerjaan pekerjanya, 

banyak pekerja yang masih tidak terlalu memperhatikan jadwal 

pemberian pakan, mengecek sekam yang basah ataupun pengawasan 

predator yang masuk. Padahal pengawasan yang intensif sangat 

diperlukan ketika umur DOC karenapada saat masa ini pertumbuhan 

vital broiler baru berkembang seperti kekebalan tubuh DOC terbentuk 

dan masa awal pertumbuhan. Menurut Fadilah dn Fatkhuroji (2013) 

masa stater pada ternak ayam meruakan mas pembelahan sel 

(hiperplasia) sehingga perkembanganorgan sangat domian dimasa ini, 

oleh karena itu masa ini mempunya adil 50% bahkan 90% terhadap 

keberhasilan pemeliharaan ayam. Selain perhatian yang intensiv 

terhadap DOC perhatian terhadap kualitas DOC juga sangat penting, 

karena walaupun manajemen pemeliharaan sudah sesuai dan 

lingkungan sudah kondusif tetapi kualitas DOC tidak bagus maka 

semuanya akan sia-sia.  Menurut Fadillah (2004), kesuksesan beternak 

ayam broiler komersial tergantung dari kualitas DOC yang dipelihara. 

Jika DOC yang dipelihara berkualitas maka selama pemeliharaannya 

tidak akan mengalami kendala yang berarti sehingga performa yang 

dihasilkan tergantung dari faktor lingkungannya. Sebaliknya, jika 

yang dipelihara DOC berkualitas jelek, produksi yang dicapai tidak 

akan optimal walaupun faktor lingkungan yang diberikan sudah 

maksimal.  Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepeternak 

peternak tidak dapat menentukan kualitas DOC yang diberikan dan 

masih banyak peternak yang mengeluhkan DOC yang diberikan 

memiliki kualitas yang tidak bagus.  
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4.7 Saran Penanganan Resiko Produksi 

Setelah melakukan identifikasi dan pengukuran risiko proses 

selanjutnya yang akan dilakukan adalah memberikan beberapa saran 

untuk menangani risiko produksi yang dihadapi. Saran penanganan 

resiko meliputi saran dalam penanganan resiko yang terjadi akibat 

sumber-sumber resiko produksi dan yang terjadi akibat faktor-faktor 

produksi.  

 

Saran Penanganan Resiko Produksi Akibat Sumber-Sumber 

Resiko 

a. Sumber resiko Predator 

Saran yang diberikan untuk penanganan sumber risiko yang 

diakibatkan predator dengan cara pemburuan predator dan juga 

renovasi kandang. Pemburuan predator dengan cara memasang 

perangkap atau juga dengan cara menembak predator. Pemburuan 

sebaiknya dilakukan pada saat selesai panen broiler sehingga tidak 

mengganggu ternak. Selain pemburuan juga dilakukan renovasi 

kandang yang sudah tidak layak seperti sela-sela lantai yang mulai 

renggang, jaring lantai yang mulai bolong. Penambahan kawat pada 

dinding kandang juga dapat mengatasi masuknya predator kedalam 

kandang. Penambahan kawat dilakukan karena bahan dasar kawat 

adalah besi sehingga lebih kuat yang akan membatasi masuknya 

predator kedalam kandang. Juga penambahan pintu sehingga tidak ada 

cela untuk predator masuk kedalam kandang. Pengawasan pada 

malam hari juga harus dilakukan karena predator menyerang pada 

malam hari. 

 

b. Sumber resiko penyakit 

Saran yang diberikan untuk sumber resiko yang diakibatkan 

penyakit dapat dilakukan dengan memperhatikan kebersihan kandang 

dan manajemen biosecurity. Biosecurity dilakukan dengan cara 

isolasi, pengendalian lalu lintas, dan sanitasi (Tamalluddin, 2014).   
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Mengistirahatkan kandang setelah panen juga harus 

diperhatikan, biasanya dalam 1 tahun terjadi 6 sampai 7 kali masa 

periode produksi. Sehingga pengosongan kadang minimal 2 minggu 

setelah kandang dibersihkan. Periode pasca panen dengan cara 

membersihkan kandang dan mesterilisasi kandang dengan 

desinfektan, setelah itu kandang di tabur dengan kapur sehingga 

menghilangkan penyakit yang pernah ada dikandang.  

 

c. Sumber resiko cuaca 

Saran yang diberikan untuk sumber resiko yang diakibatkan 

cuaca dapat dilakukan dengan mengatur suhu yang optimal dan 

memberikan kenyamanan terhadap ternak. Strategi yang seharusnya 

dilakukan peternak pada saat musim kemarau adalah dengan cara 

penambahan blower kipas di dalam kandang, pemberian air minum 

yang dingin sehingga ternak dapat menyeimbangkan suhu tubuhnya, 

serta penambahan pohon di sekitar kandang sehingga kandang tidak 

langsung terpapar sinar matahari.  

 

Saran Penanganan Resiko Produksi Akibat Faktor-faktor 

produksi 

a. Faktor Pakan 

Responden harus melakukan penerapan pemberian pakan 

sesuai umur, jumlah pemberian pakan, waktu pemberian pakan dan 

juga tempat penyimpanan pakan. Waktu pemberian pakan harus 

diperhatikan, dalam hasil survei yang dilakukan frekuensi pemberian 

pakan yang tidak teratur, sehingga tempat pakan menjadi kosong. 

Frekuensi pemberian pakan yang teratur berfungsi untuk pakan selalu 

tersedia dalam kondisi relatif segar. Kondisi tersebut akan merangsang 

ayam untuk terus-menerus mengonsumsi pakan. Frekuensi pakan 

yang tidak teratur menyebabkan ayam menjadi stress akibatnya ayam 

akan berebut pakan dan menyebabkan ayam saling menindih yang 

akan mengakibatkan bobot menurun atau juga kematian. 
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b. Faktor DOC  

Saran yang diberikan untuk variabel DOC yaitu seharusnya 

peternak diijikan untuk memilih kualitas DOC yang akan di pelihara 

karena jika yang dipelihara DOC berkualitas jelek, produksi yang 

dicapai tidak akan optimal walaupun faktor produksi dan lingkungan 

yang diberikan sudah maksimal. Menaikkan jumlah DOC juga harus 

memperhatikan luas kandang yang tersedia sehingga tidak terjadi 

kepadatan kandang. 

 

c. Faktor kepadatan kandang 

Cara meminimalkan resiko produksi peternak harus 

memperhatikan luas kandang yang sesuai dengan umur ternak. Selain 

memperhatikan luas kandang kelayakan kandang juga harus 

diperhatikan. Melakukan renovasi kandang dan pergantian peralatan 

baru harus sering dilakukan, untuk menciptakan kenyamanan untuk 

broiler. 

 

d. Faktor Sekam 

Saran yang diberikan untuk variabel sekam, sekam dapat 

menimbulkan penyakit jika terjadi kebocoran pada tempat minum dan 

atap kandang. Atap kandang yang bocor akan mengakibatkan resiko 

pada saat musim hujan karena air akan masuk kedalam kadang dan 

menyebabkan sekam yang diberikan akan menggumpal, ini dapat 

menimbulkan munculnya mikroorganisme lain. Pemeriksaan tempat 

minum dan merenovasi atap kandang sehingga sekam untuk DOC 

tetap kering. Pembersihan sekam juga harus diperhatikan 

ketebalannya, untuk menjaga suhu kandang yang optimal untuk 

broiler. Pembersihan sekam yang menggumpal juga harus dilakukan 

sehingga tidak menumpuknya kotoran dan menyebabkan masuknya 

penyakit. 
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e. Faktor pekerja 

Saran yang diberikan untuk variabel pekerja yaitu pekerja 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting di dalam 

keberhasilan dalam proses produksi broiler. Pekerja yang terlatih 

dalam menjalankan proses produksi dapat meningkatkan hasil. Tenaga 

kerja yang dipekerjakan seharusnya dilakukan pelatihan karena untuk 

menghindari terjadinya kesalahan dalam penangan produksi maupun 

panen dan pasca panen. Pengontrolan kinerja tenaga kerja juga harus 

dilakukan, karena untuk menghindari tenaga kerja yang asal-asalan 

dalam produksi.  Pemberian bonus kepada pekerja sebagai reward 

ketika hasil panen yang didapat meningkat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian resiko  pada peternakan skala 1 (pemeliharaan 2.500-

3.700 broiler), skala 2 (pemeliharaan 4000-8000 broiler), dan skala 3 

(pemeliharaan >8000 ekor) memperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Terdapat 3 sumber resiko produksi pada peternakan yaitu cuaca, 

predator dan penyakit. Sumber resiko penyakit merupakan 

sumber resiko terbesar yang menyebabkan kematian dengan 

presentase kematian 2% untuk peternakan skala 1, 1,93% untuk 

peternakan skala 2 dan 1,9% untuk peternakan skala 3. Kematian 

terbesar yang disebabkan oleh sumber resiko produksi terdapat 

pada peternakan skala 1 dengan presentase 2,96%.  

2. Faktor produksi yang memiliki hubungan yang kuat dengan 

resiko produksi adalah pakan pada skala 1 dan DOC (Day old 

chick) pada skala 2 dan faktor produksi yang memiliki hubungan 

yang sedang dengan resiko produksi adalah DOC (Day old chick) 

pada peternakan skala 1. Faktor produksi berupa pakan memiliki 

arah hubungan negatif yang diartikan jika manajemen pemberian 

pakan diperbaiki maka akan menurunkan tingkat resiko produksi. 

Sedangkan faktor resiko produksi berupa DOC (Day old chick) 

arah hubungannya positif yang diartikan jika terjadi penambahan 

DOC (Day old chick) tetapi tidak didukung dengan manajemen 

pemeliharaan yang tidak baik maka resiko produksi akan 

meningkat. 

 

5.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang sudah dibuat, terdapat saran yang harus 

disampaikan yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber-sumber resiko produksi dapat diminimalisir dengan cara 

manajemen pemeliharaan seperti biosecurity dan sanitasi 

kandang. Renovasi kandang secara berkala juga diperlukan 

sehingga ternak menjadi nyaman.  

2. Variabel pakan dan kepadatan kandang merupakan faktor resiko 

yang memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap resiko 

produksi berupa kematian (deplesi), perlu dilakukan manajemen 
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lebih baik sehinga faktor-faktor produksi dapat menjadi 

pengurang resiko pada usaha peternakan broiler. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. .2017. 

Populasi Ternak dan Jenis Ternak Unggas  

 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2016. 

Populasi Ternak dan Jenis Ternak Unggas.  

 

Office International Epizootic.2008. Manual Of Diagnostic Tests 

And VaccinesFor Terrestrial Animals(mammals, 

birds and bees).  

 

Rural and Environment Analytical Services (REAS) Rural and 

Environment Research and Analysis Directorate 

(RERAD).2010. Risk And Risk Management 

Strategies In Agriculture: An Overview Of The 

Evidence.  

 

Algifari. 2000. Analisis Regresi, Teori, Kasus & Solusi. BPFE 

UGM, Yogyakarta. 

 

Alimuddin, Kudang BS, I Dewa MS, Nakao N dan Sumiati. 2012. 

Temperature Control System in Closed House for 

Broilers Based on Afis. Telkomnika. 10 (1) : 75 – 

82. 

 

World Bank, Agriculture and Rural Development Department. 

2005. Managing Agricultural Production Risk: 

Innovations in Developing Country. Washington, 

D.C. (US): The World Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

 

Basuki AT dan Prawoto N. 2017. Analisis Regresi dalam 

Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Rajawali Pers, 

Jakarta. 

 

Basyaib F. 2007. Manajemen Resiko. Jakarta: PT. Grasindo 

 

Bell D D and Weaver Jr. 2002. Commercial Chicken Meat and 

Egg Production. 5th Ed. Springer Science Business 

Media, Inc., New York. 

 

CahyonoW A. 2013 Prediksi Kebangkrutan Perusahaan 

Pertambangan Batubara yang Listing di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2011- 2012 dengan 

Menggunakan Analisis Model Z-Score Altman, 

Jurnal Administrasi Bisnis, Volum 1 Nomor 2 

 

Debertin DL. 1986. Agricultural Production Economics. 

Macmillan Publishing 

Company. United States of America. 

 

Darmawi H. 2005. Manajemen Resiko. Bumi Aksara, Jakarta. 

 

David M. 2013. Analisis Resiko Poduksi Pada Peternakan Broiler 

di Kampung Kandang, Desa Tegal, Kecamatan 

Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Institusi 

Agribisnis Bogor. Bogor 

 

Djohanputro B. 2004. Manajemen resiko korporat terintegrasi. 

PPM cetakan 1. Jakarta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

Fadilah R. 2004. Kunci Sukses Beternak Broiler di Daerah 

Tropis. Agromedia Pustaka, Depok. 

Fitrah, H. 2013. Analisis break even point usaha peternakan ayam 

broiler (pedaging) di desa ujung baru kecamatan 

bati-bati kabupaten tanah laut provinsi kalimantan 

selatan. Fakultas Agribisnis Universitas Achmad 

Yani Banjarmasin. Jurnal Enviro Scienteae (9) : 72-

80. 

 

Fijana MF, Suprijatna E dan Atmomarsono. Pengaruh proporsi 

pemberian pakan pada siang malam hari dan 

pencahayaan pada malam hari terhadap produksi 

karkas ayam broiler. Animal Agriculture Journal, 

Vol. 1. No. 1, 2012, p 697 – 710 

 

Ghozali I. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan 

Program SPSS. Edisi Keempat, Penerbit Universitas 

Diponegoro. 

 

Gunawan dan Sihombing, D.T .H. 2004. Pengaruh Suhu 

Lingkungan Tinggi Terhadap Kondisi Fisiologis 

Dan Produktivitas Ayam Buras. War Tazoa. Vot 

14No. 1 

 

Hartono B. 2012. Ekonomi Bisnis Peternakan. UB Press. Malang 

 

Harvey J. 2008. Introduction tomanaging risk. The Chartered 

Instituteof Management Accountants. Topic Gateway 

series no. 28 

 

Haryono, Akbar MS dan Sony.2012. Deteksi Resiko Dini Saham 

Gabungan Dengan Menggunakan Value at Risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi 

XVI 

 

Hidayat AA. 2011. Metode penelitian & Teknik Analisis Data. 

Jakarta: Penerbit Salemba Medika. 

 

Hapsari AW. 2013. Analisis efsiensi faktor yang memengaruhi 

produksi ayam ras pedaging pola kemitraan dan 

mandiri di kecamatan Gunung Sindur Kabupaten 

Bogor [skripsi]. Bogor: Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen. Institut Agribisnis Bogor 

 

Iskandar S. Setyaningrum SD, Amanda dan RHS Iman. 2009. 

Pengaruh Kepadatan Kandang Terhadap 

Pertumbuhan dan Perilaku Ayam Wareng-Tangerang 

Dara. JITV. 14(1): 19-24 

 

Jokhio S, Abro MMQ and Lamayla. 2016. Managing Risk in 

Livestock Farming: The Role of Insurance 

Companies. International Journal of Financial 

Research Vol. 7, No. 2; 2016 

 

Jorion P. 2001. Value at Risk, 2nd ed. McGraw-Hill Companies, 

Inc. New York. 

 

Kataren PP. 2010. Kebutuhan Gizi Ternak Unggas Di Indonesia. 

WARTAZOA Vol. 20 No. 4 

 

Kuswanto E. 2012. “Pengaruh penggunaan antiseptic dan 

desinfektan terhadap hasil panen 

broiler”http://www.scribd.com/doc/28307507/Makal

ah-Antiseptic-Dan Desinfektan Diakses Tanggal 26 

Februari 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

Kutner MH, Nachtsheim CJ dan J. Neter. 2004. Applied Linear 

Regression Models. 4thed. New York: McGraw-Hill 

Companies, Inc. 

 

Lestari DR. 2013. Makalah Resiko Agribisnis Share Leasing. 

Program  

Studi Magister Sains Agribisnis Sekolah Pasca Sarjana Institut 

Agribisnis Bogor. Bogor. Internet. 

http://www.academia.edu. Diakses tanggal 2 Februari 

2018. 

 

Mulyantini. 2010. Ilmu Manajemen Ternak Unggas. Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press. 

 

Murtijo BA. 2002. Pedoman Beternak Ayam Broiler. Kanisius. 

Yogyakarta. 

 

Murtiyeni DP dan Yulistiani D.2005. Karakteristik Peternak 

Domba atau Kambing dengan Pemeliharaan Di 

gembala atau Angon dan Hubungannya dengan 

Tingkat Adopsi Inovasi Teknologi. Seminar Nasional 

Teknologi Peternakan dan Veteriner. 

 

Nugraha IS. 2011. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi 

risiko produksi ayam broiler [skripsi]. Bogor: 

Fakultas Ekonomi Manajemen, Institut Agribisnis 

Bogor 

 

Otiono DJ, Kosura WO, Joseph TK, Adam D and Edward.2006. 

Risk Management in Smallholder Cattle Farming: A 

Hypothetical Insurance Approach in Western Kenya. 

International Association Of Agricultural Economists 

Conference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

 

Palupi, R. 2015. Manajemen Mengatasi Heat Stress pada Broiler 

yang Dipelihara Di lahan Kering. Prosiding Seminar 

Nasional Lahan Suboptimal 

 

Pradana DP, Haryono, Tjipto dan Reni A. 2015. Identifikasi 

Cacing Endoparasit pada Feses Ayam Broiler dan 

Ayam Petelur. Lentera Bio Vol. 4 No. 2 

 

Priyatno D. 2010. Teknik Mudah Dan Cepat Melakukan Analisis 

Data Penelitian Dengan SPSS. Yogyakarta: Gava 

Media. 

 

Rao RSV, Nagalashmi D dan Redy. 2002. Feeding to minimize 

heat stress. J. Poultry Int 41: 7-15 

 

Risa E, Semaun R dan Intan DN.2014.Evaluasi Penurunan Angka 

Mortalitas Dan Morbiditas Ayam Broiler Yang 

Mendapatkan Penambahan Tepung Lempuyang 

(Zingiber Aromaticum Val) Dalam Ransum. Jurnal 

Galung Tropika 3 (3) 

 

Rusmiati. 2008. Analisis Profitabilitas Usaha Peternakan Ayam 

Ras Petelur (Studi Kasus Pada UD. Sinar Pagi Farm 

di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru). 

Skripsi Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan 

Universitas Hasanuddin, Makassar. 

 

Sehabudin U. 2014. Analisis usaha ternak ayam ras pedaging 

pada berbagai pola usaha di Kabupaten Bogor [tesis]. 

Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Agribisnis 

Bogor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

SIREGAR AP, SABRANI M dan PRAMU. 1991. Teknik 

Beternak Ayam Pedaging di Indonesia. Penerbit 

Margie Group, Jakarta. 

 

Sekarrini R, Harisudin M dan Erlyna WR.2016. Manajemen 

Resiko Budidaya BroilerDi Kabupaten Boyolali. 

AGRISTA : Vol. 4 No. 3 

 

Soekartawi, A. 1993.Ilmu usaha Tani. LP3ES, Jakarta. 

 

Solihin M. 2009. Resiko Produksi Dan Harga Serta Pengaruhnya 

Terhadap Pendapatan Peternakan Broiler CV AB 

Farm Kecamatan Bojong genteng – Sukabumi. 

Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi Dan 

Manajemen Institut Agribisnis Bogor. Bogor 

 

Subkhie H, Suryahadi dan Amiruddin S. 2012. Analisis 

Kelayakan Usaha Peternakan Ayam Broiler dengan 

Pola Kemitraan di Kecamatan Ciampea Kabupaten 

Bogor. Manajemen IKM: Volume 7, No.10 

 

Sugiyono. 2006, Statistika untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta 

 

Sunarno RES and Sutrisno HP. Factors Affecting Broiler 

Production in Wonogiri Regency. American 

Scientific Research Journal for Engineering, 

Technology, and Sciences (ASRJETS) : Volume 28, 

No 1, pp 1-13 

 

Setiadi D. 2015. Faktor-faktor yang memengaruhi risiko produksi 

dan Risiko harga ayam ras pedaging di Kecamatan 

Pemijahan, Kabupaten Bogor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

Tabbu CR. 2000. Penyakit ayam dan Penanggulangannya. 

Penyakit Bakterial, Mikal dan Viral. Volume 1. 

Penerbit kanisius, Yogyakarta. 

 

Tabbu CR. 2006. Penyakit Ayam dan Penanggulangannya. 

Volume 2. Yogyakarta: Kanisius:7; L9-2L. 

 

Thang PD, Ton VD, Brigitte D and Philippe L .2010.Analysis of 

risks and impacts on the incomes of small poultry 

producers in Ha Tay Province, North-Vietnam. 

Association of Instititions for Tropical Veterinary 

Medicine (AITVM) Conference 

 

Vinanda G, Harianto dan Lukytawati A. 2015. Resiko Produksi 

Broiler Dan Preferensi Peternak Di Kabupaten 

Bekasi. Jurnal Manajemen & Agribisnis, Vol. 13 No. 

1 

 

Widarjono, A. 2007. Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk 

Ekonomi dan Bisnis. Edisi Kedua. Yogyakarta: 

Ekonisia Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Indonesia. 

 

Yemima. 2014. Analisis Usaha Peternakan Broiler pada 

Peternakan Rakyat di Desa Karya Bakti, Kecamatan 

Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi 

Kalimantan Tengah. Jurnal Ilmu Hewani Tropika Vol 

3. No. 

 

Yulianti F. 2012. Kajian analisis pola usaha pengembangan ayam 

broiler di kota banjarbaru. Jurnal Socioscientia 

Kopertis Wilayah XI Kalimantan 4 (1) : 65-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	HALAMAN DEPAN
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR PUSTAKA

