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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Usaha perunggasan merupakan suatu usaha yang secara nyata mampu 

berperan dalam pembangunan nasional sebagai penyedia protein hewani yang 

mutlak diperlukan dalam pembangunan kesehatan dan kecerdasan bangsa. Sektor  

perunggasan juga memiliki peran yang tidak dianggap kecil dalam pembangunan 

perekonomian nasional.  

Sebanyak 12,5 juta jiwa masyarakat Indonesia kehidupan ekonominya 

bergantung pada usaha perunggasan. Sebesar 37 triliun per tahun uang yang 

berputar pada perunggasan. Semua ini membuktikan bahwa sektor perunggasan 

tidak bisa diremehkan dalam pentas perekonomian nasional, apalagi di tengah 

kondisi perekonomian bangsa yang memburuk tentunya usaha peternak ayam 

pedaging (perunggasan) bisa menjadi salah satu alternatif  konkret dalam upaya 

penyedia lapang kerja dan pembangunan perekonomian bangsa (Zuraida, dkk., 

2006). 

Peningkatan jumlah penduduk yang ada di Riau juga menyebabkan 

meningkatnya kebutuhan terhadap konsumsi daging terutama terhadap ayam ras 

pedaging (broiler). Data jumlah populasi  ayam ras pedaging di Riau tahun 2009  

sebanyak 29.710.959 ekor, pada tahun 2010 sebanyak 41.501.411 ekor, tahun 

2011 menurun menjadi 38.043.692 ekor dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan 

yang sangat kecil menjadi 39.761.110 ekor. Jumlah populasi ayam ras pedaging 

belum mencukupi untuk kebutuhan konsumsi daging ayam di Riau, hal ini 

ditandai banyak dijumpai pedagang yang masih mendatangkan ayam dari luar 
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provinsi, seperti dari Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan lain sebagainya 

(Dinas Peternakan Provinsi Riau, 2009). 

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

Provinsi Riau, jika dilihat dari data populasi ayam pedaging pada tahun 2012 

hanya sebanyak 349.160 ekor, dari data tersebut masih perlu dilakukan 

peningkatan budidaya ayam pedaging untuk dapat memenuhi pasar lokal sehingga 

pada tahun 2013 jumlah populasi ayam pedaging dapat meningkat 1.658.236 ekor. 

Tingginya produksi ayam pedaging dapat disebabkan karena ayam ras 

pedaging merupakan jenis unggas yang paling populer dan paling banyak dikenal 

masyarakat, selain itu ayam ras pedaging juga termasuk ternak yang mudah 

dipelihara dengan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan ternak besar 

lainnya seperti sapi, kerbau, kambing dan domba, serta dagingnya dapat dijadikan 

sebagai sumber protein yang relatif terjangkau dibandingkan ternak lainnya.  Pola 

kemitraan merupakan salah satu pilihan bagi peternak dalam mengembangkan 

usaha (Cepriadi dan Edwina, 2007). 

Pembangunan peternakan dengan pola kemitraan pada dasarmya memiliki 

tujuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, meningkatkan produksi 

dan ekspor komoditi non migas, serta mempercepat alih teknologi budidaya 

manajemen peternakan dari inti ke plasma (Astuti, 2013). Soemardjo (2004) 

menambahkan kemitraan merupakan adanya kerjasama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah atau dengan usaha besar disertai oleh pembinaan dan 

pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan 

memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.  
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Keberhasilan dalam beternak ayam ras pedaging, tidak lepas dari 

penerapan aspek teknis pemeliharaan di lapangan. Aspek teknis pemeliharaan 

ayam ras pedaging meliputi bibit, kandang, pakan manajemen pemeliharaan serta 

pencegahan dan pengendalian penyakit. Penerapan aspek teknis pemeliharaan 

ayam ras pedaging di lapangan dipengaruhi oleh jumlah ternak yang dipelihara, 

tingkat pengetahuan dan pengalaman peternak dalam beternak. Adapun tema 

penelitian yang telah dilakukan adalah “Penerapan Aspek Teknis Pemeliharan 

Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan pada Beberapa Skala Usaha di 

Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pola Kemitraan PT. Gemilang 

Unggas Prima).” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut : bagaimana 

penerapan aspek teknis pemeliharaan ayam ras pedaging pada beberapa skala 

usaha di Kabupaten Kuantan Singingi dengan pola kemitraan. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  penerapan aspek teknis 

pemeliharaan ayam ras pedaging oleh peternak pada beberapa skala usaha di 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

1.4. Manfaaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai informasi atau pedoman mengenai  

penerapan aspek teknis pemeliharaan ayam ras pedaging di Kabupaten Kuantan 

Singingi untuk meningkatkan pendapatan peternak dengan meningkatkan usaha 

ayam ras pedaging dimasa yang akan datang. 


