
 

Prosiding Seminar Nasional FKPTPI 2015    | 57  
Fakultas Pertanian – Universitas Lambung Mangkurat 

Sistem Agribisnis Ayam Ras Pedaging di Kota 

Pekanbaru*) 
 

Salman 

Fakaultas Pertanian Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution 113 Pekanbaru 28284,  Indonesia 
Email: salmanwily@gmail.com 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem agribisnis ayam ras pedaging di Kota Pekanbaru, yang 

terdiri dari: subsistem penyediaan sarana produksi, subsistem produksi (usahatani), subsistem pemasaran dan subsistem 

penunjang.    Penelitian ini menggunakan metode survei.  Lokasi penelitian di Kota Pekanbaru.  Waktu penelitian bulan 

September sampai Desember 2014.  Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.  Analisis data 

dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penyediaan benih 100 persen 

tepat, penyediaan pakan 100 persen tepat, penyediaan obat obatan 100 persen tepat, dan peralatan juga 100 persen tepat.  

Kegiatan produksi, rata-rata penggunaan bibit 3.800 ekor DOC, pakan 8.835 Kg, obat obatan: Roksin plus 1,2 Kg, 

Destan 1,9 Ltr, dan Vitacik 0,88 Kg.  Biaya produksi terbesar adalah pakan sebesar Rp 43.892.500,00 (66,15%) dan 

biaya DOC sebesar Rp 19.275.000,00 (29,05%).  Pendapatan bersih sebesar Rp 23.694.206,11/periode produksi serta 

RCR sebesar 1,36. Lembaga pemasaran diantaranya: pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Fungsi-fungsi 

pemasaran terdiri dari fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas.  Saluran pemasaran adalah: peternak-----

pedagang pengumpul-----pedagang pengecer-----konsumen rumah tangga. Biaya pemasaran Rp 1.553,56/Kg, margin 

pemasaran sebesar Rp 9.290,79, keuntungan pedagang pengecer sebesar Rp 5.445,56/Kg, dan keuntungan pedagang 

pengumpul sebesar Rp 2.291,67/Kg, harga yang diterima oleh peternak sebesar Rp 17.150,00/Kg, farmer share 64,86 

persen.  Efisiensi pemasaran sebesar 5,87 persen, maka pemasaran ayam ras pedaging di Kota Pekanbaru efisien.  

Penunjang agribisnis ayam ras pedaging adalah, teknologi (penyuluhan), kredit (permodalan), kelembagaan peternak. 

 

Kata kunci: Sistem Agribisnis,  Ayam Ras Pedaging, dan Pemasaran. 

 

Abstract 

This study aimed to analyze the system of agribusiness broiler in Pekanbaru, that consist of: the provision of 

means of production subsystem, subsystem production (farming), marketing and subsystems supporting subsystems. 

This study used a survey method. The research location in the city of Pekanbaru. When the study September to 

December 2014. The data used are primary data and secondary data. Data was analyzed using quantitative descriptive 

analysis. The results showed that the seed supply 100 percent right, 100 percent right feed supply, the supply of 

medicines is 100 percent right, and the equipment is also 100 percent right. Production activities, the average usage of 

3,800 seedlings tail DOC, 8,835 kg of feed, medicines: Roksin plus 1.2 kg, 1.9 Ltr Destan, and Vitacik 0.88 Kg. The 

production cost is feed Rp 43,892,500.00 (66.15%) and DOC fee of Rp 19,275,000.00 (29.05%). Net income of Rp 

23,694,206.11 / production period and RCR 1.36. Marketing agencies including: traders and retailers. Marketing 

functions consist of exchange function, physical function and function facilities. Marketing channels are: breeder ----- 

traders ----- retailers ----- of household consumers. Marketing costs US $ 1553.56 / Kg, marketing margin of Rp 

9290.79, retailers gain of Rp 5445.56 / kg, and traders profit of Rp 2291.67 / kg, the price received by farmers is Rp 

17150.00 / Kg, farmer share of 64.86 percent. Marketing efficiency by 5.87 percent, the marketing of broiler in 

Pekanbaru efficient. Supporting agribusiness broiler is, counseling, financial institutions (credit), farmer institution. 

Keywords : Agribusiness System , Broiler and Marketing 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usaha peternakan ayam ras pedaging banyak 

diminati karena dapat menghasilkan daging dalam jumlah 

banyak dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat.  

Sementara meningkatnya jumlah penduduk dan 

perubahan pola konsumsi serta selera masyarakat telah 

menyebabkan konsumsi daging ayam ras cenderung 

meningkat. Penduduk Kota Pekanbaru tahun 2011 

sebanyak 802.788 jiwa dan tahun 2012 sebanyak 957.874 

jiwa atau mengalami pertambahan penduduk sebanyak 

155.086 jiwa per tahun, diikuti dengan kenaikan 

konsumsi daging ayam ras dari 8.124,21 ton tahun 2011 

meningkat menjadi 12.270,36 ton tahun pada tahun 2012, 

meningkat sebesar 19,31 persen [1]. 

Pada masa yang akan datang populasi penduduk 

Pekanbaru diperkirakan mengalami pertumbuhan, hal ini 

diikuti dengan kebutuhan pangannya. Disisi lain telah 

tejadi perubahan pola konsumsi pangan akibat dari 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi 

pangan bergizi. Fenomena ini akan menyebabkan 

kenaikan permintaan terhadap daging, khususnya daging 

ayam ras pedaging. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

potensi pasar daging ayam ras pedaging terus mengalami 

peningkatan pada tahun-tahun yang akan datang.  

Di Kota Pekanbaru pada kurun waktu 2006-2011 

populasi ayam ras pedaging mengalami laju pertumbuhan 

sebesar 16,70 persen per tahun. Jumlah populasi ayam ras 
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pedaging cenderung mengalami peningkatan sebesar 

7.671.334 kg pada tahun 2008 menjadi 7.726.320 kg pada 

tahun 2009 atau mengalami kenaikan sebesar 0,72 persen 

per tahun. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi 

peningkatan sebesar 37,73 persen dan pada tahun 2011 

hanya meningkat sebesar 3,10 persen [2].  

Peningkatan produksi ayam ras pedaging harus 

sejalan dengan usaha meningkatkan pendapatan peternak 

melalui peningkatan produksi, baik kualitas maupun 

kuantitas, yang diiringi dengan sistem pemasaran yang 

baik. Pemasaran ayam ras pedaging dihadapkan pada 

beberapa permasalahan, antara lain harga dan biaya 

pemasaran. Pemasaran dapat dikatakan efisien bila 

memenuhi beberapa kriteria diantaranya adalah biaya 

murah, pembagian keuntungan yang adil kepada setiap 

pihak yang ikut dalam kegiatan pemasaran dari 

keseluruhan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir 

dan saluran pemasaran yang pendek [3].  Strategi yang 

dapat ditempuh untuk meningkatkan produksi, 

pendapatan dan kesejahteraan peternak adalah dengan 

mendorong sinergi antar subsistem agribisnis.  Berkaitan 

dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul ”Sistem Agribisnis 

Ayam Ras Pedaging Di Kota Pekanbaru. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

sebelumnya,  maka dirumuskan permasalahan penelitian 

sebagai berikut:  Bagaimana sistem agribisnis ayam ras 

pedaging (subsistem penyediaan sarana produksi,  

subsistem usahatani, subsistem pemasaran, dan subsistem 

kelembagaan penunjang) di Kota Pekanbaru. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan, maka tujuan penelitian 

ini adalah menganalisis sistem agribisnis ayam ras 

pedaging (subsistem penyediaan sarana produksi,  

subsistem usahatani, subsistem pemasaran, dan subsistem 

kelembagaan penunjang) di Kota Pekanbaru. 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-

pihak terkait, manfaat tersebut antara lain: Sebagai 

informasi bagi penentu kebijakan di subsektor peternakan 

dalam merumuskan kebijakan dimasa yang akan dating.     

 

II. METODE PENELITIAN 

 
A. Metode, Tempat dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan metode survei. Tempat 

penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru, khususnya di 

Kecamatan Tampan, Tenayan Raya dan Rumbai 

Sedangkan penelitian pedagang dilakukan di Pasar 

Sukaramai dan Pasar Kodim. Penentuan tempat penelitian 

ini dilakukan secara sengaja (purposive).  Penelitian ini 

dilaksanakan selama 4 bulan yaitu mulai dari bulan 

November sampai dengan bulan Desember 2014.   

B. Metode Penarikan Sampel dan Data  

 
 Penarikan sampel peternak dilakukan secara acak 

sederhana (Simple Random Sampling).  

 Jumlah sampel peternak dan pedagang ditentukan 

dengan menggunakan rumus) sebagai berikut, [4] 

 n   =  
 PPZNG

PPNZ





1

1
22

2

 ……………………… 

(1)      

Dimana : n   =  Jumlah sampel 
2 = Ragam populasi 

 N   =  Ukuran populasi G   =  Galat                                       

 Z   =  Tingkat keandalan P   =  0,5 

Ukuran sampel  n  peternak dan pedagang dari 

populasi sebanyak 123 orang dapat ditentukan sebagai 

berikut: 

n   =  
50,050,096,105,0123

50,050,096,1123
22

2



   =  
2283.2

1292.118   =  

53 orang. 

Tabel 1. Populasi dan Sampel Peternak dan Pedagang Ayam Ras 

Pedaging di Kota Pekanbaru, 2014 

No Uraian Tempat Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 

1 Peternak 

1. Tampan 

2. Tenayan 

Raya 

3. Rumbai 

23 

22 

30 

       9  

       9 

     12 

 Jumlah                                                          75                                                         30 

2 Pedagang 

Pengumpul 

1. Pasar Suka 

Ramai 

2. Pasar 

Kodim 

8 

5 

       4 

       3 

 Jumlah                                                          13                                                                                             7 

3 Pedagang 

Pengecer 

1) Pasar 

Sukaram

ai 

2) Pasar 

Kodim 

20 

15 

       9 

       7 

 Jumlah                                                          

35                                                                                              

     16 

 Total                                                            

123                                                                       

     53 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data-

data penyaluran sarana produksi, data penggunaan 

saranaproduksi, biaya dan pendapatan, data-data harga-

harga dan biaya-biaya pemasaran dan lain-lain. 

Sedangkan data sekunder meliputi jumlah populasi 

ternak.  

 

C.  Metode Analisis Data 

 

1) Analisis Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging  

  

a) Biaya 

Dihitung dengan menggunakan rumus umum 

menurut [5] sebagai berikut : 
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TC   TVC + TFC  ................................................... (2) 

 

b) Pendapatan Kotor  

Didapatkan dengan mengalikan antara produksi 

dengan harga : 

(TR = Y . Py) ………........................................ (3) 

 

c) Pendapatan bersih 

Sedangkan untuk mengetahui pendapatan bersih 

menggunakan rumus umum menurut [6], yaitu : 

  = TR – TC .......................................................... (4) 

 =  (Y. Py) – (TVC + TFC)................................... (5) 

 Di dalam penelitian ini, biaya produksi ayam ras 

pedaging meliputi : DOC (X1), pakan (X2), obat-obatan 

(X3), tenaga kerja (X4) dan penyusutan alat peternakan 

(D). Dengan demikian model yang digunakan untuk 

menentukan pendapatan bersih usaha peternakan ayam ras 

pedaging adalah : 

 = Y . Py – (X1 . Px1 + X2 . Px2 + X3 . Px3 +TFC) ... 

(6) 

 

d) Efisiensi Usaha  

Efisiensi usaha ayam ras pedaging dianalisis dengan 

menggunakan Return Cost Ratio (RCR) dengan rumus 

menurut [5] : 

RCR = 
TC

TR  ...................................................................... 

(7) 

 

2)  Analisis Lembaga, Saluran dan Fungsi Pemasaran 

Analisis yang digunakan analisis deskriptif. 

 

3) Analisis Farmer Share, Biaya, Margin, Keuntungan 

dan Efisiensi 

a) Farmer Share 

Share = %100x
HK

HP ........................................... (8) 

b) Biaya Pemasaran 

 Dalam penelitian ini biaya pemasaran meliputi : 

biaya transportasi (B1), biaya tenaga kerja (B2), biaya 

listrik (B3), biaya kebersihan (B4), biaya sewa kios (B5). 

Dengan demikian rumus yang digunakan untuk 

menentukan biaya pemasaran  adalah sebagai berikut: 

        Bp =  B1 + B2 + B3 + B4 + B5 ..................... (9) 

 

c) Margin Pemasaran 

Menghitung margin pemasaran digunakan rumus 

menurut [7], sebagai berikut: 

M = Hk – Hp  ................................................. (10) 

 

d) Keuntungan Pemasaran 

Perhitungan keuntungan usaha atas biaya total secara 

matematis digunakan rumus menurut [7] adalah sebagai 

berikut: 

π  = M – Bp  .…………………..................................... 

(11) 

e) Efisiensi Pemasaran 

Untuk menghitung efisiensi pemasaran (Ep), secara 

umum dapat digunakan rumus menurut [8], yaitu : 

              TC 

 EP  =   ---------   x 100%  ................................... (12) 

                         TNP 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Subsistem Penyediaan Sarana Produksi 

Subsistem penyediaan sarana produksi mencakup 

kegiatan: penyediaan bibit, pakan, obat-obatan, dan 

peralatan. Kriteria yang diperhatikan dalam subsistem ini 

adalah ketepatan: waktu, tempat, harga, jenis, jumlah, dan 

mutu. Semakin tepat ketersediaan sarana produksi, 

kegiatan agribisnis dapat berjalan dengan lancar [9]. 

Tabel 2. Ketepatan Penyediaan Sarana Produksi Ayam Ras 

Pedaging di Kota Pekanbaru, 2014 

No Kriteria 

Ketepatan Penyediaan Sarana Produksi 

(Persen) 

Bibit Pakan Obat Alat 
Rata-

rata 

1 Waktu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Tempat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 Harga 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

5 Jenis 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

6 Mutu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Rata-

rata 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tabel 2 menunjukkan bahwa ketepatan penyediaan 

bibit, penyediaan pakan, obat-obatan dan peralatan 

peternakan sangat baik di Kota Pekanbaru.  Semua 

peternak memiliki persepsi bahwa penyediaan sarana 

produksi yang mereka perlukan tersedia dan tepat 100 

persen seperti diperlihatkanmpada table 4.  Di Kota 

Pekanbaru semua sarana produksi selalu tersedia 

sepanjang waktu saat diperlukan peternak.  Alat 

peternakan dapat di toko poultry shoop di Kota 

Pekanbaru. 

 

B. Subsistem Usahatani 

Subsistem usahatani meliputi, penggunaan sarana 

produksi, analisis biaya, produksi, pendapatan dan 

efisiensi  

 

1) Penggunaan Sarana Produksi  

Sarana produksi peternakan ayam ras yang meliputi ; 

bibit (DOC), pakan, kandang, peralatan. Untuk lebih 

jelasnya mengenai penggunaan sarana produksi ayam ras 

pedaging disajikan pada Tabel 3.  
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Tabel 3.   Rata-rata Jumlah DOC, Pakan dan Obat-obatan dan 

Peralatan dalam Pemeliharaan Ayam Ras Pedaging di Kota 

Pekanbaru, 2014 

No Uraian Satuan Penggunaan 

1 Bibit (DOC) Ekor 3.800,00 

2 Pakan Kg 8.835,00 

3 Obat-obatan   

 Roksin Plus Kg 1,20 

 Destan Liter 1,90 

 Vitacik Kg 0,88 

4 Peralatan   

 Kandang Unit 1,00 

 Pemanas Unit 1,00 

 Lampu Unit 13,00 

 Alas Unit 26,00 

 Terpal Meter 104,00 

 Selang Meter 21,00 

 Tempat Pakan Unit 144,00 

 Tempat Minum Unit 95,00 

Skala usaha peternakan ayam ras pedaging di Kota 

Pekanbaru berkisar antara 1.500 sampai 6.000 ekor 

dengan rata-rata 3.800 ekor.  Pakan merupakan salah satu 

faktor utama dalam usaha ternak ayam broiler [10]. 

Referensi [11] menyatakan bahwa ransum starter 

diberikan pada ayam berumur satu sampai tiga minggu. 

Rata-rata pakan yang diberikan adalah sebanyak 5.980,00 

kg/periode produksi.  Standar konversi pakan untuk ayam 

pedaging adalah 1,9 artinya untuk mendapatkan ayam 

dengan bobot hidup 1 kg diperlukan pakan sejumlah 1,9 

kg [12].  

Obat-obatan dan vaksin digunakan untuk pencegahan 

penyakit serta antibiotika dan vitamin agar ayam dapat 

tumbuh secara optimal [11].  Penggunaan obat-obatan 

yang dilakukan peternak adalah roksin plus 1,20 kg, 

destan 1,80 liter dan vitacik 0,88 kg/periode produksi. 

Kandang merupakan prasarana produksi untuk proses 

pemeliharaan ayam ras pedaging secara intensif.  Luas 

yang cukup bagi ayam untuk ruang geraknya agar dapat 

tumbuh normal, kepadatan kandang 8-16 ekor/m².  Ayam 

yang dipelihara secara intensif dengan cara dikandangkan 

secara terus menerus sepanjang hari, memerlukan 

peralatan-peralatan teknis yang memadai, seperti tempat 

pakan dan minum, alat pemanas dan peralatan lainnya  

untuk menunjang keberhasilan produksi.  

Tenaga kerja mempunyai peranan yang penting dalam 

produksi peternakan.  Tenaga kerja meliputi seluruh 

tenaga kerja yang dicurahkan dalam setiap kegiatan usaha 

peternakan.  Berdasarkan hasil penelitian peternak 

memakai tenaga kerja tetap, tenaga kerja yang digunakan 

adalah tenaga kerja luar keluarga yang digaji tiap bulan.  

 

2) Analisis Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging 

 Analsis usaha peternakan ayam ras pedaging terdiri 

dari biaya produksi, produksi, pendapatan dan efisiensi 

usaha.  Data hasil penelitian analisis usaha disajikan pada 

Tabel 4.  

 

 

 

Tabel 4.  Rata-rata Biaya, Produksi, Pendapatan dan 

Efisiensi Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging di Kota 

Pekanbaru/Periode Produksi, 2014 

 
 Dari Tabel 4 diketahui bahwa rata-rata biaya 

produksi usaha peternakan ayam ras pedaging sebesar Rp 

66.356.293,89/periode produksi.  Biaya produksi yang 

paling besar adalah pakan yakni sebesar Rp 

43.892.500,00 (66,15%), kemudian diikuti biaya bibit 

ayam/DOC sebesar Rp 19.275.000,00 (29,05%).  Hal 

tersebut juga sesuai dengan pendapat [13], bahwa biaya 

pakan merupakan biaya terbesar yaitu antara 60 sampai 

70%.  

 Produksi ayam ras pedaging dalam satu kali proses 

produksi rata-rata 5.300 kg. Sementara produksi kotoran 

rata-rata 122,50 karung/periode produksi. Harga jual 

ayam ras pedaging rata-rata Rp 17.150/kg. Sedangkan 

harga jual kotoran ayam rata-rata sebesar Rp 

7.400/karung.  Pendapatan kotor yang diterima peternak 

berkisar antara Rp 43.350.000,00 hingga Rp 

167.400.000,00 dengan rata-rata adalah Rp 

90.050.500,00/periode produksi. Pendapatan bersih 

berkisar antara 6.334.000,00 sampai Rp 63.418.566,67 

dengan rata-rata Rp 23.694.206,11/periode produksi. 

Layak tidaknya kegiatan usahatani diukur dari 

efisiensi usaha dengan menggunakan Return Cost of Ratio 

(RCR). Efisiensi usaha ternak ayam ras pedaging 

diperoleh  RCR sebesar 1,36. Rasio ini berarti bahwa 

setiap satu rupiah biaya produksi yang dialokasikan 

menghasilkan pendapatan kotor Rp 1,36 atau pendapatan 

bersih Rp 0,36. Usaha ternak ayam ras pedaging 

menguntungkan dan layak untuk diusahakan.  

 

C. Subsistem Pemasaran 

 

1) Lembaga dan Fungsi Pemasaran 

Lembaga pemasaran ayam ras pedaging terdiri dari 

pedagang pengumpul dan pedagang pengecer.  Pedagang 

pengumpul membeli ayam dengan mendatangi langsung 

peternak.  Harga rata-rata yang dibayar pedagang 

pengumpul Rp 16.500,00/kg.  Fungsi fisik yang dilakukan 

oleh pedagang pengumpul adalah transportasi dari 

kandang peternak menuju ke pasar.  Pedagang pengumpul 

melakukan penjualan dalam bentuk ayam hidup.  Harga 

jual rata-rata sebesar Rp 20.333,33/kg. Pembeli biasanya 

merupakan pedagang pengecer, pengelola rumah makan, 

dan pedagang ayam goreng.  Fungsi lainnya adalah 

penanggungan risiko, dan fungsi pembiayaan.   

Pedagang pengecer membeli ayam dari 

pedagang pengumpul yang mendapatkan layanan antar ke 
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pasar tempat mereka berjualan. Fungsi fisik yang 

dilakukan oleh pedagang pengecer adalah pemotongan, 

pengangkutan dan penyimpanan.  Pedagang pengecer 

menjual karkas ayam kepada pembeli yang biasanya 

merupakan pedagang sate ayam, pedagang pecel ayam, 

pedagang ayam bakar, pedagang ayam goreng, rumah 

makan, dan konsumen rumah tangga.  Fungsi lain 

pedagang pengecer adalah penanggungan risiko serta 

fungsi pembiayaan yaitu untuk memperoleh dan 

memasarkan ayam ras pedaging. 

 

2) Saluran Pemasaran 

Pemasaran ayam ras pedaging melibatkan dua 

lembaga pemasaran yaitu pedagang pengumpul dan 

pedagang pengecer. Saluran pemasaran adalah: peternak -

-- pedagang pengumpul --- pedagang pengecer --- 

konsumen rumah tangga. Pedagang pengumpul 

memperoleh ayam hidup dari peternak, menyalurkan 

ayam kepada pedagang pengecer. Hal ini dikarenakan 

banyaknya pedagang pengecer yang membeli ayam dalam 

keadaan hidup.  

3) Biaya, Margin, Keuntungan dan Efisiensi Pemasaran 

 Biaya pemasaran oleh pedagang pengumpul terdiri 

dari biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya listrik 

dengan total biaya Rp 891,66/Kg.  Sedangkan biaya oleh 

pedagang pengecer meliputi biaya transportasi sewa 

tempat, biaya tenaga kerja, biaya listrik, dan biaya 

kebersihan dengan total biaya Rp 661,90/Kg.  Biaya, 

margin, keuntungan dan efisiensi pemasaran ayam ras di 

Kota Pekanbaru disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5.  Analisis  Biaya, Margin, Keuntungan dan 

Efisiensi Pemasaran Ayam  Ras Pedaging di Kota 

Pekanbaru, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Margin pemasaran sebesar Rp 9.290,79 yang terdiri 

biaya pemasaran Rp 1.553,56/Kg dan keuntungan 

pedagang Rp 7.737,23/Kg.  Keuntungan  pedagang 

pengumpul Rp 2.291,67/Kg dan pedagang pengecer Rp 

5.445,56/Kg. Sedangkan (Share) yang diterima oleh 

peternak sebesar Rp 17.150,00/Kg atau 64,86 persen. 

Efisiensi pemasaran ayam ras pedaging di Kota 

Pekanbaru adalah sebesar 5,87 persen, disimpulkan 

pemasaran ayam ras pedaging di Kota Pekanbaru efisien, 

dimana setiap Rp 100 nilai produk yang dipasarkan hanya 

memerlukan biaya pemasaran sebesar Rp 5,87. 

D. Subsistem Penunjang 

Subsistem penunjang dalam agribisnis ayam ras 

pedaging terdiri dari Teknologi (penyuluhan), Kredit 

(permodalan), dan Kelembagaan Petani.  Departemen 

Pertanian Republik Indonesia mendefinisikan penyuluhan 

pertanian sebagai pemberdayaan petani dan keluarganya 

beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan 

pendidikan non formal agar mereka mampu menolong 

dirinya sendiri sehingga peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat dapat di capai.  

Salah satu tugas dan tanggung jawab penyuluh adalah 

mengkomunikasikan inovasi dan teknologi dalam arti 

merubah perilaku sasaran agar tahu, mau dan mampu 

menerapkan inovasi dan teknologi demi peningkatan 

kesejahteraan hidupnya. Tenaga penyuluh pertanian 

lapangan (PPL) rendah aktifitasnya dalam memberikan 

motivasi dan pengetahuan ke masyarakat.  

Kelompok tani dijadikan sebagai media untuk 

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani sehingga 

mendorong dinamika kelompok, dalam rangka 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.  

Kelompok tani peternak di Kota Pekanbaru belum ada 

terbentuk. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Ketepatan penyediaan sarana produksi usaha 

peternakan ayam ras pedaging di Kota Pekanbaru 

sangat tinggi, peternak mempunyai persepsi bahwa 

keterseiaan bibit 100 persen, begitu juga dengan 

ketersediaan pakan 100 persen, ketersediaan obat-

obatan dan peralatan dianggap peterna juga sangat 

tinggi atau 100 persen.  

2. Rata-rata biaya produksi adalah Rp 66.356.293,89, 

Biaya produksi yang paling besar pakan sebesar Rp 

43.892.500,00 (66,15%) dan biaya bibit ayam/DOC 

sebesar Rp 19.275.000,00 (29,05%).  Rata-rata 

produksi adalah 5.300 kg ayam dan kotoran ayam 

122,50 karung. Pendapatan kotor peternak adalah Rp 

90.050.500,00, dan pendapatan bersih sebesar Rp 

23.694.206,11 dengan RCR sebesar 1,36 sehingga 

usaha peternakan ayam ras pedaging efisien. 

3. Lembaga pemasaran ayam ras pedaging terdiri dari: 

pedagang pengumpul dan pedagang pengecer.  Setiap 

lembaga ini melakukan fungsi-fungsi pemasaran 

yang terdiri dari fungsi pertukaran, fungsi fisik dan 

fungsi fasilitas. Sedangkan Saluran pemasaran 

adalah: peternak - pedagang pengumpul - pedagang 

pengecer - konsumen rumah tangga.  

4. Biaya pemasaran oleh pedagang pengumpul Rp 

891,66/Kg dan pedagang pengecer Rp 661,90/Kg 

dari total biaya pemasaran sebesar Rp 1.553,56/Kg. 

Margin pemasaran sebesar Rp 9.290,79/Kg.  

Keuntungan pedagang pengumpul Rp 2.291,67/Kg 

dan pedagang pengecer Rp 5.445,56/Kg, sementara 

penerimaan peternak Rp 17.150,00/Kg serta share 
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peternak 64,86 persen dari harga konsumen. Efisiensi 

pemasaran sebesar 5,87 persen, sehingga pemasaran 

ayam ras pedaging di Kota Pekanbaru sangat efisien. 

5. Subsistem pendukung dalam agribisnis ayam ras 

pedaging belum mempu berperan sebagaimana yang 

diharapkan peternak dan pedagang.  Agribisnis ayam 

ras pedaging ini hamper murnis bisnis yang 

dilakukan denganinisiatif peternak dan pedagang. 

 

B. Saran 

Dari hasil pembahasan maka dapat disarankan 

sebagai berikut : 

1. Diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat 

membantu kelancaran penyediaan sarana produksi 

peternakan ayam ras pedaging sehingga ketepatan 

penyediaan sarana prudiksi tersebut dapat 

ditingkatkan 

2. Peternak membutuhkan bantuan sumber-sumber 

permodalan untuk membiayai usahanya, dimana rata-

rata peternak membutuhkan permodalan sekitar Rp 

66.000.000,- untuk satu kali proses pemeliharaan.  

Hal ini membutuhkan program-program pemerintah 

tentang pembiayaan usaha peternakan ayam ras 

pedaging.  

3. Pedagang tidak selalu mendapatkan jaminan pasokan 

ayam ras pedaging dari peternak, oleh karena itu 

pedagang diharapkan dapat bekerjasama dengan para 

peternak agar dapat memperoleh pasokan ayam ras 

pedaging setiap harinya. 
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