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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  persepsi peternak plasma 

terhadap kontrak perjanjian pola kemitraan, dan hubungan antara karakteristik 

dengan persepsi peternak plasma ayam broiler  terhadap kontrak perjanjian pola 

kemitraan ayam broiler di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. 

Penelitian ini merupakan studi kasus yang di laksanakan pada bulan November 

2015. Responden berjumlah 11 orang. Variabel yang diamati terdiri dari 

karakteristik responden dan persepsi responden. Data yang terkumpul dianalisis 

dengan sistem skoring dan analisis korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi peternak terhadap kontrak perjanjian pola kemitraan 

ayam broiler di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur sebagian besar 

tergolong tinggi (setuju) terhadap penentuan harga, jaminan, dan resiko, 

sedangkan persepsi terhadap penyediaan sapronak dan persepsi kontrak torgolong 

rendah (ragu-ragu). Hubungan antara karakteristik dan persepsi peternak terhadap 

kontrak perjanjian pola kemitraan ayam broiler, hampir seluruhnya lemah, kecuali 

variabel pengalaman beternak dengan koefisien korelasi (rs) = 0,346. 

 

Kata Kunci : Persepsi, Kemitraan dan Ayam Broiler. 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to know the perception of plasma breeders 

to contract partnership agreement and to identify the relationsip between 

characteristic with the perception plasma breeders broiler chicken to contract a 

patnersnip agreement in the broiler chicken in Sakra Subdistrict East Lombok 

Regency. This research is a kind of a case study which conducted on November 

2015. The number of respondens are 11 people. The research eleven responden 

characteristic  and responden perception. Collected data are analyzed by scoring 

method and Rank Spearman connectivity analyze. The research result shows that 

breeder’s perception to contract a partnership broiler chicken in Sakra 

Subdistrict in East Lombok Regency. The most are chategorized high determing 

price, collateral, and risk while the supply  of infrastructure (equipmen) and 
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agreemen perception is categorized low (doubt). Conectoin between 

characteristic and breeder perception to contrac a partnership agreement broiler 

chicken nearly weak accept the object breeder’s experience with correlation 

coefisien (rs) = 0,346. 
 

Key word: Perception, Business Partnership and Broiler.  
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PENDAHULUAN 

Salah satu komoditas peternakan yang berpotensi untuk dikembangkan di 

Indonesia adalah ayam ras pedaging (broiler). Ayam broiler merupakan jenis ras 

unggulan hasil persilangan dari ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, 

terutama dalam memproduksi daging. Industri ayam broiler memiliki daya saing 

atau keunggulan komparatif dalam pengusahaannya. Pengusahaan ayam broiler 

untuk pemenuhan kebutuhan domestik, secara ekonomis adalah efisien dalam 

pemanfaatan sumberdaya dalam negeri (Siregar dan Rusastra, 2002). Potensi ini 

dapat dilihat dari perkembangan populasi ayam broiler nasional. Pengusahaan 

ternak ayam broiler hingga tahun 2009 tercatat memiliki jumlah populasi 

terbanyak dibandingkan jenis ternak unggas lainnya. 

Usaha peternakan ayam potong atau ayam broiler lebih menguntungkan 

dan lebih potensial dari pada usaha ternak yang lain. Salah satu keuntungannya 

yaitu masa pemeliharaan yang singkat, sehingga peternak bisa segera meraup 

keuntungan dan segera memutar modal. Di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 

terdapat banyak perusahaan inti ayam komersial yang memiliki ratusan peternak 

plasma.   

Peternak mandiri pada umumnya memiliki skala usaha kecil, serta 

keterbatasan dalam modal dan teknologi. Kondisi ini mengakibatkan peternak 

mandiri lebih rentan terhadap dampak krisis ekonomi. Beberapa hambatan dan 

keterbatasan dalam melakukan usaha peternakan ayam broiler telah menyebabkan 

berkurangnya persentase peternak mandiri, dimana sebagian besar memilih untuk 

bergabung atau bermitra dengan perusahaan besar. Saat ini, usaha peternakan 

ayam broiler dikuasai oleh perusahaan kemitraan dengan pangsa pasar mencapai 

40-50 persen, yang sebelumnya hanya 25-30 persen saja. 

Berbeda dengan peternak mandiri, peternak plasma memiliki resiko usaha 

yang lebih kecil. Sarana produksi peternakan (sapronak) peternak plasma akan 

dijamin ketersediannya oleh perusahaan inti. Selain itu, kepastian harga pasar juga 

diperoleh peternak plasma dalam memasarkan ayam hasil produksinya. Dalam 

usaha kemitraan, harga sapronak maupun harga jual ayam ditentukan oleh 

perusahaan inti yang tertuang dalam kontrak kemitraan yang disepakati oleh 

kedua belah pihak. Dengan bermitra, pihak inti akan memperoleh keuntungan dari 
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harga jual sapronak serta kelebihan harga jual ayam pada saat harga pasar 

melebihi harga kontrak, sedangkan peternak plasma akan memperoleh keuntungan 

dari hasil produksinya dengan harga kontrak yang disepakati, dan tidak harus 

menanggung beban kerugian ketika harga pasar berada di bawah harga kontrak. 

Suharti (2003) menyatakan, bahwa model kemitraan yang dilakukan oleh 

inti adalah melalui penyediaan sarana produksi peternakan, bimbingan teknis dan 

manajemen, menampung serta memasarkan hasil produksi, sedangkan peternak 

plasma menyediakan kandang dan melakukan kegiatan budidaya, sementara 

penjualan ayam diserahkan kepada pihak inti dengan harga yang telah ditetapkan 

pada isi kontrak perjanjian kerjasama. Permasalahan yang sering muncul dalam 

model kemitraan ini adalah adanya keluhan dan kecurigaan dari pihak peternak 

plasma serta tidak jarang menimbulkan perdebatan. Hal ini dapat memunculkan 

persepsi peternak plasma yang terdiri dari berbagai skala usaha terhadap kontrak 

perjanjian dapat berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui 

persepsi peternak plasma ayam broiler terhadap kontrak perjanjian pola kemitraan 

di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur; dan (2) mengetahui hubungan 

antara karakteristik dengan persepsi peternak plasma ayam broiler  terhadap 

kontrak perjanjian pola kemitraan di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada pola kemitraan yang dilakukan 

oleh  PT. Nusantara Inti Satwa (NIS) Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal 

ini, PT NIS bertindak sebagai inti dan peternak ayam broiler (pedaging) yang 

mengikuti pola kemitraan PT NIS bertindak sebagai plasma. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur 

yang ditentukan secara proposive dengan pertimbangan bahwa pada kecamatan 

tersebut terdapat peternak ayam broiler yang menjalin kemitraan dengan PT NIS 

NTB. Peternak ayam broiler yang bertindak sebagai plasma di Kecamatan Sakra 

Kabupaten Lombok Timur berjumlah 11 orang. Dalam penelitian ini semua 

peternak (11 orang) diambil sebagai responden. 

Dalam penelitian ini dikumpulkan dua jenis data, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara 
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dengan responden yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara mencatat data yang 

tersedia pada instansi yang terkait dengan penelitian ini, seperti Dinas Peternakan 

Kecamatan Sakra dan PT Nusantara Inti Satwa NTB. 

Variabel yang diamati dalam  penelitian ini dikelompokkan menjadi dua 

yaitu karakteristik peternak sebagai variabel bebas terdiri dari; (a) umur peternak, 

(b) tingkat pendidikan, (c) pengalaman beternak ayam broiler, (d) jumlah 

tanggungan keluarga dan (e) jumlah kepemilikan ternak ayam broiler, dan 

persepsi peternak sebagai variabel terikat yaitu persepsi peternak plasma terhadap 

item-item perjanjian yang termuat dalam naskah kontrak terdiri dari; (a) 

penyediaan sapronak, (b) penentuan harga, (c) jaminan, (d) resiko dan (e) persepsi 

kontrak.  

Untuk mengungkap persepsi peternak terhadap kontrak perjanjian 

kemitraan maka diajukan daftar pertanyaan yang mempunyai alternatif 5 jawaban 

mengikuti pola skala likert dengan jenjang skor 1-5. Cara penentuan skor ini yaitu 

dengan cara melihat daftar pertanyaan, dan setiap item pertanyaan diberi skor 5. 

Berdasarkan hasil pengukuran kelima indikator persepsi di atas, maka 

dapat diketahui bahwa interval skor standar gabungan (skor standar persepsi 

peternak plasma) berkisar antara 1-110. Atau dengan perkataan lain, skor 

perolehan minimal yang mungkin dicapai adalah 1 dan maksimal adalah 110. 

Apabila skor perolehan tersebut dipersentasekan terhadap skor standar maksimal, 

maka kriteria persepsi peternak plasma ayam broiler dapat ditetapkan sebagai 

berikut: 

1.  Sangat setuju, apabila skor perolehan berkisar antara > 88 - 100% 

2. Setuju, apabila skor perolehan berkisar antara >66 - 88% 

3.  Ragu-ragu, apabila skor perolehan berkisar antara > 44 - 66% 

4.  Tidak setuju, apabila skor perolehan berkisar antara > 22 - 44% 

5.  Sangat tidak setuju, apabila skor perolehan berkisar antara ≤ 22% 

 Untuk mengetahui hubungan antara karakteristik dengan persepsi 

peternak plasma ayam broiler, dianalisis dengan uji Korelasi Rank Spearman (rs) 

(Siegel, 1992) dengan rumus sebagai berikut : 
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Dimana : 

rs = Koefisien korelasi Rank Sperman 

∑ = Penjumlahan dari 

N = Banyaknya pasangan data 

di = Selisih jenjang pasangan variabel 

Untuk perhitungan terhadap kelompok data yang memiliki angka yang 

sama, maka digunakan perhitungan korelasi angka sama dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut (Siegel, 1992): 

∑    
     

  
  ∑    

∑    
     

  
  ∑    

rs    = 
∑   ∑   ∑  

     

√∑  ∑      
  

Dimana : 

∑ = Penjumlahan dari 

T = Faktor korelasi untuk angka sama 

X = Variabel bebas (karakteristik responden) 

Y = Variabel terkait ( persepsi responden) 

di = Skor perbedaan 

Untuk menguji tingkat signifikansi koefisien korelasi rs dilakukan uji-t 

(t tes) menurut Siegel (1992), dengan rumus sebagai berikut : 

t-Hitung 

  rs √
   

     
 

Dimana : 

rs = Koefisien Rank Sperman 

N = Jumlah responden 

 



7 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

Karakteristik Peternak Responden 

1. Umur 

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

seseorang adalah umur. Semakin bertambah umur seseorang maka akan 

mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas, 

dimana pengaruh tersebut akan nampak pada kemampuan fisik seseorang untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), berdasarkan 

komposisi penduduk, usia penduduk dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 

a) Usia ≤ 14 th : dinamakan usia muda / usia belum produktif 

b) Usia 15 – 64 th: dinamakan usia dewasa / usia kerja / usia produktif 

c) Usia ≥ 65 th : dinamakan usia tua / usia tidak produktif / usia jompo 

Adapun klasifikasi umur responden di Kecamatan Sakra Kabupaten 

Lombok Timur, dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan Sakra 

Kabupaten Lombok Timur 

No Umur (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 ≤ 14 0 0 

2 15 – 64 11 100 

3 ≥ 65 0 0 

Total 11 100 

Sumber : Data Sekunder Kecamatan Sakra, Tahun 2015 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) berada 

dalam usia yang masih produktif. Dengan demikian, seluruh peternak responden 

mempunyai kemampuan fisik untuk beraktivitas dengan baik.  

 

2. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan yang dimiliki oleh seseorang akan membedakan orang 

tersebut dengan mereka yang tidak memiliki pendididkan. Pendidikan dapat 

diperoleh secara formal melalui bangku sekolah maupun non formal seperti 

kursus atau pelatihan. Tingkat pendidikan peternak responden di Kecamatan 

Sakra Kabupaten Lombok Timur, terlihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di 

Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur 

No Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Tidak pernah sekolah 0 0% 

2 Tamat SD 1 9% 

3 Tamat SLTP 3 27% 

4 Tamat SLTA 4 36% 

5 Perguruan Tinggi 3 27% 

Total 11 100% 

Sumber : Data Sekunder Kecamatan Sakra, Tahun 2015 

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa seluruh responden pernah 

mengikuti pendidikan formal, bahkan 27% diantaranya tamat perguruan tinggi. 

Hal ini merupakan salah satu faktor penting bagi responden dalam menjalankan 

usaha ternaknya. 

    

3. Pengalaman Beternak Ayam Broiler 

Pengalaman beternak ayam broiler yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah lamanya peternak responden memelihara ternak ayam broiler. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Beternak Ayam 

Broiler 

No Pengalaman Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 < 3 tahun 0 0% 

2 3 - 5 tahun 6 55% 

3 >5 tahun 5 45% 

Total  11 100% 

Sumber : Data Sekunder Kecamatan Sakra, Tahun 2015 

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pengalaman beternak responden pada 

peternakan ayam broiler paling kurang 3 tahun. Dengan pengalaman yang cukup 

lama tersebut, responden sudah cukup paham tentang seluk beluk usaha ternak 

ayam broiler, sehingga tidak ragu untuk bermitra dengan PT Nusantara Inti Satwa. 

 

4. Jumlah Tanggugan Keluarga 

Tanggungan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah 

orang yang menjadi beban/tanggungan responden, yang terdiri dari istri, anak dan 
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orang lain yang tinggal dalam keluarga tersebut. Jumlah tanggungan keluarga 

yang tergolong besar akan memberatkan beban keluarga, apalagi yang memiliki 

pendapatan yang relatif kecil. Namun apabila tanggungan keluarga tersebut terdiri 

dari orang-orang yang berusia produktif, maka akan menjadi sumber tenaga kerja 

dalam mengelola usaha peternakannya. Distribusi jumlah tanggungan keluarga 

peternak responden dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggugan Keluarga 

No Jmlh Tanggungan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 1 - 3 orang 9 82% 

2 4 - 5 orang 2 18% 

3 > 5 orang 0 0% 

Total  11 100% 

Sumber : Data Sekunder Kecamatan Sakra, Tahun 2015 

Dari Tabel 4 di atas maka jelaslah bahwa  sebagian besar (82%) responden 

adalah peternak  yang memiliki tanggungan keluarga 1-3 orang dan 18% memiliki  

tanggungan keluarga 4-5 orang. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar 

responden terdiri dari keluarga kecil, namun bisa menambah tenaga kerja dalam 

menjalankan usaha ternak ayam broiler. 

 

5. Jumlah Kepemilikan Ternak 

Jumlah kepemilikan ternak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

jumlah ternak ayam broiler yang di pelihara oleh peternak tersebut. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa, jumlah ternak ayam broiler yang dipelihara 

dalam usaha ini adalah sangat bervariasi. Untuk lebih jelasnya, jumlah 

kepemilikan ternak para responden dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Jmlah Kepemilikan Ternak 

No Kepemilikan Ternak Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 2000 - 3000 ekor 3 27% 

2 >3000 - 5000 ekor 4 36% 

3 > 5000 ekor 4 36% 

Total  11 100% 

Sumber : Data Sekunder Kecamatan Sakra, Tahun 2015 
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Dari Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa, peternak yang memelihara ayam 

2000-3000 ekor sebanyak 3 orang (27%), kemudian yang memelihara >3000-

5000 ekor sebanyak 4 orang (36%) dan yang memelihara > 5000 ekor sebanyak 4 

orang (36%). Hal ini menjelaskan bahwa seluruh peternak responden memiliki 

ayam di atas 1000 ekor, sehingga memerlukan perhatian yang serius dari 

peternak. 

 

Persepsi Peternak Responden 

Persepsi adalah suatu proses penilaian seseorang terhadap objek tertentu, 

yang dalam penelitian ini berupa tanggapan yang diberikan terhadap kontrak 

perjanjian pola kemitraan ayam broiler, dimana peternakan berposisi sebagai 

mitra/plasma sedangkan PT. NIS NTB sebagai inti. Variabel yang digunakan 

untuk mengukur tingkat dan kriteria persepsi responden adalah : (1) penyediaan 

sapronak, (2) penentuan harga, (3) jaminan, (4) resiko dan (5) persepsi kontrak. 

Adapun skor perolehan dari komponen–komponen tersebut dapat dilihat pada 

Table 6. 

Table 6. Persepsi Peternak Terhadap Kontrak Perjanjian Pola Kemitraan 

Ayam Broiler 
No Komponen Persepsi Skor Standar Skor Perolehan Persentase (%) 

1 Penyediaan Sapronak 165 103 62,4 

2 Penentuan Harga 220 163 74,1 

3 Jaminan 220 188 85,5 

4 Resiko 275 205 74,5 

5 Persepsi Kontrak 330 215 65,2 

Total Skor 1.210 874 72,23 

Sumber : Data primer diolah (2015) 

Berdasarkan Table 6 di atas diketahui bahwa tiga komponen persepsi 

termasuk dalam kategori setuju, yaitu persepsi terhadap penentuan harga, persepsi 

terhadap jaminan dan persepsi terhadap resiko, sedangkan dua komponen persepsi 

persepsi yaitu penyediaan sapronak dan persepsi kontrak termasuk dalam kategori 

ragu-ragu. Dengan demikian tidak ada komponen persepsi yang termasuk dalam 

kategori sangat setuju dan tidak setuju. 
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Hubungan Antara Karakteristik Dengan Persepsi Peternak 

 Analisis korelasi rank spearman digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel karakteristik responden (variabel bebas) dan variabel persepsi 

(variabel terikat). Hubungan antara kedua variabel tersebut ditunjukkan oleh 

besarnya nilai koefisien korelasi (rs) yang diperoleh. Adapun koefisien korelasi 

(rs) dari hubungan kedua variabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hubungan Antara Karakteristik Dengan Persepsi 

No Karakteristik Persepsi Tingkat Hubungan 

1 Umur -0.106 Sangat Lemah 

2 Pendidikan 0.052 Sangat Lemah 

3 Pengalaman Beternak Ayam 0.346 Sangat Lemah 

4 Jumlah Tanggugan Keluarga 0.149 Sangat Lemah 

5 Jmlah Kepemilikan Ternak -0.053 Sangat Lemah 

Sumber : Data Primer Diolah 2015 

 Tabel 7 menjelaskan bahwa 3 variabel karakteristik mempunyai korelasi 

positif dan 2 karakteristik mempunyai korelasi negatif dengan persepsi peternak. 

Hubungan Antara Umur Dengan Persepsi 

Hasil perhitungan seperti pada Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa antara 

umur dan persepsi responden terdapat hubungan yang sangat lemah dengan 

koefisien korelasi sebesar -0.106, artinya makin tua umur peternak cendrung 

memberikan persepsi yang kurang baik terhadap kontrak perjanjian pola 

kemitraan ayam broiler.  Hal ini ada relevansinya dengan pernyataan Mardikanto 

(1993) yang menyatakan, bahwa umur merupakan salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi efisiensi belajar, dan semakin tua umur (di atas 50 tahun) biasanya 

hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa ditetapkan oleh warga 

masyarakat setempat. Namun dalam hal tanggung jawab, semakin tua umur kerja 

seseorang membuatnya semakin berpengalaman dalam berusaha sehingga dapat 

meningkatkan prestasi kerjanya. 
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Hubungan Antara Pendidikan Dengan Persepsi 

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa antara pendidikan dan persepsi 

peternak terdapat hubungan yang sangat lemah dengan koefisien korelasi sebesar 

0.052, artinya makin tinggi tingkat pendidikan peternak, maka cendrung makin 

tinggi tingkat persepsinya terhadap kontrak perjanian pola kemitraan ayam 

broiler. Hal ini sesuai dengan pendapat Padmowihardjo (1994), bahwa tingginya 

tingkat pendidikan akan menentukan besarnya kemampuan belajar seseorang. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin terlatih dirinya 

untuk belajar dan semakin banyak “trik-trik” belajar yang mereka miliki, sehingga 

semakin besar kemampuan belajarnya.  

 

Hubungan Antara Pengalaman Beternak Ayam Dengan Persepsi 

Hasil perhitungan seperti pada Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa antara 

pengalaman beternak responden dan persepsi terdapat hubungan yang lemah 

dengan koefisien korelasi sebesar 0.346. Pembuktian melalui hasil bantuan SPSS, 

diketahui bahwa nilai rs kurang dari 0,618. Hal ini sesuai pendapat Syafrudin 

(2003), bahwa pengalaman beternak tidak menjamin adanya pengaruh dalam 

beternak. Selain itu, pengalaman beternak biasanya diperoleh secara turun-

temurun dari pendahulu (Mustofa, 2005). 

 

Hubungan Antara Jumlah Tanggugan Keluarga Dengan Persepsi 

Dari hasil penelitian yang terlihat pada Tabel 7 di atas, jumhah tanggungan 

keluarga dan persepsi terdapat hubungan yang sangat lemah dengan koefisien 

korelasi sebesar 0.149. Menurut Ilyas dan Baharuddin (1988), suatu keluarga 

dikatakan tergolong keluarga menengah apabila mempunyai tanggungan 3-4 

orang, tergolong keluarga besar apabila mempunyai tanggungan >4 orang dan 

tergolong keluarga kecil apabila mempunyai tanggungan 1-2 orang. 

Hubungan Antara Jumlah Kepemilikan Ternak Dengan Persepsi 

Tabel 7 memperlihatkan bahwa jumlah kepemilikan ternak dan persepsi 

peternak terdapat hubungan yang sangat lemah dengan koefisien korelasi sebesar -
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0.053, artinya, makin tinggi jumlah kepemilikan ternak maka tingkat persepsinya 

terhadap kontrak perjanjian pola kemitraan ayam broiler cendrung makin rendah. 

Hal ini disebabkan karena  banyaknya jumlah ternak ayam broiler yang dipelihara, 

kadang-kadang tidak sejalan pola pikir dari peternak responden yang belum 

sepenuhnyamenempatkan usaha ayam broiler ini sebagai usaha pokok. Padahal 

telah terbukti bahwa usaha peternakan ayam broiler dalam skala usaha yang lebih 

besar mampu menghasilkan pendapatan dan efisiensi yang semakin tinggi.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Persepsi peternak terhadap kontrak perjanjian pola kemitraan ayam broiler di 

Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur tergolong tinggi. Hal ini terlihat 

dari tingginya persentase pencapaian skor dari masing-masing variabel 

persepsi, seperti variabel penyediaan sapronak skor perolehan mencapai 103 

(62,4%) dari skor maksimal 165; variabel penentuan harga dengan skor 

perolehan 163 (74,1%) dari skor maksimal 220; variabel jaminan dengan skor 

perolehan 188 (85,5%) dari skor maksimal 220; variabel resiko dengan skor 

perolehan 205 (74,5%) dari skor maksimaln 275; dan variabel persepsi 

kontrak dengan skor perolehan 215 (65,2%) dari skor maksimal 330. 

2. Hubungan antara karakteristik dan persepsi peternak terhadap kontrak 

perjanjian pola kemitraan ayam broiler, hampir seluruhnya lemah, kecuali 

variabel pengalaman beternak dengan koefisien korelasi (rs) = 0,346 

Saran 

Untuk mencegah timbulnya persepsi yang kurang baik dari peternak 

plasma, maka pihak inti (PT NIS) disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Sosialisasi isi kontrak perjanjian secara intensif sebelum kegiatan kerjasama 

dimulai. 
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2. Melakukan bimbingan dan pelatihan secara terencana/terprogram guna 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peternak dalam beternak 

ayam broiler 

3. Melakukan evaluasi pada setiap akhir masa kontrak, sebelum dimulainya 

kontrak yang baru.  
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