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Usaha bidang peternakan yang dilakukan di Kota Bengkulu di 
samping untuk memenuhi kebutuhan daerah juga sebagai sumber 
pemasukan perekonomian daerah dengan memasarkan sebagian 
komoditas peternakan ke luar daerah. Untuk meningkatkan peran sub 
sektor peternakan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan 
pemasukan bagi daerah maka agribisnis bidang peternakan memberikan 
peluang bagi pelaku agribisnis untuk dikembangkan baik pada sub sistem 
penyediaan sarana produksi, sub sistem budidaya (on farm) maupun sub 
sistem pemasaran (off farm). 

Masalah yang dihadapi dalam meningkatkan peran subsektor 
peternakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan 
pembangunan perekonomian di Kota Benakulu adalah belum 
ditentukannya komoditas unggulan yang paling ;;lenguntungkan untuk 
dikembangkan, belurn ditentukannya faktor-faktor strategi yang - . - 
mempengaruhi pengembangan agribisnis komododitas unggulan 
peternakan, upaya yang dapat dilakukan, serta bagaimana strategi 
pengembangan agribisnis komoditas unggulan peternakan di Kota 
Bengkulu. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menentukan komoditas 
unggulan dalam agribisnis subsektor peternakan di Kota Bengkulu, (2) 
Mengidentifikasi dan mengevalusi faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengembangan agribisnis komoditas unggulan peternakan di Kota 
Bengkulu, (3) Mengevaluasi kemampuan strategi sekarang dalam 
merespon faktor eksternal maupun faktor internal, (4) Menentukan 
alternatif strategi berdasarkan analisis faktor lingkungan yang 
berpengaruh dalam pengembangan agribisnis komoditas unggulan dan 
(5) Menentukan prioritas strategi untuk mengembangkan agribisnis 
komoditas unggulan peternakan di Kota Bengkulu. 

Responden dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu 
kelompok pakarlahli dan pengambil kebiijakan yang diambil secara 
sengaja (purposive sampling) dengan pertirnbangan pengetahuan, 
keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang yang diteliti. Untuk 
mendapat masukan dari masyarakat berupa peternak dan kelompok tani 
peternak responden diambil secara acak (random sampling) dari beberapa 
kelompok peternak dan peternak yang ada di Kota Bengkulu. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 
Perbandingan Eksponensial (MPE) yang digunakan untuk menentukan 
komoditas unggulan peternakan. Analisis terhadap faktor-faktor strategis 
eksternal dan faktor-faktor strategis internal yang berpengaruh dan 
dievalusi dengan matriks Extemal Factor Evaluation (EFE) dan Matriks 
Internal Factor Evaluation (IFE). Analisis SWOT digunakan untuk 
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mendapatkan alternatif strategi yang dapat digunakan dalam 
pengembangan agribisnis komoditas unggulan. Analisis yang digunakan 
untuk menentukan strategi yang paling menarik atau prioritas untuk 
dilaksanakan dengan menggunakan analisis Quantitative Strategic 
Planning Matrix (QSPM). 

Dari hasil analisis dengan menggunakaan Metode Perbandingan 
Eksponensial (MPE) maka didapat komoditas unggulan untuk 
dikembangkan di Kota Bengkulu secara berurutan adalah ayam ras 
pedaging dengan nilai rating 11.39, ayam ras petelur dengan nilai rating 
11.30, ayam buras (bukan ras) dengan nilai rating 11.18, sapi potong 
dengan nilai rating 10.99 dan kambing dengan nilai rating 10.95. Kriteria 
yang digunakan dalam analisis MPE adalah jumlah ternak, kemudahan 
dan ketersediaan sarana produksi, keterampilan peternak, produksi dan 
produktifitas, teknologi, peluang pasar, sarana dan prasarana pendukung, 
tradisi sebagai mata pencaharian, sesuai dengan kebijakan pemerintah 
dan sesuai dengan kondisi lingkungan. 

Faktor-faktor strategis eksternal berupa peluang dalam 
pengembangan agribisnis komoditas unggulan adalah; (1) Permintaan 
pasar yang selalu meningkat, (2) Adanya lembaga 
permodalantperbankan, (3) Peningkatan peran agribisnis dan agroindustri, 
(4) Perkembangan teknologi bidang peternakan (5) Adanya pola 
kemitraan. Faktor-faktor yang berupa ancaman adalah; (1) Kondisi 
ekonomi yang belum stabil, (2) Masuknya produk dari luar daerah, (3) 
Kondisi politik dan keamanan, (4) Pajak dan retribusi, (5) Harga obat 
hewan semakin tinggi. Dari matriks EFE didapat nilai 2.678 yang 
menunjukkan strategi yang ada saat ini mampu merespon peluang yang 
ada dan meminimalkan ancaman eksternal untuk pengembangan 
agribisnis komoditas unggulan di Kota Bengkulu. 

Faktor-faktor strategis internal berupa kekuatan dalam 
pengembangan agribisnis komoditas unggulan adalah; (1) Lahan untuk 
usaha peternakan masih tersedia, (2) lklim cocok untuk usaha, (3) 
Tersedianya tenaga kerja, (4) Usaha peternakan sebagai sumber 
pendapatan utama keluarga, (5) Sumberdaya manusia yang dimiliki dinas 
peternakan (6) Keberadaan lembaga pembina, (7) Usaha peternakan 
dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang ada (8) Transportasi lancar. 
Faktor-faktor yang merupakan kelemahan adalah; (1) Keterampilan 
peternak yang masih rendah, (2) Keterbatasan modal usaha, (3) 
Ketergantungan bibit dan pakan ternak dari luar daerah, (4) Angka 
kematian ternak masih tinggi, (5) Kelompok peternak belum berfungsi, (6) 
Sarana listrik dan air bersih masih kurang. Dari matriks IFE didapat nilai 
2.757 yang menunjukkan strategi yang dilaksanakan saat ini mampu 
menggunakan kekuatan yang ada dan meminimalkan kelemahan. 

Alternatif strategi yang dapat dilakukan sesuai dengan lingkungan 
eksternal dan internal yang didapat dari hasil analisis SWOT adalah; (1) 
Mendorong terbentuknya perusahaan pembibitan dan pakan ternak untuk 
menghindari ketergantungan dari daerah luar, (2) Menciptakan kondisi 
yang mendukung untuk menarik investor dari luar daerah, (3) 
Pengembangn pola kemitraan antara peternak dengan perusahaan lokal 
sebagai penyedia bibit dan pakan ternak, (4) Penyediaan modal usaha 

http://www.mb.ipb.ac.id



dengan bunga yang kompetitif, (5) Membangun sarana dan prasarana 
pendukung usaha, (6) Mendorong dan memberikan perlindungan kepada 
usaha kecil dan menengah bidang peternakan yang ditetapkan dengan 
peraturan daerah dan diwujudkan dalam APED (7) Melakukan pembinaan 
terhadap peternak secara terpadu, (8) Meningkatkan peran dan fungsi 
dinas peternakan sebagai instansi teknis pemerintah daerah bidang 
peternakan dan didukung dengan kebijakan yang berpihak kepada petani 
peternak dan (9) mengefektifkan fungsi asosiasi peternak unggas yang 
ada di Kota Bengkulu. 

Strategi prioritas yang dapat dilaksanakan dalam pengembangan 
agribisnis komoditas unggulan peternakan di Kota Bengkulu dari hasil 
analisis QSPM didapatkan hasil sebagai berikut; Prioritas pertama dengan 
Total Attractiveness Score 6.439 adalah melalui pengembangan pola 
kernitraan antara peternak dan pemilik modal dan menciptakan kondisi 
yang mendukung untuk menarik investor dari luar daerah. Prioritas kedua 
dengan Total Attractiveness Score 6.032 adalah dengan pembangunan 
sarana dan prasarana pendukung serta pembuatan pabrik pakan ternak 
dan usaha pembibitan. Prioritas ketiga dengan Total Attractiveness Score 
5.610 adalah dengan mendorong dan memberikan perlindungan kepada 
usaha kecil dan rnenengah (UKM) bidang peternakan ayam ras pedaging 
serta melakukan pembinaan secara terpadu. Prioritas keempat dengan 
Total Attractiveness Score 4.326 yaitu meningkatkan peran dan fungsi 
dinas peternakan sebagai instansi teknis pemerintah daerah bidang 
peternakan dan didukung dengan kebijakan yang berpihak kepada petani 
peternak. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan komoditas unggulan 
peternakan untuk dikembangkan di Kota Bengkulu adalah ayam ras 
pedaging. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dengan nilai matriks 
EFE 2.678 dan matriks IFE 2.757 menunjukkan strategi yang ada saat ini 
mampu merespon kondisi eksternal dan internal untuk pengembangan 
agribisnis komoditas unggulan peternakan. Prioritas pertama dalam 
melaksanakan strategi ini adalah dengan mengembangkan pola kemitraan 
antara peternak dan pemilik modal dan menciptakan kondisi yang 
mendukung untuk menarik investor dari luar daerah. Prioritas kedua 
adalah pembangunan sarana dan prasarana pendukung serta pembuatan 
pabrik pakan ternak dan usaha pembibitan dan prioritas ketiga adalah 
mendorong dan memberikan perlindungan kepada usaha kecil dan 
menengah (UKM) bidang peternakan ayam ras pedaging serta melakukan 
pembinaan secara terpadu. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian 
tentang strategi pengembangan agribisnis komoditas ungulan peternakan 
di Kota Bengkulu adalah perlu adanya; (1) Peraturan daerah yang 
dituangkan dalam bentuk Perda untuk mengatur tentang pola kemitraan, 
(2) Penelitian atau kajian tentang skala ekonomi (economies of scale) 
pemeliharaan ayam ras pedaging, (3) Dukungan pemerintah daerah dan 
dinas peternakan untuk mengefektifkan asosiasi peternak unggas yang 
ada terutama dalam ha1 informasi pasar dan penentuan harga, (4) 
Pembinaan dan birnbingan secara intensif dari dinas peternakan untuk 
meningkatkan keterampilan peternak melalui penyuluhan dan pelatihan 
serta (5) Mengaktifkan kembali kelompok tani peternak. 
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