
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernbangunan daerah rnerupakan bagian dari pernbangunan 

nasional yang diarahkan untuk rnengernbangkan daerah yang 

bersangkutan. Tujuan dari pernbangunan daerah adalah untuk 

rneningkatkan taraf hidup rnasyarakat dengan rnernanfaatkan surnberdaya 

yang ada pada daerah tersebut. 

Sektor agribisnis rnerupakan sektor usaha yang rnernanfaatkan 

surnberdaya alarn dan rnernberikan surnbangan sangat besar bagi 

pernbangunan Indonesia. Surnbangan sektor agribisnis terutarna terlihat 

pada rnasa krisis rnasih sanggup rnernberikan devisa negara dengan 

rneningkatnya nilai ekspor kornoditas agribisnis. Menurut Gurnbira Said 

dan Harizt lntan (2000) sektor agribisnis sangat potensial dikernbangkan 

untuk orientasi ekspor dan pengernbangan agribisnis dapat 

rnernberdayakan potensi ekonorni rakyat dan potensi ekonorni daerah. 

Pernberdayaan ekonorni rakyat tidak cukup dilaksanakan hanya dengan 

rnernbagi dana kepada rnasyarakat, tanpa kejelasan pernanfaatannya, 

narnun peningkatan ekonorni rakyat dapat dilakukan dengan 

rnernanfaatkan surnberdaya yang ada untuk kesejahteraan rnasyarakat itu 

sendiri. 

Menurut Saragih (1998) kegiatan sektor agribisnis rnerupakan 

sektor ekonorni terbesar dalarn perekonornian lndonesia yang dapat 

rnenyerap 70% angkatan kerja nasional serta rnelibatkan 90% Usaha 
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Kecil Menengah dan Koperasi (UMK&K). Sektor agribisnis dapat 

rnenghidupi (surnber pendapatan) harnpir 80% penduduk Indonesia yang 

berjumlah sekitar 202 juta jiwa. 

Dalarn rangka pernberdayaan ekonorni rakyat dan pelaksanaan 

otonorni daerah, Kota Bengkulu yang juga rnerupakan ibu kota propinsi 

mernpunyai peluang untuk rnengernbangkan agribisnis. Salah satu 

subsektor yang rnernberikan kontribusi terhadap pendapatan rnasyarakat 

dan pendapatan asli daerah adalah subsektor peternakan. 

Pembangunan sub sektor peternakan di Kota Bengkulu bertujuan 

untuk rnernenuhi kebutuhan daerah sendiri dan rneningkatkan pendapatan 

rnasyarakat rnelalui usaha bidang peternakan. Disarnping itu untuk 

rnenarnbah pemasukan daerah dengan rnengusahakan kornoditas 

peternakan yang dapat dipasarkan ke luar daerah. Hal ini rnerupakan 

peluang bagi pelaku agribisnis untuk rnengernbangkan agribisnis 

subsektor peternakan, baik pada subsistern penyediaan sarana produksi, 

on farm rnaupun subsistern off farm. 

Peranan peternak, pengolah produk peternakan dan pernasaran 

dalarn agribisnis subsektor peternakan rnerupakan hubungan yang tidak 

dapat dipisahkan satu sarna lain, karena dalam sistern agribisnis proses 

produk atau hasil pertanian sangat tergantung pada pasar dan 

surnberdaya rnanusianya. Dari segi lokasi Kota Bengkulu rnernpunyai 

pasar yang tinggi dan rnernpunyai peluang sebagai pusat pengolahan 

produk lebih lanjut untuk rnenciptakan nilai tarnbah kornoditas peternakan. 

Untuk itu strategi pembangunan daerah yang rnenggunakan potensi 
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surnberdaya yang ada dalarn rangka rneningkatkan pendapatan 

masyarakat rnernerlukan strategi pengembangan yang tepat. 

Kota Bengkulu rnernpunyai rnisi dalarn rneningkatkan 

pernbangunan antara lain pernberdayaan rnasyarakat dan seluruh 

kekuatan ekonorni daerah terutarna UKMK, dengan rnengernbangkan 

sistern ekonorni kerakyatan yang berturnpu pada rnekanisrne pasar yang 

berkeadilan dan berbasis sumberdaya alarn dan surnberdaya manusia 

yang produktif, rnandiri, maju, berdaya saing, benvawasan lingkungan 

dan berkelanjutan. Sedangkan salah satu dari lirna program prioritas 

pembangunan Kota Bengkulu yang telah ditetapkan adalah peningkatan 

peran agribisnis dan agroindustri. 

Dilihat dari surnber rnata pencaharian rnasyarakat Kota Bengkulu 

rnaka usaha pada subsektor peternakan menduduki peringkat ketiga 

setelah pegawai negeri dan perdagangan. Hal ini rnenunjukkan rninat dan 

peluang yang besar bagi subsektor peternakan untuk dikernbangkan. 

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam pembangunan 

perekonornian di Kota Bengkulu adalah melalui peningkatan strategi 

pengembangan agribisnis kornoditas unggulan peternakan. 

Dari latar belakang di atas rnaka dirasa perlu untuk dikaji atau 

diteliti rnasalah sistern agribisnis kornoditas unggulan peternakan yang 

ada di Kota Bengkulu dan faktor yang menentukan keberhasilan 

pelaksanaan serta strategi pengernbangan agribisnis komoditas unggulan 

peternakan di Kota Bengkulu. 
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B. ldentifikasi Masalah 

1. Kornoditas peternakan yang dihasilkan di Kota Bengkulu sebagian 

besar belurn rnencukupi kebutuhan konsurnsi rnasyarakat. 

2. Belurn ditentukannya kornoditas peternakan unggulan yang paling 

cocok untuk dikernbangkan di Kota Bengkulu. 

3. Pengernbangan agribisnis subsektor peternakan belum dapat 

berjalan dengan baik karena keterbatasan modal usaha. 

4. Kurangnya promosi terhadap peluang agribisnis subsektor 

peternakan daerah sehingga rnasih sedikit investor yang tertarik 

untuk rnenanarnkan rnodalnya. 

5. Kurangnya penelitian yang dilakukan tentang analisis usaha 

agribisnis subsektor peternakan sehubungan dengan sistern yang 

paling rnenguntungkan untuk ditetapkan di Kota Bengkulu. 

C. Perurnusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat 

dirurnuskan rnasalah sebagai berikut: 

1. Kornoditas unggulan apa yang cocok untuk dikernbangkan dalarn 

agribisnis subsektor peternakan di Kota Bengkulu. 

2. Faktor-faktor apa yang rnernpengaruhi pengernbangan agribisnis 

kornoditas unggulan peternakan di Kota Bengkulu. 

3. Upaya apa yang dapat dilakukan dalarn pengernbangan agribisnis 

kornoditas unggulan peternakan di Kota Bengkulu. 
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4. Bagaimana strategi pengembangan agribisnis komoditas 

unggulan peternakan di Kota Bengkulu. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Menentukan komoditas unggulan dalam agribisnis subsektor 

peternakan di Kota Bengkulu. 

2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi 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 peternakan di Kota Bengkulu. 

5. Menentukan prioritas strategi untuk mengembangkan agribisnis 

kornoditas unggulan peternakan di Kota bengkulu. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pemerintah daerah (Pemda) yang berkaitan dengan strategi 

pengembangan agribisnis komoditas unggulan peternakan di Kota 

Bengkulu. 
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2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana dalam 

mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama mengikuti 

kegiatan belajar pada Program Studi Magister Manajemen 

Agribisnis, lnstitut Pertanian Bogor, serta memperluas wawasan 

berfikir dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

3. Sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dan memperkaya 

bahasan ilmu pengetahuan. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam ruang lingkup kajian aspek 

strategi pengembangan komoditas subsektor peternakan dengan melihat 

komoditas peternakan yang paling cocok (unggul) untuk dikembangkan. 

Penentuan komoditas unggulan murni didasarkan pada persepsi 

responden, bukan berdasarkan data objektif. 

Strategi yang didapat dalam kajian penelitian ini hanya berlaku 

untuk komoditas unggulan. Penelitian ini dibatasi sampai tahapan 

penentuan strategi. Untuk implementasi strategi prioritas yang didapat 

diserahkankan kepada pihak dinas peternakan sebagai instansi teknis 

daerah bidang peternakan. 
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