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Sektor pertanian dalam persepsi agroindustri merupakan sektor 
yang potensial untuk dikembangkan. Pengembangan sektor pertanian 
merupakan upaya untuk mengubah keunggulan komparatif menjadi 
keunggulan kompetitif agar mampu bersaing di pasar global. 

Konsep agribisnis memberikan pengertian bahwa begitu cakupan 
agribisnis sebagai suatu sistem cukup luas, sehingga kontribusi agribisnis 
terhadap perekonomian sangat besar, baik dari sumbangannya terhadap 
penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja maupun terhadap 
peningkatan pendapatan masyarakat dan penghasil devisa negara. . - 

~ p a y a  yang dapat dilakukan guna pemberdaya<n ekonomi 
kerakyatan antara lain adalah dengan melalui pengembangan kegiatan 
usaha nyata yang berbasis agribisnis, yaitu pada sub sektor peternakan. 
Dalam meningkatkan peran sub sektor weternakan terhadaw wendaoatan 
dan kesejahgraan &asyarakat, maka' perlu diambil ~an'~kah-lar;~kah 
kongkrit ke arah perbaikan pola pembinaan dan pengembangan usaha. 
Bentuk pembinaan dan pengembangan usaha yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat adalah 
dengan kemitraan usaha. 

Kemitraan usaha peternakan di Propinsi Riau telah dikembangkan 
oleh PT. Nusantara Unggas Jaya sejak tahun 1998. Dalam melaksanakan 
usaha kemitraan tersebut, tidak terlepas dari permasalahan- 
permasalahan yang mungkin timbul diantara pihak-pihak yang bermitra. 
Sampai saat ini belum diperoleh informasi yang relatif teruji dengan benar 
manfaat .dan pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan dan 
kesejahteraan peternak yang mengikuti kemitraan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada 
rumusan masalah meliputi (1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
produksi peternak mitra, (2) Bagaimana tingkat produksi, produktifitas dan 
tingkat pendapatan peternak mitra dengan peternak non mitra, (3) Faktor- 
faktor apakah yang secara kritis mempengaruhi perkembangan pola 
kemitraan PT. Nusantara Unggas Jaya, baik secara internal maupun 
eksternal, (4) Alternatif strategi apa yang harus dikembangkan oleh 
perusahaan, agar lebih optimal dan menguntungkan kedua belah pihak 
yang bermitra. 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah (I) mengidentifikasi 
faktor-faktor produksi apa saja yang berpengaruh terhadap output yang 
dihasilkan oleh peternak mitra dan peternak non mitra, (2) untuk 
membandingkan pengaruh pelaksanaan kemitraan antara pihak yang 
bermitra terhadap penggunaan input dengan output yang dihasilkan 
terhadap tingkat pendapatan peternak, (3) mengidentifikasi faktor-faktor 
lingkungan eksternal dan internal yang secara kritis mempengaruhi 
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operasional PT. Nusantara Unggas Jaya, (4) merumuskan dan 
memformulasikan alternatif strategi pengembangan pelaksanaan 
kemitraan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif melalui studi kasus dengan 
menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan ( I )  analisis fungsi produksi Cobb-Douglas, (2) 
analisis biaya per satuan hasil, (3) analisis imbangan penerimaan dan 
biaya, (4) analisis pendapatan dan (5) evaluasi pelaksanaan kemitraan. 
Disamping itu dilakukan analisis faktor-faktor internal dan eksternal (I-E) 
untuk menentukan alternatif strategi yang kemudian dianalisis dengan 
Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) untuk merekomendasikan 
strategi pilihan yang optimal. 

Berdasarkan analisis fungsi produksi dengan Cobb-Douglas 
diketahui bahwa penggunaan faktor-faktor produksi yang meliputi luas 
kandang, jumlah bibit yang dipelihara, pakan yang diberikan dan pola 
kemitraan sebagai dummy mempengaruhi produksi ayam, sedangkan 
penggunaan obat-obatan tidak mempengaruhi produksi. Dari hasil analisis 
biaya per satuan hasil dengan skala antara 4300 sampai dengan 5800 
ekor ayam diperoleh rataan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh 
peternak mitra dalam menghasilkan satu kilogram ayam yaitu sebesar 
Rp. 6.848,- lebih besar jika dibandingkan dengan peternak non mitra yaitu 
sebesar Rp. 6.604,-. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peternak non 
mitra relatif lebih efisien dalam memanfaatkan dan mengelola 
sumberdaya input, bila dibandingkan dengan peternak mitra. Hasil analisis 
imbangan penerimaan dan biaya diperoleh rataan besarnya nilai 
imbangan penerimaan dan biaya peternak mitra lebih kecil yaitu 1,07, 
sedangkan peternak non mitra sebesar 1,28 atau selisih 0,21. Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa selisih pendapatan dengan biaya yang 
dikeluarkan peternak non mitra lebih baik dari peternak mitra. Dari hasil 
analisis pendapatan diperoleh rataan keuntungan peternak mitra lebih 
rendah yaitu Rp. 3.301.761,- bila dibandingkan dengan peternak non 
mitra yaitu sebesar Rp. 10.250. 449,- atau terjadi selisih sebesar Rp. 
6.848.688,-. Hasil evaluasi pelaksanaan kemitraan secara umum 
memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat produksi ayam, 
namun belum memberikan tingkat keuntungan yang memadai. 

Berdasarkan hasil evaluasi faktor internal tingkat kepentingannya 
tertinggi adalah faktor pembagian keuntungan yang adil dengan bobot 
0,147, sedangkan faktor strategis yang menduduki kepentingan yang 
terrendah adalah sudah lama bermitra dan saling mengenal dengan bobot 
0,053. Faktor lainnya yang berbobot diatas rata-rata adalah 
keterampilan teknis dalam budidaya dengan bobot (0,126), penetapan 
harga sapronak ( 0 , l l  'i), keterbatasan modal (0 , l l  I ) ,  perjanjian kemitraan 
(0,111), memiliki lahan dan kandang (0,104). Total nilai faktor strategis 
internal sebesar 2,59 yang berarti berada pada klasifikasi diatas rata-rata. 

Faktor strategis eksternal yang tingkat kepentingannya tertinggi 
adalah faktor fluktuasi harga sapronak dengan bobot 0,120. Faktor 
strategis lainnya yang berbobot diatas rata-rata adalah permintaan daging 
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ayam relatif meningkat (0,117), nilai tukar rupiah tidak stabil (0,114), 
kemudahan dalam mendapatkan kredit peternakan (0 , l l  I ) ,  kebijakan 
pemerintah tentang ekonomi kerakyatan (0,107), harga jual daging ayam 
yang relatif meningkat (0,107). Faktor yang tingkat pengaruhnya paling 
rendah adalah semakin banyaknya saluran pemasaran dengan bobot 
0,083. Dari hasil bobot dan nilai peringkat diperoleh total skor sebesar 
3,02 yang menunjukkan kemampuan PT. Nusantara Unggas Jaya 
bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternal berada pada katagori 
di atas rata-rata. 

Dari hasil analisis rnatriks Internal-Eksternal (I-E) menunjukkan bahwa 
PT. Nusantara Unggas Jaya merniliki total nilai evaluasi faktor internal 
2,59 dan total nilai faktor eksternal 3,02 yang berarti berada pada posisi 
sel II yaitu strategi tumbuh dan bina. Alternatif strategi yang dapat 
dilakukan adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. 

Alat analisis lain yang digunakan untuk menentukan kemenarikan 
relatif dari berbagai alternatif strategis yang dihasilkan dari analisis matriks 
I-E adalah dengan alat ukur Quantitative Strategic Planning Matriks 
(QSPM). Untuk melakukan analisis QSPM terlebih dahulu faktor kunci 
keberhasilan yang diturunkan dari analisis internal dan eksternal 
diletakkan pada bagian sebelah kiri dari matriks dan hasil keluaran matrik 
IE yang berupa alternatif strategi dimasukkan pada bagian atas dari 
matriks QSPM untuk memilih satu diantara dua strategi yang ada. .Dari 
hasil QSPM diperoleh nilai daya tarik penetrasi pasar sebesar 6,17 dan 
nilai daya tarik relatif pengembangan produk 4,83. 

Beberapa saran yang direkomendasikan untuk dapat 
dipertimbangkan oleh PT. Nusantara Unggas Jaya dan Pemerintah 
Propinsi Riau dalam pelaksanaan kemitraan ayam ras pedaging di 
Propinsi Riau adalah sebagai berikut (1) Untuk rneningkatkan produksi 
dan lapangan usaha, rnaka para peternak non mitra dapat diupayakan 
melalui pola pembinaan kemitraan, sedangkan untuk meningkatkan 
pendapatan peternak perlu dilakukan pembenahan dalam rantai 
pemasaran, (2) Mengadakan koordinasi dengan anggota mitra, pihak 
penyedia sapronak, lembaga perguruan tinggi dan pakar yang terkait 
dengan usaha budidaya ayam ras serta menyusun kesepakatan bersama 
yang adil dan seimbang, (3) Memberi kebebasan kepada peternak mitra 
untuk rnenjual kepasar lokal hasil produksinya dibawah bimbingan 
perusahaan inti, (4) Strategi jangka pendek sebelum mampu rnelakukan 
sendiri, melaksanakan kerjasama dengan perusahaan lain dalam 
pengembangan produk, pengolahan produk untuk mendapatkan nilai 
tambah dalam rangka peningkatan harga jual produk, (5) Strategi jangka 
panjang memperluas usaha dengan rnembentuk unit pengolahan dan 
pemasaran sendiri untuk menghindari dari ketergantungan dengan pihak 
lain dalam rangka merebut pasar domestik maupun pasar luar negeri. 

Kata Kunci : Analisis Usaha, PT. Nusantara Unggas Jaya, Faktor- 
faktor Produksi, Ayam Ras Pedaging, Manajemen 
Strategi, Strategi Kemitraan, Matriks IFE, dan EFE, 
Matriks IE. Serta QSPM. 
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