
 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi nasional merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus 

menerus ke arah yang lebih baik dari keadaan semula. Pembangunan ekonomi 

memerlukan kerja keras dari berbagai pihak, sehingga diharapkan dapat membangun 

ekonomi nasional demi terciptanya ekonomi kerakyatan dan mampu menciptakan iklim 

ekonomi kondusif dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Pembangunan ekonomi 

rakyat membutuhkan tenaga, pemikiran keras, serta komitmen penuh, karena yang 

dibangun adalah orang dan sistem. Kondisi tersebut mengharuskan masyarakat Indonesia 

untuk lebih fokus pada kebijakan dan strategi yang mengarah pada pencapaian efisiensi 

dan produktivitas optimal.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dan dikembangkan guna pemberdayaan 

ekonomi kerakyatan antara lain adalah melalui pengembangan kegiatan ekonomi 

perdesaan yang berbasis agribisnis yaitu sub sektor peternakan. Untuk menghasilkan 

efisiensi dan produktivitas optimal, maka diperlukan sinergi antara pihak yang memiliki 

modal kuat, teknologi maju dan manajemen modern dengan pihak yang memiliki bahan 

baku, tenaga kerja, dan lahan. Sinergi tersebut dikenal dengan nama kemitraan. 

Kemitraan yang dihasilkan merupakan suatu proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak 

yang bermitra dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah.  

Prinsip kemitraan adalah kebersamaan dan kemerataan. Dengan demikian, kemitraan 

akan selalu dibutuhkan selama tuntutan pemerataan belum teratasi. Kemitraan menjadi 

usaha yang paling menguntungkan, khususnya bagi pelaku kemitraan (Sumardjo, 2004). 

Perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena terjadi penghematan biaya produksi, 



 

terjaminnya bahan baku, baik secara kuantitas maupun kualitas dan menghemat modal 

investasi karena perusahaan tidak selalu harus menguasai faktor dari hulu ke hilir, 

sedangkan bagi petani kemitraan akan mendorong peningkatan kemampuan, 

kewirausahaan, pendapatan, kualitas, penguasaan teknologi, penguasaan manajemen, dan 

penyediaan lapangan kerja (Hafsah, 2003). 

Bagi pengusaha besar, bermitra dengan pengusaha kecil dapat lebih meningkatkan 

efisiensi dengan pembagian tugas dan tanggungjawab, sehingga hasil yang diperoleh 

dapat lebih optimal. Bagi pengusaha kecil manfaatnya adalah dapat diperoleh keuntungan 

dan dengan kemitraan pengusaha kecil dapat turut mengambil manfaat, dari segi 

pemasaran, modal, teknologi, manajemen dan kewirausahaan yang selama ini dimiliki 

pengusaha besar. 

Menurut Saputro (1996) dalam Mang (2000) untuk menentukan pola kemitraan 

usaha agribisnis yang ideal harus selalu mempertimbangkan beberapa langkah. Langkah 

pertama, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan masing-masing pihak 

yang akan bermitra. Suatu keputusan untuk melakukan kemitraan terlebih dahulu didasari 

oleh pertimbangan adanya kebutuhan dan usaha untuk meningkatkan kinerja usaha. 

Kebutuhan di atas muncul dari motivasi untuk menghilangkan kelemahan dan ancaman 

yang menghambat serta memanfaatkan peluang yang ada bagi pengembangan usaha. 

Langkah kedua, adalah langkah persiapan dan perencanaan yang meliputi tahap 

perumusan tujuan, pencarian mitra yang sesuai, penentuan prinsip kemitraan, penyusunan 

rencana pelaksanaan dan penandatanganan kontrak kemitraan. 

Setelah semua disepakati, baru dapat dilaksanakan kemitraan sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun. Selanjutnya setiap periode tertentu secara berkala, 



 

terutama pada masa akhir perjanjian, pihak-pihak yang bermitra melakukan evaluasi 

untuk menentukan apakah kemitraan perlu dilanjutkan atau tidak. Jika kemitraan 

dilanjutkan dengan berbagai perbaikan, maka tahap persiapan akan diulang lagi yang 

dimulai dengan proses penentuan prinsip-prinsip kemitraan. Jika kemitraan akan 

dihentikan dan salah satu pihak masih menginginkan mengembangkan kemitraan, maka 

dapat dimulai dengan proses mencari mitra baru yang sesuai. Secara sederhana langkah-

langkah penerapan pola kemitraan usaha agribisnis dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Langkah-Langkah Kegiatan Kemitraan (Saputro 1996) dalam Mang (2000) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

CV. Pie Tiek Koe Farm adalah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis yang 

didirikan oleh Ir. Bambang Ismono  pada 3 November 2001. Pada awalnya CV. Pie Tiek 

Koe Farm memulai usahanya dengan beternak itik tetapi mengalami berbagai macam 

kendala dalam pelaksanaanya. Pada akhirnya CV. Pie Tiek Koe Farm beralih kepada 

budidaya ayam broiler dan bertahan juga berkembang, CV. Pie Tiek Koe Farm per 

bulannya mampu menjual ayam rata-rata 500.000 ekor.  CV. Pie Tiek Koe Farm tidak 

memiliki lahan yang digunakan dalam peternakan ayam, tetapi hanya mengandalkan 

mitra yang bekerja sama dengan CV. Pie Tiek Koe Farm sehingga perusahaan 

menginginkan jumlah mitranya bertambah dan mitra yang baik tetap bermitra dengan 

CV. Pie Tiek Koe Farm. Mitra CV. Pie Tiek Koe Farm berada di empat daerah yaitu di 

Cilodong, Karanggan, Sawangan, dan Parung.  

Identifikasi 
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Persiapan Evaluasi PelaksanaanPerencanaa



 

Kapasitas produksi CV. Pie Tiek Koe Farm mengalami naik turun setiap tahunnya 

seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.  Naik turunya jumlah mitra dan jumlah ayam di 

pengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kenaikan harga sarana produksi ternak dan 

kenaikan biaya produksi sehingga beberapa mitra tidak mampu menyetorkan ayamnya 

kepada CV. Pie Tiek Koe Farm. 

Tabel 1. Jumlah Mitra yang Menyetorkan Hasil Panen Ayam Antara  
Tahun 2007 dan Tahun2009 

Bulan Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 
Januari 87 orang 138 orang 137 orang 
Pebruari 68 orang 142 orang 147 orang 
Maret 86 orang 149 orang 103 orang 
April  100 orang 185 orang 143 orang 
Mei  126 orang 175 orang 131 orang 
Juni  109 orang 185 orang 127 orang 
Juli  126 orang 153 orang 112 orang 
Agustus  149 orang 149 orang 155 orang 
September  157 orang 171 orang 95 orang 
Oktober  142 orang 166 orang 130 orang 
November 147 orang 169 orang 117 orang 
Desember 143 orang 153 orang 112 orang 
Jumlah 1440 orang 1935 orang 1509 orang 

   Sumber : CV. Pie Tiek Koe Farm 2009 

Pola kemitraan yang dilakukan oleh CV. Pie Tiek Koe Farm adalah mengirim Day 

Old Chick (DOC), pakan dan obat-obatan kepada para mitranya sedangkan mitra CV. Pie 

Tiek Koe Farm menyiapkan kandang, penjaga kandang dan peralatan pendukung. 

Apabila ayam yang dibutuhkan CV. Pie Tiek Koe Farm tidak tercukupi, maka dapat 

terjadi penurunan produksi CV. Pie Tiek Koe Farm. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

penelitian agar dapat mengembangkan kemitraan CV. Pie Tiek Koe Farm untuk 

menambah mitra CV. Pie Tiek Koe Farm, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ayam 

untuk proses penjualan dan peningkatan kapasitas produksi  tahunan CV. Pie Tiek Koe 

Farm. 



 

Kemitraan perlu dilaksanakan dengan mematuhi peraturan yang berlaku secara 

konsisten dan menerapkan etika bisnis. Kepatuhan dan konsistensi tersebut diperlukan 

agar pelaksanaan kemitraan dapat berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan kemitraan 

diperlukan iklim yang kondusif, yaitu terdapat suatu kondisi yang memungkinkan usaha 

dapat tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, diperlukan strategi proses peningkatan 

kemitraan yang berkaitan dengan mitra CV. Pie Tiek Koe Farm.  

 Berdasarkan kenyataan tersebut, maka terdapat dua permasalahan yang dikaji pada 

penelitian ini, yakni sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi 

pengembangan pola kemitraan  CV. Pie Tiek Koe Farm? 

2. Bagaimana alternatif strategi pengembangan kemitraan CV. Pie Tiek Koe Farm yang 

tepat dan efektif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor strategis internal dan eksternal 

perusahaan dalam menjalankan kemitraan  CV. Pie Tiek Koe Farm. 

2. Merumuskan beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan 

pola kemitraan  CV. Pie Tiek Koe Farm. 
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