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PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan Tesis saya yang berjudul :"SRATEGI 

PENGEMBANGAN AGRlBlSNlS SARANG BURUNG WALET DALAM 

MENUNJANG USAHA KECIL adalah benar-benar merupakan hasil karya saya 

sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Segala informasi dan data serta berbagai 

petunjuk yang digunakan dalam penyusunan tesis ini benar adanya. Demikian pula 

sumber informasi atau pustaka telah disebutkan dan dinyatakan dengan jelas. 

Bogor, 23 Agustus 2002 

Yang Membuat Pernyataan 

\, 
Yasid Taufik 
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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan karunianya sehingga 

penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu 

syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Manajemen 

Agribisnis di IPB-Bogor. 

Penelitian ini mengambil tema Strategi Pengembangan Agribisnis Sarang 

Burung Walet Dalam Menunjang Usaha Kecil. Tema ini menarik diteliti karena 

pelaku usaha di Indonesia sebagian besar adalah usaha kecil dengan agribisnis 

sebagai usaha andalannya. Walaupun usaha kecil agribisnis mempunyai 

keunggulan komparatif dengan tersedianya sumberdaya yang dimiliki, tetapi 

kondisinya masih memprihatinkan. Keadaan ini tidak lepas dari berbagai masalah 

yang dihadapi usaha kecil agribisnis pada umumnya. 

Diversifikasi jenis usaha perlu dilakukan dengan menentukan pilihan pada 

komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tingi dan sekaligus mampu mengatasi 

kendala yang dihadapi. Salah satu komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi 

adalah sarang burung walet. Dalam mencapai sasaran keberhasilan tidak lepas dari 

peran semua pihak, yaitu pemerintah, usaha kecil dan masyarakat. Untuk itu faktor- 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha pengembangan agribisnis sarang 

burung walet perlu dirumuskan. 
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