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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bergeraknya roda waktu mendorong kemajuan di setiap zamannya. 

Kemajuan terus terjadi dengan cepat yang menuntut terjadinya perkembangan 

di berbagai bidang kehidupan. Pengembangan usaha selalu dihadapkan 

dengan banyak permasalahan yang pada intinya permasalahan tersebut 

bersumber dari SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah, keterbatasan 

penguasaan teknologi, dan keterbatasan permodalan. Permasalahan di atas 

tidak semata-mata menggantungkan pada peran pemerintah saja, namun juga 

diharapkan ada peranan dari usaha besar yakni melalui kemitraan.  

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak 

atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama 

dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan bisa 

dilakukan di berbagai bidang bahkan di pertanian maupun peternakan. 

Kemitraan mampu dijadikan solusi karena baik keberadaanya maupun fungsi 

dan perannya diperlukan untuk memberdayakan semua lapisan masyarakat. 

Karena dalam proses kemitraan terjadi komitmen untuk mentransfer 

teknologi, manajemen, modal, bahan baku, dan sebagainya dengan maksud 

untuk memperoleh nilai tambah bagi semua pihak (Hafsah, 1999).
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Kemitraan mampu meningkatkan pendapatan, kualitas, maupun 

produktivitas. Sesuai penelitian Dewi dkk  yang berjudul “Kemitraan 

Peternak Sapi Perah dengan KUD “Batu” dalam Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat Peternak Sapi Perah”, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemitraan ini cukup berhasil karena menguntungkan bagi masyarakat 

peternak dan KUD “Batu”. 

Perkembangan usaha di bidang pertanian juga telah menumbuhan 

berbagai sistem salah satunya Sistem Pertanian Terpadu (SPT). Sistem ini 

merupakan sistem pertanian yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem 

sehingga aliran nutrisi dan energi terjadi secara seimbang. Keseimbangan 

inilah yang akan menghasilkan produktivitas tinggi dan berkelanjutan yang 

terjaga secara efektif dan efisien (Karim dkk, 2013). 

SPT sudah diterapkan di beberapa daerah salah satunya di Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang. Banyak petani yang sekaligus peternak sapi 

perah melakukan kegiatan usahanya secara terpadu dengan memanfaatkan 

limbah kotoran ternaknya sebagai pupuk kandang dan limbah hijauan hasil 

taninya sebagai pakan ternak. Namun, untuk mengembangkan Petani-

Peternak SPT lebih lanjut dibutuhkan analisis strategi yang tepat sesuai 

dengan situasi dan kondisi saat ini.  

Hasil prasurvei di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang menunjukkan adanya Petani-Peternak menggunakan SPT serta 

bermitra dengan KUD (Koperasi Unit Desa) “Sumber Makmur”. Oleh sebab 

itu “Analisis SWOT untuk Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu pada 

Petani-Peternak anggota Kelompok Tani-Ternak di Desa Sidodadi, 
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Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang” penting untuk diangkat dalam 

penelitian ini guna mengetahui pola kemitraan, produktivitas, serta strategi 

pengembangan Petani-Peternak SPT kedepannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa 

rumusan masalah, yakni: 

1) Bagaimana Pola Kemitraan Sistem Pertanian Terpadu antara Petani-

Peternak anggota Kelompok Tani-Ternak dengan KUD “Sumber 

Makmur” di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang? 

2) Bagaimana produktivitas Petani-Peternak anggota Kelompok Tani-

Ternak Sistem Pertanian Terpadu di Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang? 

3) Bagaimana strategi pengembangan Sistem Pertanian Terpadu pada 

Petani-Peternak anggota Kelompok Tani-Ternak di Desa Sidodadi, 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang? 

1.3 Tujuan 

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya penelitian ini 

memiliki tujuan: 

1) Menggambarkan dan mendeskripsikan Pola Kemitraan Sistem 

Pertanian Terpadu antara Petani-Peternak anggota Kelompok Tani-

Ternak dengan KUD “Sumber Makmur” di Kecamatan Ngantang, 

Kabupaten Malang 
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2) Mengetahui produktivitas Petani-Peternak anggota Kelompok Tani-

Ternak Sistem Pertanian Terpadu di Desa Sidodadi, Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang 

3) Merumuskan strategi pengembangan Sistem Pertanian Terpadu pada 

Petani-Peternak anggota Kelompok Tani-Ternak di Desa Sidodadi, 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

 Batasan Istilah 1.4.1

Istilah dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai 

berikut: 

1) Perusahaan Mitra Usaha adalah Usaha Menengah atau Usaha Besar 

yang bermitra dengan usaha yang lebih kecil darinya. 

2) Kelompok Mitra Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau 

Usaha Menengah yang bermitra dengan usaha yang lebih besar 

darinya. 

3) Sistem Pertanian Terpadu (SPT)/ Integrated Farming System (IFS) 

adalah suatu sistem pertanian terintegrasi yang memanfaatkan 

kembali limbah dari usahatani ke usaha ternak atau sebaliknya. 

4) Petani-Peternak adalah Petani yang melakukan usahatani sekaligus 

usahaternak sapi perah menggunakan Sistem Pertanian Terpadu 

(SPT) yang berada di Dusun Simo, Salam, dan Sidomulyo, Desa 

Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang 
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5) Anggota Kelompok Tani-Ternak merupakan Petani-Peternak 

anggota kelompok tani sekaligus anggota kelompok ternak sapi 

perah yang melakukan kegiatan usahanya menggunakan Sistem 

Pertanian Terpadu (SPT). 

 Pengukuran Variabel 1.4.2

Pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1) Pola Kemitraan 

Pola Kemitraan adalah jenis kerjasama yang dilakukan antara Petani-

Peternak anggota Kelompok Tani-Ternak dengan KUD “Sumber 

Makmur” Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. 

2) Produktivitas  

Produktivitas adalah rasio output (rata-rata total penerimaan) terhadap 

input (rata-rata total biaya) yang meliputi usahatani dan usahaternak 

sapi perah melalui pendekatan R/C Ratio. 

3) Faktor Internal 

Faktor Internal adalah sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan 

oleh atau tersedia bagi Petani-Peternak SPT. Faktor Internal nantinya 

dibagi menjadi dua yakni Kekuatan (Strength) yang membuat relatif 

lebih unggul dibandingkan pesaingnya dan Kelemahan (Weakness) 

merupakan keterbatasan atau kekurangan terhadap pesaingnya. Faktor 

Internalnya yakni, ketersediaan tenaga kerja, produktivitas SPT, 

ketersediaan pupuk kandang, keterbukaan terhadap informasi baru, 

kesadaran pentingnya SPT, dan sikap kepedulian mengenai 

lingkungan. 
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4) Faktor Eksternal  

Faktor Eksternal adalah situasi lingkungan Petani-Peternak SPT yang 

sedang dihadapi. Faktor eksternal nantinya dibagi menjadi dua yakni 

Peluang (Opportunity) yang menguntungkan dan Ancaman (Threat) 

yang tidak menguntungkan. Faktor eksternalnya yakni, kegiatan 

kelembagaan Petani-Peternak, pola kemitraan, penyuluhan dari PT 

Nestle Indonesia, infrastruktur, kebebasan merumput, konsumsi susu 

masyarakat, dukungan penyuluhan pertanian, kondisi lingkungan, dan 

persaingan global. 


