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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Menurut Suradisatra (2008),  kelembagaan pertanian adalah norma atau 

kebiasaan yang terstruktur dan terpola merupakan lembaga yang berpotensi untuk 

membantu para petani dalam melakukan proses usaha tani, produktivitas serta  

kesejahteraan petani. Dengan adanya kelembagaan pertanian dapat membantu dan 

memudahkan para pelaku usaha tani dalam menjalankan usahanya. Kelembagaan 

pertanian sangat berperan dalam  membangun dan mengembangkan pertanian. 

 Faktanya terdapat masalah-masalah yang menghambat dalam melakukan 

peran dan fungsinya. Masih ada kesenjangan antara pelaku usaha tani dan 

kelembagaan pertanian sehingga dalam menjalankan tugasnya kelembagaan 

pertanian tidak maksimal. Untuk itu dalam upaya untuk membangun pertanian 

berkemajuan melalui peran kelembagaan pertanian harus ada pengembangan 

kelembagaan pertanian untuk dapat membantu para pelaku usaha tani dalam 

mengembangkan usahanya.(Anantanyu, 2011).  

Permasalahan-permasalahan yang masih melekat di petani antara lain masih 

minimnya wawasan dan pengetahuan petani serta peran dan fungsi kelembagaan 

petani masih belum optimal. Untuk mengatasi permasalahan mengenai peran dan 

fungsi kelembagaan perlu melakukan upaya pengembangan seperti pelatihan untuk 

pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pertanian seperti  kelompok tani, 

kelembagaan penyuluh, kelembagaan penyedia input dan output dan kelembagaan 

permodalan.(Nasrul, 2012).   

Untuk mengetahui langsung bagaimana permasalahan yang terjadi dalam 

kelembagaan pertanian dalam mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan 

untuk itu perlu adanya survey langsung terhadap para peternak yang berada di 

Kabupten Sukabumi. Sektor pertanian juga merupakan sumber ekonomi bagi 

sebagian besar penduduk Indonesia, dan merupakan sektor yang paling banyak 

dalam penyerapan tenaga kerja. Pada umumnya sebagian besar adalah tenaga kerja 

tidak terdidik, tidak memiliki keterampilan dan pendapatan yang tidak merata.(Nur 

Saudah Al Arifa D, 2017). 
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Menurut  Febriamansyah dan Andalas, (2017). pertanian untuk pembangunan 

dalam implementasinya dapat dilakukan dengan pengembangan agribisnis berdaya 

saing dan berkelanjutan. Starateginya dapat dilaksanakan melalui : 1) reorientasi 

pembangunan dari pembangunan ekonomi konvensional kearah pembangunan 

ekonomi secara berkelanjutan; 2) memposisikan pertanian sebagai sektor andalan 

dalam pembangunan nasional; 3) mewujudkan kemandirian pangan secara 

berkelanjutan; 4) mengurangi jumlah petani miskin dan membangun partisipasi 

petani; 5) pertanian untuk pembangunan mampu memadukan pertumbuhan, 

pemerataan, dan berkelanjutan pertanian untuk pembangunan mampu memadukan 

pertumbuhan, pemerataan, dan berkelanjutan dan 6) membangun sistem agribisnis 

berdaya saing dan berkelanjutan. 

Pentingnya kelembagaan pertanian dalam pembanggunan pertanian dapat 

membantu para petani untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terdapat 

pada usaha pertanian dalam meningkatan produktivitas, daya saing petani, dan  

efisiensi usahatani untuk itu kelembagaaan pertanian dapat membantu dalam 

kegiatan agribisnis, seperti contohnya  Agribisnis peternakan mencakup semua 

kegiatan yang dimulai dengan pengadaan dan penyaluran sarana produksi, produksi 

usahatani / ternak dan pemasaran produk usaha tani/ ternak atau hasil olahannya. 

Kegiatan ini mempunyai hubungan yang erat sehingga gangguan pada salah satu 

kegiatan akan berpengaruh terhadap kelancaran seluruh kegiatan dalam 

bisnis(Eviyati, 2005)  

Dalam agribisnis peternakan perlu ada peran dari pemerintah dan 

kelembagaan-kelembagaan petani yang dapat membantu petani dalam hubungan 

kerja. Alasan yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini 

diantaranya 1)  peternakan sapi perah menjadikan usaha ternaknya sebagai usaha 

utama, 2) kawasan peternakan sapi perah yang tersebar di beberapa kecamatan di 

kabupaten sukabumi, 3) kelembagaan pertanian dalam agribisnis peternakan sapi 

perah sebagai faktor utama dalam  pembangunan agribisnis  peternakan. Untuk 

permasalahan yang masih melekat pada petani/peternak dan kelembagaan yaitu : 

peran dan fungsi kelembagaan masih belum berjalan dengan optimal, petani masih 

belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan agribisnis dan hanya terfokus pada 
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kegiatan produksi (on Farm). Berdasarkan hasil survey terhadap kawasan budidaya 

sapi perah dan olah susu sapi. Sentra peternakan sapi khususnya peternakan sapi 

perah di Kabupaten Sukabumi tersebar di 3 (tiga) Kecamatan antara lain kecamatan 

Sukalarang, kecamatan Sukaraja, Dan kecamatan Nyalindung.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan diarahkan untuk 

mengetahui  kelembagaan pertanian dalam agribisnis peternakan, kelembagaan 

pertanian dalam agribisnis peternakan merupakan aspek yang menarik untuk diteliti 

karena kelembagaan pertanian dalam kawasan ini  adalah kelembagaan yang 

berhubungan langsung dengan peternak. penelitian ini dilakukan terhadap 

kelembagaan pertanian dalam agribisnis peternakan sapi perah  yang berada di 

Kabupaten Sukabumi. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui  kelembagaan pertanian dalam agribisnis peternakan di 

Kabupaten Sukabumi beserta perannya   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui  kelembagaan petanian dalam agribisnis 

peternakan di Kabupaten Sukabumi beserta perannya 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Aspek Guna Teoritis  

Berdasarakan tujuaan,  penelitian ini diharapkan hasilnya berguna dalam 

mengembangkan ilmu dibidang pembagunan pertanian, dan pengembangan teori 

terkait kelembagan pertanian dalam agribisnis peternakan Disamping  itu hasil dari 

penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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1.4.2. Aspek Guna Praktis  

Kegunaan dari penelitian ini diantaranya : 

1. Bagi kelembagaan, untuk membantu tugas  dalam usahanya dan kinerjanya 

untuk mengembangkan pertanian khusunya dalam bidang agribisnis Peternakan  

sapi perah 

2. Bagi pemerintah sebagai bahan informasi dan kajian bagi kelembagaan 

pertanian terhadap pertanian terutama di bidang agribisnis Peternakan  sapi 

perah  

3. Bagi pelaku peternak sapi perah dapat memudahkan peternak untuk  

menyelesaikan permasalahn dan mengetahui kebutuhan yang diperlukan 

khususnya yang berhubungan dengan kelembagaan  

4. Bagi peneliti untuk mengetahui secara nyata terhadap peran dan fungsi 

kelambagaan pertanian dan dapat menambah pengalaman, wawasan khususnya 

dalam kegiatan kelembagan pertanian dalam agribisnis Peternakan 

 


