
PENGANTAR AGRIBISNISPENGANTAR AGRIBISNIS



PENGANTAR AGRIBISNISPENGANTAR AGRIBISNIS

I.I. PEMAHAMAN TENTANG AGRIBISNISPEMAHAMAN TENTANG AGRIBISNIS



1. EVOLUSI PERTANIAN 1. EVOLUSI PERTANIAN 
MENUJU AGRIBISNISMENUJU AGRIBISNIS

BerburuBerburu dandan MeramuMeramu
budidayabudidaya pertanianpertanian (farming)(farming) ekstensifekstensif untukuntuk
memenuhimemenuhi kebutuhankebutuhan rumahrumah tanggatangga (home (home 
consumptionconsumption) ) 
SpesialisasiSpesialisasi kegiatankegiatan budidayabudidaya
PenggunaanPenggunaan pupukpupuk dandan pesitidapesitida
PengadaanPengadaan saprodisaprodi oleholeh industriindustri
MunculMuncul industriindustri pengolehanpengolehan hasilhasil pertanianpertanian



PembagianPembagian kerjakerja kegiatankegiatan pertanianpertanian
menjadimenjadi::
KegiatanKegiatan budidayabudidaya (farming)(farming)
KegiatanKegiatan produksiproduksi saranasarana pertanianpertanian (farm (farm 
supplies)supplies)
KegiatanKegiatan pengolahanpengolahan (processing (processing 
industry)industry)
KeseluruhannyaKeseluruhannya disebutdisebut sistemsistem
““agribisnisagribisnis””



2. ARTI DAN RUANG LINGKUP 2. ARTI DAN RUANG LINGKUP 
AGRIBISNISAGRIBISNIS

IstilahIstilah ““agribusinessagribusiness”” untukuntuk pertamapertama kali kali dikenaldikenal oleholeh
masyarakatmasyarakat AmerikaAmerika SerikatSerikat padapada tahuntahun 1955, 1955, ketikaketika
John H. Davis John H. Davis menggunakanmenggunakan istilahistilah tersebuttersebut dalamdalam
makalahnyamakalahnya yang yang disampakandisampakan padapada "Boston Conference "Boston Conference 
on on DisiributionDisiribution". ". 
KemudianKemudian John H.  Davis John H.  Davis dandan Ray Goldberg Ray Goldberg kembalikembali
lebihlebih memasyarakatkanmemasyarakatkan agribisnisagribisnis melaluimelalui bukubuku merekamereka
yang yang berjudulberjudul "A Conception of Agribusiness" "A Conception of Agribusiness" yang yang terbitterbit
tahuntahun 1957 1957 didi Harvard University. Harvard University. 
KetikaKetika ituitu keduakedua penulispenulis bekerjabekerja sebagaisebagai guru guru besarbesar
padapada UniversitasUniversitas tersebuttersebut. . TahunTahun 1957, 1957, itulahitulah dianggapdianggap
oleholeh parapara pakarpakar sebagaisebagai tahuntahun kelahirankelahiran daridari konsepkonsep
agribisnisagribisnis.  .  



DalamDalam bukubuku tersebuttersebut, Davis , Davis dandan GolbergGolberg
mendefinisikanmendefinisikan agribisnisagribisnis sebagaisebagai berikutberikut: : 
The sum total of all operation involved in The sum total of all operation involved in 
the manufacture andthe manufacture and distribution of farm distribution of farm 
supplies: Production operation on farm: supplies: Production operation on farm: 
and theand the storage, processing and storage, processing and 
distribution distribution offarmoffarm commodities and items commodities and items 
mademade from them"from them"



GambarGambar : : AgribisnisAgribisnis dandan LembagaLembaga penunjangnyapenunjangnya

Pengadaan dan penyaluran
sarana produksi

Usatahani Pemasaran

Lembaga Penunjang:
Bank, Lembaga Penelitian, 
Penyuluhan, Angkutan, Pasar, 
Peraturan Pemerintah dll.



A. A. SubsistemSubsistem pengadaanpengadaan dandan
penyaluranpenyaluran saranasarana produksiproduksi

SaranaSarana produksiproduksi pertanianpertanian antaraantara lain lain terdiriterdiri
daridari benihbenih, , bibitbibit, , makananmakanan ternakternak, , pupukpupuk, , obatobat
pemberantaspemberantas hamahama dandan penyakitpenyakit, , lembagalembaga
kreditkredit, , bahanbahan bakarbakar. . 
PelakuPelaku--pelakupelaku kegiatankegiatan pengadaanpengadaan dandan
penyaluranpenyaluran saranasarana produksiproduksi adalahadalah
peroranganperorangan, , perusahaanperusahaan swastaswasta, , pemerintahpemerintah, , 
koperasikoperasi.  .  
BetapaBetapa pentingnyapentingnya subsistemsubsistem iniini mengingatmengingat
perlunyaperlunya keterpaduanketerpaduan daridari berbagaiberbagai unsurunsur ituitu
gunaguna mewujudkanmewujudkan suksessukses agribisnisagribisnis..



B. B. SubsistemSubsistem UsahaUsaha TaniTani

UsahaUsaha tanitani menghasilkanmenghasilkan produkproduk
pertanianpertanian berupaberupa bahanbahan panganpangan, , hasilhasil
perkebunanperkebunan, , buahbuah--buahanbuahan, , bungabunga dandan
tanamantanaman hiashias, , hasilhasil ternakternak, , hewanhewan dandan
ikanikan. . 
PelakuPelaku kegiatankegiatan dalamdalam subsistemsubsistem iniini
adalahadalah produsenprodusen yang yang terdiriterdiri daridari petanipetani, , 
peternakpeternak, , pengusahapengusaha tambaktambak, , 
pengusahapengusaha tanamantanaman hiashias dlldll. . 



C. C. SubsistemSubsistem PemasaranPemasaran ((TataTata niaganiaga))

DalamDalam subsistemsubsistem iniini terdapatterdapat rangkaianrangkaian
kegiatankegiatan mulaimulai daridari pengumpulanpengumpulan produkproduk
usahausaha tanitani, , pengolahanpengolahan, , penyimpananpenyimpanan dandan
distribusidistribusi. . 
SebagianSebagian daridari produkproduk yang yang dihasilkandihasilkan daridari
usahausaha tanitani didistribusikandidistribusikan langsunglangsung keke
konsumenkonsumen didalamdidalam atauatau didi luarluar negerinegeri. . 
SebagianSebagian lainnyalainnya mengalamimengalami prosesproses
pengolahanpengolahan lebihlebih dahuludahulu kemudiankemudian
didistribusikandidistribusikan keke konsumenkonsumen..



PelakuPelaku kegiatankegiatan dalamdalam subsistemsubsistem iniini ialahialah
pengumpulpengumpul produkproduk,  ,  pengolahpengolah, , pedagangpedagang, , 
penyalurpenyalur keke konsumenkonsumen, , pengalenganpengalengan dlldll. . 
AgroindustriAgroindustri yang yang mengolahmengolah produkproduk usahausaha
tanitani disebutdisebut agroindustriagroindustri hilirhilir. . 
PeranannyaPeranannya amatamat pentingpenting bilabila
ditempatkanditempatkan didi pedesaanpedesaan karenakarena dapatdapat
mencipakanmencipakan lapanganlapangan kerjakerja..



3. KAITAN  DALAM   3. KAITAN  DALAM   
PENGEMBANGAN AGRIBISNISPENGEMBANGAN AGRIBISNIS

DalamDalam agribisnisagribisnis tidaktidak adaada subsistemsubsistem
yang yang lebihlebih pentingpenting
PengembanganPengembangan agribisnisagribisnis memerlukanmemerlukan
penangananpenanganan ketigaketiga subsistemsubsistem::

a.a. Farm suppliesFarm supplies
b.b. On FarmOn Farm
c.c. SubsistemSubsistem TataniagaTataniaga dandan pengolahanpengolahan



KaitanKaitan KeKe BelakangBelakang (Backward Linkage)(Backward Linkage)

PeningkatanPeningkatan kegiatankegiatan pengadaanpengadaan dandan
penyaluranpenyaluran saranasarana produksiproduksi..
MengundangMengundang individuindividu atauatau perusahaanperusahaan
untukuntuk menanganimenangani masalahmasalah input input usahataniusahatani
4 4 tepattepat: : waktuwaktu, , tempattempat, , jumlahjumlah dandan kualitaskualitas
DipengaruhiDipengaruhi lembagalembaga penunjangpenunjang agribisnisagribisnis



KaitanKaitan keke DepanDepan (forward linkage)(forward linkage)

PeningkatanPeningkatan produkproduk usahataniusahatani
PengolahPengolah produkproduk usahataniusahatani
PenyalurPenyalur untukuntuk melayanimelayani permintaanpermintaan konsumenkonsumen
SifatSifat produkproduk pertanianpertanian::
yang yang tergantungtergantung padapada musimmusim
menyitamenyita ruangruang untukuntuk menyimpannyamenyimpannya, , 
tidaktidak tahantahan lama lama sehinggasehingga harusharus segerasegera dikonsumsidikonsumsi
atauatau diolahdiolah menjadimenjadi produkproduk yang yang bisabisa disimpandisimpan. . 
PengolahanPengolahan produkproduk bisabisa jugajuga disebabkandisebabkan oleholeh
permintaanpermintaan konsumenkonsumen yang yang semakinsemakin menuntutmenuntut
persyaratanpersyaratan kualitaskualitas bilabila pendapatanpendapatan merekamereka meningkatmeningkat..



PembagianPembagian TugasTugas dandan FungsiFungsi SubsistemSubsistem

DeferensiasiDeferensiasi TugasTugas oleholeh kelompokkelompok pelakupelaku
PenanggungPenanggung jawabjawab produksiproduksi
PenjualanPenjualan ataupunataupun personaliapersonalia
KehadiranKehadiran pelakupelaku barubaru daridari luarluar kelompokkelompok
pelakupelaku yang yang adaada: : kaitankaitan keluarkeluar (Outside (Outside 
Linkage):Linkage):
Outside linkage Outside linkage positifpositif jikajika mengurangimengurangi kekuatankekuatan
ekonomiekonomi secarasecara monopolimonopoli
NegatifNegatif jikajika merugimerugi kelompokkelompok pelakupelaku yang yang adaada



PengembanganPengembangan sistemsistem dandan usahausaha
agribisnisagribisnis

TujuanTujuan KegiatanKegiatan UtamaUtama IndikatorIndikator

BerkembangBerkembang--
nyanya Sub Sub 
sistemsistem
agribsinisagribsinis
huluhulu

MengembangkanMengembangkan
saranasarana dandan
prasaranaprasarana
penunjangpenunjang

MendorongMendorong
peningkatanpeningkatan
penggunaanpenggunaan benihbenih
unggulunggul

MeningkatnyaMeningkatnya BisnisBisnis
sarana/kiossarana/kios saprodisaprodi
MeningkatnyaMeningkatnya saranasarana irigasiirigasi
MeningkatnyaMeningkatnya aksesakses
permodalanpermodalan
BerkembangnyaBerkembangnya UPJAUPJA
BerkembanganyaBerkembanganya industriindustri benihbenih
MeningkatnyaMeningkatnya penggunaanpenggunaan
benihbenih //bibitbibit bermutubermutu
MeningkatnyaMeningkatnya produksiproduksi dandan
bibitbibit termasuktermasuk panganpangan/ / ternakternak
BerkembangnyaBerkembangnya industriindustri
penangkaranpenangkaran bibit/benihbibit/benih



PengembanganPengembangan sistemsistem dandan usahausaha
agribisnisagribisnis

TujuanTujuan KegiatanKegiatan UtamaUtama IndikatorIndikator

BerkembangBerkembang--
nyanya sub sub sistemsistem
agribisnisagribisnis on on 
farm farm 

MeningkatkanMeningkatkan produksiproduksi
pertanianpertanian

MeningkatkanMeningkatkan
produktvitasproduktvitas

MendorongMendorong
pengembanganpengembangan komoditikomoditi
sesuaisesuai potensipotensi wilayahwilayah

MeningkatnyaMeningkatnya produksiproduksi
pertanianpertanian 1 % per 1 % per tahuntahun
MenurunnyaMenurunnya imporimpor produkproduk
pertanianpertanian
MeningkatkanMeningkatkan produksiproduksi
sesuaisesuai dengandengan permintaanpermintaan
pasarpasar
MeningkatkanMeningkatkan produktivitasproduktivitas
MeningkatnyaMeningkatnya intensitasintensitas
pemanfaatanpemanfaatan lahanlahan

BerkembangnyaBerkembangnya sentrasentra ––
sentrasentra produksiproduksi



PengembanganPengembangan sistemsistem dandan usahausaha
agribisnisagribisnis

TujuanTujuan KegiatanKegiatan UtamaUtama IndikatorIndikator

BerkembangBerkembang--
nyanya subsistemsubsistem
pengolahanpengolahan

MendorongMendorong
pengembanganpengembangan usahausaha
pengolahanpengolahan termasuktermasuk
panganpangan

PenangananPenanganan
kehilangankehilangan pascapanenpascapanen

MendorongMendorong industriindustri
penunjangpenunjang agribisnisagribisnis

BerkembangnyaBerkembangnya industriindustri
pengolahanpengolahan skalaskala rumahrumah
tanggatangga dandan menengahmenengah
MenurunnyaMenurunnya kehilangankehilangan
pascapasca panenpanen
MeningkatnyaMeningkatnya bisnisbisnis saranasarana
lumbunglumbung desadesa
MeningkatnyaMeningkatnya bisnisbisnis saranasarana
pengolahanpengolahan
BerkembangnyaBerkembangnya terminalterminal--sub sub 
terminal terminal agribisnisagribisnis
BerkembangnyaBerkembangnya industriindustri
pengemasanpengemasan



PengembanganPengembangan sistemsistem dandan usahausaha
agribisnisagribisnis

TujuanTujuan KegiatanKegiatan UtamaUtama IndikatorIndikator
BerkembangBerkembang--
nyanya subsistemsubsistem
pemasaranpemasaran

MendorongMendorong pasarpasar
domestikdomestik dandan eksporekspor

MengembangkanMengembangkan
sistemsistem distribusidistribusi PanganPangan

MembaiknyaMembaiknya posisiposisi tawartawar
petanipetani
MeningkatnyaMeningkatnya
organisasi/lembagaorganisasi/lembaga
pemasaranpemasaran
MeningkatnyaMeningkatnya perlindunganperlindungan
perdaganganperdagangan yang yang adiladil
MeningkatnyaMeningkatnya perbaikanperbaikan
mutumutu

MeningkatnyaMeningkatnya promosipromosi
MembaikMembaik dandan meratanyameratanya
distribusidistribusi panganpangan
MeningkatnyaMeningkatnya ketersediaanketersediaan
panganpangan



TujuanTujuan KegiatanKegiatan UtamaUtama IndikatorIndikator
BerkembangBerkembang
nyanya
subsistemsubsistem
penunjangpenunjang

PenelitianPenelitian dandan pengembanganpengembangan
TeknologiTeknologi AlsisntanAlsisntan dandan benihbenih
unggulunggul

MengembangkanMengembangkan teknologiteknologi On On 
farm farm dandan off farm off farm spesifikspesifik lokasilokasi

PenelitianPenelitian sosialsosial ekonomiekonomi budayabudaya
dalamdalam merumuskanmerumuskan kebijakankebijakan
pembangunanpembangunan pertanianpertanian nasionalnasional
dandan daerahdaerah

MengembangkanMengembangkan manajemenmanajemen
agribisnisagribisnis

MengembangkanMengembangkan sistemsistem
penyuluhanpenyuluhan agribisnisagribisnis yang yang 
tangguhtangguh

MengembangkanMengembangkan sistemsistem data data 
dandan informasiinformasi untukuntuk monitoring monitoring 
pembangunanpembangunan

BerkembangnyaBerkembangnya teknologiteknologi
AlsintanAlsintan

BerkembangnyaBerkembangnya teknologiteknologi
On farm On farm dandan off farm off farm 
spesifikspesifik lokasilokasi
RumusanRumusan kebijakankebijakan
pembangunanpembangunan pertanianpertanian
nasionalnasional dandan daerahdaerah

MembaiknyaMembaiknya efisiensiefisiensi
sistemsistem dandan perusahaanperusahaan
agribsinisagribsinis

TumbuhnyaTumbuhnya sistemsistem
kelembagaankelembagaan petanipetani yang yang 
jugajuga melakukanmelakukan kegiatankegiatan didi
huluhulu dandan hilirhilir
BerkembangyaBerkembangya sistemsistem dandan
informasiinformasi yang yang tangguhtangguh
antarantar pusatpusat daerahdaerah untukuntuk
mendukungmendukung pembangunanpembangunan
pertanianpertanian



PengembanganPengembangan sistemsistem dandan usahausaha
agribisnisagribisnis

TujuanTujuan KegiatanKegiatan UtamaUtama IndikatorIndikator
TersedianyaTersedianya
sistemsistem informasiinformasi
agribisnisagribisnis

MengembangkanMengembangkan
sistemsistem informasiinformasi
agribisnisagribisnis

MemberikanMemberikan
dukungandukungan
pengembanganpengembangan
agribisnisagribisnis



PengembanganPengembangan sistemsistem dandan usahausaha
agribisnisagribisnis

TujuanTujuan KegiatanKegiatan UtamaUtama IndikatorIndikator
BerkembangBerkembang--
nyanya perusahaanperusahaan
agribisnisagribisnis

MelaksanakanMelaksanakan pelatihanpelatihan--
pelatihanpelatihan agribisnisagribisnis

MendorongMendorong tumbuhnyatumbuhnya
kelembagaankelembagaan ekonomiekonomi
agribisnisagribisnis

MendorongMendorong usahausaha
pengembanganpengembangan agribisnisagribisnis
lokallokal

MeningkatnyaMeningkatnya keterampilanketerampilan
usahausaha agribisnisagribisnis
TerbentuknyaTerbentuknya pengusahapengusaha
pengusahapengusaha agribisnisagribisnis yang yang 
tangguhtangguh
BerkembangnyaBerkembangnya
kelembagaankelembagaan dandan usahausaha
agribisnisagribisnis

BerkembangnyaBerkembangnya usahausaha--usahausaha
agribisnisagribisnis lokallokal


	PENGANTAR AGRIBISNIS
	PENGANTAR AGRIBISNIS
	1. EVOLUSI PERTANIAN MENUJU AGRIBISNIS
	2. ARTI DAN RUANG LINGKUP AGRIBISNIS
	Gambar : Agribisnis dan Lembaga penunjangnya
	A. Subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi
	B. Subsistem Usaha Tani 
	C. Subsistem Pemasaran (Tata niaga)
	3. KAITAN  DALAM   PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
	Kaitan Ke Belakang (Backward Linkage)
	Kaitan ke Depan (forward linkage)
	Pembagian Tugas dan Fungsi Subsistem
	Pengembangan sistem dan usaha agribisnis
	Pengembangan sistem dan usaha agribisnis
	Pengembangan sistem dan usaha agribisnis
	Pengembangan sistem dan usaha agribisnis
	Pengembangan sistem dan usaha agribisnis
	Pengembangan sistem dan usaha agribisnis

