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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini sandang dan pangan berangsur-angsur naik sementara 

kebutuhan masyarakat semakin besar. Oleh karena itu, kemitraan sangat 

membantu serta meringankan beban ekonomi masyarakat saat ini. 

Masyarakat dituntut untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan masing-

masing. Dengan adanya mitra akan membantu untuk mencapai kebutuhan-

kebutuhan masyarakat terkhususnya di desa kuok, Kecamatan Bangking 

Barat. 

Proses Kemitraan antara pemodal dengan peternak ikan yang 

dilaksanakan di Desa Kuok Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten 

Kamparperlu dikaji, disempurnakan dan ditingkatkan agar penanganannya 

lebih efektif, karena sebagian masyarakat menganggap bermitra kadang 

merugikan masyarakat didalam pembudidayaan. Oleh karena itu, pihak 

perusahaan perlu melakukan panen intensif terhadap kelompok mitra 

dengan meminimalisir kematian ikan budidaya pada saat panen berlangsung 

serta dapat menghasilkan profit yang maksimal. 

Masalah pembagian hasil yang kurang berpihak kepada peternak mitra 

membuat peternak-peternak mitra merasa dirugikan dan kecewa. karena 
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pembagian hasil yang mereka peroleh tidak sesuai gambaran yang 

diinginkan.  

Kondisi ekonomi masyarakat yang melakukan mitra dengan CV. Tiara 

Group sebagian kecil dari kalangan keluarga yang kurang mampu sehingga 

menyebabkan masyarakat tersebut susah untuk berpaling dari perusahaan, 

walaupun terkadang mengecewakan peternak mitra didalam pembagian 

hasil. 

Ekonomi suatu masyarakat sangat berperan penting didalam 

perkembangan ekonomi sebuah Negara, terutama Negara kesatuan republic 

Indonesia. Dengan meningkatkan ekonomi rakyat dapat mengurangi kasus 

kriminalitas yang terjadi diberbagai daerah, hal ini disebabkan  kriminalitas 

terjadi akibat pelaku yang tidak mempunyai ekonomi yang baik.Ekonomi 

sebuah keluarga bisa diartikan sebagai keuangan sebuah keluarga, karena 

sebuah keluarga akan mencukupi kebutuhan yang diinginkan, baik itu 

kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Dengan mencukupi 

kebutuhan tersebut keluarga perlu bekerja untuk menghasilkan uang untuk 

melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan tersebut. 

Kemudian dilihat dari sisi positifnya sebagian masyarakat banyak 

yang kebingungan dalam mengelolah lahan yang mereka miliki, terkhusus 

nya didaerah kuok, kecamatan Bangkinang barat, kabupaten Kampar. 

Setelah ditinjau banyaknya dari kalangan masyarakat yang tidak menyadari 

peluang-peluang bisnis, sementara mereka memiliki lahan-lahan kosong 
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yang dapat dijadikan lokasi berbisnis serta dapat memajukan ekonomi 

mereka itu sendiri.Berbagai solusi didalam meningkatkan ekonomi 

masyarakat sangatlah banyak salah satunya mitra usaha. Dengan mitra usaha 

masyarakat akan membantu masyarakat didalam mengembangkan usahanya 

terutama bagi peternak ikan yang mempunyai lahan serta keahlian tetapi 

tidak memiliki modal usaha seperti, membeli pakan ikan dan membeli bibit 

ikan.  

Secara letak geografis desa Kuok merupakan daerah yang sangat 

berpotensial untuk berbisnis perikanan, karena desa Kuok terletak dipangkal 

sungai Kampar serta aliran sungai-sungai kecil yang berasal dari perbukitan-

perbukitan yang tinggi (Bukit Barisan). Dengan mempunyai tata letak yang 

baik, sehingga dapat menghasilkan air yang jernih serta memiliki kelancaran 

air maka akan dapat mendorong peternak-peternak ikan yang berpotensi 

baik. 

Pola kemitraan yang dilakukan dimasyarakat telah mendapat respon 

yang sangat positif oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 9 tahun 

1995 tentang usaha kecil yang kemudian dijabarkan dalam PP No 44 Tahun 

1997 tentang kemitraan. Aturan tersebut antara lain ditujukan untuk 

mengatasi kesulitan dan masalah keterbatasan modal dan peningkatan mutu 

serta masalah dalam pemasaran (Departemen Perternakan). 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah 

disajikandiatas, maka penulis dapat menyimpulkan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: “Bagaimana proses kemitraan CV. Tiara Group dengan 

peternak ikan di desa Kuok Kecamatan Bangkinang Barat ?” 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Untuk mengetahui proses kemitraan Poultry Tiara Group dengan peternak 

ikan di desa Kuok Kecamatan Bangkinang Barat ? 

 

1.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara untuk mengungkapkan yang 

objektif dan benar-benar berdasarkan bukti yang kuat. 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Kuok, Kec. Bangkinang Barat, Kab. 

Kampar dengan objek yaitu pada CV. Tiara Group yang beralokasi di 

Jalan Raya Bangkinang-Payakumbuh KM 9, Kec. Bangkinang Barat, 

Kab. Kampar-Riau. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 
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Yaitu data yang penulis kumpulkan objek penelitian berupa 

wawancara atau interview dengan pimpinan atau karyawan. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, terdiri dari 

buku maupun literature dan sebagainya yang menyangkut dengan 

masalah penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan 

permasalahan adalah menggunakan cara-cara sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan dengan 

melakukan wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan dan 

staff lainnya. Data atau informasi ini dikelola menjadi data primer 

yang menyangkut tentang gambaran umum perusahaan dan 

informasi tentang kerjasama atau kemitraan perusahaan. 

b. Analisis Data 

Setelah penulis mengumpulkan sejumlah data serta keterangan yang 

diperlukan dalam penelitian ini maka selanjutnya adalah 

menganalisis data tersebut dalam rangka untuk menguji dengan 

menggunakan analisis deskriptif. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai latarbelakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Didalam bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum 

perusahaan yang meliputi sejarah singkat dan struktur organisasi 

perusahaan serta aktifitas perusahaan. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Didalam bab ini penulis akan mengemukakan teori yang 

melandasi pembahasan yang terdiri dari pengertian analisis 

kemitraan CV. Tiara Group dengan peternak ikan di Desa Kuok, 

Kec. Bangkinang barat, Kab. Kampar. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Didalam penelitian ini diberikan kesimpulan serta saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat dalam membentuk, memecahkan 

masalah pada perusahaan. 


