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Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan November - Desember 2007 di 
Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui permasalahan-permasalahan dalam operasionalisasi bantuan 
pengembangan usaha ternak ayam Cemani baik yang bersifat mendukung maupun 
yang menghambat keberhasilan program dan mengetahui manfaat dari bantuan 
bagi peternak ditinjau dari segi pendapatan selama 7 bulan (April-Oktober 2007).  

 
          Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Metode 
pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus. Data yang dikumpulkan 
adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi 
dan wawancara langsung terhadap 30 responden dan Dinas Pertanian Kabupaten 
Temanggung dan Dinas Pertanian Kecamatan Kedu yaitu kaitannya dengan 
program bantuan pengembangan usaha ternak ayam Cemani. Data sekunder 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung dan Kantor 
Kecamatan Kedu. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara diskriptif kualitatif 
menggunakan analisis SWOT untuk menggambarkan situasi dari pelaksanaan 
bantuan yang diberikan, tentang apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman. Sedangkan analisis kuantitatif dengan menggunakan 
statistik Non Parametrik dengan uji t Paired Sample t Test. 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis SWOT diperoleh nilai 
dari total faktor internal sebesar 3,18 dan total faktor eksternal 2,74. Berdasarkan 
hasil tersebut maka strategi yang diperoleh adalah strategi stabilitas yaitu 
mempertahankan program yang sudah ada dan berusaha meningkatkan program 
yang telah ada tersebut kearah yang lebih baik dan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa program bantuan pengembangan usaha ternak ayam Cemani dapat 
meningkatkan pendapatan peternak. Rata-rata pendapatan peternak sebelum dan 
sesudah menerima bantuan sebesar Rp. 598.333,- menjadi Rp. 818.258,- dimana 
kontribusi pendapatan pada kegiatan program bantuan pengembangan usaha 
ternak ayam Cemani ini sebesar Rp. 220.195,-. Hasil uji t dengan bantuan SPSS 
diperoleh sign. Hitung = 0,016 sehingga Thitung < 5 % maka hipotesis statistik 
Ho ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan yang didapat adalah ada perbedaan 
pendapatan peternak sebelum dan sesudah menerima bantuan.  
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