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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Manusia baik sebagai perorangan maupun kelompok, hidup dengan 

lingkungan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Melalui 

hubungan yang erat dan juga timbal balik sifatnya, manusia itu menyesuaikan diri, 

memelihara serta mengelola lingkungan dari hasil hubungan yang dinamis antara 

manusia dan juga lingkungannya. Dari hal tersebut dapat menimbulkan suatu 

aktivitas. Bentuk dari aktivitas atau kegiatan tersebut menyebabkan adanya suatu 

perubahan perkembangan, perubahan lokasi, dan perubahan dari tata laku. Salah 

satu usaha manusia dalam memanfaatkan lingkungan fisik adalah usaha 

peternakan. Dalam usaha ini terjadi aktivitas-aktivitas kaitan antara dengan ternak, 

manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan manusia dengan manusia lainnya 

(peternak dengan pedagang maupun dengan konsumen). Memperoleh keuntungan 

dari setiap usaha adalah salah satu sasaran utama, jadi jika merencanakan suatu 

usaha sederhana sekalipun dan berharap mendapat keuntungan diperlukan analisis 

ekonomi yang tidak saja menyangkutkan modal tetapi juga menyangkutkan 

manajemen dan pemasaran hasil produksi (Arief Prahasta dan Hasanawi Masturi, 

2009). 

Subsektor peternakan sebagai salah satu bagian dalam pertanian diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, terutama dalam 

konsumsi kebutuhan protein dalam rangka mendapatkan hidup yang berkualitas 

melalui pemenuhan makanan seimbang (Surya, 2004). Keunggulan subsektor ini 

antara lain : sebagai sumber protein hewani, kemampuan dalam menyerap tenaga 

kerja, dan sebagai salah satu sumber devisa melalui ekspor yang dapat 

meningkatkan nilai tambah hasil pertanian yang sangat signifikan (Saptana dan 

Rachman, 1995). 

Ternak unggas merupakan salah satu komoditas subsektor peternakan yang 

sejak tahun 1972 mengalami pertumbuhan relatif cepat hingga tahun 1997. 

Pertumbuhan tersebut didorong oleh adanya perkembangan yang kuat dari sektor



2 
 

 
 

industri hulu (pabrik pakan, pembibitan dan industri farmasi) dan industri hilir 

yang meliputi rumah potong ayam, restoran dan lain-lain. Para ahli menyatakan 

bahwa industri unggas nasional telah mampu swasembada dalam menyediakan 

telur dan daging unggas sejak tahun 1993 (Saptana dan Rusastra, 1995).  

Ada beberapa jenis unggas yang dapat dipelihara maupun bisa diternak 

meliputi ayam ras, ayam buras, itik, angsa. Jenis unggas bisa dimanfaatkan mulai 

dari daging, telur, bulunya sampai kotoran unggas bisa diolah untuk dijadikan 

pupuk kompos yang berguna menyuburkan tanaman. Penulis di penelitian ini 

ingin meneliti jenis ayam ras yang ada di daerah penelitian. Jenis ayam ras  

meliputi ayam ras pedagimg, ayam ras petelur, ayam ras pembesaran petelur. 

Usaha peternakan ayam dapat dijalankan dengan usaha secara mandiri maupun 

melakukan kerja sama yaitu sistem kemitraan/ikut PT yang bisa menggurangi 

resiko kerugian. 

Peternakan non mitra (mandiri) adalah peternakan yang mampu 

menyelenggarakan usaha ternak dengan modal sendiri dan bebas menjual 

outputnya ke pasar. Seluruh kerugian dan keuntungan ditanggung sendiri. Adapun 

ciri-ciri peternak mandiri adalah mampu membuat keputusan sendiri tentang : 

1. Perencanaan usaha peternakan. 

2. Menentukan fasilitas perkandangan. 

3. Menentukan jenis dan jumlah sapronak (sarana produksi ternak) yang akan 

digunakan. 

4. Menentukan saat penebaran DOC di dalam kandang. 

5. Menentukan manajemen produksi. 

6. Menentukan tempat dan harga penjualan hasil produksi. 

7. Tidak terikat dalam suatu kemitraan. 
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Alasan peternakan beralih menjadi kemitraan, yaitu : 

1. Kekurangan modal usaha. 

2. Mengurangi risiko kegagalan/kerugian. 

3. Untuk memperoleh jaminan kepastian penghasilan. 

4. Untuk memperoleh jaminan kepastian dalam pemasaran. 

5. Untuk mendapatkan jaminan kepastian supply. 

Peternakan dengan kemitraan adalah pola kerjasama antara perusahaan 

peternakan selaku mitra usaha inti dengan peternak rakyat selaku mitra usaha 

plasma, yang dituangkan dalam bentuk ikatan kerjasama. Melalui kemitraan 

diharapkan terjadi kesetaraan hubungan antara peternak dengan mitra usaha inti 

sehingga memperkuat posisi tawar peternak, berkurangnya risiko usaha dan 

terjaminnya pasar yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan peternak. 

Kemitraan dimaksudkan sebagai upaya pengembangan usaha yang dilandasi 

kerjasama antara perusahaan dari peternakan rakyat dan pada dasarnya merupakan 

kerjasama vertikal (vertical partnertship). Peternak pola kemitraan (sistem kontrak 

harga) adalah peternak yang menyelengarakan usaha ternak dengan pola 

kerjasama antara pengusaha inti dengan peternak sebagai plasma dimana dalam 

kontrak telah disepakati harga output dan input yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan inti. Peternak plasma yang mengikuti pola kemitraan cukup dengan 

menyediakan kandang, tenaga kerja, peralatan, listrik dan air, sedangkan bibit 

(DOC), pakan dan obat-obatan, bimbingan teknis serta pemasaran disediakan oleh 

perusahaan inti. Suatu pola kemitraan yang ideal mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Pola tersebut mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi peternak rakyat 

dan inti melalui secara progresif 

2. Pola kemitraan mampu mencapai efisiensi dan perbaikan kinerja sistem secara 

keseluruhan 

3. Mampu meredam gejolak yang bersumber dari faktor eksternal dan mengelola 

risiko yang mungkin timbul serta mampu memanfaatkan peluang-peluang yang 

ada. 
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Dalam usaha peternakan ayam rakyat khususnya untuk budidaya ayam ras 

kebijakan yang ditempuh adalah mengutamakan usaha budidaya bagi peternakan 

rakyat, perorangan, kelompok maupun koperasi[3] sesuai dengan keppres No. 22 

tahun 1990.(Wikipedia, 23 Februari 2017). 

Tabel 1.1 Banyaknya Peternakan Unggas di Kabupaten Karanganyar 2014. 

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Karanganyar tahun 2014. 

 

Data di atas terlihat ada tiga kecamatan yang memiliki populasi unggas yang 

banyak, untuk populasi yang tertinggi adalah Kecamatan Jumantono memiliki 

1.338.334 ekor, sedangkan di Kecamatan Mojogedang diurutan ke dua setelah 

Kecamatan Jumantono yang memiliki populasi unggas 1.253.610 ekor, berikutnya 

bawahnya adalah Kecamatan Gondangrejo yang memiliki populasi 1.155.568 

ekor. Ayam ras di Kecamatan Jumantono memiliki populasi yang tinggi dari 

kecataman yang lain yaitu dari data diatas ayam ras ditambah ayam pedaging.  

No Kecamatan 
Ayam 

Ras 

Ayam 

Buras 
Itik 

Burung 

Puyuh 

Ayam 

Pedaging 

Jumlah 

Unggas 

1 Jatipuro 21,200 80,919 12,000 - 412,750 526,869 

2 Jatiyoso 1,000 67,283 - - 89,000 157,283 

3 Jumapolo 11,500 56,993 4,000 12,000 612,500 696,993 

4 Jumantono 546,000 59,404 345 12,585 720,000 1,338,334 

5 Matesih 7,500 60,125 3,128 25,000 60,000 155,753 

6 Tawangmanggu 7,000 29,382 - - 425,600 461,982 

7 Ngargoyoso 1,300 54,230 1,352 31,100 95,000 182,982 

8 Karangpandan 3,938 59,080 25,490 - 291,000 379,508 

9 Karanganyar 244,000 36,197 6,015 6,750 389,200 682,162 

10 Tasikmadu 2,000 57,975 2,724 5,300 193,600 261,599 

11 Jaten 268,700 45,832 4,710 30,000 40,000 389,242 

12 Colomadu - 19,815 970 320,000 20,000 360,785 

13 Gondangrejo 453,000 47,358 500 5,000 649,800 1,155,658 

14 Kebakkramat 133,000 54,092 4,937 8,000 202,000 402,029 

15 Mojogedang 150,780 71,875 13,940 25,015 992,000 1,253,610 

16 Kerjo 2,000 67,110 4,215 - 51,500 124,825 

17 Jenawi 17,800 48,101 1,198 19,600 52,600 139,299 

 Jumlah  1.870.718 915.771 85.524 500.350 5.296.550 8,668,913 
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Meluasnya perhatian masyarakat dunia terhadap wilayah pedesaan, baik 

karena potensinya maupun karena seiring revolusi hijau dalam bidang pertanian 

sebagai akibat pemanfaatan teknologi (Suhardjo, 2008). Hal seperti ini penting 

untuk ditingkatkan karena bisa memperluas kesempatan kerja di daerah pedesaan, 

antara lain dengan home industri, peternakan ayam ras, ayam buras dan 

sebagainya. Adanya kesempatan kerja di daerah pedesaan dapat mengurangi 

aliran migran ke kota, sehingga kaitannya dengan tenaga kerja khususnya bagi 

anak – anak yang putus sekolah dan belum mempunyai pengalaman dalam kerja 

bisa bekerja di peternakan menjadi pegawai di peternakan tersebut. Dalam 

penelitian ini penulis ingin meneliti tentang peternakan ayam ras yang ada di 

daerah penelitian yaitu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, karena 

ayam ras memiliki populasi yang sangat banyak dibanding unggas yang lain, 

daerah penelitian memiliki populasi ayam ras banyak dibanding Kecamatan yang 

lain. Di daerah penelitian memiliki berbagai macam populasi unggas berupa ayam 

ras, ayam buras, itik, burung puyuh, angsa. 

Uraian dari latar belakang tentang perbedaan alasan mengambil keputusan 

untuk memilih antara peternakan ayam kemitraan (PT) atau peternakan mandiri, 

perbedaan alasan tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan peternak yaitu 

peternak yang ikut kemitraan (PT) pendapatannya tinggi dan stabil sedangkan 

peternak mandiri dengan keterbatasan modal sehingga jumlah ternak sedikit 

mengakibatkan pendapatan rendah dan tidak stabil karena keputusan semuanya 

ditangan peternak, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul 

penelitian : “ ANALISIS USAHA PETERNAKAN AYAM RAS MANDIRI DI 

KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR ” 

 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1) Apa saja faktor yang mempengaruhi pendapatan pengusaha ayam ras 

mandiri? 
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2) Bagaimana strategi pengusaha dalam mengembangkan usaha peternakan 

ayam ras mandiri di Kecamatan Jumantono?  

3) Bagaimana pola pemasaran peternakan ayam ras mandiri di Kecamatan 

Jumantono? 

3. Tujuan Penelitian 

1) Menganalisis faktor yang mempengaruhi pendapatan pengusaha ayam ras 

mandiri. 

2) Menganalisis strategi pengusaha dalam mengembangkan usaha peternakan 

ayam ras mandiri. 

3) Menganalisis pola pemasaran peternakan ayam ras mandiri di Kecamatan 

Jumantono. 

4. Kegunaan  Penelitian 

1) Sebagai syarat menyelesaikan studi di tingkat Sarjana S1 pada Fakultas 

Geografi Universitas Muhammdiyah Surakarta. 

2) Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi mengenai peternakan, 

khususnya menyangkut karakteristik peternakan yang terserap pada 

peternakan ayam. 

3) Menambah bahan bacaan dan pengetahuan bagi masyarakat yang 

memerlukan. 

 

5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1) Telaah Pustaka 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal dari gejala-

gejala muka bumi baik yang menyangkut fisik maupun makhluk hidup 

berserta permasalahanya melalui pendekatan-pendekatan, baik itu pendekatan 

keruangan, ekologi, regional untuk kepentingan program. Proses untuk 

keberhasilan dari pembangunan (Bintarto, 1982). 

Geogarfi manusia bagian dari geografi yang meraih antara adaptasi 

manusia dengan lingkungannya, intraksi antara wilayah yang disusun oleh 

adaptasi dan juga oreantasi geografi dari keluarga yang bersangkuatan 

(Daljoeni, 1987) Pernyatan ini menerangkan bahwa manusia mahkluk sosial 
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yang saling berhubungan yang satu dengan yang lainnya, dalam kaitanya 

dengan sumberdaya yang ada. Geogarfi sosial membahas pokok–pokok 

batasan antara; ruang, pola dan juga proses. Geografi sosial adalah kajian 

yang menganalisis pola-pola sosial dan kajian yang menganalisa  penyebaran 

dari analisa (Bintarto 1983). Batasan ini memberikan pengertian bahwa pola-

pola sosial serta proses perubahan yang terjadi sebagai akibat aktivitas dari 

manusia itu sendiri. 

Lahan pertanian merupakan sebagian dari permukan bumi yang 

merupakan suatu sumberdaya yang tidak dapat diabaikan dikarenakan 

disanalah  manusia memperoleh bahan pangan dengan berbagai macam cara 

pengolahannya, Malthus dalam (Mubyarto 1989). Mengemukakan  bahwa 

persoalan penduduk dan perolehan akan kebutuhan bahan pangan paling tidak 

akan bertambah lebih cepat di banding pertumbuhan pangannya. Penduduk 

bertambah umur deret ukur sedangkan produksi pangannya bertambah umur 

deret hitung, walupun demikian kemajuan dari teknologi melipat gandakan 

produksi bahan makan.  

Muhamad Rasyaf (1989), menyatakan bahwa membuka usaha 

peternakan berarti masalah teknis peternakan, aspek non teknis menjadi satu. 

Peternakan tidak harus mahir dalam seluk beluk perternakan tetapi haruslah  

mengetahui secara umum.  

Masalah teknis perternakan menyangkut tata laksana  pemeliharaan 

ternak, pencegahan penyakit dan pengolahan hasil industri. Aspek non teknis 

meliputi antara lain administrasi, keruangan, permaslahan hasil produksi. 

Wrigley (dalam R. Bintarto dan Surastopo Hadi Sumarno,1997). 

Berpendapat bahwa geografi tidak boleh membatasi dari dalam analisis untuk 

penelitiannya. Analisa apapun dapat digunakan asal dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi selain itu beliau berpendapat bahwa 

geogarfi adalah suatu disiplin ilmu yang berorientasikan pada angka interdisi 

antara manusia dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. 

Ir Herman chan (1987) sistem pemeliharaan sudah mulai berpengaruh 

dengan fasilitas kandang yang sedikit sudah memenuhi syarat. Dan juga 
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ransum makanan yang lebih sempurna dan pemeliharan lebih ditingkatkan 

berdasarkan pengalaman dan penjelasan dari kawan-kawan, dan juga dinas 

yang terkait. Dan dalam beternak hendaknya memiliki keinginan, 

kesungguhan, untuk memelihara. 

Bintarto (1979 dalam Ariyanti 2017). Pola dikatakan seragam, random, 

mengelompok dan lain sebagainya dapat diberikan ukuran yang bersifat 

kuantitatif. Cara ini untuk perbandingan antara pola permukiman dapat 

dilakukan dengan baik bukan dari segi waktu namun juga dari segi ruang 

(space), pendekatan ini disebut analisis tetangga terdekat. Pola dalam 

penelitian digunakan untuk menentukan pola pemasaran hasil ternak di 

daerah penelitian. 

Gambar 1.1 Jenis pola penyebaran 

 

 Sumber : Bintarto (1979 dalam ariyanti 2017) 

 Keterangan : 

a. Apabila nilai T = 0 maka termasuk dalam pola mengelompok, dimana 

jarak antara lokasi satu dengan lokasi lainnya berdekatan dan cenderung 

mengelompok pada tempat tertentu. 

b. Apabila nilai T = 1,00 maka termasuk dalam pola random, dimana antar 

lokasi satu dengan lokasi lainnya tidak teratur. 

c. Apabila nilai T = 2,15 maka termasuk dalam pola seragam, dimana jarak 

lokasi satu dengan lokasi lainnya ralatif sama. 
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2) Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.2 Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Antarti 

(2004) 

Analisis wilayah potensi 

ayam petelur di Kecamatan 

Karanganom Kabupaten 

Klaten 

Mengetahui fakror bepengaruh terhadap jumlah 

peternak, mengetahui faktor  sektor demogarfi 

dengan produksi, mengetahui aksebilitas dengan 

luas dari permaslahan  

Survai 

langsung 

ke 

lapangan  

Faktor produktifitas di pengaruhi makanan yang di makan dan juga iklim 

yang berlaku pada daerah penelitian  

Afif 

Zuhdi 

(2010 ) 

Analisis peternakan usaha 

burung puyuh di Desa 

Gajahan Kecamatan 

Colomadu Kabupaten 

Karanganyar  

Untuk mengetahui pendapatan petrnak yang di 

peroleh dari usaha peternak burung puyuh  

Untuk mengetahui daerah asal pekerja di 

peternakan burung puyuh.mengetahui daerah 

pemasaran hasil burung puyuh untuk mengetahui 

faktor yang berpengeruh . 

Survai 

langsung 

ke 

lapangan  

Pendapatan faktor yang di peroleh perternak burung puyuh perbulan Rp 

4.400.0000.00, pendapatan bersih per bulan Rp 2.000,000.00 daerah asal 

pekerja terbanyak terdapat di daerah desa Balon ( 30,43%) dan desa 

Gedongan (24,64%) untuk desa yang lainya kurang dari (5%) daerah 

pemasaran yang terbanyak terdapat di daerah Salatiga 38, 46% perbulan dan 

daerah Boyolali 30,76% per bulan  faktor yang mempengaruhi terhadap 

usaha  peternakan burung puyuh  yang modal ,tenaga kerja  luas lahan , 

modal awal yang di keluarkan peternak Rp 4.143.000.000 luas lahan 

berukuran 200 300 meter persegi atau lebih faktor yang berpengaruh 

pendapatan usaha peternakan burung puyuh hasil ternak dan pemasaran  

Adnan 

Rosyid 

(2016) 

Analisis Pengusaha 

Peternakan Ayam Ras 

Mandiri di Kecamatan 

Jumantono Kabupaten 

Karanganyar 

Menganalisis faktor yang mempengaruhi 

pendapatan pengusaha peternakan ayam ras, 

mengetahui strategi pengusaha dalam 

mengembangkan usaha peternakan ayam ras dan 

menganalisis pola pemasaran peternakan ayam ras 

di Kecamatan Jumantono. 

Sensus  
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6. Kerangka Penelitian 

Potensi pada sektor pertanian merupakan sektor yang dapat menambah 

pendapatan daerah, sektor pertanian masih dibagi menjadi beberapa sub sektor 

yaitu berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, sedangakan 

untuk daerah penelitian penulis tertarik ingin mengetahui potensi peternakan. 

Untuk peternakan di dearah penelitian juga memiliki beberapa jenisnya, 

peternakan yang ada berupa ternak sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam, 

itik, kelinci, burung puyuh. Adanya beberapa variasi jenis ternak, peternakan 

ayam adalah yang paling banyak di daerah penelitian. Peternakan ayam masih 

dibagi menjadi tiga yaitu : ayam ras, ayam buras, ayam pedaging. Dengan 

banyaknya ternak yang ada di daerah penelitian maka akan menambah pendapatan 

daerah maupun pendapatan penduduk yang memelihara ternak tersebut. 

Peternakan ayam ras di daerah penelitian lebih banyak dari pada daerah atau 

kecamatan yang lain di Kabupaten Karanganyar, maka penulis ingin meneliti di 

daerah penelitian yaitu Kecamatan Jumantono dengan banyak potensi peternakan 

ayam ras dari pada potensi peternakan yang lain. Maka penulis akan mencari data 

jumlah peternakan ayam di Kabupaten Karanganyar, dengan data tersebut penulis 

akan membandingkan jumlah peternakan ayam di Kecamatan Jumantono dengan 

Kecamatan yang lain. Dalam data menurut BPS Kabupaten Karanganyar, 

Kecamatan Jumantono termasuk tiga besar tertinggi dalam potensi peternakan 

ayamnya. Setelah membandingkan data tersebut penulis ingin menganalisis yang 

mempengaruhi pendapatan pengusaha dan strategi pengusaha dalam 

mengembangkan usaha peternakan ayam ras mandiri serta pola pemasaran 

peternakan ayam ras di Kecamatan Jumantono. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

7. Batasan Operasional 

1) Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 

fisiografi social ekonomis, politis dan cultural yang terdapat di situ dalam 

hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain (Bintarto 

dalam Dahroni,1997).  

2) Aksesibilitas adalah mudah atau tidaknya suatu daerah untuk dapat di jangkau 

ditentukan oleh lokasi dan sarana transpotrasi yang mendukungnya ( Bintarto, 

1984).  

3) Geografi adalah mempelajari hubungan kuasa gejala gejala di muka bumi dan 

juga pariwisata yang terjadi di muka bumi, baik fisik maupun yang   

menyangkut mahluk hidup beserta permasalahan melalaui pendekatan 

keruangan, ekologi dan regional untuk kepentingan program, proses dan juga 

kebersihan dari pembangunan (Bintarto 1984). 

4) Pendekatan kompleks wilayah adalah kombinasi pendekatan keruangan dan 

ekologi. Pendekatan kompleks kewilayahan mengkaji karakteristik fisik 

maupun sosial dari fenomena yang terjadi dipermukaan bumi yang berbeda 

antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya (Djoko Harmantyo, 2011). 

5) Pedagang  pengempul adalah pedagang  yang datang dari peternak satu ke 

peternak yang lain untuk membeli telur yang kelak akan di jual di pasar 

umumnya mereka membeli dalam jumlah yang banyak dan secara kontinyu 

(Muh rasyaf, 1989). 

6) Peternak adalah orang yang memelihara hewan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup, sebab ini sebagai mata pencarianya sehari hari (Muh rasyaf, 1989). 

7) Produktifitas adalah kemampuan dalam memproduksi pertahunnnya (Arianti, 

2004). 

8) Geografi ekonomi adalah studi tentang  ekonomi dari manusia dan juga ada 

hubunganya dengan lingkungan fisiknya yaitu: lahan sebab ini untuk 

kepentingan hidupnya, sebab sebagian besar hidupnya bergantung pada lahan 

yang ada. 

9) Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang dapat di ikut sertakan dalam 

proses ekonomi. (Ida Bagas Mantra 1985). 
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10) Produksi adalah hasil yang diperoleh dari peternak selama setahun (Muh 

rasyaf, 1989). 

11) Analisis adalah penyedian suatu peristiwa untuk mengetahui penyebaranya 

duduk dari perkara yang sesungguhnya ( Suwarjoko Warpani 1977). 

12) Peternakan non mitra (mandiri) adalah peternakan yang mampu 

menyelenggarakan usaha ternak dengan modal sendiri dan bebas menjual 

outputnya ke pasar. (Wikipedia) 

 


