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ANALISIS JARINGAN PERDAGANGAN BUDIDAYA BURUNG  

JALAK SUREN DI DESA JIMBUNG, KECAMATAN  

KALIKOTES, KABUPATEN KLATEN 

 

Abstrak 

Perkembangan jumlah populasi burung Jalak Suren di Desa Jimbung, Kecamatan 

Kalikotes, Kabupaten Klaten menunjukan kemajuan yang positif. Hal ini dapat 

dilihat dari bertambahnya jumlah peternak burung Jalak Suren dari tahun ke 

tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sosial ekonomi 

dan jaringan perdagangan budidaya burung Jalak Suren. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu metode survei. Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis data 

dalam penelitian ini adalah analisis tabel frekuensi dan geografi. Hasil penelitian 

yaitu: pola jaringan burung Jalak Suren dari Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes 

ke daerah dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pola jaringan perdagangan dari 

pembudidaya kepada pihak perantara sebelum sampai ke pembeli, dan pola 

jaringan perdagangan dari pihak kedua sampai ke pembeli. Pola jaringan 

perdagangan perdagangan tersingkat adalah dari pembudidaya dengan pedagang 

pengumpul sebagai perantara sebelum sampai ke pembeli. Perantara yang akan 

menjual burung keluar dari desa ke wilayah lain biasanya adalah pengumpul. 

Melalui pengumpul, burung akan di jual ke pedagang lain yang berada di wilayah 

lain sebelum sampai ke pembeli. Pemasaran burung Jalak Suren juga tidak hanya 

di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes melainkan di pasarkan hampir di seluruh 

pulau Jawa bahkan hingga ke luar pulau Jawa. Pedagang pengumpul yang berada 

di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes menjual kembali burung Jalak Suren 

kepada pedagang kecil. Selain ke pedagang kecil, burung Jalak Suren juga dijual 

kepada pedagang burung Jalak Suren, oleh pedagang burung Jalak Suren dijual 

langsung kepada pembeli. Jaringan perdagangan yang terjadi di Desa Jimbung, 

Kecamatan Kalikotes tidak hanya dari wilayah Desa Jimbung, Kecamatan 

Kalikotes saja melainkan juga berasal dari daerah lain.  

 

Kata kunsi: jaringan perdagangan, budidaya, dan burung jalak suren. 

 

Abstact 

The development of the population of Starling Suren in Jimbung Village, 

Kalikotes District, Klaten Regency shows positive progress. This can be seen 

from the increasing number of Suren Starling breeders from year to year. This 

study aims to analyze the socio-economic characteristics and trade networks of 

Suren Starling birds. The method used in this study is the survey method. Data 

collection methods in this study use primary data and secondary data. Data 

analysis method in this research is the analysis of frequency and geography tables. 

The results of the study are: the network pattern of Starling Suren birds from 

Jimbung Village, Kalikotes Subdistrict to the area divided into two groups, 

namely the trade network pattern from farmers to collectors before reaching 

buyers, and the trading network pattern from collectors to buyers. The pattern of 

the shortest trade network is from the cultivator with the collecting trader as an 
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intermediary before reaching the buyer. Intermediary traders who will carry goods 

out of the village to other regions are usually collectors. Through collectors, the 

goods will reach other traders in other regions before reaching the buyers. The 

marketing of the Starling Suren bird is not only in Jimbung Village, Kalikotes 

Subdistrict, but is also marketed in almost all of Java and even outside of Java. 

Collector traders located in Jimbung Village, Kalikotes Subdistrict sell back the 

Jalak Suren bird to small traders. In addition to small traders, Suren starlings are 

also sold to Suren starlings, by starling Suren traders sold directly to buyers. The 

trade network that occurred in Jimbung Village, Kalikotes Sub-District was not 

only from the Jimbung Village area, Kalikotes Sub-district, but also came from 

other regions. 

 

Key words: network trading, cultivation, and suren starling 

1. PENDAHULUAN 

Sektor peternakan memiliki peranan sebagai sumber pendapatan masyarakat. Hal 

ini karena sektor peternakan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan 

sosial bagi seluruh rakyat, salah satu usaha peternakan itu yaitu pembudidayaan 

burung Jalak Suren. 

Jumlah penangkar burung dan burung yang ditangkar paling banyak 

adalah penangkar burung Jalak Suren dan burung yang paling banyak ditangkar di 

Kabupaten Klaten adalah burung Jalak Suren. Dimana jumlah burung Jalak Suren 

yang ditangkar tahun 2018 sebanyak 20.426 ekor dan jumlah penangkar burung 

Jalak Suren tahun 2018 sebanyak 1.031 orang. 

Sementara, perkembangan jumlah populasi burung Jalak Suren di Desa 

Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten menunjukan kemajuan yang 

positif. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah peternak burung Jalak 

Uren di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten sebanyak 106 

peternak dengan jumlah ternak sebanyak 1522 pasang burung Jalak Suren.  

Meskipun demikian, terdapat banyak sekali kendala yang dapat 

menghambat usaha peternakan burung Jalak Suren, hal tersebut dikarenakan oleh 

hubungan yang erat modal usaha, indukan, sangkar, pakan dan sarana pendukung. 

Beberapa kendala yang dihadapi para pedagang terkait budidaya burung Jalak 

Suren yang ada di daerah penelitian yaitu di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, 

Kabupaten Klaten yaitu tidak adanya pendampingan yang dilakukan oleh 
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pemerintah terkait budidaya dan perdagangan burung Jalak Suren. Tidak adanya 

aturan baku yang mengatur harga burung dalam penjualan online.  

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) bagaimana karakteristik sosial 

ekonomi budidaya burung Jalak Suren di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, 

Kabupaten Klaten? 2) bagaimana jaringan perdagangan budidaya burung Jalak 

Suren di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten? 

Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah: 1) menganalisis karakteristik 

sosial ekonomi budidaya burung Jalak Suren di Desa Jimbung, Kecamatan 

Kalikotes, Kabupaten Klaten. 2) menganalisis jaringan perdagangan budidaya 

burung Jalak Suren di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. 

2. METODE  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Uraian tahapan tersebut adalah: 

2.1. Pemilihan daerah penelitian 

Penelitian di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten dengan 

menggunakan metode purposive. Dalam penelitian ini peneliti memilih Desa 

Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten sebagai daerah penelitian 

karena Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten merupakan desa 

yang memiliki pembudidaya burung Jalak Suren terbanyak dari desa yang lain di 

Kabupaten Klaten. 

2.2. Pengambilan sampel  

Dalam penelitian ini responden adalah peternak burung Jalak Suren di Desa 

Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten yang berjumlah 48 

pembudidaya burung Jalak Suren di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, 

Kabupaten Klaten. 

2.3. Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 1) data primer meliputi: 

umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan. 2) data sekunder: seperti data 

dari studi pustaka, Badan Pusat Statistik (BPS), kantor Kecamatan di daerah 

penelitian dan kantor Kelurahan atau kantor Kepala Desa. 
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2.4. Analisis data 

2.4.1 Analisis tabel frekuensi 

Tabel frekuensi berguna untuk mengetahui gambaran didtribusi frekuensi 

dan proporsi dari setiap variabel yang teliti guna mengetahui karakteristik 

pembudidaya burung Jalak Suren. 

2.4.2 Analisis Geografi 

Terdapat tiga pendekatan di dalam ilmu geografi yaitu: pendekatan 

keruangan, pendekatan kelingkungan dan pendekatan komplek wilayah, 

pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan keruangan. 

Analisis pendekatan keruangan yang peneliti gunakan dalam peneliti 

penelitian tersebut yaitu pendekatan topik. Topik yang menjadi sorotan 

dalam pendekatan ini adalah karakteristik sosial ekonomi pembudidaya 

burung Jalak Suren yang ada di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, 

Kabupaten Klaten. Metode analisis geografi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis spasial 

(keruangan).  

Metode ini dilakukan untuk mengetahui wilayah jaringan 

perdagangan burung Jalak Suren di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, 

Kabupaten Klaten. Hasil analisis pendekatan keruangan ini akan disajikan 

dalam jaringan perdagangan burung Jalak Suren di Desa Jimbung 

Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Daerah asal burung Jalak Suren 

Daerah asal burung Jalak Suren yang dimaksud pada sub bab ini adalah 

merupakan darimana burung Jalak Suren yang dijual oleh responden berasal. 

burung Jalak Suren yang diperoleh responden dalam penelitian ini kebanyakan 

berasal dari wilayah Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, meskipun ada sebagian 

burung Jalak Suren yang berasal dari luar daerah penelitian. Untuk lebih jelasnya 

daerah asal burung Jalak Suren akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 1. Daerah Asal Burung Jalak Suren  

No Daerah Asal Burung Jalak Suren Frekuensi Persentase (100%) 

1 Satu Kelurahan 33 68,75 

2 Beda Kelurahan, Satu Kecamatan 10 20,83 

3 Luar Kecamatan 3 6,25 

4 Luar Kabupaten 2 4,17 

 Jumlah 48 100,0 

Sumber: Analisis Data Primer, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan daerah asal burung Jalak Suren 

di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes adalah sebagian besar berasal dari satu 

kelurahan dengan Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes yaitu sebesar 33 orang 

atau sebanyak 68,75% orang. Daerah asal burung Jalak Suren beda kelurahan satu 

kecamatan sebanyak 10 responden atau sebesar 20,83%, daerah asal burung Jalak 

Suren yang berasal dari luar  kecamatan  sebanyak 3 responden atau sebesar 

6,25%. 

Daerah asal burung Jalak Suren yang berasal dari luar kabupaten sebanyak 

2 responden atau sebesar 4,17%. Hal ini dikarenakan pembudidaya beranggapan 

bahwa burung Jalak Suren yang berasal dari Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes 

tidak mencukupi permintaan pembeli dan kualitas yang dihasilkan lebih bagus 

dibandingkan burung Jalak Suren yang berasal dari Desa Jimbung, Kecamatan 

Kalikotes. 
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Gambar 1. Peta Asal Burung Jalak Suren dari Luar Kecamatan Kalikotes 
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Gambar 2. Peta Asal Burung Jalak Suren dari Luar Kabupaten Klaten 
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3.2. Jaringan Perdagangan dari Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes Ke 

Daerah Lain (Desa Ke Kota Lain) 

Pola jaringan burung Jalak Suren dari Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes ke 

daerah dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pola jaringan perdagangan dari 

pembudidaya kepada pengumpul sebelum sampai ke pembeli, dan pola jaringan 

perdagangan dari pengumpul sampai ke pembeli. Pola jaringan perdagangan 

perdagangan tersingkat adalah dari pembudidaya dengan pedagang pengumpul 

sebagai perantara sebelum sampai ke pembeli. Pedagang perantara yang akan 

membawa barang keluar dari desa ke wilayah lain biasanya adalah pengumpul. 

Melalui pengumpul, barang akan sampai ke pedagang lain yang berada di wilayah 

lain sebelum sampai ke pembeli. Pola jaringan perdagangan dari wilayah yang 

sama ke wilayah lain akan ditunjukkan pada gambar sebagai berikut: 

 

Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes                             Kota Lain 

 

 

 

 

 

 

 

                             Batas Wilayah Adminitrasi 

Gambar 3. Pola Jaringan Perdagangan Burung Jalak Suren dari Desa ke Kota Lain 

Sumber: penulis, 2019 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa jaringan perdagangan 

burung Jalak Suren dari desa ke kota lain melalui beberapa perantara pedagang 

sebelum sampai ke pembeli. Berdasarkan pernyataan di atas Hipotesa 2 a yang 

menyebutkan bahwa pedagang mendapatkan burung Jalak Suren langsung dari 

pembudidaya terbukti dengan ditunjukkan pembudidaya menjual burung Jalak 

Suren ke pedagang pengumpul. 

Pembudidaya 

Penumpul Pedagang 

Kecil 

Pembeli 

Pedagang 

Kecil 

Pembeli 
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Perdagangan burung Jalak Suren tidak hanya terjadi di Desa Jimbung, 

Kecamatan Kalikotes namun banyak burung yang dijual ke luar kabupaten klaten 

bahkan hingga luar jawa. dari peta diatas menunjukkan bahwa perdagangan ini 

tersebar ke beberapa wilayah dimana untuk pengepul mampu menjual sampai ke 

wilayah. Perdagangan burung Jalak Suren yang dilakukan dalam satu provinsi 

dapat diketahui bahwa penjualan burung Jalak Suren terjadi yang paling jauh 

adalah ke wilayah luar Jawa.  

Pemasaran burung Jalak Suren juga tidak hanya di Desa Jimbung, 

Kecamatan Kalikotes melainkan di pasarkan hampir di seluruh pulau Jawa bahkan 

hingga ke luar pulau Jawa. Perdagangan burung Jalak Suren yang berasal dari 

wilayah lain dapat diketahui bahwa burung Jalak Suren berasal dari Solo dan 

Boyolali. Pemasaran burung Jalak Suren di pulau Jawa meliputi Sragen, Ungaran, 

Pekalongan, Jakarta, Bekasi, Tanggerang, Bandung, Cirebon, Sukabumi. Untuk 

pemasaran burung Jalak Suren di luar Pulau Jawa meliputi Sumatera, Lampung, 

Banjarmasin, Batam, Palu, Sulawesi, Bali, Papua, Surabaya, Malang, Mojokerto, 

Blitar, Jombang, Madiun.. Pemasaran dilakukan hingga ke luar pulau Jawa karena 

di luar Pulau Jawa, burung Jalak Suren banyak diminati dan di daerah tersebut 

belum ada pmebudidaya burung Jalak Suren. Sehingga hipotesa 2 b yang 

menyebutkan bahwa pemasaran burung Jalak Suren dilakukan ke Pulau Jawa dan 

Luar Jawa terbukti. 

3.3. Jaringan Perdagangan Dari Daerah Lain Ke Desa Jimbung, Kecamatan 

Kalikotes 

Pembudidaya burung Jalak Suren di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes 

biasanya telah mempunyai hubungan relasi dengan para pedagang pengumpul 

yang berada di daerah lain dalam melakukan peredaran burung Jalak Suren yang 

akan dijual, dimana dalam hubungan relasi akan membentuk suatu pola jaringan 

perdagangan dari wilayah lain ke pembudidaya Desa Jimbung, Kecamatan 

Kalikotes. Pola jaringan perdagangan terpendek dari wilayah lain ke Desa 

Jimbung, Kecamatan Kalikotes adalah dari pembudidaya luar Desa Jimbung, 

Kecamatan Kalikotes sebagai perantara burung Jalak Suren dikirim ke pedagang 

pengumpul yang ada di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, dan dari pengumpul 



11 

tersebut, barang dagangan dijual kembali ke pedagang kecil yang ada di Desa 

Jimbung, Kecamatan Kalikotes, kemudian dari pedagang kecil burung Jalak Suren 

dijual kembali kepada pembeli akhir. Selain ke pedagang kecil yang ada di Desa 

Jimbung, Kecamatan Kalikotes burung Jalak Suren dapat dijual ke pedagang di 

luar Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan 

pola jaringan perdagangan dari daerah lain ke Desa Jimbung, Kecamatan 

Kalikotes berikut ini: 

 

Kota Lain                                                 Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes 

 

 

 

 

 

 

                             Batas Wilayah Adminitrasi 

Gambar 4. Pola Jaringan Perdagangan Burung Jalak Suren dari Daerah Lain ke 

Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes 

Sumber: penulis, 2019 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan, pedagang pengumpul 

mempunyai peran penting dalam jaringan perdagangan burung Jalak Suren yang 

masuk ke Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes. Pedagang pengumpul merupakan 

perantara bagi pedagang lainnya untuk menjual burung Jalak Suren yang berasal 

dari wilayah lain, ini dikarenakan pedagang pengumpul mempunyai relasi yang 

lebih luas untuk mengambil atau menjual burung Jalak Suren dari wilayah lain. 

Sebelum sampai kepada pembeli, burung Jalak Suren masuk ke Desa Jimbung, 

Kecamatan Kalikotes melalui pengumpul dari wilayah lain, seperti Solo dan 

Boyolali. Pedagang pengumpul wilayah lain mendistribusikan atau menjual ke 

pedagang pengumpul yang berada di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, 

dengan relasi yang luas yang dimiliki oleh pedagang pengumpul diharapkan 

Pembudidaya Pengumpul Pedagang 

Kecil 

Pembeli Pengumpul 
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burung Jalak Suren yang berada Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes tidak 

sedang panen burung Jalak Suren di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes. 

Faktor utama burung Jalak Suren dijual ke desa Jimbung karena harga 

yang ditawarkan lebih murah, dan adanya relasi saling melengkapi antara 

pembudidaya burung Jalak Suren di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes dengan 

penjual yang ada di wilayah Solo dan Boyolali, karena pembudidaya burung Jalak 

Suren di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes memberi pasokan burung Jalak 

Suren yang ada di Solo dan Boyolali. Penjualan burung Jalak Suren untuk jarak 

yang dekat yaitu pada wilayah sekitar Solo dan Boyolali, banyaknya pedagang 

pengepul yang berasal dari wilayah tersebut membeli burung Jalak Suren dari 

Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes karena beberapa hal yaitu jarak dari tempat 

mereka ke Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, aksebilitasnya baik dimana 

topografi yang bergelombang dan landai yang memungkinkan transportasi yang 

mengangkut burung Jalak Suren dari Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes sangat 

mudah dan lancar, sehingga memungkinkan burung Jalak Suren dari yang dibeli 

masih dalam kondisi bagus dan tidak cepat mati. 

Pedagang pengumpul yang berada di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes 

menjual kembali burung Jalak Suren kepada pedagang kecil. Selain ke pedagang 

kecil, burung Jalak Suren juga dijual kepada pedagang burung Jalak Suren, oleh 

pedagang burung Jalak Suren dijual langsung kepada pembeli. Jaringan 

perdagangan yang terjadi di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes tidak hanya dari 

wilayah Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes saja melainkan juga berasal dari 

daerah lain. Hal ini terjadi karena salah satu faktornya pasokan burung Jalak 

Suren yang berasal dari pembudidaya wilayah Desa Jimbung, Kecamatan 

Kalikotes tidak mencukupi kebutuhan pedagang sehingga diambilkan dari daerah 

lain, pedagang dalam hal ini adalah pedagang pengumpul yang telah memiliki 

relasi dengan pedagang yang lebih luas.  Hipotesa 2 c yang menyebutkan bahwa 

sebagian pembudidaya mendapatkan burung dari Solo dan Boyolali terbukti. 
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Gambar 5.  Peta Pemasaran Burung Jalak Suren di Pulau Jawa 
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Gambar 6. Peta Pemasaran Burung Jalak Suren di Luar Pulau Jawa
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4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Pola jaringan burung Jalak Suren dari Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes ke 

daerah dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu jaringan perdagangan dari 

pembudidaya yang dijual ke pengumpul kemudian barusampai ke pembeli, dan 

jaringan dari pengumpul sampai ke pembeli. Pola jaringan perdagangan 

perdagangan tersingkat adalah dari pembudidaya dengan pedagang pengumpul 

sebagai perantara sebelum sampai ke pembeli. Pihak yang mendistributorkan 

burung keluar dari desa ke wilayah lain biasanya adalah pengumpul. Melalui 

pengumpul, burung akan sampai ke kios pedagang lain yang berada di wilayah 

lain sebelum sampai ke pembeli.  

Pemasaran burung Jalak Suren juga tidak hanya di Desa Jimbung, 

Kecamatan Kalikotes melainkan di pasarkan hampir di seluruh pulau Jawa bahkan 

hingga ke luar pulau Jawa.  

Pedagang pengumpul yang berada di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes 

menjual kembali burung Jalak Suren kepada pedagang kecil. Selain ke pedagang 

kecil, burung Jalak Suren juga dijual kepada pedagang burung Jalak Suren, oleh 

pedagang burung Jalak Suren dijual langsung kepada pembeli. Jaringan 

perdagangan yang terjadi di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes tidak hanya dari 

wilayah Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes saja melainkan juga berasal dari 

daerah lain. 

4.2. Saran 

Dengan adanya pembudidaya burung Jalak Suren di Desa Jimbung, Kecamatan 

Kalikotes diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi pembudidaya Burung Jalak 

Suren di Desa Jimbung agar lebih mudah maju dalam menjalankan usahanya. 

Pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan modal untuk mengembangkan 

usaha budidaya Burung Jalak Suren di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes. 
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