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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perkembangan Populasi Ternak 

Populasi ternak kurun waktu 2012-2015 rata-rata mengalami peningkatan. 

Dalam periode yang sama, untuk peningkatan produksi daging, semua jenis ternak 

juga mengalami peningkatan Pada tahun 2015-2019, ditargetkan peningkatan 

populasi rata-rata 4,26% per tahun, peningkatan produksi daging 8,4% per tahun, 

peningkatan produksi telur 8,9% per tahun, dan peningkatan produksi susu 7,3% 

per tahun Direktorat Jendral Peternakan dan kesehatan Hewan (2016). 

Gambar 2.1 Populasi Ternak Ruminansia Besar Tahun 2012-2016 

Populasi ternak sapi potong tahun 2012-2016 mengalami peningkatan 

rata-rata 1,13%.  Sementara populasi sapi perah menurun sebesar 2,04%, dan 

kerbau meningkat 0,32% Direktorat Jendral Peternakan dan kesehatan Hewan 

(2016). 
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Gambar 2.2 Populasi Ternak Ruminansia Kecil Tahun 2012-2016 

Populasi ternak ruminansia kecil mengalami peningkatan populasi pada 

kurun waktu 2012-2016.  Peningkatan populasi ternak ruminansia kecil rata-rata 

3,58%.  Peningkatan populasi terbesar pada ternak domba sebesar 7,73%, diikuti 

ternak kambing 2,32% dan ternak babi 0,71% Direktorat Jendral Peternakan dan 

kesehatan Hewan (2016). 

 

Gambar 2.3 Populasi Ternak Unggas Tahun 2012-2016 
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Populasi ternak unggas mengalami peningkatan rata-rata 5,99% pada 

tahun 20122016.  Peningkatan terbesar pada populasi ternak itik manila sebesar 

15,74%, diikuti ayam ras pedaging 6,37%, ayam ras petelur 3,99%, ayam buras 

2,15% dan Itik 1,68% Direktorat Jendral Peternakan dan kesehatan Hewan 

(2016). 

2.2 Sebaran Populasi Ternak 

Salah satu kegiatan yang sangat penting dalam memberdayakan jenis-jenis 

bibit potensial adalah pemetaan sebaran populasi. Peta sebaran populasi ini dapat 

digunakan sebagai dasar untuk pemilihan sumber bibit yang tepat sebagai dasar 

yang sederhana dan mudah dalam usaha perbaikan bibit. Peta sebaran digunakan 

untuk mengetahui sebaran geografi, ekologi dan keragaman sifat menurut jenis bibit 

target serta untuk mengetahui potensi dan keberadaan jenis tertentu di suatu wilayah 

(Rohadi, 2014). 

Tabel 2.1.  Populasi Ternak Dirinci Menurut Jenis Ternak Di Kota Batu, 2012-

2016 

 Jenis Ternak 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Sapi Potong 3.237 2.437 2.700 2.655 2.721 

2. Sapi Perah 12.889 9.660 11.060 11.470 11.611 

3. Kerbau 9 15 17 20 20 

4. Kuda 46 52 52 135 156 

5. Kambing 4.915 5.530 5.946 7.650 6.765 

6.  Domba 6.034 7.439 8.594 9.044 8.582 

7. Babi 24 0 0 0 258 

8. Ayam Petelur 102.455 161.000 162.250 159.500 159.500 

9. Ayam Buras 55.026 46.335 50.501 49.920 48.290 

10. Ayam Pedaging 160.500 188.000 163.000 144.000 146.000 

11. Itik dan Entog 6.264 13.286 25.759 28.635 31.809 

12. Kelinci 32.614 31.561 34.720 34.830 25.148 

13. Burung Puyuh 0 0 0 4.500 0 

14. Burung Dara 0 0 0 175 175 

Sumber: Kota Batu Dalam Angka, 2017. 
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Berdasarkan data Dinar Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dapat dilihat 

bahwa sebaran populasi ternak di Kota Batu adalah sebagai berikut sapi potong 

sebesar 2.721 ekor populasi terbesar di Kecamatan Bumiaji yaitu 1.342 ekor, sapi 

perah sebesar 11.611 ekor dengan populasi terbesar di Kecamatan Batu yaitu 5.084 

ekor, kerbau  sebesar 20 ekor dengan populasi terbesar di Kecamatan Junrejo 

dengan populasi sebesar 15 ekor, kambing sebesar 6.765 ekor dengan populasi 

terbesar di Kecamatan Bumiaji yaitu 3.400 ekor, domba sebesar 8.582 ekor dengan 

populasi terbesar di Kecamatan Batu yaitu 3.055 ekor, babi sebesar 258 ekor 

dengan populasi terbesar di Kecamatan Junrejo yaitu 254 ekor, Kelinci sebesar 

25.148 ekor dengan populasi terbesar di Kecamatan Bumiaji yaitu 17.408 ekor, 

ayam buras sebesar 48.290 ekor dengan populasi terbesar di Kecamatan Batu yaitu 

17.920 ekor, ayam petelur sebesar 159.500 ekor dengan populasi terbesar di 

Kecamatan Bumiaji yaitu 70.000 ekor, ayam pedaging sebesar 146.000 ekor dengan 

populasi terbesar di Kecamatan Junrejo yaitu 74.000 ekor, itik dan entog sebesar 

31.809 ekor dengan populasi terbesar di Kecamatan Junrejo yaitu 31.180 ekor, 

burung dara sebesar 175 ekor dengan populasi terbesar di Kecamatan Bumiaji yaitu 

75 ekor dan tidak ada populasi burung puyuh di Kota Batu (Kota Batu Dalam 

Angka, 2017). 

Hasil pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) 2011, 

populasi sapi potong di Indonesia sekitar 14,8 juta ekor, sapi perah 597,2 ribu ekor 

dan kerbau 1,3 juta ekor. Dirinci menurut daerah, provinsi yang memiliki populasi 

sapi potong lebih dari 0,5 juta ekor berturut turut adalah Jawa Timur 4,7 juta ekor, 

Jawa Tengah 1,9 juta, Sulawesi Selatan 984 ribu ekor, NTT 778,6 ribu ekor, 
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Lampung 742,8 ribu ekor, NTB 685,8 ribu ekor, Bali 637,5 ribu ekor dan Sumatera 

Utara 541,7 ribu ekor. Sementara itu untuk sapi perah populasi terbanyak di Jawa 

Timur 296,4 ribu ekor sedangkan populasi kerbau terbanyak di NTT sebanyak 150 

ribu ekor (BPS, 2011). 

Kepadatan ekonomi ternak diukur dari jumlah populasi dalam 1000 

penduduk. Untuk ruminansia dan babi dalam satuan ternak (ST) sedangkan ternak 

unggas dalam ekor. Ukuran kepadatan ekonomi ternak dapat dikelompokkan 

menjadi 4 bagian, yaitu jarang (Ruminansia < 50 ST/1000 penduduk; unggas < 

1.000 ekor/1000 penduduk), sedang (Ruminansia 50100 ST/1000 penduduk; 

unggas 1.000-2.000 ekor/1000 penduduk), padat (Ruminansia 100300 ST/1000 

penduduk; unggas 2.000-5.000 ekor/1000 penduduk), dan sangat padat 

(Ruminansia 300-500 ST/1000 penduduk; unggas 5.000-10.000 ekor/1000 

penduduk) (Ardhani, 2008). 

Pemetaan dan analisis spasial banyak digunakan dalam berbagai bidang 

kajian. Penggunaan keduanya semakin meningkat dengan berkembangnya ilmu dan 

teknologi yang berkaitan erat dengan pemetaan dan analisis spasial. Ilmu dan 

teknologi yang dimaksud adalah penginderaan jauh (remote sensing), global 

positioning system (GPS) dan sistem informasi geografis (geographic information 

system) atau SIG.  Integrasi pemetaan dan analisis spasial dengan memanfaatkan 

teknologi  penginderaan jauh, GPS dan SIG banyak digunakan dalam kajian secara 

komprehensif tentang potensi sumberdaya yang terdapat di suatu wilayah (Susilo, 

2012). 
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2.3 Trend Ternak 

Analisis trend merupakan metode analisis statistik yang ditunjukkan untuk 

melakukan suatu peramalan pada masa yang mendatang. Peramalan yang baik 

dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang banyak dan diamati dalam 

periode waktu yang relatif panjang. Sehingga hasil analisis tersebut dapat 

digunakan untuk mengetahui sampai bebrapa besar flutuasi yang terjadi serta faktor 

apa saja yang memepengaruhi perubahan tersebut (Yulfida, 2012). 

Trend adalah salah satu peralatan statistik yang dapat digunakan untuk 

memperkirakan keadaan dimasa yang akan datang berdasarkan pada data masa lalu. 

Tren juga merupakan gerakan dan data deret berkala selama beberapa tahun dan 

cenderung menuju pada suatu arah, dimana arah tersebut bisa naik, turun maupun 

mendatar. Perhitungan trend linear menggunakan analisis regresi linier sederhana, 

yang dapat dinyatakan dalam bentuk : Y = a+b(x). Proyeksi menjelaskan hubungan 

antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tren linear dilihat melalui garis lurus 

pada grafik trend yang dibentuk berdasarkan data proyeksi. Penyimpangan trend 

menunjukkan besarnya kesalahan nilai proyeksi dengan data yang aktual (Ibrahim, 

2009). 

Menurut Sugiarto dan Harihono (2000), peramalan merupakan studi 

terhadap data historis untuk menemukan hubungan, kecenderungan dan pola 

sistematis. Dalam dunia bisnis, hasil peramalan mampu memberikan gambaran 

tentang masa depan perusahaan yang memungkinkan manajemen membuat 

perencanaan, menciptakan peluang bisnis maupun mengatur pola investasi. 

Ketepatan hasil peramalan bisnis akan meningkatkan peluang tercapainya investasi 
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yang menguntungkan. Semakin tinggi akurasi yang dicapai peramalan, maka 

semakin meningkat pula peran peramalan dalam perusahaan, karena hasil dari suatu 

peramalan dapat memberikan arah bagi perencanaan perusahaan, perencanaan 

produk dan pasar, perencanaan penjualan, perencanaan produksi dan keuangan. 

Menurut Yulfida (2012) metode yang dapat digunakan untuk analisis trend 

adalah sebagai berikut : 

a. Metode Garis Linier Secara Bebas (Free Hand Method) 

Metode garis linier secara bebas adalah metode yang paling sederhana untuk 

menentukan trend. Sangat sederhana, metode garis linier secara bebas 

adalah untuk menciptakan sebuah garis trend sesuai dengan apa yang kita 

lihat (menggambar dengan mata garis trend). 

b. Metode Setengah Rata-Rata (Semi Average Method) 

menentukan trend menggunakan metode setengah rata-rata sedikit lebih 

kompleks  daripada Free Hand Method. Selain kompleksitas, metode ini 

memberikan obyektif garis trend. 

c. Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method) 

Garis trend dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan 

garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan 

data pada garis trend. 

2.4 Potensi atau Daya Dukung Wilayah Peternakan 

Keberadaan peternakan rakyat saat ini dituntut untuk menempatkan 

dirinya pada lokasi yang sesuai dengan ketersediaan daya dukung dari lokasi 

pengembangan ternak. Dalam pembangunan daerah, sektor pertanian terutama sub 
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sektor peternakan tidak tampak atau tidak jelas di dalam ketataruangan, yang 

tampak hanya kegiatan peternakan dalam pola khusus yang berupa padang 

penggembalaan . Untuk itu perlu penataan kawasan peternakan clan pemetaan, agar 

kawasan peternakan tidak tergusur oleh kawasan pemukiman atau industri. 

Inventarisasi lahan yang dapat digunakan sebagai pengembangan peternakan sangat 

perlu hal ini untuk menentukan apakah di lahan tersebut cukup tersedia hijauan 

pakan ternak dan berapa kapasitas ternak yang dapat ditempatkan dilahan tersebut. 

Pengertian lahan adalah sebagian dari bentang alam yang mencakup lingkungan 

fisik seperti iklim, topografi, hidrologi, vegetasi yang semua secara potensial akan 

berpengaruh terhadap penggunaannya. Lahan dalam pengertian lebih luas termasuk 

yang dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia baik dimasa lalu, sekarang 

maupun mendatang (Atmiyati, 2006). 

Pengembangan kawasan peternakan harus memperhatikan optimalisasi 

sumberdaya lokal dan strategi kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah 

pemerintah daerah yang memetakan pembangunan peternakan tersebut kedalam 

kawasan-kawasan yang ada, sehingga apabila dalam pengembangan peternakan 

disuatu kawasan dijumpai suatu jenis produksi yang memegang peranan penting, 

maka pemerintah daerah dapat memfokuskan dalam satu jenis komoditas itu saja. 

Pemerintah daerah dapat juga memilih komoditas yang saat ini masih kosong, 

belum memperlihatkan kegiatan produksi, tetapi memiliki potensi pasar yang besar 

dimasa depan ( Kurniawan, 2012). 

Kesesuaian lahan untuk ternak adalah menggambarkan kondisi lahan yang 

dapat digunakan sebagai usaha bidang peternakan, khususnya untuk ternak 
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ruminansia. Kesesuaian lahan ini dihasilkan dari kombinasi kelerengan, ketinggian 

tempat, panjang kemarau, kesuburan tanah, genangan air dan penggunaan lahan, 

sedangkan untuk ternak unggas diasumsikan bahwa umumnya kesesuaian lahannya 

relatif tidak menjadi kendala (Ardhani, 2008). 

Daya dukung wilayah terhadap ternak merupakan kemampuan wilayah 

untuk menampung populasi ternak secara optimal, yang sifatnya sangat spesifik 

antar agroekosistem. Seperti peternakan pada umumnya di Indonesia yang ada saat 

ini masih didominasi oleh peternakan tradisional. Oleh karena itu batasan daya 

dukung wilayah ditekankan pada ternak ruminansia besar (sapi dan kerbau), 

ruminansia kecil (kambing, domba, rusa) dan kuda (Ardhani, 2008).  

Daya dukung pakan ternak merupakan kemampuan penyediaan hijauan 

pakan ternak dari suatu wilayah administratif. Hijauan pakan yang dihitung adalah 

hijauan rumput alami maupun limbah pertaniaan. Suatu wilayah dikatakan mampu 

apabila pakan ternak yang tersedia di wilayah tersebut lebih besar dari kebutuhan 

hidup ternak. Hasil perhitungan populasi ternak, dan persediaan hijauan pakan 

ternak dapat diperoleh nilai indek daya dukung hijauan pakan, Indek Daya dukung 

adalah merupakan hasil bagi dari potensi penyediaan hijauan pakan dengan jumlah 

kebutuhan ternak (Atmiyati, 2006). 

Kapasitas penambahan populasi ternak ruminansia dipengaruhi oleh luas 

lahan pertanian, luas panen dan populasi ternak ruminansia (Arfa’i dan Dirgahayu, 

2007). Adanya perbedaan kapasitas tampung dapat disebabkan oleh adanya 

perbedaan potensi produksi pakan di setiap daerah (Tiwow, 2016). 
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Menurut Sajimin et.al. (2000), pengaruh iklim dan kondisi ekologi sangat 

menentukan ketersediaan hijauan sebagai pakan ternak di suatu wilayah sehingga 

hijauan makanan ternak tidak dapat tersedia sepanjang tahun. Pada musim 

penghujan produksi hijauan berlimpah dan sebaliknya di musim kemarau hijauan 

sebagai sumber pakan ternak jarang diperoleh. Ketersediaan hijauan secara 

kuantitas dan kualitas juga dipengaruhi oleh pembatasan lahan tanaman pakan 

karena penggunaan lahan untuk tanaman pakan masih bersaing dengan tanaman 

pangan. 

Penempatan ternak harus mempertimbangkan keseimbangan daya dukung 

diantaranya aspek ketersediaan hijauan pakan ternak, limbah dari basil industri 

pertanian yang melimpah, kesesuaian lahan clan sumberdaya manusia yang trampil 

dan cekatan. Perhitungan nilai Indek daya dukung minimum 2 "Ketersediaan 

sumberdaya pakan secara fungsionsl mencukupi kebutuhan ternak dan lingkungan 

secara effisien". Untuk wilayah yang daya dukungnya kurang dapat disiasati 

dengan intensitikasi penanaman hijauan bibit unggul, peningkatan pemanfaatan 

somber hijauan alami dan intensifrkasi fungsi lahan penggembalaan (Atmiyati, 

2006).  

Pola spasial penyebaran dan konsentrasi populasi ternak tersebut 

memberikan setidaknya dua indikasi. Pertama, pemeliharaan ternak tampaknya 

terkonsentrasi pada rumahtangga pertanian berlahan sempit. Indikasi ini 

menunjukkan bahwa kunci pengembangan peternakan terutama di dalam konteks 

peningkatan populasi berada pada rumahtangga tersebut. Hal ini juga dapat 

menjustifikasi usahaternak yang faktanya memang merupakan kegiatan 
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komplementer dari usahatani sebagai residu dari sumberdaya yang digunakan 

(Upton, 2005). Indikasi ke dua, dengan semakin cepatnya laju konversi lahan 

pertanian  terutama di pulau Jawa peluang pengembangan peternakan tentunya akan 

semakin kecil jika tidak terdapat upaya-upaya untuk mengantisipasi dinamika 

tersebut (Daud, 2009). 

Pada masa depan, Davendra (2002) menyatakan bahwa keberlanjutan 

peternakan akan sangat bergantung pada terbentuknya “area wide integration”. 

Konsep ini, selain dari keterpaduan antara produksi ternak dan tanaman pangan, 

juga merujuk pada integrasi wilayah antara sektor pertanian secara  umum dengan 

sektor non pertanian (industri dan jasa). Berdasarkan temuan empiris, Ellis dan 

Schumberg (1998) dapat menyatakan bahwa di dalam jangka panjang setiap 

kegiatan produksi yang membutuhkan lahan sebagai sumberdaya utamanya (seperti 

pada produksi ternak) akan berada di dalam lingkaran wilayah urban. Kondisi ini 

diperkuat dengan temuan Drescher et al (2000) yang menunjukkan bahwa  di dalam 

tataran perencanaan wilayah, kegiatan pertanian di wilayah urban menjadi salah 

satu komponen utama di dalam perencanaan. 

Pendugaan potensi wilayah pengembangan peternakan didasarkan pada 

beberapa kriteria utama. Kriteria pertama adalah keunggulan komparatif yang 

dimiliki oleh suatu wilayah di dalam menghasilkan pertumbuhan populasi ternak. 

Kriteria ini diwakili oleh indeks LQ yang juga menunjukkan komoditas ternak yang 

dapat dijadikan prioritas pengembangan. Kriteria ke dua adalah daya dukung 

wilayah. Kriteria ini menunjukkan kemampuan suatu wilayah di dalam 

menghasilkan sumber pakan ternak. Kriteria ke tiga adalah sebaran rumahtangga 
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pertanian yang memiliki lahan. Kriteria ini mewakili dimensi kelembagaan di 

dalam sektor peternakan yang juga menunjukkan peluang pemanfaatan sumberdaya 

manusia di dalam proses pengembangan peternakan. Selain dari kriteria utama 

tersebut, kondisi infrastruktur yang diwakili oleh tingkat ketersediaan fasilitas 

pelayanan peternakan dan rencana tataruang pemerintah daerah akan digunakan 

sebagai kriteria pendukung di dalam penentuan potensi wilayah (Daud, 2009). 

 


