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Abstrak 

 

Sektor peternakan di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara merupakan salah satu bagian dalam 

pembangunan sektor pertanian. Usaha berbasis peternakan merupakan salah satu kegiatan ekonomi 

yang memiliki prospek di Sulawesi Utara. Salah satu strategi pembangunan daerah yang potensial 

adalah pengembangan agribisnis berbasis peternakan lokal. Peternakan memiliki potensi yang sangat 

besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Salah satu kekuatan lokal 

dibidang peternakan adalah ayam buras (bukan ras).  Pembangunan peternakan berbasis lokal sangat 

relevan dengan pembangunan kelompok-kelompok peternakan di perdesaan. Tujuan kajian ini adalah 

mengetahui strategi pengembangan usaha ternak ayam buras pada kelompok peternak di Kabupaten 

Minahasa. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dari bulan Januari 

– Maret 2017.  Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dilakukan pengumpulan data 

untuk menjawab permasalahan yang ada dan bentuk penelitian studi kasus. Data primer diperoleh dari 

pengisian kuesioner dan wawancara langsung dengan anggota kelompok peternak ayam buras. Data 

sekunder diperoleh dari data Kecamatan Pineleng dalam angka. Data yang diperoleh diolah dengan 

menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan usaha ternak ayam buras 

di Kabupaten Minahasa memiliki faktor keberhasilan sehingga tetap stabil (permintaan masih tinggi), 

tetapi harus memiliki jiwa enterpreneur untuk mengembangkan usaha tersebut.Pangsa pasar masih 

lingkup lokal Minahasa dan Manado. 

 

Kata kunci : Ayam buras, Strategi, Pengembangan, Kelompok peternak 

 

1. PENDAHULUAN 

 
Sektor peternakan di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara merupakan salah satu bagian 

dalam pembangunan sektor pertanian. Usaha berbasis peternakan merupakan salah satu kegiatan 

ekonomi yang memiliki prospek di Sulawesi Utara. Salah satu strategi pembangunan daerah yang 

potensial adalah pengembangan agribisnis berbasis peternakan local (Downey dan Erickson, 1992). 

Peternakan memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di sektor 

pertanian. Salah satu kekuatan lokal dibidang peternakan adalah ayam buras (bukan ras). 

Pembangunan peternakan berbasis lokal sangat relevan dengan pembangunan kelompok-kelompok 

peternakan di perdesaan.  

Pemeliharaan ayam buras hampir dapat dijumpai disetiap rumah tangga disebabkan 

pemeliharaan relatif mudah dan tidak membutuhkan modal besar. Namun ditemui masih banyak 

kendala dalam hal pengembangan usaha ternak ayam buras tersebut, tetapi prospek pengembangan 

untuk jenis ternak ayam buras merupakan salah satu prioritas di Kabupaten Minahasa.  

Agribisnis ayam buras merupakan bisnis yang penuh tantangan, gejolak dan beresiko. Ayam 

buras sebagai ayam lokal mendapat perhatian dalam pengembangannya (Gumbira dan Harizt, 2001). 

Penelitian-penelitian tentang  ayam buras sudah banyak dilakukan, hal inilah yang mendorong untuk 

melakukan penelitian lanjutan di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Perkembangan usaha 

peternakan ayam kampung mempunyai prospek yang sangat baik untuk dikembangkan, baik dalam 

skala peternakan besar maupun skala peternakan kecil (peternakan rakyat). Tujuan penelitian ini yaitu 
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untuk mengetahui strategi pengembangan usaha ternak ayam buras pada kelompok peternak di 

Kabupaten Minahasa.  

2. METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. yaitu dilakukan 

pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang ada dengan pendekatan studi kasus (Sarwono, 

2006). Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 

pengisian kuesioner dan wawancara langsung dengan anggota kelompok peternak ayam buras dan 

data sekunder diperoleh dari data Kecamatan Pineleng dalam angka. Analisis data yang digunakan 

adalah analisis kualitatif deskriptif (Bungin, 2010 dan Prastowo, 2012). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Perkembangan ayam buras di Kabupaten Minahasa lebih khusus di Kecamatan Pineleng 

Kabupaten Minahasa memiliki kesamaan dengan penelitian (Setiadi dkk, 2006). Tentang potensi 

pengembangan ayam buras,  yang sesuai dengan kondisi agroekologi dan agroekosistem daerah. 

Secara umum ada 3 (tiga) permasalahan yang dihadapi peternak  sebagai anggota kelompok : 

permasalahan permodalan (Hasbullah, 2006), pakan (pada saat musim kemarau) dan aspek pemasaran 

hasil produksi. Pola peternakan ayam buras di Kecamatan Pineleng masih bersifat tradisional (Horton 

dan Hunt, 1984) seperti pemeliharaan yang dilepas dihalaman rumah dengan pemberian pakan 

seadanya dan tidak mengunakan ukuran pada saat pemberian pakan. Hal ini yang harus dipahami oleh 

peternak, sehingga modal yang ada dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dari ternak ayam buras. 

Peternak ayam buras di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, mengeluh tentang permodalan 

karena tidak dapat mengembangkan populasinya, karena modal tidak ada. Selanjutnya pakan yang 

diberikan berupa jagung, makanan sisa rumahan. Hal ini menyatakan bahwa peternakan yang ada 

masih dalam tahap usaha sampingan dan belum sebagai usaha komersil.   

Hasil penelitian pada peternakan ayam buras di Kecamatan Pineleng merupakan 

pemberitahuan bahwa usaha terebut masih bersifat rumahan dan sampingan. Hal ini yang 

menyebabkan potensi pengembangan usaha ternak ayam buras masih berpeluang untuk 

dikembangkan (Rasyaf, 1992 dan Samosir dan Sudaryani, 1997). Tetapi usaha tersebut membutuhkan 

penguatan modal yang digunakan peternak ayam buras untuk pengembangan. Usaha peternakan ayam 

buras di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa memiliki prospek, tetapi membutuhkan strategi 

dan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengembangan ternak unggas. Strategi 

yang digunakan yaitu mensinergikan program-program pengembangan ternak ayam buras dengan 

pemerintah atau instansi yang terkait (Kast dan Rosenzweig, 1995). Peternak harus memiliki jiwa 

enterpreneur sehingga usaha tersebut dapat dikembangkan (Setiadi et al. 2006, Sudaryani dan 

Santosa,1994 dan Suroprawiro, 1998). 

Pemasaran hasil ternak akan berjalan jika populasi bertambah, kerana Kecamatan Pineleng 

berada diantara Kota Manado dan Kota Tomohon. Usaha ternak ayam buras di Kecamatan Pineleng 

Kabupaten Minahasa memiliki prospek pengembangan usaha. Faktor keberhasilan usaha dalam hal 

pemasaran hasil ternak sangat baik yang ditunjang dengan adanya 2 (dua) pasar yaitu Pasar 

Karombasan (Kota Manado) dan Pasar Tomohon  (Kota Tomohon). 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha ternak ayam buras di Kabupaten 

Minahasa memiliki faktor keberhasilan sehingga tetap stabil (permintaan masih tinggi), tetapi harus 

memiliki jiwa enterpreneur untuk mengembangkan usaha tersebut. Pangsa pasar masih lingkup lokal 

Minahasa, Tomohon dan Manado. 

Saran yang sisampaikan kepada peternak agar dapat memanfaatkan lahan-lahan pertanian 

yang ada untuk pengembangan usaha ternak ayam buras. Institusi dan perguruan tinggi di bidang 

peternakan, terus membuat penelitian sehingga mendapat hasil-hasil yang terbaru. 
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