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Abstract 

 

Selection management system etawa goat breed standalone management system, 

groups and entities to develop a good business. Material for this study was cross breed 

etawa Goat Ranch located in District Turi, Sleman District, Yogyakarta Province. 

Model samples sampling is done deliberately (Purposive sampling), sampling is done 

according to several criteria farm has a population of between 150 to 200 head. The 

research model used by the researchers that the model survey. Primary data collection 

techniques by interview, observation, documentation, and questionnaires. Primary data 

includes the data of Human Resources, Feeding, housing, Maintenance / care, 

Marketing, Breeding, implementation and evaluation. Secondary data includes data to 

support this research and obtained documentation techniques. Analytic Hierarchy 

Process is a method of breaking complex problems in situations that are not structured 

into sections component. Based on these calculations it appears that the ability of 

human resources in the management of farms eligible to make an example of human 

resource is owned by farm groups. 

 

Keywords:  management system etawa goat breed, cross  breed etawa Goat, Patern of 
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Pendahuluan 

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang memiliki yang jumlah 

ternak kambing yang banyak, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah ternak kambing 

36.152 ekor merupakaan kantong ternak kambing terbesar di provinsi Yogyakarta 

terutama di Kabupaten Sleman, tepatnya di Desa Girikerto, Kecamatan Turi (BPS 

Peternakan, 2007). Kambing yang diternak di daerah tersebut merupakan Kambing 

Peranakan etawa, dimana kambing peranakan etawa merupakan kambing yang 

diproduksi untuk diambil susu dan dagingnya, semakin tingginya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya konsumsi susu dan daging menyebabkan kebutuhan akan susu semakin 

meningkat, namun produksi susu dan daging di Indonesia Kabupaten Sleman terdapat 
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beberapa sentra peternakan kambing PE diantaranya di wilayah Kecamatan Turi, di 

kecamatan tersebut sudah terdapat beberapa lokasi untuk pengolahan susu, penjualan 

produk dari olahan susu, dan cara pengelolaan peternakan (BPS Peternakan Kab. 

Sleman, 2007). Peternakan di wilayah Kecamatan Turi tersebut ada beberapa sistem 

pengelolan cara beternak kambing, diantaranya Peternakan Kelompok, Peternakan 

Mandiri dan Peternakan Berbadan Usaha. Usaha peternakan kambing PE ini diharapkan 

mampu menberikan keuntungan yang besar. Sumber daya manusia menunjukan 

peternakan tersebut memiliki tenaga ahli atau tidak, kemudian mencukupi atau tidak 

untuk mengelola peternakan tersebut, guna mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan 

tata kelola sumber daya manusia. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis 

meneliti tentang permasalahan Keamampuan Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen 

Peternakan Kambing Peranakan Etawa Pola Mandiri, Kelompok Tani dan Badan Usaha 

Di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. 

 

Materi dan Metode Penelitian 

Penelitian telah dilakukan di tiga peternakan yang memiliki sistem pengelolaan 

yang berbeda, yaitu Pengelolaan Mandiri, Pengelolaan Kelompok Ternak, dan 

Pengelolaan dengan Berbadan Usaha (CV). Penelitian telah dilaksanakan selama satu 

bulan yang akan dimulai pada bulan 13 Mei 2013 hingga bulan 13 Juni 2013. 

Bahan untuk penelitian ini adalah Peternakan Kambing Peranakan Etawa yang 

berada di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Model sampel 

pengambilan sampel  dilakukan secara sengaja (Purpotive Sampling), pengambilan 

sample ini dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yaitu peternakan yang memiliki 

jumlah populasi antara 150 ekor sampai 200 ekor, merupakan peternakan salah satu 

peternakan pertama yang ada di daerah tersebut, memiliki berbagi macam produk 

olahan yang dipasarkan. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, analisis 

kualitatif (deskriptif) digunakan untuk mengetahui aspek jumlah tenaga kerja dan aspek 

kualitas tenaga kerja. Skoring dalam penentuan instrumen penelitian menggunakan 

sistem skoring nilai 1(satu) untuk skor terendah dan skor 5 (lima) sebagai skor tertinggi, 

terkait dengan Sumber Daya Manusia 

Analytic Hirarchy Process  adalah sebuah metode memecah permasalahan yang 

kompleks dalam situasi yang tidak terstruktur menjadi bagian-bagian komponen. 

Mengatur bagian atau variabel ini menjadi suatu bentuk susunan hierarki, kemudian 

memberikan nilai numerik untuk penilaian subjektif terhadap kepentingan relatif dari 

setiap variabel dan mensintesis penilaian untuk variabel mana yang memiliki prioritas 

tertinggi yang akan mempengaruhi penyelesaian dari situasi tersebut. Analytic Hirarchy 

Process menggabungkan pertimbangan dan penilaian pribadi dengan cara yang logis 

dan dipengaruhi imajinasi, pengalaman, dan pengetahuan untuk menyusun hierarki dari 

suatu masalah yang berdasarkan logika, intuisi dan juga pengalaman untuk memberikan 

pertimbangan.  

Analytic Hirarchy Process merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengerti dan 

memberikan perkiraan interaksi sistem secara keseluruhan. 

Rumus rata-rata berbobot : 

    ∑xi 

   X=   

    n 

Keterangan: ∑xi = jumlah semua sektor, n= jumlah item yang dianalisa 
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Hasil dan Pembahasan 

Hasil perhitungan mengunakan Analytic Hirarchy Process (AHP) dapat 

ditunjukan sebagai berikut: 

Hasil koefisien hasil koefisien SDM 0,373 berdasarkan dari perhitungan tersebut 

nampak bahwa manajemen SDM terbaik dan layak untuk di kembangkan adalah model 

pengembangan SDM sistem kelompok ternak. Hasil pengolahan data secara AHP 

menunjukan SDM merupakan tolak ukur dari suatu peternakan, sehingga mampu 

membantu dalam peningkatan produksi. 
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Gambar 1.  Koefisien Sistem manajemen tiga peternakan. 

Warna Biru menunjukan koefisien sistem SDM peternakan kelompok ternak 

(0,373), Warna Merah menunjukan koefisien sistem SDM peternakan 

berbadan usaha (0,337), Warna Crem menunjukan koefisien sistem SDM 

peternakan mandiri (0,290). 

 

Gambar diatas Menunjukan tentang hasil AHP dari koefisien sistem manajemen 

peternakan kelompok ternak, peternakan berbadan usaha dan peternakan mandiri, hasil 

yang di tunjukan bahwa koefisien sistem SDM peternakan kelompok ternak (0,373) dan 

merupakan koefisien sistem manajemen peternakan teringgi diantara koefisien sistem 

SDM peternakan berbadan usaha (0,337), dan koefisien sistem SDM peternakan 

mandiri (0,290).  

Kemampuan SDM dalam mengembangkan diri untuk melakukan berbagai 

inovasi dan mampu menafaatkan teknologi akan membantu sumber daya manusia yang 

telah ada menjadi seorang yang kreatif , harapan tersebut seperti yang diungkapkan oleh 

Samsudin (1977) yang menyatakan peternak bukan hanya sebagai konsumen dari 

teknologi juga sebagai produsen dan ahli. 

Berdasarkan data yang ada menunjukan peternakan yang dikelola secara 

kelompok, unggul dalam pengelelolaan SDM. Hasil analisis data dengan mengunakan 

metode AHP telah terbukti bahwa peran kelompok ternak dalam pengembangan 

peternak kambing paling tinggi dikarenakan setiap petani memiliki kesamaan kondisi 

lingkungan, nilai keakraban, kepentingan bersama dan saling mempercayai dalam 

membangun suatu tujuan bersama seperti yang terdapat dalam Eleazar (2007). 
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Kesimpulan 
Penelitian yang berjudul Keamampuan Sumber Daya Manusia Dalam 

Manajemen Peternakan Kambing Peranakan Etawa Pola Mandiri, Kelompok Tani dan 

Badan Usaha Di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman: Kemampuan sumber daya 

manusia manajemen peternakan kambing peranakan etawa sistem pengelolaan 

kelompok tani merupakan tingkat terbaik untuk ditiru. 
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