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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Keadaan Umum Lokasi 

Desa Ampel terletak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten 

Jember, batas-batas wilayah Desa Ampel antara lain : 

1. Batas wilayah sebelah utara adalah desa Dukuh Dempok 

2. Batas wilayah sebelah selatan adalah desa Lojejer 

3. Batas wilayah sebelah timur adalah desa Tanjungrejo 

4. Batas wilayah sebelah barat adalah desa Lojejer 

Desa ampel terletak di dataran rendah Kabupaten 

Jember, dipimpin oleh seorang kepala desa. Jumlah penduduk 

Desa Ampel pada tahun 2013 adalah 9.810 laki-laki dan 9.433 

perempuan dari data tersebut diperoleh jumlah kepala keluarga 

sebanyak 5.390 kepala keluarga. Masyarakat Desa Ampel 

mayoritas berasal dari suku Jawa. 

Segi geografis Desa Ampel memiliki banyak lahan 

pertanian yang luas, sehingga mata pencaharian yang dimiliki 

penduduk mayoritas adalah bertani. Dari data sensus telah 

didapat mata pencaharian yang dimiliki penduduk Desa Ampel 

yaitu petani 1.792 orang, buruh tani 2.734 orang, Pegawai 

Negeri Sipil 56 orang, Pengrajin industri rumah tangga 5 

orang, pedagang keliling 630 orang, peternak 256 orang, 

nelayan 39 orang, TNI 16 orang, POLRI 2 orang, Pensiunan 

24 orang dan montir 2 orang. 

4.2. Gambaran Umum Responden 

4.2.1. Umur 

Tingkatan umur dalam usaha peternakan sapi potong 

utamanya pada sistem integrasi sapi potong dengan usahatani 

lahan sawah merupakan salah satu hal yang mempengaruhi 
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kinerja dari kegiatan usaha yang dilakukan dimana 

produktifitas kerja akan meningkat bila masih berada dalam 

kondisi umur yang produktif dan akan semakin menurun 

kemampuan kerja seiring dengan bertambahnya umur 

seseorang. Adapun klasifikasi responden berdasarkan umur 

petani peternak di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan, 

Kabupaten Jember yang menjadi responden dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Persentase Umur Responden 

Gambar 3. memperlihatkan bahwa responden yang 

paling banyak yaitu yang memiliki umur antara 40-49 tahun 

yaitu sebesar 35,89 %, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

peternak yang melakukan usaha dengan sistem integrasi 

tanaman lahan sawah dengan sapi potong yaitu yang memiliki 

umur yang produktif untuk bekerja. Kasim dan Sirajuddin 

(2008) menyatakan usia non produktif berada pada rentan 

umur 0 -1 4  tahun, usia produktif 15-56 tahun dan usia lanjut 

57 tahun keatas. Semakin tinggi umur seseorang maka ia lebih 

cenderung untuk berpikir lebih matang dan bertindak lebih 

bijaksana. Secara fisik akan mempengaruhi produktifitas usaha 

ternak, dimana semakin tinggi umur peternak maka 

kemampuan kerjanya relatif menurun. Pada umumnya, 

peternak yang berusia muda dan sehat mempunyai 

kemampuan fisik yang lebih besar dari pada peternak yang 

7.69%
20.50%

35.89%

28.20%

7.69% 20-29 tahun

30-39 tahun

40-49 tahun

50-59 tahun
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lebih tua serta peternak yang berusia muda juga lebih cepat 

menerima hal-hal yang baru dianjurkan. Umur tiap responden 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 

4.2.2. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin pada kepemilikan usahatani dan ternak 

merupakan salah satu faktor dalam menentukan jenis 

pekerjaan karena laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan 

fisik yang berbeda. Persentase jumlah jenis kelamin dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 
 Gambar 4. Persentase Jenis Kelamin. 

Gambar 4. memperlihatkan jenis kelamin laki-laki lebih 

tinggi dari pada perempuan yaitu memiliki persentase 89% 

untuk laki-laki dan 11% untuk perempuan, hal ini menandakan 

bahwa laki-laki memiliki peran penting dalam mengelola 

usaha pertanian maupun peternakan. Jenis kelamin tiap 

responden dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 4.2.3. Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi 

nilai-nilai yang dianut, cara berfikir, cara pandang dan 

persepssi dalam mengatasi suatu masalah, tingkat pendidikan 

yang lebih baik relatif lebih responsif terhadap informasi. Data 

persentase pendidikan dapat dilihat pada Gambar 5. 

89%

11%

laki-laki

perempuan
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Gambar 5. Persentase Tingkat Pendidikan  

Gambar 5. Memperlihatkan bahwa pendidikan 

responden sangat beragam namun yang memiliki persentase 

tertinggi yaitu tingkat SMP/sederajat yaitu sebanyak 35,8 9%. 

Menurut Ahmadi (2003), dengan adanya tingkat pendidikan 

yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai 

keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. 

Keterbatasan keterampilan atau pendidikan yang dimiliki 

menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam 

dunia kerja. Pendidikan tiap responden dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

4.2.4. Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anggota keluarga menunjukkan banyaknya 

orang yang hidup didalam satu keluarga inti yang menjadi 

tanggung jawab dan mungkin bisa menyumbangkan 

pendapatan. Jumlah keluarga yang banyak merupakan modal 

tenaga kerja bagi petani ternak untuk mengolah peternakan. 

 
Gambar 6. Jumlah Anggota Keluarga 

33.34%

35.89%

30.76%
SD/Sederajat 

SMP/ Sederajat

SMA/Sederajat

33.34%

46.15%

20.51%
1-4 orang

5-6 orang

>6 orang



45 
 

Jumlah anggota keluarga responden pada gambar diatas 

menunjukkan 5-6 orang anggota keluarga menjadi skala 

tertinggi yaitu sebesar 46,15 % sebagian besar komposisi pada 

anggota keluarga ini adalah 1 orang sebagai kepala keluarga, 1 

oran istri 3 orang anak dan 1 menantu. Sebagaian besar 

responden berpendapat jika anggota keluarga relatif tinggi 

maka pekerjaan pertanian dan peternakan akan banyak yang 

membantu sehingga kepala keluarga tudak usah mengeluarkan 

uang untuk membayar ongkos tenaga kerja. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Ahmadi (2003), masyarakat itu mula-mula 

terdiri dari small family (keluarga kecil), yaitu suatu keluarga 

yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya paling banyak 2 atau 3 

anak. Pada keluarga kecil ini anak-anak lebih banyak 

menikmati segi social ekonomi dan lebih banyak diperhatikan 

orang tuanya. Longenecker, dkk (2001) menambahkan bahwa 

jumlah anggota keluarga menentukan kesuksesan dalam usaha 

yang dikelola anggota keluarga. 

4.2.5. Pengalaman Beternak 

Pada peternakan sapi potong rakyat pengetahuan untuk 

memelihara dan merawat ternak tidak didapatkan dari 

pendidikan formal. Peternak sapi potong rakyat kebanyakan 

mengetahui tata cara pemberian pakan, perawatan, kebersihan 

kandang dan penanganan penyakit melalui pengalamanya 

sebagai peternak. Persentase pengalaman beternak dapat 

dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Pengalaman Beternak  

Gambar 7. menunjukkan pengalaman beternak 

didominasi oleh umur antara >20 - < 60 tahun yaitu sebesar 

53,84 %. Ini dikarenakan peternak sapi potong rakyat lebih 

banyak mendapatkan pengetahuan beternak dari 

pengalamanya sebagai peternak sapi potong dari pada 

memperoleh pengetahuan dari pendidikan formal. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Wibowo, dkk (2006) yang 

menyatakan bahwa pengalaman terendah beternak adalah 6 

tahun dan tertinggi 28 tahun. 

4.3. Profil Sumber Daya Yang Dimiliki 

4.3.1. Penguasaan Ternak Sapi Potong 

Kepemilikan ternak sapi potong yang dimiliki 

masyarakat merupakan jumlah kepemilikan pada saat 

penelitian dilakukan yaitu tahun 2014, jumlah kepemilikan 

menggambarkan besarnya ternak yang dimiliki oleh peternak 

khususnya yang di integrasikan dengan usahatani lahan sawah. 

Jumlah kepemilikan ternak sapi potong pada petani-ternak di 

Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

28.20%

53.84%

15.38%

≤ 20 tahun

>20 - < 40 tahun

40 - ≤ 60 tahun
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Gambar 8. Persentase Kepemilikan Ternak 

Jumlah kepemilikan petani-ternak akan sapi potong 

paling tinggi yaitu pada skala 3-5 ST (satuan ternak) sebesar 

64,11% dan paling rendah pada skala <3sebesar 35,89 % hal 

ini manandakan bahwa usaha sapi potong yang dimiliki 

masyarakat masih tergolong rendah dan belum dijadikan 

sebagai usaha utamanya. Nukra (2005) berpendapat bahwa 

besar pendapatan yang diperoleh peternak sapi potong 

mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah 

ternak yang dimiliki. Kepemilikan sapi potong tiap responden 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 

4.3.2. Penguasaan Lahan 

Usaha peternakan dengan sistem integrasi antara sapi 

potong dengan usahatani lahan sawah kepemilikan lahan 

merupakan luasnya lahan yang dimiliki dalam hal ini lahan 

yang digunakan untuk menanam tanaman lahan sawah yaitu 

padi dan jagung. Lahan merupakan salah satu faktor yang 

mendukung dari usaha yang dilakukan dimana luas lahan akan 

mempengaruhi produksi utama maupun limbah yang 

dihasilkan yang akan digunakan untuk pakan sapi potong. 

Kepemilikan lahan dapat dilihat pada Gambar 9. 

35.89%

64.11%
<3 ST

3-5 ST
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Gambar 9. Kepemilikan Lahan 

Persentase tertinggi terdapat pada kepemilikan lahan 

skala ≤ 0,50 ha yaitu sebanyak 56,40 %. Responden terbanyak 

terdapat pada luas lahan ≤ 0,50 ha hal ini dikarenakan  

masyarakat Desa Ampel Kecamatan Wuluhan yang memiliki 

lahan diatas 1,00 ha tidak memelihara sapi potong karena 

dengan kepemilikan diatas 1,00 ha tersebut masyarakat merasa 

memiliki pendapatan yang cukup dari lahan sawah tersebut, 

sehingga masyarakat dengan kepemilikan lahan diatas 1,00 ha 

tidak beternak sapi potong. Kepemilikan lahan tiap responden 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 

4.4. Perhitungan Rugi Laba Sapi Potong 

Responden di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan 

Kabupaten Jember sebagaian besar mengusahakan sapi potong 

untuk diambil anaknya yaitu berupa pedet yang nantinya akan 

dijual ke belantik sapi di desa setempat. Tabel rugi laba usaha 

sapi potong digunakan untuk mengetahui biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk memelihara sapi potong, penerimaan yang 

didapat peternak dari penjualan ternak, dan pendapatan yang 

diperoleh peternak setelah mengurangi penerimaan dengan 

total biaya produksi. 

 

56.40%25.64%

17.94%

≤ 0,50 hektar

≥ 0,50 - 1,00 hektar

>1,00 hektar
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Tabel 1. Perhitungan Rugi Laba Usaha Ternak Sapi Potong 

Keterangan 
 Jumlah  

 Rp / Farm  

Jumlah 

Rp / Unit Ternak 
% 

I. Penerimaan     

Nilai Tambah ternak 4.751.936 1.684.777 48,39 

Penjualan ternak 4.699.641 1.666.236 47,86 

Pupuk kompos 367.910 130.440 3,75 

Total Penerimaan 9.819.487 3.481.454 100 

II. Biaya Produksi    

a. Biaya variabel    

-Nilai awal ternak 3.625.042 1.285.242 58,55 

-Pakan  2.378.615 843.327 38,42 

-Obat-obatan  187.948 66.636 3,03 

Total biaya variabel 6.191.606 2.195.205 100 

b. Biaya tetap     

-Penyusutan kandang 142.500 50.522 73,29 

-Penyusutan peralatan 51.923 18.409 26,71 

Total biaya tetap 194.423 68.931 100 

Total biaya produksi 6.386.029 2.264.137  

III. Pendapatan 3.433.457 1.217.317  

 Keterangan: Penguasaan ternak sebesar 2,82 ST 

Tabel 1. menjelaskan tentang penerimaan yang 

didapatkan dari usaha ternak sapi potong, penerimaan 

dipengaruhi oleh nilai tambah ternak,penjualan ternak dan 

penjualan pupuk kompos, dapat diketahui total penerimaan 

dari 39 responden usaha ternak sapi potong sebesar Rp. 

9.819.487,- per farm dan penerimaan per unit ternak sapi 

potong sebesar Rp. 3.481.454,-. Asna (2009) menyatakan 

bahwa penerimaan rata-rata usahatani-ternak akan semakin 

meningkat seiring dengan meningkatnya skala usaha. 

Penerimaan ternak sapi potong tiap responden dapat dilihat 



50 
 

pada Lampiran 10. Sedangkan Siregar (2009) menyatakan 

bahwa penerimaan merupakan hasil perkalian dari produksi 

total dengan harga per satuan. Produksi total adalah hasil 

utama dan sampingan, sedangkan harga adalah harga pada 

tingkat usaha tani atau harga jual petani. 

Biaya produksi diperoleh dari biaya variabel dan biaya 

tetap, biaya variabel yang digunakan untuk memelihara ternak 

sapi potong meliputi: nilai ternak awal tahun, pakan dan obat-

obatan, sedangkan biaya tetap diperoleh dari penyusutan 

kandang dan penyusutan peralatan, sehingga didapatkan biaya 

produksi per farm sebesar Rp. 6.386.029,- dan biaya produksi 

per unit ternak sebesar Rp. 2.264.137,-. Swastha dan Sukartjo 

(1993) menyatakan bahwa biaya merupakan dasar dalam 

penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat 

menutupi biaya akan mengakibatkan kerugian operasional 

maupun biaya non operasional yang menghasilkan 

keuntungan. Biaya dibedakan menjadi dua yaitu biaya variabel 

yang merupakan biaya yang berubah-ubah untuk setiap 

tingkatan, serta biaya tetap yaitu biaya yang dikeluarkan 

walaupun produksi tidak berjalan. Sedangkan menurut 

Soekartawi (2003) menyatakan bahwa biaya produksi adalah 

nilai dari semua faktor produksi yang digunakan, baik dalam 

bentuk benda maupun jasa selama proses produksi 

berlangsung. 

Cara penentuan pendapatan adalah dengan mengurangi 

total penerimaan dengan total biaya produksi. Siregar (2009) 

menyebutkan dalam analisis pendapatan diperlukan dua 

keterangan pokok yaitu penerimaan dan pengeluaran selama 

jangka waktu yang ditetapkan, selanjutnya tujuan analisis 

pendapatan untuk menggambarkan keadaan sekarang dan 

keadaan yang akan datang dari kegiatan usaha. Dengan kata 
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lain analisis pendapatan bertujuan untuk mengukur 

keberhasilan usaha, sehingga dapat diketahui pendapatan 

peternak sapi potong per farm sebesar Rp. 3.433.457,- dan 

diperoleh pendapatan per unit ternak sapi potong Rp. 

1.217.317,-. 

4.5. Perhitungan Rugi Laba Usahatani 

Responden di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan 

Kabupaten Jember sebagaian besar mengusahakan lahan 

sawahnya untuk ditanami padi dan jagung, umur produksi padi 

dan jagung relatif sama yaitu sekitar 3-4 bulan, sehingga 

dalam satu tahun petani dapat mengalami 3 musim panen yaitu 

pada musim penghujan lahan ditanami padi dan 2 kali musim 

kering lahan ditanami jagung. Untuk mengetahui penerimaan 

dan biaya yang dikeluarkan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Tabel 2. Perhitungan Rugi Laba Usahatani 

Keterangan 
Jumlah  

 Rp / Farm 

Jumlah 

Rp / Hektar 

% 

I. Penerimaan    

-Padi  12.395.641 17.740.550 31,28 

-Jagung MK 1 13.713.974 19.627.339 34,61 

-Jagung MK 2 13.512.821 19.339.450 34,10 

Total  39.622.436 56.707.339 100 

II. Biaya Produksi    

a. Biaya variabel Padi    

-Benih   247.041 353.563 5,57 

-Pupuk  700.320 1.002.293 15,79 

-Pestisida  392.179  561.284 8,84 

-Tenaga kerja 3.098.974 4.435.229 69,82 

Total  4.438.515 6.352.370 100 

b. Biaya variabel  Jagung MK 1    

-Benih   969.410 1.387.412 20,89 

-Pupuk  1.310.512 1.875.596 28,24 

-Pestisida   118.192 169.155 2,55 

-Tenaga kerja 2.242.230 3.209.064 48,32 

Total  4.640.346 6.641.229 100 

c. Biaya variabel Jagung MK 2    

-Benih  969.410 1.387.412 19,89 

-Pupuk  1.310.512 1.875.596 26,88 

-Pestisida   118.192 169.155 2,42 

-Tenaga kerja 2.476.846 3.544.844 50,81 

Total  4.874.961 6.977.009 100 

Total biaya variabel 13.953.823 19.970.609  

d. Biaya Tetap    

-Pajak   50.000 71.559 53,17 

-Penyusutan peralatan 44.038 63.027 46,83 

Total  biaya tetap 94.038 134.587 100 

Total biaya produksi 14.047.861  20.105.196  

III. Pendapatan  25.574.574 36.602.143  

Keterangan: Penguasaan lahan sebesar 0,7 hektar  
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Tabel 2. dapat diketahui penerimaan usahatani di Desa 

Ampel selama satu tahun didapatkan dari usahatani lahan 

sawah padi, jagung MK1 dan jagung MK2 sehingga diperoleh 

penerimaan per farm sebear Rp. 39.622.436,- dan penerimaan 

per hektar diperoleh sebesar Rp. 56.707.339,-. Harnanto 

(1992) menyatakan bahwa penerimaan setiap responden 

bervarisi tergantung pada jumlah populasi ternak sapi potong 

yang dimiliki oleh setiap peternak dengan menggunakan 

hubungan antara penerimaan dan biaya maka dapat diketahui 

cabang-cabang usahatani yang menguntungkan untuk 

diusahakan. Jumlah penerimaan rumah tangga petani ternak 

tiap responden dapat dilihat pada Lampiran 12. 

Biaya produksi diperoleh dari total biaya variabel dan 

biaya tetap, biaya variabel yang digunakan untuk 

memproduksi usahatani meliputi: pembelian bibit, pupuk, 

pestisida dan ongkos tenga kerja, sedangkan biaya tetap yang 

dikeluarkan per tahun meliputi penyusutan peralatan dan pajak 

bumi dan bangunan. Untuk usahatani lahan sawah didapatkan 

biaya produksi per farm sebesar Rp. 14.047.861,- dan untuk 

biaya produksi usahatani per hektar didapatkan sebesar Rp. 

20.105.196. Rosyidi (1996) Biaya Produksi merupakan biaya 

yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk dapat 

menghasilkan output atau semua faktor produksi yang 

digunakan untuk menghasilkan output sedangkan Soekartawi 

(2003) menyatakan bahwa biaya produksi adalah nilai dari 

semua faktor produksi yang digunakan, baik dalam bentuk 

benda maupun jasa selama proses produksi berlangsung. 

 Perhitungan penerimaan dan biaya produksi diatas 

dapat ditentukan pendapatan dengan cara mengurangi total 

penerimaan dengan total biaya produksi Siregar (2009) 

menyebutkan dalam analisis pendapatan diperlukan dua 
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keterangan pokok yaitu keadaan penerimaan dan pengeluaran 

selama jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya tujuan 

analisis pendapatan adalah untuk menggambarkan keadaan 

sekarang dan keadaan yang akan datang dari kegiatan usaha. 

Dengan kata lain analisis pendapatan bertujuan untuk 

mengukur keberhasilan usaha, sehingga dapat diketahui 

pendapatan usahatani lahan sawah per farm sebesar 

Rp.25.574.574,- dan diperoleh pendapatan per hektar sebesar 

Rp.36.602.143,-. 

4.6. Kontribusi Usaha Ternak Sapi Potong Terhadap 

Pendapatan Rumah Tangga  

Responden di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan 

Kabupaten Jember menggunakan sistem integrasi yaitu 

perpaduan usaha ternak sapi potong dengan usahatani lahan 

sawah. Sistem integrasi ini bertujuan untuk mengurangi biaya 

produksi pada kedua sektor yaitu dengan memanfaatkan 

limbah pertanian sebagai pakan ternak sapi potong dan limbah 

peternakan sebagai pupuk kompos. Dalam menghitung 

pendapatan rumah tangga dapat dilakukan dengan cara 

mengurangi semua total peneriman dengan biaya-biaya 

produksi. Penerimaan disini diperoleh dari dua sektor yaitu 

dari sapi potong dan usaha tani, penerimaan dari sapi potong 

diperoleh dari penjualan ternak sedangkan penerimaan 

usahatani diperoleh dari penjualan hasil panen padi, jagung 

MK1 dan jagung MK2. Biaya produksi pada sistem integrasi 

ini adalah perpaduan dari usaha ternak sapi potong dengan 

usahatani lahan sawah, jadi limbah dari pertanian dapat 

digunakan untuk pakan sapi potong begitu juga limbah pada 

sapi potong juga bisa digunakan untuk pupuk kompos pada 
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usahatani. Pendapatan rumah tangga petani dapat diperoleh 

dari dua sektor sehingga bisa ditentukan kontribusi usaha 

ternak sapi potong terhadap pendapatan rumah tangga. Untuk 

perhitungan penerimaan, biaya produksi, pendapatan dan 

kontribusi pada sistem integrasi dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Perhitungan Rugi Laba Integrasi Sapi Potong Dengan 

Usahatani 

Keterangan 
Sapi Potong 

Rp /farm 
% 

Usahatani 

Rp /farm 
% 

Intregasi 

Rp / farm 
% 

I.Penerimaan        

Nilai tambah ternak 4.751.936  -  4.751.936  

Penjualan ternak 4.699.641  -  4.699.641  

Pupuk kompos 367.910  -  367.910  

Padi  -  12.395.641  12.395.641  

Jagung MK 1 -  13.713.974  13.713.974  

Jagung MK 2 -  13.512.821  13.512.821  

Total  9.819.487 19,86 39.622.436 80,14 49.441.923 100 

II. Biaya Produksi       

  a.Biaya variabel       

Nilai Awal Ternak 3.625.042  -  3.625.042  

Benih/bibit -  2.185.861  2.185.861 100 

 Pakan  2.378.615  -  2.378.615  

Pestisida  -  628.564  628.564  

Obat-obatan 187.948    187.948 100 

Pupuk -  3.321.346  3.321.346  

Tenaga kerja  -  7.818.051  7.818.051  

Total  6.191.606 30,73 13.953.823 69,27 20.145.429 100 

b.Biaya tetap       

Penyusutan kandang 142.500  -  142.500  

Penyusutan peralatan 51.923 54,11 44.038 45,89 95.961 100 

Pajak  -  50.000  50.000  

Total  194.423 68,49 94.038 31,51 288.466 100 

Total biaya 6.386.029 58,39 14.047.861 41,61 33.752.438 100 

III.Pendapatan  3.433.457 11,84
*) 

25.574.574 88,16
**) 

29.008.031 100 
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*)  Kontribusi Pendapatan Ternak Sapi Potong Terhadap 

Pendapatan Rumah Tangga 

**) Kontribusi Pendapatan Usahatani Terhadap Pendapatan 

Rumah Tangga 

Tabel 3. menjelaskan tentang penerimaan ternak sapi 

potong yang terintegrasi dengan usahatani lahan sawah. Untuk 

menghitung penerimaan adalah dengan cara menjumlahkan 

penerimaan pada usaha ternak sapi potong dengan usahatani 

sehingga diperoleh penerimaan sebesar Rp. 49.441.923,-. 

Harnanto (1992) menyatakan bahwa penerimaan setiap 

responden bervarisi tergantung pada jumlah populasi ternak 

sapi potong yang dimiliki oleh setiap peternak dengan 

menggunakan hubungan antara penerimaan dan biaya maka 

dapat diketahui cabang-cabang usahatani yang 

menguntungkan untuk diusahakan. Jumlah penerimaan rumah 

tangga petani ternak tiap responden dapat dilihat pada 

Lampiran 12. 

 Biaya produksi yang diperoleh pada sistem integrasi sapi 

potong dengan usahatani adalah dengan menjumlahkan semua 

biaya produksi dari sapi potong dan usahatani, biaya variabel 

dari usaha ternak sapi potong terdiri dari: pembelian bibit 

ternak, biaya pakan, obat-obatan dan biaya tetapnya terdiri dari 

penyusutan peralatan dan penyusutan kandang sedangkan untuk 

usahatani biaya variabel terdiri dari: biaya pembelian benih, 

pupuk, pestisida dan tenaga kerja dan biaya tetapnya terdiri 

penyusutan perlatan dan pajak bumi dan bangunan sehingga 

didapatkan total biaya produksi dari sistem integrasi sebesar Rp. 

33.752.438,-. 

Untuk menghitung pendapatan pada sistem integrasi 

sapi potong dengan lahan sawah adalah dengan cara 
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menghitung total penerimaan sistem integrasi dikurangi 

dengan biaya produksi pada sistem integrasi sapi potong 

dengan lahan sawah sehingga didapatkan nilai sebesar Rp. 

29.008.031. Nur Hidayat dkk, (2004) mengatakan bahwa 

pendapatan petani-ternak merupakan penghasilan dari 

penjualan hasil usaha pertanian dan peternakan dikurangi 

biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi hasil dari usaha 

pertanian dan peternakan. Sumber pendapatan dari sektor 

pertanian terdiri dari usahatani (padi, palawija, sayuran, buah-

buahan dan lain-lain) sedangkan pendapatan dari peternakan 

antara lain (dari ternak besar, kecil, unggas, kolam dan lain-

lain). Sedangkan pendapatan dari non pertanian dan 

peternakan dibagi menjadi pendapatan dari perdagangan, 

industri rumah tangga, buruh non pertanian, pegawai, jasa dan 

lain-lain. Sedangkan menurut Soekarwati (1995) mengatakan 

bahwa pendapatan usaha ternak sapi sangat dipengaruhi oleh 

banyak nya ternak yang dijual oleh peternak itu sendiri 

sehingga semakin banyak jumlah sapi maka semakin tinggi 

pendapatan bersih yang diperoleh. 

Pada tabel 3. dapat diketahui jumlah pendapatan 

masing-masing sektor yiatu usaha ternak sapi potong dan 

usahatani sehingga dapat dihitung persentase kontribusinya. 

Usaha ternak sapi potong mempunyai kontribusi sebesar 

11,84% terhadap pendapatan rumah tangga petani-ternak, 

sedangkan usahatani lahan sawah mempunyai kontribusi 

sebesar 88,16 % terhadap pendapatan rumah tangga petani-

ternak. Kusnadi dan Prawiradiputra (1993) dalam (Rohaeni 

dkk, 2005) bahwa sistem integrasi dapat meningkatkan 

pendapatan yang diperoleh petani, kontribusi pendapatan yang 

diperoleh petani integrasi ternak dan tanaman dapat 

meningkatkan pendapatan antara 14,9-12,9%. Hal ini 



58 
 

menunjukkan bahwa sistem integrasi layak untuk diusahakan 

karena dapat meningkatkan pendapatan petani, manfaat 

lainnya yaitu menekan biaya produksi dan berkesinambungan 

(LEISA: Low External input Sustainable Agriculture). 

Kontribusi pendapatan sapi potong terhadap pendapatan 

rumah tangga petani-ternak dapat dilihat pada Lampiran 16. 

4.7. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Peternak Sapi Potong 

Dalam melakukan analisis dan penyusunan model 

menggunakan analisis regresi, analisis regresi menjadi salah 

satu yang paling banyak pengaplikasiannya. Analisis regresi 

memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk menyusun 

model hubungan atau pengaruh beberapa variabel bebas 

terhadap variabel terikat (Suharjo, 2008).  

Analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan 

peternak sapi potong untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan peternak sapi 

potong pada sistem integrasi sapi potong dengan lahan sawah. 

Serangkaian uji yang dilakukan antara lain adalah Uji 

Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastitas dan 

Uji Korelasi Pearson. 

 

4.7.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai 

residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Guna 

melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa 

cara yang salah satunya dapat dilihat dari nilai asymptotic 

significant yang dapat dilihat pada lampiran 17. 
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Berdasarkan hasil dari regresi uji normalitas pada 

lampiran 16. dapat diketahui dengan melihat nilai Asymp. Sig 

(2-tailed) dari Standarized Residual, nilai Asymp. Sig (2-

tailed) untuk Standarized Residual adalah sebesar 0.917 nilai 

signifikasi ini lebih besar dari 0.05 dalam arti data residual 

terdistribusi normal dan data dapat digunakan sebagai variabel 

yang baik pada regresi. Priyatno (2012) menyatakan bahwa uji 

One Sample Kolomogorov Smirnov digunakan untuk 

mengetahui distribusi data, dalam hal ini untuk mengetahui 

apakah data residual terdistribusi normal atau tidak, jika nilai 

signifikansi lebih dari 0.05. 

Selain uji One Sample Kolomogorov Smirnov uji 

normalitas juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik 

Normal P-P Plot of Regression Standarized Residual sebagai 

berikut 

 
Gambar 10. Normal P-P Plot Uji Normalitas 

Pada grafik Normal P-P Plot of Regression Sandarized 

Residual diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal 
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maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak 

dipakai. Hal tersebut sama dengan pendapat Uyanto (2009) 

yang menyatakan bahwa dalam Normal Probability Plot jika 

sampel data berasal dari suatu populasi yang terdistribusi 

normal, maka titik-titik nilai data akan terletak kurang lebih 

dalam satu garis lurus.  

4.7.2.  Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas adalah uji yang dilakukan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel 

independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik 

sebaiknya tidak ada hubungan korelasi antar variabel 

independennya. Untuk mendeteksi gejala multikolonearitas 

dapat dikethui dengan melihat nilai Tolerance dan nilai VIF 

(Value Inflation Factor) untuk hasil uji multikolenearitas dapat 

dilihat pada Tabel 4. dibawah ini. 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel  Tolerance  VIF Keterangan 

Umur  0,887 1,128 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Pendidikan  0,920 1,087 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Anggota Keluarga 0,875 1,143 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Luas Lahan 0,909 1,100 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Biaya Pakan 0,693 1,444 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Jumlah Ternak  0,734 1,362 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Dependen Variabel: Pendapatan usaha ternak sapi potong 

Hasil Analisis SPSS, 2014 

1. Variabel independen umur memiliki nilai tolerance 0,887 

nilai tersebut > 0.1 dan memiliki nilai VIF < 10 yaitu 

sebesar 1,128, maka dapat dikatakan variabel Umur tidak 

terjadi Multikolinearitas. 
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2. Variabel independen pendidikan memiliki nilai tolerance 

0,920 nilai tersebut terletak > 0.1 dan memiliki nilai VIF 

1,087 nilai tersebut terletak < 10 maka dapat dikatakan 

variabel independen pendidikan tidak terjadi 

multikolinearitas. 

3. Variabel independen anggota keluarga memiliki nilai 

tolerance 0,875 nilai tersebut terletak > 0.1 dan memiliki 

nilai VIF 1,143 nilai tersebut terletak < 10 maka dapat 

dikatakan variabel independen anggota keluarga tidak 

terjadi multikolinearitas. 

4. Variabel independen luas lahan memiliki nilai tolerance 

0,909 nilai tersebut terletak > 0.1 dan memiliki nilai VIF 

1,100 nilai tersebut terletak < 10 maka dapat dikatakan 

variabel independen pendidikan tidak terjadi 

multikolinearitas. 

5. Variabel independen biaya pakan memiliki nilai tolerance 

0,693 nilai tersebut terletak > 0.1 dan memiliki nilai VIF 

1,444 nilai tersebut terletak < 10 maka dapat dikatakan 

variabel independen biaya pakan tidak terjadi 

multikolinearitas. 

6. Variabel independen jumlah ternak memiliki nilai tolerance 

0,734 nilai tersebut terletak > 0.1 dan memiliki nilai VIF 

1,362 nilai tersebut terletak < 10 maka dapat dikatakan 

variabel independen jumlah ternak tidak terjadi 

multikolinearitas. 

Dari hasil uji Multikolinearitas diatas diketahui nilai 

tolerance dari masing-masing variabel lebih besar dari 0.1, 

selain itu nilai Value Inflation Factor (VIF) dari semua 

variabel tidak ada yang malebihi 10 (<10) oleh karena itu 

dapat dikatakan semua variabel independen tidak terjadi 
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multikolinearitas. Hal ini sama dengan yang dikemukakan 

oleh Priyatno (2012). Untuk mengetahui suatu model regresi 

bebas dari multikolinearitas, yaitu dengan melihat nilai VIF 

(Variance Inflaction Factor) kurang dari 10 dan memiliki 

angka tolerance lebih dari 0,1. Uji Multikolinieritas dapat 

dilihat di lampiran 18. 

 

4.7.3.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk 

melihat apakah variabel penganggu memiliki varian yang 

sama pada model yang digunakan. Heteroskedastisitas 

mempunyai suatu keadaan bahwa varian dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, apabila terjadi 

kesamaan dan membentuk suatu pola maka dapat dikatakan 

terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi gejala 

heteroskedastisitas dapat melihat titik titik yang tersebar di 

grafik scatterplot di bawah ini. 

 

Gambar 11. Scatterplot Uji Heterokedastisitas 

Gambar Scatterplot diatas, apabila ada pola tertentu dari 

sebaran titik-titik pada grafik dapat dikatakan terjadi 
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heteroskedastisitas, sedangkan pada grafik scatterplot diatas 

dapat kita ketahui bahwa titik-titik terlihat menyebar secara 

acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta tersebar 

diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu y. maka dapat 

diartikan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi 

yang dipakai. 

 Hal ini sama dengan pendapat Priyatno (2012) yang 

menyatakan bahwa pada grafik scatterplot jika ada pola 

tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak 

ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

4.7.4.  Uji Korelasi Pearson 

Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara 2 

atau lebih variabel, analisis ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapah kuatkah hubungan antara satu atau beberapa 

variabel dengan satu variabel lain 

Tabel 5. Uji Korelasi Pearson 
  

X1 

(umur) 

X2 

(pendidikan) 

X3 

(anggota 

keluarga) 

X4 

(luas 

lahan) 

X5 
(biaya 

pakan) 

X6 

(jumlah 

ternak) 

X1(umur) r 1 -0,16 0,321 0,102 0,075 0,093 

X2(pendidikan) r -0,16 1 0,34 0,151 0,255 0,113 
X3(anggota 

keluarga) 
r 

0,32

1 
0,034 1 0,164 0,043 0,077 

X4(luas lahan) r 0,10
2 

0,151 0,164 1 0,165 -0,047 

X5(biaya pakan) r 0,75 0,255 0,043 0,165 1 0,491 
X6(jumlah 

ternak) 

r 0,09

3 
0,113 0,077 -0,047 0,491 1 

Data Primer Yang Diolah, 2014 
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Berdasarkan Tabel hasil uji korelasi dapat diketahui 

nilai pearson correlation dibawah 0,5 ini menandakan bahwa 

tidak terjadi korelasi antar setiap variabel. Sarwono (2006) 

menyatakan koefisien korelasi adalah pengukuran statistik 

koavarian atau asosiasi antar dua variabel. Besarnya koefisien 

korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Koefisien korelasi 

menunjukkan kekuatan hubungan linier dan arah hubungan 

dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua 

variabel mempunyai hubungan searah. Artinya jika nilai 

variabel X tinggi maka nilai variabel Y akan tinggi pula. 

Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai 

kekuatan hubungan antara dua variabel penulis memberikan 

kriteria sebagai berikut: r : 0 tidak ada korelasi, r : > 0 - 0,25 : 

korelasi sangat lemah, r : >0,25- 0,5 : korelasi cukup, r: >0,5 – 

0,75 : korelasi kuat, r >0,75-0,90 : korelasi sangat kuat, r:1 

korelasi sempurna. 

Dapat dilihat pada tabel diatas nilai r antar variabel 

terdapat dibawah 0,5 artinya tidak terdapat korelasi atau 

korelasi sangat lemah. Maka dapat dilakukan uji regresi linier 

berganda. Hasil uji korelasi pearson dapat dilihat pada 

lampiran 20. 

 

4.7.5.  Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Peternak 

Sapi Potong 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat 

analisis regresi berganda. Regresi berganda pada dasarnya 

merupakan perluasan dari regresi linier sederhana dengan 

menambah jumlah variabel bebas yang awalnya hasil satu 

variabel bebas menjadi dua atau lebih variabel bebas, sehingga 

dapat dikatakan bahwa alat analisis regresi berganda 

digunakan untuk menganalisis pengaruh dua atau lebih satu 
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variabel bebas terhadap avariabel terikat. Variabel-variabel 

yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan 

usaha ternak sapi potong di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan 

Kabupaten Jember dapat diketahui dengan pendekatan analisis 

regresi berganda.  

Langkah awal yang ditempuh adalah mencari model 

persaaan regresi berganda dari kasus yang diteliti, dalam hal 

ini adalah pendapatan peternak sapi potong sebagai variabel 

terikat atau dependen yang disimbolkan dengan Y terhadap 

variabel bebas atau independen yaitu faktor yang 

mempengaruhi pendapatan usaha ternak sapi potong yang 

terdiri dari variabel Pendidikan (X2), Anggota keluarga (X3), 

Luas lahan (X4), Biaya pakan (X5), Jumlah ternak (X6). Pada 

hasil analisis regresi berganda didapatkan nilai Adjusted R 

Square sebesar 67,1%. Analisis dilakukan dengan bantuan 

Software SPSS seri 16. Hasil analisis regresi berganda dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Berganda Pendapatan Peternak Sapi 

Potong 

Variabel Koefisien Regresi  

Konstanta -1634208    

Umur (X1) 0,019    

Pendidikan (X2)   0,233 
*) 

Anggota keluarga (X3) 0,215 
*) 

Luas lahan (X4) 0,278 
*) 

Biaya pakan (X5) 0,463 *
**)

 

Jumlah ternak (X6) 0,235 
*) 

R square (R
2
) = 72,3 %  

Adjusted R Square (Adj. R
2
) = 67,1 %  

Fhitung       = 13,902  

n = 39  
*)

 P < 0.05, 
**)

 P < 0.001  

Data Hasil SPSS, 2014 

4.7.6. Koefisien Determinasi (Adj. R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk megetahui 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen. Besarnya koefisien detrminasi dapat dilihat pada 

Adjusted R Square dan dinyatakan dalam persentase. Hasil 

koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel diatas. 

Hasil uji koefisien determinasi (Uji Adj. R
2
) dapat 

dilihat pada tabel 6. pada tabel 6. didapat nilai adjusted R 

square adalah 67,1 % itu artinya bahwa variabel bebas umur, 

pendidikan, anggota keluarga, luas lahan, biaya pakan dan 

jumlah ternak mampu menjelaskan keragaman variabel 

pendapatan usaha ternak sapi potong sebesar 67,1 %, 

sedangkan sisanya 32,9% dijelaskan oleh faktor lain yang 

tidak dijelaskan oleh model. 
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4.7.7. Analisis Keragaman (Uji F) 

Uji F merupakan uji secara bersama-sama untuk 

menguji signifikansi pengaruh variabel umur, pendidikan, 

anggota keluarga, luas lahan, biaya pakan dan jumlah ternak 

mampu menjelaskan secara bersama-sama terhadap 

pendapatan usaha ternak sapi potong di Desa Ampel 

Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.  

Hipotesis: 

Ho = Variabel umur, pendidikan, anggota keluarga, luas lahan, 

biaya pakan dan jumlah ternak secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan usaha ternak sapi 

potong. 

H1 = Variabel umur, pendidikan, anggota keluarga, luas lahan, 

biaya pakan dan jumlah ternak secara simultan  

mempunyai pengaruh terhadap pendapatan usaha ternak 

sapi potong. 

Tabel 6. menjelaskan bahwa nilai Fhitung (13,902) > Ftabel 

(2,399), maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya semua 

variabel bebas yaitu umur, pendidikan, anggota keluarga, luas 

lahan, biaya pakan dan jumlah ternak secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh seccara signifikan terhadap perubahan 

variabel terikat yaitu pendapatan peternak sapi potong. 

 

4.7.8.  Analisis Koefisien Regresi (Uji t) 

Uji t adalah uji yang digunakan untuk menguji 

signifikansi konstanta dan setiap variabel independen. Dengan 

hipotesis Ho = Koefisien regresi tidak signifikan, H1 = 

Koefisien regresi signifikan. Dengan kriteria pengujian Ho 

diterima apabila Probabilitas > 0,05, Ho ditolak apabila 

Probabilitas < 0,05, dengan kata lain setiap variabel yang 
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signifikan dan mempengaruhi variabel dependen adalah 

dengan nilai signifikansi < 0,05. Dan apabila ditemukan 

variabel dengan nilai signifikansi (Sig) >0,05 variabel 

independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Cara lain untuk 

mengetahui uji t adalah dengan memperhatikan nilai thitung dan 

ttabel, dalam penelitian ini ttabel = 2,036, apabila nilai thitung> ttabel 

maka dapat dikatakan variabel independen tersebut signifikan 

terhadap variabel dependen. Hasil pengujian parsial dapat 

dilihat pada lampiran 20.  

Dengan melihat nilai koefisien regresi dapat diartikan 

setiap penambahan pendidikan 1% maka akan meningkatkan 

pendapatan peternak sebesar 0,233%, setiap penambahan 

anggota keluarga 1 % maka akan meningkatkan pendapatan 

peternak sebesar 0,215 %, setiap penambahan luas lahan 1 % 

maka akan meningkatkan pendapatan peternak sebesar 0,278 

%, setiap penambahan biaya pakan 1% maka akan 

meningkatkan pendapatan peternak sebesar  0,463 %, setiap 

penambahan jumlah ternak 1 % maka akan meningkatkan 

pendapatan peternak sebesar 0,235 %. Sehingga dapat 

dibentuk persamaan sebagai berikut: 

y = -1634208 + 0,233 x2 + 0,215 x3 + 0,278 x4 + 0,463 x5 + 

0,235 x6 

Keterangan : 

Y  = Pendapatan peternak sapi potong (Rp/tahun) 

X2 = Pendidikan (tahun ) 

X3  = Anggota Keluarga (orang) 

X4  = Luas Lahan (hektar) 

X5  = Biaya Pakan (Rp) 

X6  = Jumlah Ternak (ST) 
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4.7.8.1. Pendidikan Peternak 

Tingkat pendidikan peternak mempunyai nilai koefisien 

regresi variabel pendidikan sebesar 0,233 artinya setiap 

penambahan variabel pendidikan sebesar 1% maka pendapatan 

usaha ternak sapi potong akan meningkat sebesar 0,233%. 

Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat dilihat dari kolom 

signifikasi (Sig) variabel independen pendidikan  mempunyai 

nilai signifikasi sebesar 0,022 nilai ini berada dibawah 0,05. 

Pada thitung menunjukan nilai sebesar 2,403 dengan nilai ttabel 

sebesar 2,036 dimana nilai thitung > ttabel maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel pendidikan berpengaruh secara 

signifikan terhadap pendapatan usaha ternak sapi potong. Hal 

ini menjawab hipotesis I bahwa pendidikan member pengaruh 

positif terhadap pendapatan usaha ternak sapi potong.  

Pendidikan formal bagi peternak akan mempengaruhi 

pola pikir peternak tersebut, tidak hanya itu pendidikan yang 

tinggi akan membuat peternak lebih bijaksana dalam 

mengambil keputusan. Hal ini akan berpengaruh terhadap 

hasil produksi usaha peterakan sapi potong yang tentunya akan 

mempengaruhi hasil pendapatan peternak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

pendidikan peternak berpengaruh positif terhadap pendapatan 

usaha ternak sapi potong pada sistem integrasi sapi potong 

dengan lahan sawah di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan 

Kabupaten Jember. Hal ini sesuai dengan pendapat Tarigan 

(2006), yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi pula. 

Meningkatkan pendapatan hanyalah salah satu dari sekian 

banyak fungsi pendidikan. Pendidikan tidak hanya bermanfaat 

untuk meningkatkan pendapatan melainkan juga untuk 

memperbaiki kepribadian anak didik dan mendukung 
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terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal 

ini sebenarnya menciptakan nilai tambah ekonomi yang besar. 

 

4.7.8.2. Jumlah Anggota Keluarga 

Variabel jumlah anggota keluarga mempunyai nilai 

koefisien regresi sebesar 0,215 hal ini berarti setiap 

penambahan jumlah anggota keluarga sebesar 1% maka akan 

menaikkan pendapatan peternak sapi potong sebesar 0,215 %. 

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel independen 

anggota keluarga mempunyai nilai signifikasi sebesar 0,039 

nilai ini berada dibawah 0,05. Pada thitung menunjukan nilai 

sebesar 2,157 dengan nilai ttabel sebesar 2,039 dimana nilai 

thitung > ttabel maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 

anggota keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan usaha ternak sapi potong. Hal ini menjawab 

hipotesis 2 bahwa jumlah anggota keluarga memberi pengaruh 

positif terhadap pendapatan usaha ternak sapi potong. 

Suatu rumah tangga peternak, anggota keluarga akan 

mendukung usaha kepala rumah tangganya, hal ini menjadikan 

usaha peternakan tidak memerlukan tenaga kerja luar untuk 

mencari pakan dan  merawat ternaknya. Hal ini tentunya akan 

membuat biaya variabel menurun dan pendapatan meningkat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

independen jumlah anggota keluarga berpengaruh secara 

positif terhadap pendapatan usaha ternak sapi potong pada 

sistem integrasi sapi potong dengan lahan sawah di Desa 

Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Ahmadi (2003), masyarakat itu mula-mula 

terdiri dari small family (keluarga kecil), yaitu suatu keluarga 

yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya paling banyak 2 atau 3 

anak. Pada keluarga kecil ini anak-anak lebih banyak 
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menikmati segi social ekonomi dan lebih banyak diperhatikan 

orang tuanya. Longenecker et al. (2001) menambahkan bahwa 

jumlah anggota keluarga menentukan kesuksesan dalam usaha 

yang dikelola anggota keluarga. 

4.7.8.3. Luas Lahan 

Variabel independen luas lahan mempunyai nilai 

koefisien sebesar 0,278 hal ini berarti bahwa penambahan luas 

lahan sebesar 1% akan mempengaruhi naiknya pendapatan 

usaha ternak sapi potong sebesar 0,278 %. Berdasarkan hasil 

analisis regresi, variabel independen luas lahan mempunyai 

nilai signifikasi sebesar 0,008 nilai ini berada dibawah 0,05. 

Pada thitung menunjukan nilai sebesar 2,846 dengan nilai ttabel 

sebesar 2,039 dimana nilai thitung > ttabel maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel luas lahan berpengaruh secara 

signifikan terhadap pendapatan usaha ternak sapi potong. Hal 

ini menjawab hipotesis 3 bahwa luas lahan pertanian memberi 

pengaruh positif terhadap pendapatan usaha ternak sapi 

potong. 

Luas lahan pertanian akan berpengaruh pada pendapatan 

usaha peternakan. Hal ini terjadi karena semakin luas lahan 

pertanian maka akan semakin banyak limbah pertanian yang 

dihasilkan sehingga pakan hijauan untuk ternak akan 

melimpah. Sebaliknya jika luas lahan relatif rendah maka hasil 

limbah pertanian akan rendah dan pakan hijauan untuk ternak 

akan terbatas. Keterbatasan hiajauan akan mendorong peternak 

untuk membeli hijauan, biaya pembalian hijauan ini yang akan 

berpengaruh terhadap pendapatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

independen luas lahan berpengaruh positif terhadap 

pendapatan usaha ternak sapi potong pada sistem integrasi sapi 
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potong dengan lahan sawah di Desa Ampel Kecamatan 

Wuluhan Kabupaten Jember. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Meliala (2011) yang menyatakan bahwa lahan adalah salah 

satu sub-faktor teknis dalam peternakan, yang bekerjanya 

tidak dapat dilepaskan dengan sub-sub faktor lainya dalam 

agrarian untuk mencapai tujuan. Rodjak (1996) menambahkan 

bahwa lahan sebagai faktor produksi usaha ternak 

mengandung pengertian bahwa lahan tersebut harus 

dikombinasikan dengan faktor produksi lainya (tenaga kerja, 

modal, dan keterampilan) baru dapat menghasilkan produk 

usaha ternak. 

4.7.8.4. Biaya Pakan 

Variabel independen biaya pakan mempunyai nilai 

koefisien sebesar 0,463 hal ini berarti jika biaya pakan 

meningkat sebesar 1% maka dapat menaikkan pendapatan 

usaha ternak sapi potong sebesar 0,463 %. Berdasarkan hasil 

analisis regresi, variabel independen biaya pakan mempunyai 

nilai signifikasi sebesar 0,001 nilai ini berada dibawah 0,05. 

Pada thitung menunjukan nilai sebesar 4,142 dengan nilai ttabel 

sebesar 2,039 dimana nilai thitung > ttabel maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel biaya pakan berpengaruh secara 

signifikan terhadap pendapatan usaha ternak sapi potong. Hal 

ini menjawab hipotesis 4 bahwa biaya pakan pertanian 

memberi pengaruh positif terhadap pendapatan usaha ternak 

sapi potong. 

Biaya pakan adalah salah satu penentu keberhasilan dari 

usaha peternakan, karena menjadi biaya tertinggi dalam suatu 

usaha peternakan. Tingginya biaya pakan tentunya akan 

berpengaruh terhadap jumlah pendapatan peternak karena 

biaya variabel pada peternakan tersebut akan semakin tinggi. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

independen biaya pakan berpengaruh positif terhadap 

pendapatan usaha ternak sapi potong pada sistem integrasi sapi 

potong dengan lahan sawah di Desa Ampel Kecamatan 

Wuluhan Kabupaten Jember. Sesuai dengan pendapat 

Pasambe dkk. (2006) yang menyatakan bahwa peranan pakan 

dalam usaha ternak sapi potong sangat penting karena 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan 

kunci keberhasilan produksi ternak. Jenis pakan ternak yang 

terpenting adalah hijauan karena merupakan pakan utama 

ternak ruminansia. 

4.7.8.5.  Jumlah ternak 

Variabel independden jumlah ternak mempunyai nilai 

koefisien sebesar 0,235 artinya jika jumlah ternak meningkat 

sebesar 1% maka akan meningkatkan pendapatan usaha ternak 

sapi  potong sebesar 0,235 %. Berdasarkan hasil analisis 

regresi, variabel independen jumlah ternak mempunyai nilai 

signifikasi sebesar 0,038 nilai ini berada dibawah 0,05. Pada 

thitung menunjukan nilai sebesar 2,160 dengan nilai ttabel sebesar 

2,039 dimana nilai thitung > ttabel maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa variabel jumlah ternak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pendapatan usaha ternak sapi potong. Hal ini 

menjawab hipotesis 5 bahwa variabel jumlah ternak memberi 

pengaruh positif terhadap pendapatan usaha ternak sapi 

potong. 

Jumlah kepemilikan ternak dalam suatu peternakan sapi 

potong yang tinggi akan mengakibatkan penerimaan yang 

tinggi. Hal ini akan berdampak pada pendapatan peternak, 

semakin besar populasi ternak maka akan semakin tinggi 

penerimaan dan tentunya pendapatan akan semakin naik, 
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sebaliknya semakin rendah populasi ternak maka penariaman 

akan semakin rendah dan pendapatan akan menurun. 

Jumlah ternak berpengaruh positif terhadap pendapatan 

peternak sapi potong pada sistem integrasi sapi potong dengan 

lahan sawah di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten 

Jember. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Saleh 

(2006), yang menyatakan bahwa skala usaha berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan peternak jadi setiap 

penambahan jumlah ternak akan meningkatkan pendapatan 

peternak dan hasil ini berpengaruh sangat nyata terhadap 

pendapatan peternak dalam memilih ternaknya. Triastono dkk. 

(2013), menyatakan bahwa pendapatan usaha ternak sangat 

dipengaruhi oleh banyaknya ternak, sehingga semakin banyak 

jumlah ternak maka semakin tinggi pendapatan bersih yang 

diperoleh.  


