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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan peternakan diarahkan untuk 

meningkatkan mutu hasil produksi, meningkatkan 

pendapatan, memperluas lapangan kerja serta 

memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat di 

pedesaan. Peternakan yang tangguh memerlukan kerja 

keras, keuletan dan kemauan yang kuat dari peternak itu 

sendiri agar mencapai tujuan yang diinginkan. 

Keberhasilan yang ingin dicapai akan memacu motivasi 

peternak untuk terus berusaha memelihara ternak sapi 

secara terus menerus dan bahkan bias menjadi mata 

pencaharian utama. Usahaternak sapi potong dapat 

dikatakan berhasil bila telah memberikan kontribusi 

pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup 

peternak sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari 

berkembangnya jumlah kepemilikan ternak, pertumbuhan 

berat badan ternak dan tambahan pendapatan 

rumahtangga. 

Kecamatan Jabung merupakan salah satu sentra 

peternakan sapi dan kerbau di kabupaten Malang yakni 

mencapai 14.000 ekor ternak. Hal ini didukung oleh 

kondisi lingkungan yang sesuai untuk pemeliharaan serta 

sumberdaya alam yang melimpah. Saat ini usahaternak 

sapi yang dilakukan sebagian peternak adalah sebagai 

pendamping bagi usahatani padi sawah, banyak peternak 
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yang menjadikan ternak sapi sebagai tabungan yang 

sewaktu-waktu dapat dijual apabila peternak 

membutuhkan uang. 

Kabupaten Malang merupakan salah satu kawasan 

yang memperlihatkan pembangunan peternakan sapi 

potong tersebut. Pengelolaan usaha peternakan semakin 

menunjukkan peningkatan menurut data statistik populasi 

sapi potong yang dikeluarkan Dinas Peternakan Jawa 

Timur berturut-turut mulai tahun 2008-2012 mengalami 

peningkatan dari 136.385 ekor; 142.344 ekor; 147.865 

ekor; 225.895 ekor dan 240.746 ekor, sedangkan menurut 

hasil sensus pertanian Kabupaten Malang 2013 untuk 

populasi sapi dan kerbau hasil Pelaksanaan Pendataan 

Sapi Potong, Sapi  Potong, dan Kerbau (PSPK) di 

kabupaten Malang tahun 2011 mencapai 317.747 ekor. 

Sementara itu, dari hasil sensus pertanian 2013, populasi 

sapi dan kerbau mencapai 240.117 ekor. Kecamatan 

Jabung tahun 2011 dan 2013 adalah 20.712 ekor dan 

14.629 ekor. 

Sasaran yang akan dicapai adalah mengurangi 

ketergantungan impor daging maupun sapi potong, yang 

dalam lima tahun dapat mencukupi sebagianbesar 

kebutuhan daging domestik. Solusi jangka pendek 

terhadap masalah daging sapi kita saat ini adalah 

meningkatkan kemampuan dalam negeri untuk memasok 

daging sapi secara lebih kompetitif. Suplai daging sapi 

dalam negeri bisa lebih kompetitif jika daya saingnya 

dapat ditingkatkan. Daya saing sangat terkaitdengan 
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ketersediaan dan penggunaan input produksi yaitu 

ketersediaan pakan, penggunaan bibit unggul, 

manajemen dan kesehatan hewan, serta inovasi teknologi 

dan faktor-faktor eksternal lainnya. Ketersediaan 

sumberdaya ternak lokal dan teknologi serta adanya 

dukungan pemerintah diharapkan dapat dijadikan 

peluang untuk pengembangan usaha ternak sapi dalam 

negeri khususnya ternak sapi potong. 

Ternak sapi potong merupakan salah satu 

sumberdaya penghasil daging yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi dan penting artinya didalam kehidupan 

masyarakat. Seekor atau kelompok ternak sapi bisa 

menghasilkan berbagai macam kebutuhan terutama 

sebagai bahan makanan berupa daging, disamping hasil 

ikutan lainnya seperti pupuk kandang, kulit dan tulang 

(Sudarmono, 2009). 

Usahaternak merupakan suatu proses 

mengkombinasikan faktor-faktor produksi berupa lahan, 

ternak, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan 

produk peternakan. Keberhasilan usahaternak sapi 

bergantung pada tiga unsur, yaitu bibit, pakan, dan 

manajemen atau pengelolaan. Manajemen mencakup 

pengelolaan perkawinan, pemberian pakan, 

perkandangan, dan kesehatan ternak. Manajemen juga 

mencakup penanganan hasil ternak, pemasaran, dan 

pengaturan tenaga kerja (Abidin, 2002). 

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah 

sistim usahatani tenaga kerja, manejemen pemiliharaan 
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dan pakan sapi. Faktor-faktor produksi yang diperkirakan 

berpengaruh dalam menentukan pendapatan dalam 

pemeliharaan sapi jantan adalah jumlah kepemilikan sapi, 

lama pemeliharaan, biaya pakan, biaya obat-obatan dan 

biaya tenaga kerja. Penggunaan sumberdaya yang 

dimiliki oleh peternak secara efesien kedalam alokasi 

usaha yang optimal mampu menghasilkan peningkatan 

pendapatan (Suratiyah, 2009). 

Pengelolaan dan pemeliharaan sapi potong adalah 

salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan 

rumahtangga. Petani peternak di daerah ini umumnya 

merupakan petani peternak kecil dengan kepemilikan 

ternak dua hingga tiga ekor dan menjadikan usahaternak 

sapi potong sebagai pendamping bagi usaha lain yang 

dilakukan. Suatu usaha peternakan memerlukan 

perhitungan yang cermat dan harus berorientasi kepada 

perhitungan ekonomi agar usaha tersebut dapat berjalan 

dengan baik, bertahan lama dan mengalami 

perkembangan atau perluasan usaha. Sejumlah usaha 

yang dilakukan peternak menyebabkan peternak 

mengalami kesulitan dalam menghitung pendapatan dari 

usahaternak yang dilakukan, umumnya petani peternak 

tidak melakukan pencatatan terhadap keuangan mereka 

baik pengeluaran maupun pemasukan. Mereka selalu 

menganggap untung apabila telah mendapatkan hasil dari 

usahanya tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain 

misalnya tenaga kerja keluarga 
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Penelitian tentang kontribusi usahaternak sapi 

potong terhadap pendapatan rumahtangga sangat 

diperlukan terutama bagi peternak agar dapat mengetahui 

seberapa besar usahaternak sapi potong memberikan 

sumbangan terhadap pendapatan rumahtangga, dengan 

demikian peternak dapat memperoleh bahan informasi 

dalam mengambil keputusan dan kelangsungan 

usahaternak sapi potong yang dilakukannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang 

dikemukakan diatas maka rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Berapa besarnya pendapatan rumahtangga peternak 

sapi potong ? 

2. Berapa persen kontribusi pendapatan dari usahaternak 

sapi potong terhadap pendapatan rumahtangga sapi 

potong ? 

3. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 

pendapatan sapi potong ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui besarnya pendapatan rumahtangga 

peternak sapi potong. 

2. Mengetahui besarnya sumbangan (kontribusi) 

pendapatan dari usahaternak sapi potong terhadap 

pendapatan rumahtangga peternak. 
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3. Mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap 

pendapatan sapi potong. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai : 

1. Masukan bagi peternak dalam pengembangan 

usahaternak sapi potong yang dijalankan. 

2. Masukan bagi pemerintah daerah setempat dalam 

pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan 

pengembangan peternakan di Desa Sukolilo, 

Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pengelolaan dan pemeliharaan sapi potong adalah 

salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan 

rumahtangga. Petani peternak di daerah ini umumnya 

merupakan petani peternak kecil dengan kepemilikan 

ternak dua hingga tiga ekor dan menjadikan usahaternak 

sapi potong sebagai pendamping bagi usaha lain yang 

dilakukan. Meningkatnya harga makanan ternak dan 

biaya angkut pakan menyebabkan biaya produksi 

usahaternak sapi potong meningkat pula. Hal ini sangat 

berpengaruh pada tingkat pendapatan yang diperoleh, 

pendapatan yang diperoleh petani peternak tidak akan 

maksimal, selain itu berakibat sulitnya petani peternak 

untuk melakukan perkembangan usahaternaknya 

Suatu usaha peternakan memerlukan perhitungan 

yang cermat dan harus  berorientasi kepada perhitungan 
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ekonomi agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik, 

bertahan lama dan mengalami perkembangan atau 

perluasan usaha. Sejumlah usaha yang dilakukan 

peternak menyebabkan peternak mengalami kesulitan 

dalam menghitung pendapatan dari usahaternak yang 

dilakukan, umumnya petani peternak tidak melakukan 

pencatatan terhadap keuangan mereka baik pengeluaran 

maupun pemasukan. Mereka selalu menganggap untung 

apabila telah mendapatkan hasil dari usahanya tanpa 

memperhitungkan faktor-faktor lain misalnya tenaga 

kerja rumahtangga. Karena tidak ada informasi 

khususnya mengenai kontribusi pendapatan dari 

usahaternak sapi potong yang dilakukan bagi pendapatan 

rumahtangga peternak, menyebabkan tidak ada 

pengambilan keputusan terbaik bagi kelangsungan 

Usahaternak sapi potong yang dilakukan, akibatnya 

usaha yang dilakukan bersifat tetap dan tidak 

berkembang, 

Sejalan dengan waktu, tidak menutup kemungkinan 

peternak di daerah desa Sukolilo, kecamatan Jabung 

meninggalkan usahaternak sapi potong dan beralih 

melakukan usaha lain yang membutuhkan modal sedikit 

dan tidak mempunyai biaya yang tinggi, walaupun 

memiliki daerah yang berpotensi dalam mendukung 

budidaya pertanian dan  perkebunan termasuk 

usahaternak sapi potong. 

Pendapatan dari usahatani selain usahaternak sapi 

potong diperoleh dengan mengurangkan penerimaan total 
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usaha dengan biaya yang dikeluarkan untuk usaha 

tersebut. Pendapatan dari usaha non pertanian dilakukan 

dengan mengurangkan penerimaan total dengan biaya 

yang dikeluarkan untuk usaha tersebut. Analisis 

pendapatan rumahtangga peternak dilakukan dengan cara 

menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari 

berbagai jenis usaha (usaha pertanian dan non pertanian). 

Kontribusi usahaternak sapi potong terhadap pendapatan 

rumahtangga merupakan perbandingan antara tingkat 

pendapatan peternak dari usahaternak sapi potong dengan 

tingkat pendapatan rumahtangga dari keseluruhan 

aktivitas usaha yang dilakukan rumahtangga peternak. 

Konsep kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1. 
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1.5 Hipotesis 

 Jumlah kepemilikan ternak berpengaruh positif 

terhadap pendapatan rumahtangga peternak. 

 Pengalaman beternak berpengaruh positif terhadap 

pendapatan rumahtangga peternak. 

 Luas lahan berpengaruh positif terhadap pendapatan 

rumahtangga peternak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

 Hasil penelitian Nurwahyuni (2013) yang 

melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kontribusi usahaternak ayam ras petelur 

terhadap pendapatan rumahtangga di Kecamatan Kras 

Kabupaten Kediri diperoleh kontribusi usaha peternakan 

ayam ras petelur terhadap pendapatan rumahtangga 

masing – masing pada skala I, II, dan III berturut – turut 

adalah 66,92 %, 87,68 %, dan 97,12 %. Umur peternak, 

pendidikan peternak, pemasaran telur, jumlah ternak, dan 

penerimaan peternakan ayam petelur dalam penelitian ini 

berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak ayam 

ras petelur dimana variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap pendapatan peternakan ayam ras 

petelur yaitu variabel jumlah ternak yang mencapai 

25,84% dan variabel penerimaan peternakan ayam ras 

petelur mencapai 40,49%.  

 Hoddi (2011) yang melakukan penelitian tentang 

analisis pendapatan peternakan sapi potong di Kecamatan 

Tanete Rilau, Kabupaten Barru mendapatkan hasil rata-

rata pendapatan per tahun yang diperoleh peternak pada 

stratum A dengan kepemilikan sapi 7-10 ekor sebesar Rp. 

3.705.159/tahun, stratum B dengan kepemilikan sapi 11-

15 ekor sebesar Rp. 6.131.045/Tahun dan stratum C 

dengan kepemilikan sapi 15 ekor ke atas sebesar Rp. 
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9.140.727/Tahun. Pendapatan pertahun yang diperoleh 

peternak pada masing-masing stratum hasilnya tidak 

sebanding dengan UMR (upah minimum regional). 

Sarjana, Utomo dan Pertiwi (2007), menambahkan 

pendapatan rumahtangga peternak sapi  Potong di Desa 

Kembang, Kabupaten Boyolali. Diperoleh rata-rata 

pendapatan rumahtangga petemak sapi  Potong sebesar 

15 juta per tahun, sedangkan kebutuhan hidup layak 

penduduk di Kabupaten Boyolali pada tahun 2007 

sebesar 658 ribu per kapita per bulan atau sekitar 31 juta 

per rumahtangga per tahun. Usaha sapi  Potong 

memberikan kontribusi sekitar 15% terhadap total 

pendapatan rumahtangga atau terbesar ketiga setelah 

usaha dan buruh non pertanian.  

 

2.2 Usaha Peternakan Sapi Potong 

Klasifikasi usaha peternakan di kelompokkan 

menjadi empat kelompok, yaitu: 1) peternakan sebagai 

usaha sambilan, yaitu petani mengusahakan komoditas 

pertanian terutama tanaman pangan, sedangkan ternak 

hanya sebagai usaha sambilan untuk mencukupi 

kebutuhan rumahtangga (subsisten) dengan tingkat 

pendapatan usaha dari peternakan < 30%. 2) peternakan 

sebagai cabang usaha, yaitu peternak mengusahankan 

pertanian campuran dengan ternak dan tingkat 

pendapatan dari usahaternak mencapai 30-70%. 3) 

peternakan sebagai usaha pokok, yaitu peternak 

mengusahakan ternak sebagai usaha pokok dengan 
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tingkat pendapatan berkisar antara 70-100%, dan 4) 

peternakan sebagai industry dengan mengusahakan 

ternak secara khusus (specialized farming) dan tingkat 

pendapatan dari usaha peternakan mencapai 100%. Skala 

peternakan di Indonesia umumnya peternakan rakyat 

berskala kecil dan tingkat usaha masih tradisional yang 

belum dilandasi orientasi ekonomi (Suryana, 2005). 

Sistem pemeliharaan usahaternak sapi potong 

merupakan sistem pemeliharaan ternak sapi potong yang 

berupaya untuk memanfaatkan sumberdaya sebaik 

mungkin. Sistem adalah kumpulan hal atau komponen – 

komponen yang tersusun dalam suatu tatanan yang 

mempunyai keterkaitan yang teratur dari bagian – 

bagiannya dan diorganisir untuk mencapai tujuan 

tertentu. Usahaternak adalah kegiatan atau usaha dimana 

peternak dan rumahtangganya memelihara suatu ternak 

yang bertujuan memperoleh hasil atau pendapatan. 

Menjaga kelangsungan hidup ternak sapi yang sehat dan 

pertumbuhan yang baik, kita harus memelihara dan 

merawat ternak sapi itu dengan baik pula (Departemen 

Pertanian, 2007). 

Salah satu sistem usahaternak sapi potong yang 

masih banyak dilakukan di daerah–daerah di Indonesia 

adalah secara ekstensif (tradisional), yaitu dengan cara 

sapi–sapi tersebut dilepaskan di padang penggembalaan 

dan digembalakan sepanjang hari untuk mencari makan, 

mulai siang sampai sore hari. Ternak tersebut di giring ke 

kandang terbuka, yakni kandang tanpa atap ataupun 
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kandang beratap, didalam kandang, sapi tidak diberi 

pakan tambahan lagi. Peternak sistem tradisional adalah 

peternak yang dalam tata pelaksanaan usahataninya tidak 

terprogram, kandangnya hanya dibuat sekedar untuk 

tempat berlindung dari teriknya matahari diwaktu siang 

dan udara yang dingin di waktu malam, dalam 

pengembalaannya sapi potong hanya dilepas di lapangan 

atau padang rumput (Sudarmono, 2009). 

Keuntungan ekonomis yang diperoleh dari 

usahaternak sapi potong  sebagai lapangan usaha 

(Murtidjo, 1990) antara lain: 

a) Sapi potong dapat memanfaatkan bahwa makanan 

yang rendah kualitasnya, menjadi produksi daging. 

b) Sapi potong sanggup menyesuaikan diri pada lokasi 

atau tanah yang kurang produktif untuk pertanian 

tanaman pangan, dan perkebunan. 

c) Ternak sapi potong membutuhkan tenaga kerja dan 

peralatan lebih murah daripada usahaternak lain, 

misalnya ternak sapi  Potong. 

d) Usahaternak sapi potong bisa dikembangkan secara 

bertahap sebagai usaha komersial sesuai dengan 

tingkat keterampilan, kemampuan modal petani-

peternak. 

e) Limbah ternak sapi potong bermanfaat untuk pupuk 

kandang tanaman pertanian dan perkebunan selain 

sanggup memperbaiki struktur tanah yang tandus. 

f) Angka kematian ternak sapi potong relatif rendah, 

karena utuk usahaternak yang dikelolah secara 
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sederhana rata-rata angka kematian hanya 2 persen 

di Indonesia. 

g) Sapi potong dapat dimanfaatkan tenaganya untuk 

pengangkutan dan pertanian. 

Potensi sapi lokal sebagai penghasil daging belum 

dimanfaatkan secara optimal melalui perbaikan 

manajemen pemeliharaan. Sapi lokal memiliki beberapa 

kelebihan, yaitu daya adaptasi yang tinggi terhadap 

lingkungan setempat, mampu memanfaatkan pakan 

kualitas rendah dan reproduksi yang baik. Sistem 

pemeliharaan di Indonesia dibagi tiga, yaitu: intensif, 

ekstensif dan usaha campuran (mixed farming). 

Pemeliharaan secara intensif, sapi dikandangkan secara 

terus menerus atau hanya dikandangkan pada malam hari 

dan pada siang hari ternak digembalakan (Abidin, 2006). 

Peternakan sapi potong pada umumnya dijalankan 

oleh rakyat yaitu usaha pembibitan dan usaha 

penggemukan, usaha pembiitan yang dilakukan oleh 

peternak merupakan system produksi yang bertujuan 

untuk mnghasilkan keturunan atau anak (pedet) yang 

selanjutnya pedet tersebut dibesarkan dijadikan bibit. 

(Fikar, 2010). 

 Usaha peternakan sapi potong mayoritas masih 

dilakukan dengan pola tradisional dan skala usaha 

sambilan. Hal ini disebabkan oleh besarnya investasi jika 

dilakukan secara besar dan modern, dengan skala usaha 

kecilpun akan mendapatkan keuntungan yang baik jika 
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dilakukan dengan prinsip budidaya modern (Ginting, 

2009). 

Usahatani tidak dapat diartikan sebagai 

perusahaan, tetapi hanya sebagai cara hidup (way of life) 

karena pada kenyataannya kehidupan pertanian tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan rumahtangga petani. 

Petani selalu berusaha agar hasil maksimal sehingga 

dapat mencukupi kebutuhan seluruh kebutuhan 

rumahtangga maupun alat produksi (Hanafie, 2010). 

Usahaternak sapi potong dapat dikatakan berhasil 

bila telah memberikan kontribusi pendapatan dan dapat 

memenuhi kebutuhan hidup peternak sehari-hari, hal ini 

dapat dilihat dari berkembangnya jumlah kepemilikan 

ternak, pertumbuhan berat badan ternak dan tambahan 

pendapatan rumahtangga (Hoddi, dkk. 2011). 

Noferdiman (2000) menyatakan bahwa pendapatan 

rumahtangga  pada usahaternak sapi potong dapat 

ditingkatkan dengan menggunakan pola usahatani 

rumahtangga dengan mengoptimalkan penggunaan 

faktor-faktor produksi rumahtangga terutama tenaga 

kerja sehingga dapat dilakukan pergeseran usahaternak 

dari sebagai usaha sambilan menjadi cabang bahkan 

usaha pokok. 

Fanani (1999) menyatakan bahwa keterkaitan 

antara usahatani dengan sapi potong dapat membentuk 

suatu system pengembangan yang saling mendukung 

dimana hasil ikutan pertanian dapat dimanfaatkan sapi 

poong sebagai sumber pakan, sedangkan kotoran (faeces) 
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pupukkandang dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan 

proses daur ulang biologis yang dapat memperbaiki agro-

ekologi. 

Soekardono (2005) menjelaskan bahwa dalam 

penelitiannya kontribusi usahaternak sapi terhadap 

pendapatan dan distribusi pendapatan petani di daerah 

persawahan irigasi, kontribusi usahaternak sapi terhadap 

pendapatan petani rata – rata masih kecil, yaitu sekitar 

15%, namun bagi petani kecil, yaitu petani dengan luas 

lahan kurang dari 0,50 ha, usahaternak sapi dapat 

menyumbang pendapatan yang cukup berarti. 

Pemeliharaan dua ekor sapi dewasa dapat menghasilkan 

pendapatan bersih sekitar Rp.1,3 juta per tahun dan dapat 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan petani 

sekitar 30%. Rencana Pembangunan Pertanian memiiki 

tiga tujuan dalam pembangunan pertanian diantaranya 

adalah pencapaian ketahanan pangan pengembangan 

agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani (Deptan, 

2005). 

 

2.3 Faktor-Faktor Produksi Usaha Peternakan Sapi 

Potong 

2.3.1 Ternak Sapi Potong 

  Sapi adalah hewan ternak terpenting dari jenis – 

jenis hewan ternak yang dipelihara manusia sebagai 

sumber penghasil daging, susu, tenaga kerja dan 

kebutuhan manusia lainnya. Ternak sapi menghasilkan 

sekitar 50 % kebutuhan daging di dunia, 95 % kebutuhan 
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susu, dan kulitnya menghasilkan sekitar 85 % kebutuhan 

kulit untuk sepatu. Sapi potong adalah salah satu genus 

dari famili Bovidae. Ternak atau hewan – hewan lainnya 

yang termasuk famili ini adalah bison, banteng (bibos), 

kerbau (babalus), kerbau Afrika (Syncherus), dan anoa 

(Abidin, 2002). 

Ternak sapi, khususnya sapi potong merupakan 

salah satu sumber daya penghasil bahan makanan berupa 

daging yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan penting 

artinya di dalam kehidupan masyarakat, sebab seekor 

atau kelompok ternak sapi bisa menghasilkan berbagai 

macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan 

berupa daging, di samping hasil ikutan lainnya seperti 

pupuk kandang, kulit, tulang, dan lain sebagainya 

(Sudarmono, 2009). 

Sapi potong digolongkan menjadi dua golongan 

yaitu sapi tropis dan sapi sub-tropis, kelompok sapi tropis 

memiliki ciri-ciri yang mencolok yang sangat mudah 

dibedakan dibedakan dengan kelompok sapi lainnya. 

Bangsa-bangsa sapi tropis memiliki ciri-ciri pada 

umumnya berpunuk, telinga pada bagian ujung ruuncing, 

kepala panjang dan dahi sempit, kulit longgar dan tipis, 

bahu pendek halus dan rata, kaki panjang serta gerakan 

lincah (Abidin, 2006). 

Jenis sapi potong yang terdapat di Indonesia saat 

ini adalah sapi asli Indonesia dan sapi yang diimpor, baik 

ditinjau dri bentuk luarnya (ukuran tubuh, warna bulu) 

maupun dari genetiknya. Sapi-sapi Indonesia yang 
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dijadikan sumber daging adalah sapi Bali, sapi Ongole, 

sapi PO (peranakan Ongole), sapi Madura dan sapi 

Brahman dan populasi jenis potong yang ada 

penyebarannya ke daerah seluruh Indonesia dianggap 

merata, sedangkan karakteristik dari masing-masing 

tersebut misalnya sapi Bali, sapi PO, Madura dan 

Brahman (Deptan, 2007).  

Sapi bali berat badan mencapai 300-400 kg dan 

persentase karkasnya 56,9%. Sapi Ongole bulu berwarna 

putih bertanduk, bentuk tubuh, berbentuk tubuh rata 

seperti papan dan dagingnya padat, berat badan umur 2,5 

tahun dapat mencapai 650 kg, sehingga cocok dipelihara 

sebagai sapi potong. Sapi Madura bertanduk kecil, warna 

bulu coklat muda atau kekuning-kuningan. Sapi Brahman 

pada bagian muka , lutut kebawah dan jenis gelambir, 

ujung ekor berwarna putih, persentase karkasnya 45%. 

Keistimewaan sapi ini tidak terlalu selektif terhadap 

pakan yang diberikan, jenis pakan (rumput dan pakan 

tambahan) apapun akan dimakannya, termasuk pakan 

yang jelek sekalipun. Sapi potong ini juga lebih kebal 

terhadap gigitan caplak dan nyamuk serta tahan panas 

(Deptan, 2013). 

Kriteria khusus pemilihan bibit sapi potong yang 

harus di perhatikan. Mulai dari postur tubuh (jagrak) 

normal meliputi bentuk kepala, lingkar dada, kaki yang 

besar dan kuat menapak, teracak rata, pinggang dan ruas 

tulang belakang yang lurus, umur (sering di lihat dari 

jumlah gigi dan gurat tanduk), dan yang tak kalah 
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penting yaitu ras dari bakalan sapi potong, karena bentuk 

atau ciri luar sapi berkorelasi positif terhadap faktor 

genetis seperti laju pertumbuhan, mutu dan hasil akhir 

(daging) (Abidin, 2002).  

 

2.3.2 Kandang 

Kandang dimaksudkan untuk melindungi ternak 

dari pengaruh lingkungan yang kurang menguntungkan 

(seperti terpaan angin, guyuran hujan dan sengatan sinar 

matahari) dan mempermudah penanganan ternak yang 

dilakukan, yakni ransum yang diberikan dapat dengan 

mudah dimakan oleh ternak dan peternak dapat dengan 

mudah dan mungkin bisa lebih teliti melakukan 

pengendalian atas pertumbuhan dan kesehatan ternak. 

Secara umum, kandang memiliki dua tipe yaitu kandang 

individu dan koloni. Kandang individe diperuntukkan 

untuk satu ekor sapi. Ukuran disesuaikan dengan tubuh 

sapi, biasanya kandang individu berukuran 2,5 x 1,5 

meter. Kandang koloni, sapi-sapi bakalan ditempatkan 

dalam satu kandang, satuan luas yang diperlukan untuk 

satu ekor sapi umumnya lebih luas daripada kandang 

individuluas minimum adalah 6 m
2
 (Abidin, 2002). 

Pembuatan kandang harus mengedepankan aspek 

lingkungan. Penentuan ataupun pemelihan lokasi 

kandang hendaknya memenuhi ketentuan-ketentuan 

(Deptan, 2007), sebagai berikut. 
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1. tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk 

atupun bangunan-bangunan umum seperti 

sekolah, masjid, rumah sakit dan sebagainya. 

2. tidak ada rasa keberatan dari pihak tetangga 

apabila pembangunan kandang terpaksa harus 

dilakukan pada lokasi yang berdekatan degan 

perumahan penduduk. 

3. pembuangan air limbah dan kotoran harus 

tersalurkan dengan baik. 

4. persediaan air bersih cukup. 

5. jarak kandang dari rumah penduduk adalah 

sekitar 10 meter. 

6. letak areal kandang ataupun lantai kandang 

adalah sekitar 20-310 cm lebih tinggi dari 

permukaan sekitarnya. 

7. areal yang ada masih memungkinkan untuk 

perluasan kandang. 

8. lokasi kandang agak jauh dari tempat-tempat 

keramaian ataupun lalu-lintas manusia dan 

kendaraan. 

 Umumnya kandang tradisional sapi dibuat 

sederhana dan hanya berkapasitas satu sampai dua ekor 

ternak. Kontruksi kandang dibuat dari kayu dengan atap 

genting yang agak rendah (sekitar 2-2,5 meter dari 

tanah). Tempat pakan biasanya juga terbuat dari kayu 

dengan lantai tanah atau semen yang kadang diberi 

jerami (Darmono, 2003). 
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 Peralatan dan perlengkapan pendukung yang 

dibutuhkan untuk memperlancar proses pemeliharaan 

sapi diantaranya sekop, garpu, sabit atau arit, 

kertaddorong, ember, sapu, sikat, sprayer dan selang. 

Sabit dibutuhkan untuk memotong rumput. Kereta 

dorong biasanya digunakan untuk mengangkut pakan 

hijauan serta mengangkut kotoran dan sisa pakan. 

Peralatan penting yang harus ada di peternakan yang 

menjalankan penggemukan sapi adalah timbangan badan, 

pita ukur dan tongkat ukur ( Fikar, 2010). 

Konstruksi sangat menentukan ketahanan 

bangunan, kandang harus dibuat sekokoh mungkin 

sehingga mampu menahan beban dan benturan serta 

dorongan yang kuat dari ternak, mudah dibersihkan, 

mempunyai sirkulasi udara yang baik sehingga tidak 

lembab dan tersedia tempat penampungan kotoran 

beserta saluran drainasenya. Kandang dan perlengkapan 

ditata dengan baik sehingga dapat memberikan 

kenyamanan pada ternak serta memudahkan peternak 

bekerja untuk memberi pakan, minum, membuang 

kotoran dan menangani kesehatan ternak. Konstruksi 

kandang dirancang sesuai dengan agroklimat wilayah 

setempat, tujuan pemeliharaan, dan status fisiologis 

ternak (Sukmawati, 2010). 

 

2.3.3 Pakan 

Produktivitas ternak dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan sampai 70%, sedangkan faktor genetic sekitar 
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30%. Pakan mempengaruhi dari keberhasilan usaha 

penggemukan. Pakan yang diberikan kurang tepat 

mengakibatkan produksi tidak optimal. Pakan juga 

menyumbang biaya produksi yang paling besar dalam 

usaha peternakan, yaitu sekitar 60-80% dari keseluruhan 

biaya produksi. Pakan utama ternak ruminansia adalah 

hijauan, sekitar 60-70%, namun  ketersediaan pakan 

hijauan sangat terbatas. Pengembangan peternakan perlu 

diintegrasikan dengan usaha pertanin sebagai strategi 

dalam penyedianan pakan ternak memlaui optimalisasi 

pemanfaatan limbah pertanian (Agromedia, 2009). 

Usaha penggemukan, aspek yang sangat penting 

adalah pemberian pakan konsentrat. Persoalan yang 

dihadapi peternak di pedesaan adalah belum terbiasa 

memberikan konsentrat untuk memacu pertumbuhan sapi 

dengan alasan biaya yang relatip mahal. Sebagian besar 

peternak sapi potong di pedesaan memberikan pakan 

tambahan berasal dari pencampuran bahan-bahan yang 

bersumber dari lokal setempat, serta memanfaatkan 

limbah pertanian maupun hasil agroindustri, cotohnya 

dedak padi, ampas tahu, ampas tapioka sering digunakan 

sebagai pakan penguat untuk sapi penggemukan, dan 

sebagian kecil peternak telah menggunakan molasses, 

multi-nutrient block and vitamin supplements. 

Pengembangan usaha sapi potong harus didukung dengan 

pengembangan industri pakan melalui optimalisasi 

pemanfaatan sumber-sumber bahan baku lokal spesifik 
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lokasi dan berorientasi pada pola integrasi tanaman-

ternak (Sodiq, 2012). 

 Bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat 

dimakan, dapat diabsorbsi dan bermanfaat bagi ternak 

yang mengandung energi dan zat-zat gizi (atau keduanya) 

di dalam pakan ternak, Konsentrat adalah suatu bahan 

pakan yang mempunyai kandungan serat kasar yang 

rendah dan mudah dicerna, mengandung pati, maupun 

protein tinggi, sehingga nilai nutrien yang terkandung 

pada konsentrat lebih baik dari pada hijauan (Zakariah, 

2012). 

Hijauan segar adalah semua bahan pakan yang 

diberikan kepada ternak dalam keadaan tanpa melalui 

proses teknologi, baik yang dipotong terlebih dahulu atau 

yang langsung dimakan ternak. Pakan konsentrat 

merupakan campuran bahan pakan yang mengandung 

protein lebih dari 12-16 %, pakan konsentrat dapat 

berupa dedak, ampas tahubungkil kedelai, jagung giling, 

bungkil kelapa, urea dan mineral atau campuran dari 

bahan-bahan tersebut dengan tuhuan sebahai peningkat 

produkivitas dan sebagai pakan penguat (Fikar, 2010). 

NRC (2001),  memberikan standar konsumsi 

bahan kering sapi pedet 0,45-2,72 kg/ek/hr untuk bobot 

badan sapi pedet 45-150 kg. NRC (2001) memberikan 

referensi konsumsi protein kasar pada ransum 0,100-

0,598 kg/ek/hr untuk bobot badan sapi pedet 45-150 kg. 

Konsumsi bahan kering sapi pedet untuk semua topografi 

masih termasuk dalam standar NRC untuk pertumbuhan 
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sapi pedet yang baik. Kebutuhan protein dari ransum 

yang didapat sesuai dengan standar NRC yang ditetapkan 

sehingga pertumbuhan tidak terganggu. Standar 

konsumsi bahan kering pakan dapi dara adalah 2,41-

12,50 kg/ek/hr dan konsumsi protein kasar 0,386-1,500 

kg BK/ek/hr untuk sapi dara dengan bobot badan 100-

450 kg. Konsumsi bahan kering untuk sapi dara ketiga 

topografi tersebut masih dalam standar NRC, walaupun 

dalam kisaran nilai bawah. 

 

2.3.4 Tenaga kerja 

Tenaga kerja rumahtangga peternak banyak 

dimanfaatkan untuk mencari rumput dan mengumpulkan 

sisa-sisa hasil pertanian yang dapat dimanfaat sebagai 

pakan ternak sapi potong, pengggunaan tenaga kerja 

dalam usahaternak sapi potong  bahwa pola perbibitan 

lebih banyak menyerap tenaga kerja rumahtangga 

dibanding pola penggemukan (Hartono, 2010). 

Tenaga kerja yaitu kelompok penduduk dalam 

usia kerja yang mampu bekerja atau melakukan kegiatan 

sosial ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja adalah 

tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik 

didalam maupun diluar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat (Simanjuntak, 1985). 

Mubyarto (1994), menyatakan bahwa 

rumahtangga atau rumahtangga terdiri dari sejumlah 
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anggota pemberi tenaga kerja dalam proses produksi dan 

kegiatan lainnya yang terdiri dari pria dan wanita dewasa 

maupun anak-anak. Tenaga kerja yang terdapat dalam 

rumahtangga hendaknya dikelola sebaik mungkin agar 

dapat meningkatkan pendapatan rumahtangga yang lebih 

tinggi. 

Penyerapan tenaga kerja dihitung berdasarkan 

ketersediaan dan penggunaan tenaga kerja. Jumlah 

anggota rumahtangga peternak dapat mempengaruhi 

aktivitas usaha peternak itu sendiri karena jumlah 

anggota rumahtangga dapat mensuplai ketersediaan 

tenaga kerja yang dapat membantu kegiatannya. Dilihat 

dari segi tanggungan rumahtangga, semaki besar jumlah 

anggota rumahtangga maka semakin besar kebutuhan 

rumahtangga yang harus dipenuhi, dengan demikian 

maka akan mendorong petani berusaha memperoleh 

tambahan pendapatan melalui usaha lainnya. 

Sebagaimana terlihat pada penelitian ini bahwa salah satu 

tujuan pengembangan gaduhan sapi potong adalah untuk 

menambah pendapatan rumahtangga. Disisi lain apabila 

ditinjau dari segi tenaga kerja, maka jumlah anggota 

rumahtangga akan menentukan ketersediaan tenaga kerja 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Djaelani, dkk., 

2009). 

Jumlah anggota rumahtangga berpengaruh 

terhadap usaha peternakan, semakin banyak jumlah 

anggota rumahtangga semakin banyak pula kebutuhan 

yang akan dipenuhi oleh rumahtangga, tetapi disisi lain, 
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semakin banyak anggota rumahtangga maka akan 

semakin banyak pula yang akan membantu dalam usaha 

peternakan Rendahnya tingkat pendidikan tersebut akan 

berpengaruh terhadap produktifitas kerja, peningkatan 

kualitas pekerja yang akan dicerminkan oleh tingkat 

pendidikan rata-rata semakin baik, yang akan 

memberikan dampak positif terhadap produktifitas tenaga 

kerja. Semakin lama beternak diharapkan pengetahuan 

yang didapat semakin banyak sehingga keterampilan 

dalam menjalankan usaha peternakan semakin 

meningkat. Semakin tinggi umur seseorang maka ia lebih 

cenderung untuk berpikir lebih matang dan bertindak 

lebih bijaksana. Secara fisik akan mempengaruhi 

produktifitas usahaternak, dimana semakin tinggi umur 

peternak umur maka kemampuan kerjanya relatif 

menurun (Yuhanria, dkk., 2013). 

Produktivitas tenaga kerja merupakan 

perbandingan antara jumlah keluaran (output) dengan 

jumlah masukan (input) yang digunakan. Pengukuran 

produktivitas tenaga kerja ada dua cara yaitu pengukuran 

secara teknis dan secara ekonomis. Tingkat produktivitas 

tenaga kerja secara teknis diperoJeh dengan 

membandingkan jumlah ternak yang dimiliki (ST) 

dengan jumlah tenaga kerja yang diserap, sedangkan 

produktivitas ekonomis diperoleh dari hasiI pembagian 

antara pendapatan dengan jumlah tenaga kerja yang 

diserap, tersedianya tenaga kerja dalam jumlah yang 

memadai, kualitas tenaga kerja yang berkaitan dengan 
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pengalaman beternak dan penyerapan teknologi. Faktor 

penting yang juga diperhatikan pada faktor tenaga kerja 

adalah curahan tenaga kerja. Keterlibatan tenaga kerja 

rumahtangga dalam suatu usaha peternakan berperan 

penting dalam setiap kegiatan usahatani sehubungan 

dengan tingkat produktivitas yang dicirikan oleh 

pendapatan total. (Tatipikalawan, 2012). 

 

2.4 Analisis Pendapatan Usahaternak 

Analisis pendapatan memerlukan data penerimaan 

(revenue) dan pengeluaran (expenses) baik yang 

menyangkut tetap (fixed) maupun biaya operasi 

(operating expenses). Semuanya dalam perhitungan tunai 

(cash). Jumlah yang dijual (termasuk yang digunakan 

untuk keperluan sendiri) dikalikan dengan harga 

merupakan jumlah yang diterima, itulah yang disebut 

penerimaan. Bila penerimaan dikurangi dengan biaya 

produksi hasilnya dinamakan pendapatan (Hernanto, 

1993).  

Analisis pendapatan berguna untuk mengetahui dan 

mengukur apakah kegiatan yang dilakukan berhasil atau 

tidak. Terdapat dua tujuan utama dari analisa pendapatan, 

yaitu menggambarkan keadaan sekarang dari suatu 

kegiatan dan menggambarkan keadaan yang akan datang 

dari perencanaan atau tindakan. 
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2.5 Penerimaan 

Kay et al. (2004), menjelaskan bahwa  penerimaan 

dalam usahatani meliputi seluruh penerimaan yang 

dihasilkan selama periode pembukuan yang sama. 

Boediono (2002), menyatakan bahwa penerimaan adalah 

hasil penjualan output yang diterima produsen dan 

jumlah penerimaan dari suatu proses produksi dapat 

ditentukan dengan mengalikan jumlah produksi yang 

dihasilkan dengan harga jual produk tersebut. 

Penerimaan-penerimaan usahatani mencakup 

banyak hal, yaitu tidak saja penerimaan yang diperoleh 

langsung dari penjualan produksi, tetapi juga 

termasukpenerimaan-penerimaan yang berasal dari hasil 

menyewakan dan atau penjualanbenda-benda modal yang 

kelebihan atau tidak terpakai lagi, menyewakan 

tenagaternak, dan penambahan nilai inventori. 

Penerimaan yang seringkali tidak diperhitungkan adalah 

penerimaan dalam bentuk fasilitas yang diterima petani 

danrumahtangganya dari usahataninya sendiri (fasilitas 

menempati tempat tinggal, fasilitas menggunakan 

kendaraan, dan fasilitas menggunakan produksi usahatani 

untuk konsumsi) dan penerimaan dalam bentuk hadiah 

dan subsidi dari pemerintah (Hernanto, 1993). 

Harga penjualan ternak sapi potong ditentukan oleh 

peternak dengan berdasar pada biaya-biaya yang 

dikeluarkan selama mengelola usaha peternakan tersebut. 

Penerimaan usaha peternakan sapi potong yang diperoleh 

dari penjumlahan antara jumlah sapi yang telah dijual, 
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jumlah ternak sapi yang di konsumsi dan jumlah ternak 

sapi yang masih ada dijumlahkan dengan harga jual 

(Hoddi, dkk. 2011). 

Pemeliharaan sapi bagi petani di pedesaan 

merupakan salah satu peluang kesempatan kerja diluar 

usaha pertanian untuk mendukung kebutuhan hidup dan 

menunjang pendapatan rumahtangga. Keuntungan yang 

diperoleh dari usaha sapi potong berupa anak (pedet), 

tambahan nilai ternak atau kenaikan harga jual, dan 

sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat diuangkan 

untuk keperluan rumahtangga. Penerimaan yang 

diperoleh dari usaha sapi potong yaitu penjualan ternak 

dan nilai sisa ternak. Penjualan ternak hanya dilakukan 

sewaktu-waktu apabila ada kebutuhan rumahtangga yang 

sangat mendesak (Djaelani, dkk., 2009). Rumus 

penerimaan menurut Rosyidi dalam Lorensia dan Mariati  

(2010) sebagai berikut: 

TR = P . Q 

Keterangan : 

TR  : total penermaan/total revenue 

P  : harga/price (Rp) 

Q  : jumlah produk/quantity  

 

2.6 Biaya 

Boediono (2002), menyatakan bahwa biaya 

mencakup suatu pengukuran nilai sumberdaya yang 

harus dikorbankan sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas 

yangbertujuan mencari keuntungan. Berdasarkan volume 
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kegiatan, biaya dibedakan atas biaya tetap dan biaya 

variabel. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang 

dikeluarkan dalam kegiatan produksi yang jumlah 

totalnya tetap pada volume kegiatan tertentu, sedangkan 

biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang jumlah 

totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. 

Komponen biaya produksi yang mesti dikeluarkan 

oleh peternak. Biaya produksi tersebut dibedakan atas 

biaya tetap dan biaya variabel. biaya tetap merupakan 

biaya yang harus dikeluarkan misalnya gaji pegawai 

bulanan, penyusutan, bunga atas modal, pajak bumi dan 

bangunan dan lain-lain. Biaya variabel yang digunakan 

dalam usaha peternakan sapi potong adalah biaya pakan, 

vaksin, tenaga kerja, dan listrik. Biaya yang dikeluarkan 

untuk keperluan produksi sapi yang biasanya habis dalam 

satu kali produksi, semakin banyak jumlah ternak sapi 

potong maka biaya variabel yang dikeluarkan akan 

semakin besar pula (Hoddi, 2011). 

Daniel (2004), menyatakan bahwa biaya produksi 

adalah kompensasi yang diterima oleh para pemilik 

faktor-faktor produksi atau biaya-biaya yang dikeluarkan 

oleh petani dalam proses produksi, baik secara tunai 

maupun secara tidak tunai. Biaya tunai terdiri dari upah 

kerja untuk biaya persiapan dan penggarapan tanah, upah 

kerja untuk pemeliharaan ternak, biaya untuk membeli 

pupuk dan pestisida, dan lain-lain. Biaya tidak tunai 

terdiri dari biaya panen, bagi hasil, sumbangan dan pajak. 
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Biaya yang dikeluarkan oleh peternak penggaduh 

yaitu investasi dan biaya produksi. Investasi yang 

dikeluarkan peternak yaitu biaya pembuatan kandang dan 

peralatan yang berulang sesuai dengan masa pakai 

masing-masing peralatan. Biaya operasional terdiri dari 

biaya pakan, biaya kesehatan, biaya pembagian 

keuntungan, biaya tenaga kerja, Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) serta sewa lahan dan perbaikan 

kandang (Zulfanita, dkk., 2009). Biaya produksi terdiri 

dari biaya tetap (biaya penyusutan kandang dan 

perlaratan, tenaga kerja tetap, pajak, sewa tanah, bunga 

pinjaman) dan biaya variabel (biaya pakan, tenaga kerja 

lepas, IB, obat, vitamin, transport, listrik, perbaikan 

sarana, dan perbaikan sarana) (Mastuti, 2009). 

Total biaya merupakan sejumla biaya sejumlah 

biaya yang dikeluarkan dalam suatu usahaternak. Biaya 

ini terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya 

variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang di keluarkan 

untuk sarana poduksi dan berkali-kali dapaat 

dipergunakan. Biaya tetap ini antara lain berupa lahan 

usaha, kandang, peralatan yang digunakan, dan sarana 

transportasi. Total biaya bervariasi 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 di 

usahakan (Hoddi, 2011). Total biaya usahaternak 
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dihitung berdasarkan rumus yang dikemukakan oleh 

Sukirno Lorensia dan Mariati  (2010) sebagai berikut: 

TC = TFV + TVC 

Keterangan:  

TC = Total Cost (Biaya Total) pada Sapi Potong 

TFC = Total Fixed Cost (Total Biaya tetap) pada Sapi 

Potong 

TVC = Total Variabel Cost (Total Biaya Variabel) pada 

Sapi Potong 

 

2.7 Pendapatan 

Pendapatan secara umum didefinisikan sebagai 

selisih antara besarnya penerimaan dengan pengeluaran. 

Pendapatan dalam usaha peternakan rakyat pada 

umumnya merupakan penambahan pendapatan petani, 

karena merupakan usaha sekunder dalam usaha tani. 

Pendapatan usaha ternak berbeda – beda antara usaha 

ternak yang satu dengan usaha ternak yang lain, karena 

terdapat perbedaan jenis dan jumlah luasan usaha ternak, 

tingkat produksi dan keefisianan penggunaan faktor 

produksi.  

Kebutuhan kehidupan manusia dapat dipenuhi 

dengan melakukan berbagai aktivitas dengan berbagai 

macam tujuan. Salah satunya adalah untuk memperoleh 

pendapatan. Hartono (2010) mengemukakan pendapatan 

adalah uang yang diberikan dan diterima kepada subyek 

ekonomi berdasarkan prestasi – prestasinya yang 

diserahkan yaitu berupa pendapatan dari pekerjaan, 
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pendapatan dari yang dilakukan sendiri, usaha 

perorangan dan pendapatan dari kekayaan serta dari 

sektor subsisten. Pengertian pendapatan subsisten adalah 

pendapatan yang diterima dari usaha – usaha tambahan 

yang tidak dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

rumahtangga.  

Untuk memperoleh ukuran pendapatan dan 

keuntungan usaha ternak beberapa istilah perlu 

diperhatikan antara lain (Kay et al., 2004) : 

1. Penerimaan bersih tunai usaha tani (net cash farm 

income) didefinisikan sebagai selisih antara total 

penerimaan tunai dengan total pengeluaran tunai.  

2. Pendapatan bersih usaha tani (net farm income) 

adalah penerimaan bersih tunai dikurangi 

pengeluaran tidak tunai ditambah nilai produk 

yang digunakan oleh rumahtangga.  

 

2.8 Pengertian Pendapatan Rumahtangga Peternak  

Pendapatan Rumahtangga adalah pendapatan / 

penghasilan yang diterima oleh rumahtangga 

bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala 

rumahtangga maupun pendapatan anggota-anggota 

rumahtangga. Pendapatan rumahtangga dapat berasal dari 

balas jasa faktor produksi tenaga kerja / pekerja (upah 

dan gaji, keuntungan / untung, bonus, dan lain lain), balas 

jasa kapital (bunga, bagi hasil, dan lain lain), dan 

pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain 

(transfer).  
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Hartono (2010) menyatakan bahwa dalam 

meninjau pendapatan rumahtangga perlu dibedakan 

antara yang berbentuk uang tunai dan yang berbentuk 

barang. Uang tunai yang diperoleh bagi rumahtangga ini 

biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – 

hari. Walaupun arus uang tunai itu penting untuk 

mengukur pendapatan rumahtangga, tetapi ukuran 

tersebut tidak menggambarkan keadaan seluruhnya. 

Pendapatan rumahtangga peternak tidak hanya berasal 

dari usaha ternak, tetapi ukuran tersebut tidak 

menggambarkan keadaan seluruhnya. Pedapatan 

rumahtangga peternak tidak hanya berasal dari usaha 

ternak, tetapi juga berasal sumber lain.  

Perhitungan pendapatan dari sumber lain akan 

dilakukan sebagai berikut.  

a. Usaha tanaman pangan diperoleh dengan pengurangan 

total penerimaan usaha tani dengan pengeluaran usaha 

tani.  

b. Usaha dagang diperoleh dengan menilai besarnya 

pendapatan dalam setahun yang diperoleh langsung 

dari jawaban peternak.  

c. Pegawai negeri yang berasal dari pendapatan yang 

dibawa pulang peternak sesuai dengan jabatan yang 

bersangkutan.  

d. Buruh tani dihitung dari hari kerja dalam setahun 

dikalikan upah.  

e. Pendapatan dari sumber – sumber lain akan dihitung 

dengan cara yang paling sesuai.  
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Pendapatan rumahtangga dapat lebih dari satu 

macam sumber pendapatan. Sumber pendapatan yang 

beragam dapat terjadi karena anggota rumahtangga yang 

bekerja melakukan lebih dari satu macam jenis kegiatan 

atau masing-masing anggota rumahtangga mempunyai 

kegiatan yang berbeda satu dengan lainnya. Faktor 

lainnya yang mempengaruhi keragaman sumber 

pendapatan adalah penguasaan faktor produksi. 

Pendapatan sendiri diperoleh sebagai hasil bekerja atau 

jasa aset dan sumbangan dari pihak lani. Kumpulan 

pendapatan dari berbegai sumber pendapatan tersebut 

merupakan total pendapatan rumh tangga (Supadi dan 

Nurmanaf, 2008). 

White (1990) yang disitasi oleh Hartono (2005) 

mengatakan bahwa kebanyakan rumahtangga pedesaan 

memperoleh pendapatannya yang berasala berbagai 

aktivitas usaha pertanian (on farm), usaha diluar 

pertanian (off farm) dan usaha di luar sektor pertanian 

(non farm). Pendapatan on farm adalah pendapatan yang 

bersumber dari usaha pertanian seperti usaha tani 

tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. 

Pendapatan Off Farm  adalah pendapatan yang 

bersumber dari usaha di luar pertanian sedangkan 

pendapatan Non Farm adalah pendapatan yang diperoleh 

dari usaha non pertanian.  

Pendapatan rumahtangga umumnya tidak berasal 

dari satu sumber tetapi dapat berasal dari dua atau lebih 

sumber pendapatan. Ragam smber pendapatan itu 
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dipengaruhi oleh tingkat pendapatan itu sendiri. Tingkat 

pendapatan yang rendah mengharuskan anggota 

rumahtangga berusaha bekerja lebih giat untuk 

memenuhi kebutuhan. Sebagian rumahtangga merasa 

bahwa bekerja lebih giat tidak menambah curahan jam 

kerja dari kegiatan yang ada tetapi juga melakukan 

kegiatan lain (Nurmanaf, 1989 dalam Hartono, 2005) 

yang merumuskan struktur pendapatan rumahtangga di 

pedesaan adalah : 

I = +  

Keterangan :  

I = pendapatan total rumahtangga peternak (Rp/tahun). 

Pi = pendapatan dari sektor pertanian ke i (Rp/tahun). 

Npi = pendapatan dari sektor non pertanian ke i 

(Rp/tahun). 

 

Pendapatan usaha tani merupakan selisih antara 

penerimaan dan biaya sedangkan pendapatan non usaha 

tana merupakan hasil yang diperoleh dari upah untuk 

setiap tenaga kerja yang dicurahkan dipasar tenaga kerja, 

maka dengan memasukana pendapatan lainnya, maka 

pendapatan total rumahtangga dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

 

Keterangan  

I  = pendapatan rumahtangga 

Pqi  = Harga output pertanian ke i 
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Qi  = Jumlah output pertanian ke i 

Pxi = Harga input pertanian ke i 

Qi  = Jumlah input pertanian ke i 

W  = pendapatan off farm 

V  = pendapatan non farm (luar pertanian) 

 

Pendapatan dalam usaha ternak sapi potong 

ditentukan oleh besarnya penerimaan dari penjualan sapi 

potong dan besarnya biaya produksi, sedangkan besarnya 

penerimaan ditentukan oleh jumlah produksi dan harga 

produk yang dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi 

pendapatan antara lain luasan usaha tani, tingkat 

produksi, pilihan dan kombinasi cabang usaha, 

keefisiensi penggunaan tenaga kerja (Ardhani, 2008).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukolilo 

Kecamatan Jabung  Kabupaten Malang pada bulan 

Januari tahun 2014. Desa Sukolilo Kecamatan Jabung ini 

ditetapkan karena di desa ini banyak peternak sapi 

potong yang memelihara sapi potong skala rumahtangga 

di wilayah Kecamatan Jabung yaitu sebanyak 14,3 persen 

dari seluruh populasi peternak di Kecamatan Jabung 

 

3.2 Populasi dan Penentuan Sampel 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

survey dan pengamatan terhadap populasi peternak sapi 

potong. Metode pengambilan sampel dengan metode 

purposive sampling, yaitu mengamati peternak sapi 

potong di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten 

Malang yang memenuhi kriteria yaitu memelihara sapi 

potong dengan manajemen tradisional dan saapi yang 

dipelihara milik sendiri serta pengalaman 

pemeliharaannya diatas 2 tahun. Populasi pada penelitian 

ini adalah keseluruhan jumlah peternak sapi potong di 

Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, 

adapun populasi peternak sapi potong yaitu sebanyak 103 

peternak dan 57 diantaranya sampel purposive sampling.   

 Sampel merupakan bagian dari populasi dan 

representative (mewakili) jumlah populasi yang ada pada 
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penelitian ini. Penentuan sampel dilakukan dengan 

menggunakan rumus Slovin dalam Umar, (2003) sebagai 

berikut : 

 

Keterangan :  

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah Populasi 

e  = Tingkat kelonggaran 

 

Tingkat kelonggaran 10% digunakan dengan dasar 

jumlah populasi tidak lebih dari 2000 (Sugiyono. 2003). 

Sehingga jumlah sampel yang didapatkan yaitu 

 

 

 

 = 36 

  

3.3 Jenis dan Sumber Data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan sekunder meliputi data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data primer adalah data yang diperoleh dari 

hasil pengamatan di lapangan dan diperoleh melalui 

wawancara dengan peternak yang terpilih menjadi 

responden dan juga dengan pihak-pihak yang terlibat 
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dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan 

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun 

secara terstruktur dan dipersiapkan terlebih dahulu, untuk 

memperoleh gambaran tentang masukan, keluaran, serta 

besarnya kegiatan usaha peternakan sapi potong, kegiatan 

usahaternak non sapi potong, kegiatan usahatani, dan 

kegiatan diluar usahatani dan usahaternak. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 

pengumpulan dari bahan tertulis atau pustaka yang dapat 

dipercaya dan berhubungan dengan penelitian berupa 

hasil penelitian, dan data-data pendukung lainnya yang 

diperoleh dari instansi yang terkait seperti Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, 

BPS sensus pertanian dan literatur yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

3.4.1 Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee). 

Peneliti menggunakan wawancara bebas yaitu pewancara 

bebas menanyakanapa saja, tetapi juga mengingat akan 

data apa yang akan dikumpulkan. 
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3.4.2 Kuisioner (Angket)  

Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam penelitiannya. Peneliti menggunakan kuisioner 

tertutup, yaitu kuisioner yang sudah disediakan 

pertanyaanya sehingga responden tinggal menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner. 

 

3.5 Analisis Data 

Secara keseluruhan penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif untuk menggambarkan objek 

penelitian secara lengkap. Analisis deskriptif merupakan 

analisis yang menitikberatkan pada penggambaran atau 

deskripsi data yang telah diperoleh Analisis ini meliputi 

gambaran kondisi usaha peternakan sapi potong di Desa 

Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, berupa 

deskripsi karakteristik peternak, tatalaksana usaha 

peternakan sapi potong, pendapatan peternak dari 

usahaternak sapi potong, pendapatan usahatani selain 

usahaternak sapi potong, pendapatan usahaternak selain 

ternak sapi potong, pendapatan di luar usahatani, 

pendapatan rumahtangga peternak, dan kontribusi 

pendapatan usahaternak sapi potong terhadap pendapatan 

rumahtangga peternak. 

 

3.5.1 Analisis Pendapatan Usahaternak Sapi Potong 

Pendapatan usahaternak sapi potong merupakan 

hasil pengurangan dari penerimaan yang diperoleh 
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dengan biaya yang dikeluarkan dalam usahaternak sapi 

potong tersebut. Penerimaan yang diperoleh dari 

usahaternak sapi potong dibedakan atas penerimaan tunai 

dan tidak tunai. Penerimaan tunai meliputi nilai 

penjualan ternak sapi potong dan hasil sampingan, 

sedangkan penerimaan tidak tunai meliputi perubahan 

nilai ternak. 

Biaya yang digunakan dalam usahaternak sapi 

potong juga dibedakan atas biaya tunai dan tidak tunai. 

Biaya tunai dibedakan lagi menjadi biaya tetap tunai dan 

biaya variabel tunai. Biaya tetap tunai meliputi biaya air, 

listrik (untuk usahaternak sapi potong), telepon (untuk 

usahaternak sapi potong), sewa dan pajak lahan, serta 

perawatan kandang, selanjutnya biaya variabel tunai 

meliputi biaya pakan (hijauan dan penguat), biaya IB dan 

minyak tanah, perlengkapan dan tenaga kerja upahan. 

Biaya tidak tunai juga dibedakan menjadi biaya 

tetap tidak tunai dan biaya variabel tidak tunai. Biaya 

tetap tidak tunai meliputi biaya penyusutan (kandang, 

peralatan dan ternak), sedangkan biaya variabel tidak 

tunai adalah biaya tenaga kerja rumahtangga.  

Untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh 

peternak dari usaha peternakan sapi potong maka 

digunakan rumus analisa pendapatan : 

Y = P + Q - M - N - O 

Keterangan :  

Y = Pendapatan dari ternak sapi potong (Rp/tahun). 

P  = Nilai ternak sapi potong pada akhir tahun (Rp).  
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Q = Nilai ternak sapi potong yang dijual selama satu 

tahun (Rp). 

M = Nilai ternak sapi potong pada awal tahun (Rp).  

N = Nilai ternak sapi potong yang dibeli selama satu 

tahun (Rp). 

O = Biaya pemeliharaan selama satu tahun (Rp). 

 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran untuk 

proses produksi sebagai hasil penjumlahan dari biaya 

tetap dan biaya tidak tetap. Secara sistematis dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

TC = TFV + TVC 

Keterangan:  

TC = Total Cost (Biaya Total) pada Sapi Potong 

TFC = Total Fixed Cost (Total Biaya tetap) pada Sapi 

Potong 

TVC = Total Variabel Cost (Total Biaya Variabel) pada 

Sapi Potong 

 

3.5.2 Analisis Pendapatan Rumahtangga Peternak 

Untuk mengetahui besarnya pendapatan 

rumahtangga peternak, dilakukan penjumlahan antara 

pendapatan dari usahaternak sapi potong, pendapatan 

usahatani selain usahaternak sapi potong, dan pendapatan 

di luar usahatani. Persamaan yang digunakan adalah 

sebagai berikut (Noermanaf, 1998) : 

IP = +  
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Keterangan :  

IP = pendapatan total rumahtangga peternak (Rp/tahun). 

Pi = pendapatan usahaternak sapi potong (Rp/tahun). 

Pt = pendapatan usahatani selain usahaternak sapi potong 

(Rp/tahun). 

 

Perhitungan pendapatan dari sumber lain selain 

usahaternak sapi potong dilakukan sebagai berikut : 

1. Pendapatan dari usahatani selain usahaternak sapi 

potong diperoleh dengan mengurangkan penerimaan 

total usaha dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

selain usahaternak sapi potong tersebut, 

2. Pendapatan dari luar usahatani, meliputi pendapatan 

dari usaha dagang, wiraswasta, buruh tani, pegawai 

negeri, dan lain sebagainya. 

 

3.5.3 Analisis Kontribusi Pendapatan Usahaternak 

Sapi Potong terhadap Pendapatan 

Rumahtangga Peternak 

 

Kontribusi pendapatan usahaternak sapi potong 

terhadap pendapatan rumahtangga peternak dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan : 
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Keterangan : 

KP= kontribusi pendapatan usahaternak sapi potong 

terhadap pendapatan rumahtangga peternak (%) 

X = pendapatan bersih usahaternak sapi potong 

(Rp/peternak/tahun), dan 

Y = pendapatan rumahtangga peternak 

(Rp/peternak/tahun) 

 

3.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda  

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui nilai pengaruh variable (positif atau negatif) 

terhadap pendapatan peternak usahaternak sapi potong  

dengan menggunakan persamaan : 

 

Y= a + bX1 + cX2 + dX3 + eX4 + fX5 + gX6 + hX7 + iX8 

 

Keterangan: 

Y = pendapatan sapi potong (Rp/tahun) 

X1 = umur peternak (tahun) 

X2 = pendidikan peternak (tahun) 

X3 = jumlah ternak (ekor) 

X4 = jumlah anggota rumahtangga (orang) 

X5 = pengalaman beternak (tahun) 

X6 = luas lahan (m
2
) 

X7 = penerimaan peternak usahaternak sapi potong 

(Rp/tahun). 

X8 = penerimaan peternak usahaternak selain sapi potong 

(Rp/tahun). 
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3.6 Batasan Istilah 

1. Peternak sampel adalah peternak yang 

mengusahakan ternak sapi potong skala 

rumahtangga yang mengikuti kelompok peternak 

di Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten 

Malang. 

2. Peternak sampel adalah peternak yang 

mengusahakan ternak sapi potong skala 

rumahtangga yang mengikuti kelompok peternak 

di Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten 

Malang. 

3. Usahaternak adalah kegiatan atau usaha dimana 

peternak dan rumahtangganya memelihara ternak 

yang bertujuan memperoleh hasil dan pendapatan. 

4. Sistem usahaternak sapi potong adalah suatu 

sistem usaha yang terdiri dari komponen-

komponen yang saling berkaitan terhadap usaha 

pemeliharaan sapi potong dimulai dari pengadaan 

bibit sampai dengan ternak dapat dipasarkan. 

5. Usaha non ternak sapi potong adalah usaha utama 

yang dilakukan peternak diluar usahaternak sapi 

potong. 

6. Sistem pemeliharan ternak adalah sistem 

pemeliharaan budidaya ternak yang berupaya 

untuk memanfaatkan sumberdaya sebaik mungkin 

sehingga diperoleh produksi yang diinginkan. 
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7. Peternak sapi potong adalah individu yang 

mengusahakan sapi potong skala rumahtangga 

dari mulai anakan hingga dapat berproduksi. 

8. Sapi potong adalah ternak sapi pedaging yang 

siap dijual pada saat masih hidup dengan bobot 

dan usia tertentu. 

9. Satuan Ternak (ST) yaitu ukuran yang digunakan 

berdasarkan umur ternak, pedet (1 – 6 bulan) 

setara 0,25 ST; dara atau pejantan muda (6 – 12 

bulan) setara 0,5 ST dan sapi dewas (> 12 bulan) 

setara 1 ST. 

10. Total penerimaan rumahtangga adalah total 

penerimaan yang berasal dari usahaternak sapi 

potong dan total penerimaan usaha yang 

dilakukan diluar usahaternak sapi potong. 

11. Penerimaan usaha non sapi potong adalah nilai 

uang yang diperoleh oleh keluarga petani 

peternak sapi potong dari usaha pertanian, 

wiraswasta dan pegawai negeri sipil (PNS) 

selama waktu tertentu.  

12. Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan 

dengan total biaya produksi dalam waktu tertentu. 

13. Kontribusi adalah seberapa besar sumbangan atau 

masukan yang diberikan dari hasil pendapatan 

usahaternak sapi potong tersebut. 

14. Kontribusi pendapatan rumahtangga adalah 

seberapa besar sumbangan atau masukan 
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pendapatan usahaternak sapi potong terhadap 

pendapatan rumahtangga. 

15. Hasil produksi sapi potong adalah hasil akhir 

yang diperoleh dari produksi kegiatan 

usahaternak sapi potong.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Wilayah Penelitian 

Desa Sukolilo merupakan salah satu desa di dalam 

wilayah Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Propinsi 

Jawa Timur. Desa Sukolilo berada pada ketinggian 523 

meter di atas permukaan laut dengan rata-rata suhu udara 

22,26°C. Iklim di wilayah Desa Sukolilo termasuk ke 

dalam iklim tropis yaitu musim kemarau dan musim 

penghujan. Periode musim kemarau jatuh pada bulan Mei 

hingga bulan Agustus, sedangkan periode musim 

penghujan jatuh pada bulan September hingga bulan 

April.  

Batas-batas wilayah Desa Sukolilo yaitu sebelah 

Utara berbatasan dengan Desa Kemantren sebelah Timur 

berbatasan dengan Desa Sidomulyo; sebelah Selatan 

berbatasan dengan Desa Simberpasir; dan sebelah Barat 

berbatasan dengan Desa Gunungjati. Desa Sukolilo 

terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dengan 30 Rukun 

Tetangga (RT). Desa Sukolilo  terletak sekitar 87 km dari 

Ibu Kota Kabupaten Malang. Luas wilayah Desa 

Sukolilo adalah 321,328 Ha dengan kompisisi tanah tegal 

seluas 65,5 Ha; pemukiman 161,5 Ha; sawah 115 Ha dan 

lain-lain seluas 53,828 Ha.  

Desa Sukolilo sebagian besar penduduknya bekerja 

sebagai petani dengan populasi sebanyak 1300 orang 

(Laporan Tahunan Desa Sukolilo, 2013). Jenis ternak 
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yang terdapat di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung adalah 

ayam buras, sapi potong, itik, kambing, kambing dan 

kerbau. Populasi ternak di Desa Sukolilo dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Populasi Ternak di Desa Sukolilo 

Jenis ternak Jumlah (ekor) 

Sapi 152 

Ayam  12.000 

Kambing 210 

Itik 143 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

 

4.2 Karakteristik Responden  

Karakteristik petani responden dalam penelitian 

meliputi umur, tingkat kependidikan, pengalaman 

beternak, jumlah anggota rumahtangga, jumlah ternak 

yang dimiliki serta tujuan memelihara sapi potong. 

Jumlah peternak responden sebagai sampel penelitian 

sebanyak 36 orang peternak sapi potong di Desa Sukolilo 

Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.  

 

4.2.1 Umur Responden 

Umur peternak berhubungan dengan kemampuan 

fisik dalam melakukan segala aktivitas. Umur merupakan 

salah satu variabel yang menentukan didalam melakukan 

salah satu usaha. Umur ini berkaitan erat dengan 

kemampuan fisik dan daya pikir peternak. Semakin tua 
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umur seseorang kemungkinan akan semakin lemah 

kemampuan fisik dan kemampuan berpikir yang relatif 

menjadi lebih lamban. Karasteristik responden 

berdasarkan umurdapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Karasteristik Responden Berdasarkan Umur 

 

Gambar 2, terlihat bahwa umur responden 

sebagian besar termasuk dalam usia produktif (20-60 

tahun) sebanyak 72,22% dan sisanya 27,78 % berusia 

lanjut (di atas 60 tahun).  Umur merupakan salah satu 

karakteristik penting dari petani karena umur mempunyai 

hubungan terhadap pengalaman, kemampuan kerja, dan 

kematangan prsikologis.  Petani yang umurnya sudah tua 

maka pengalamannya akan lebih banyak dan secara 

psikologis lebih matang, kondisi ini diasumsikan petani 

akan lebih menguasai usaha yang dikelolanya namun 

16,67%

33,33%
22,22%

27,78%
27 - 36 tahun

37 - 46 tahun

47 - 56 tahun

57 - 66 tahun
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semakin tua umur maka kemampuan kerjanya akan 

menurun (Agussabti, 2002). Widiati, Santosa, Widodo 

dan Masyhuri (2002) menjelaskan bahwa umur produktif 

tenaga kerja antara 25-60 tahun sehingga dinilai mampu 

untuk mengembangkan diri dan mengembangkan 

usahataninya. 

 

4.2.2 Pendidikan Responden 

Pembagian peternak menurut tingkat 

pendidikannya didasarkan pada jenjang pendidikan yang 

telah dilalui peternak. Berdasarkan Gambar 3, tingkat 

pendidikan peternak sapi potong yang diamati di lokasi 

penelitian masih rendah, karena peternak responden di 

Desa Sukolilo Kecamatan Jabung sebagian besar berada 

pada jenjang tamat sekolah dasar (SD) atau sederajat 

yaitu sebesar 61,11 persen.  

 

 
Gambar 3. Karasteristik Responden berdasarkan 

Pendidikan 

25%

61,11%

8,33%
6,11%

Tidak sekolah

SD

SMP

SMA
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Rendahnya pendidikan petani dikhawatirkan akan 

menurunkan kualitas sektor pertanian karena petani 

kurang merespon tuntutan pasar (Harijati, 2007). 

Pendidikan berfungsi sebagai proses untuk menggali dan 

mengontrol potensi yang ada untuk dikembangkan dan 

dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas hidup seseorang 

(Tilaar, 1997). Pendapat Tilaar (1997) mengandung arti 

bahwa dengan meningkatnya tingkat pendidikan 

seseorang maka potensinya lebih tergali dan dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki hidup. 

Tingkat pendidikan dinilai mempunyai pengaruh 

terhadap cara berpikir, sikap, perilaku dan menentukan 

kemampuan seseorang untuk mencari informasi (Harijati, 

2007) 

Mosher (1985) berpendapat pendidikan adalah 

faktor pelancar dalam pertanian. Pendidikan merupakan 

sarana untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh 

peternak. Peranan pendidikan didaerah pedesaan 

terutama adalah untuk mengurangi pengaruh dari 

kepercayaan dan tradisi yang menghambat 

pembangunan. Pendidikamn menanamkan tata nilai baru 

yang akan merubah perilaku penduduk untuk bergerak 

kearah kemajuan. Tingkat pendidikan, pengetahuan dan 

ketrampilan yang tinggi dapat meningkatkan 

kesejahteraan peternak. 

Petani yang tingkat pendidikannya tinggi biasanya 

lebih kreatif, terbuka dan mempunyai tingkat adopsi 
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teknologi yang tinggi.  Rendahnya tingkat pendidikan 

formal dapat diimbangi dengan pendidikan non formal 

seperti penyuluhan, pembinaan dan pelatihan yang lebih 

intensif. Oleh karena itu, penyuluhan atau pembinaan 

yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau swasta harus 

dilakukan sesuai dengan tingkat pendidikan dan 

menggunakan cara yang lebih menarik agar mendapat 

perhatian dan mudah difahami oleh petani.   

 

4.2.3 Pengalaman Beternak 

Lama usaha beternak berkaitan dengan tingkat 

pengalaman yang diperoleh peternak dalam melakukan 

suatu usaha peternakan. Mosher (1985) menyatakan 

bahwa lama usaha merupakan pengalaman yang dapat 

diambil manfaatnya sehingga dapat membantu peternak 

dalam usahanya, karena semakin lama usahanya semakin 

banyak pengalaman yang diperoleh peternak. Slamet dan 

Asngari (1989) menambahkan bahwa pengalaman yang 

diperoleh seseorang akan memberikan pengaruh terhadap 

perilaku yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap. Pengalaman akan mempengaruhi pemahaman 

peternak didalam upaya menunjang manajemen usaha 

ternaknya. Lama usaha beternak dari peternak dapat 

dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Karasteristik Responden berdasarkan 

Pengalaman 

 

Kisaran pengalaman responden antara 3 - 44 tahun, 

persentase pengalaman petani terbesar berada pada 

kisaran 1 – 10 tahun sebesar 33,33%. Total responden 

yang pengalamannya di atas 10 tahun sebanyak 66,67% 

dan sisanya 33,33% pengalamannya di bawah 10 tahun 

(Gambar 4). Pengalaman merupakan salah satu cara 

untuk belajar dan menemukan pengetahuan sehingga 

dengan pengalaman yang banyak maka proses belajar 

dan pengetahuan yang dikuasai petani relatif bertambah. 

Pengalaman juga turut menentukan terhadap pemilihan 

dan tingkat adopsi inovasi teknologi, jika seorang petani 

banyak pengalami kegagalan dalam usahataninya maka 

akan berhati-hati dalam memutuskan suatu inovasi, 

sebaliknya jika pengalaman banyak berhasil maka akan 

lebih responsif terhadap inovasi teknologi yang 

ditawarkan (Agussabti, 2002).  

33,33%

22,22%

25%

19,45%
1 - 10 tahun

11 - 20 tahun

21 - 30 tahun

31 - 40 tahun
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4.2.4 Jumlah Anggota Rumahtangga 

Anggota rumahtangga terbesar berkisar antara 2 - 4 

orang/KK yaitu 50% (Gambar 5). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota 

rumahtangga sebesar 4,58 orang. Jumlah anggota 

rumahtangga mempengaruhi perilaku produksi dan 

perilaku konsumsi rumahtangga. Semakin tinggi jumlah 

anggota rumahtangga maka semakin tinggi perilaku 

konsumsi rumahtangga. Semakin tinggi perilaku 

konsumsi akan mempengaruhi perilaku produksi dari 

rumahtangga tersebut.  

 
Gambar 5. Karasteristik Responden berdasarkan Jumlah 

Anggota Rumahtangga 

 

Perilaku produksi rumahtangga mempengaruhi 

perilaku konsumsi yang terjadi melalui perubahan 

pendapatan. Perilaku ini dapat dilihat dari persamaan 

permintaan barang (Elly, 2008). Sedangkan perilaku 

konsumsi mempengaruhi perilaku produksi dapat dilihat 

50%
41,67%

8,33%

2 - 5 orang

5 - 7 orang

8 - 10 orang
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melalui karakteristik rumahtangga. Perubahan internal 

dalam rumahtangga misalnya terjadi perubahan struktur 

demografi rumahtangga. Struktur demografi 

rumahtangga ini dapat dilihat dari ukuran rumahtangga 

dan jumlah pekerja. Apabila terjadi perubahan struktur 

rumahtangga yang berdampak pada jumlah konsumsi 

maka akan menyebabkan terjadi perubahan rasio 

konsumsi dan pekerja. Rumahtangga akan mengurangi 

waktu santai dengan menambah waktu untuk bekerja dan 

memperoleh pendapatan. 

 

4.3 Karasteristik Usaha Peternakan Sapi Potong 

4.3.1 Jumlah Kepemilikan Ternak 

Ternak sapi potong yang dipelihara oleh peternak 

di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung adalah sapi jenis 

persilangan Limousin, Simmental dan Peranakan Friesian 

Holstein (PFH). Ternak sapi yang dimiliki oleh peternak 

terdiri dari pejantan, indukan dan pedet. Rata-rata 

kepemilikan sapi potong  responden di Desa Sukolilo 

Kecamatan Jabung adalah 2,36 ekor 
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Gambar 6. Karasteristik Responden berdasarkan Jumlah 

Kepemilikan Ternak 

 

Gambar 6 menunjukkan bahwa kepemilikan sapi di 

Desa Sukolilo Kecamatan jabung  sebagian besar adalah 

1-2  ekor (66,11 %), diikuti oleh kepemilikan 3 - 4 ekor 

(33,33 %), dan kepemilikan > 5 ekor hanya 5,56%. 

Kepemilikan ternak sapi yang masih dalam skala kecil ini 

pada masing-masing peternak juga disebabkan karena 

ternak sapi sebagian besar hanya dijadikan sebagai 

tabungan rumahtangga dan  keterbatasan modal yang 

dimiliki peternak. 

Jumlah ternak sapi yang dipelihara petani, pada 

umumnya dari tahun ke tahun relatif stabil dengan alasan 

jumlah ternak yang terlalu besar memerlukan biaya dan 

waktu yang lebih besar sehingga bila jumlah ternak 

bertambah akibat kelahiran, petani akan menjual 

ternaknya sebagian. Penjualan ternak merupakan salah 

61,11%

33,33%

5,56%

1 - 2 ekor

3 - 4 ekor

> 5 ekor
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satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi 

terhadap pendapatan rumahtangga.   

 

4.3.2  Tujuan Pemeliharaan Sapi Potong 

Usaha memelihara ternak sapi potong bagi petani 

merupakan salah satu bagian untuk mendukung dalam 

memenuhi kebutuhan keluarga peternak. Peternak 

memanfaatkan tenaga kerja keluarga untuk merumput 

atau mengumpulkan sisa-sisa hasil pertanian yang tidak 

dimanfaatkan untuk peternak dimanfaatkan untuk pakan 

ternak, dan selanjutnya ternak mendatangkan pendapatan 

yang berupa anak sapi, nilai ternak dan kotoran ternak 

sebagai pupuk. Walaupun tujuan peternak memelihara 

sapi potong adalah mendapatkan keuntungan namun 

disisi lain ternak sapi potong memiliki nilai setatus sosial 

dimasyarakat. Gambaran karasteristik responden 

berdasarkan tujuan beternak sapi potong disajikan pada 

Gambar 7. 

 
Gambar 7. Karasteristik Responden berdasarkan Tujuan 

Memelihara Sapi Potong 

27,78%

38,89%

33,33%
Pembibitan

Penggemukan

Campuran
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Hasil penelitian di Desa Sukolilo Kecamatan 

Jabung menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memelihara sapi potong bertujuan untuk usaha 

penggemukan sebesar 38,896%; campuran (pembibitan + 

penggemukan) sebesar  33,33%; dan pembibitan 

sebanyak 27,78%. Sistem penggemukan sapi potong di 

lokasi penelitian adalah secara tradisional, yaitu  sistem 

kereman adalah sistem penggemukan dengan cara sapi 

yang dipelihara dan dikerem didalam kandang terus 

menerus dalam periode tertentu. Pakan yang diberikan 

berupa pakan rumput dan pakan penguat. Periode 

pemeliharaan sapi penggemukan adalah sekitar 0,5 tahun 

sampai 1 tahun tergantung petani dan kalau 

menguntungkan peternak sudah dijual dan tidak ada 

batasan berapa lama penggemukan. 

Pola pembibitan ternak dilakukan oleh peternak 

pada mulanya dilakukan untuk usaha tabungan namum 

lama-kelaman untuk usaha komersial. Teknik pembibitan 

dilakukan dengan sistem kawin suntik (Inseminasi 

Buatan-IB) dan ada juga yang dilakukan dengan sistem 

kawin alam (KA). Keberhasilan kebuntingan sapi induk 

biasanya dicapai dengan frekuensi penyuntikan sebanyak 

1-3 kali, bahkan bisa mencapai 4 kali tergantung kondisi 

ternak sapi yang dipelihara. Jasa pelayanan kawin suntik 

setiap kali insiminasi petugas yang ada dilapangan 

dilakukan dengan biaya Rp. 40.000 – 60.000, sedangkan 

kawin alam dilakukan dengan cara meminjam pejantan 

kepada petenak disekitar yang memiliki ternak sapi 
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pejantan. Untuk pola campuran, peternak memlihara 

ternak jantan dan indukan dimana anak yang diperoleh 

peternak akan digemukkan dengan kurun waktu tertentu.  

Tujuan usaha apapun yang dilakukan oleh peternak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar – besarnya. Hal ini termasuk pada usaha ternak 

sapi potong. Suatu usaha dikatakan untung jika jumlah 

pendapatan yang diperoleh lebih besar dari total 

pengeluaran. Sebaliknya jika perolehan pendapatan yang 

diperoleh lebih rendah daripada pengeluaran berarti 

usaha itu mengalami kerugian. 

 

4.3.3 Pemasaran 

Penjualan ternak sapi potong yang dilakukan 

peternak, sebagian besar melalui pedagang pengumpul 

atau tengkulak (blantik). Pemasaran dari ternak sapi 

potong di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung dapat dilihat 

pada Gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Karasteristik Responden berdasarkan 

Pemasaran Sapi Potong 

94,44%

5,56%

Tengkulak

Langsung ke 
pasar
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Pada umumnya peternak di Desa Sukolilo menjual 

ternak sapi potongnya melalui pedagang pengumpul atau 

tengkulak, hal ini disebabkan para tengkulak memiliki 

alat transport dan akses ke pasar dengan cepat. Peternak 

memilih jalur pemasaran ini karena peternak dapat 

langsung memperoleh uang tunai dari para tengkulak. 

Apabila ada peternak yang ingin menjual ternaknya 

hanya memberi tahu secara lisan kepada tengkulak, maka 

tengkulak akan datang ke peternak tersebut dengan 

membawa alat transport dan uang tunai. Kelemahan dari 

jalur pemasaran ini adalah posisi peternak yang lemah 

dalam menentukan harga jual dari ternak sapi potong, 

karena para tengkulak lebih memiliki akses terhadap 

pemasaran ternak sapi potong. Hal ini menyebabkan 

peternak mendapatkan keuntungan yang relatif kecil. 

Para tengkulak memasarkan ternak sapi potong ke 

wilayah Kecamatan Poncokusumo dan Singosari 

Kabupaten Malang. 

 

4.4 Analisis Usaha Peternakan Sapi Potong 

4.4.1 Biaya Pengadaan Ternak Sapi Potong 

Pemeliharaan sapi potong di Desa Sukolilo 

Kecamatan Jabung Kabupaten Malang menggunakan 

ternak sapi jantan dan betina. Harga dari bakalan itu 

sendiri bervariasi tergantung dari asal ternak, umur, dan 

waktu pembelian ternak, karena harga bakalan dari waktu 

ke waktu mengalami perubahan. Adapun besarnya biaya 

pembelian  bakalan yang dikeluarkan peternak sapi 
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potong di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten 

Malang dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rata-Rata Pembelian Bakalan Sapi Potong 

(Rp/ekor) 

Bangsa sapi Jenis kelamin 

Jantan(Rp)  Betina(Rp) 

Peranakan Ongole (PO) 5.718.750 5.100.000 

Simmental cross 6.100.000 5.300.000 

Limousin cross 8.066.667 6.798.824 

PFH 6.025.000 4.888.636 

 

4.4.2 Penerimaan Usaha Sapi Potong 

Penerimaan adalah hasil yang dinilai dengan uang 

yang diterima atas hasil penjualan dari hasil usaha ternak 

sapi potong selama satu tahun. Penerimaan peternak dari 

usaha ternak sapi potong di Desa Sukolilo Kecamatan 

Jabung dapat dilihat pada Tabel 3. 

Penerimaan usahaternak sapi potong yang paling 

utama adalah penerimaan yang berasal dari penjualan 

sapi baik ternak dewasa, dara atau pedet. Penerimaan 

adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan 

harga jual. Penerimaan peternak berasal dari penjualan 

ternak, sedangkan penjualan kotoran tidak dilakukan 

karena kotoran tersebut dimanfaatkan sendiri untuk 

pupuk ataupun dibuang begitu saja 

Rata-rata penerimaan peternak dari usaha ternak 

sapi potong di Desa Sukolilo adalah Rp. 
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4.766.115/ST/tahun atau Rp. 13.058/ST/hari. Penjualan 

sapi potong dewasa merupakan komponen penerimaan 

terbesar di Desa Sukolilo yaitu adalah Rp. 

2.162.548/ST/tahun atau Rp. 8.971/ST/hari ; penerimaan 

dari penjualan sapi dara dan pejantan muda sebesar Rp. 

2.262.548,26/ST/tahun atau Rp. 5.925/ST/hari dan Rp. 

1.718.519/ST/tahun atau Rp. 4.708/ST/hari untuk 

penjualan pedet. 

 

4.4.3 Analisis Rugi Laba 

Komponen rugi laba terdiri dari penerimaan, biaya 

operasional, penyusutan, dan biaya lain di luar usaha dan 

pajak penghasilan. Rincian perhitungan rugi laba akan 

berpengaruh terhadap pajak penghasilan usaha yang akan 

mempengaruhi hasil perhitungan cashflow. Dalam 

penelitian ini tidak ada pajak yang berpengaruh langsung 

kepada perhitungan cashflow karena usahaternak sapi 

potong masih secara tradisional. Adapun perhitungan 

rugi laba usahaternak sapi potong di Desa Sukolilo 

Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dapat dilihat pada 

Tabel 3. 
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Tabel 3.  Analisis Rugi Laba Usaha Peternakan Sapi 

Potong 
KOMPONEN BIAYA Jumlah biaya % 

 (Rp/ST/tahun) (Rp/ST/hari)  

PENERIMAAN 

 

  

Penjualan sapi potong dewasa 3.274.478 8.971 

 Penjualan sapi potong dara + 

pejantan muda 2.162.548 5.925 

 Penjualan pedet 1.718.519 4.708 

 Pembelian sapi 2.389.430 6.546 

 Total penerimaan 4.766.115 13.058 

 BIAYA TETAP 

 

 

 Penyusutan kandang 538.573 1.476 39,65 

Penyusutan alat   65.293  179 4,81 

Penyusutan ternak 754.348 2.067 55,54 

Total Biaya Tetap       1.358.214 3.721 39,49 

BIAYA TIDAK TETAP 

 

 

 Biaya polard 831.342 2.278 39,95 

Biaya ampas tahu 857.228 2.349 41,19 

Biaya sewa lahan 263.441  722 12,66 

Biaya obat  29.443    81 1,41 

Biaya IB  30.864    85 1,48 

Biaya air dan listrik   68.602  188 3,30 

Total Biaya Tidak Tetap       4.589.920 5.701 60,51 

 

Total Biaya Produksi      3.439.134 

 

9.422 39,95 

  

 

   

Laba      1.326.981 3.636   

R/C ratio 1,38 1,38   

Sumber : Data Primer di Olah, 2014 

 

4.4.4 Biaya Produksi  

Biaya produksi dalam struktur usahatani 

diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. Biaya tetap dalam laporan ini meliputi 
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penyusutan kandang dan alat sedangkan biaya tidak tetap 

meliputi pembelian ternak, pakan, jamu/obat-obatan, 

perkawinan dan listrik. 

 Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya 

tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

beberapa kali proses produksi bahkan harus dikeluarkan 

walaupun tidak berlangsung proses produksi. Biaya tidak 

tetap adalah biaya operasional artinya biaya yang 

berubah tergantung pada besar kecilnya produksi yang 

dihasilkan. Biaya tetap dan tidak tetap dari lokasi 

penelitian di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Biaya produksi usahaternak sapi potong ini berasal 

dari pakan hijauan, pakan  penguat, obat - obatan, 

perlengkapan, dan penyusutan. Pendapatan rumahtangga 

peternak dari usahternak sapi potong adalah berasal dari 

pengurangan penerimaan dan biaya produksi. Total biaya 

produksi yang dikeluarkan oleh peternak sapi potong di  

Desa Sukolilo Kecamatan Jabung adalah sebesar Rp 

3.439.134/ST/tahun atau Rp  9422/ST/hari. Biaya pakan 

(polard, bekatul dan ampas tahu) merupakan komponen 

biaya terbesar yang dikeluarkan seluruh responden yang 

menajalankan usaha sapi potong di lokasi penelitian ini. 

 

4.4.5 Pendapatan Ternak Sapi Potong 

Pendapatan adalah laba atau keuntungan dari usaha 

ternak sapi potong merupakan hasil pengurangan 



69 
 

penerimaan total dengan biaya total. Komponen yang 

dapat mengaruhi pendapatan peternak yaitu komponen 

penerimaan dan komponen pengeluaran dalam suatu 

periode tertentu. Besarnya pendapatan yang diperoleh 

peternak sapi potong di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung 

adalah sebesar Rp 1.326.981/ST selama setahun atau Rp 

3.636/ST/hari. Pendapatan usaha yang relatif kecil 

dikarenakan jumlah kepemilikan ternak rata-rata 1 – 2 

ekor dan usaha ternak sapi potong ini merupakan usaha 

sampingan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan 

pendapatan peternak.   

 

4.4.6 R/C ratio 

Pendapatan usaha yang besar tidak selalu 

mencerminkan tingkat efisiensi usaha yang tinggi.Suatu 

usaha dapat dinyatakan layak atau masih dalam tingkat 

efisiensi apabila nilai R/C ratio lebih dari satu yang 

artinya nilai penerimaan sama lebih besar dari total biaya, 

maka semakin besar nilai R/C ratio maka semakin besar 

pula tingkat efisiensi suatu perusahaan. 

Rasio R/C (Revenue Cost Ratio) bertujuan untuk 

mengukur efisiensi input dan output, dengan menghitung 

perbandingan antara penerimaan total dengan biaya 

produksi total. Analisis ini digunakan untuk menganalisis 

imbangan antara penerimaan dengan biaya. Hasil 

perhitungan analsis R/C ratio pada pada pemeliharaan 

sapi potong di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
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Hasil perhitungan analisis R/C ratio usahaternak 

sapi potong di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung adalah 

sebesar 1,39, nilai ini mengandung pengertian bahwa 

setiap rupiah biaya yang dipakai dalam kegiatan 

peternakan sapi potong tersebut akan menghasilkan Rp 

1,39 nilai penerimaan sebagai hasil kegiatan tersebut. 

Karena R/C ratio usaha ternak sapi potong di Desa 

Sukolilo Kecamatan Jabung lebih besar daripada satu 

maka usaha tersebut dikatakan menguntungkan dan layak 

dijalankan. 

 

4.5 Pendapatan Usaha Non Peternakan Sapi Potong  

Pendapatan usaha non peternakan diperoleh 

responden dari usaha dari sektor bukan beternak sapi 

potong diantaranya petani, tukang, berdagang pegawai 

negeri sipil (PNS). Rata-rata pendapatan usaha non 

peternakan sapi potong dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata Pendapatan Responden dari Usaha 

Non Peternakan Sapi Potong 

Pekerjaan Pendapatan (Rp/tahun) 

Petani        13.422.222 

Wiraswasta        16.800.000 

PNS        24.000.000 

Sumber : Data Primer di Olah, 2014 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa pendapatan dari 

usaha dari usaha lain selain beternak sapi potong 
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memiliki nilai yang berbeda-beda. Rata-rata pendapatan 

peternak sapi potong yang berasal dari usaha non 

peternakan sapi potong  sebesar Rp 18.074.074/tahun. 

Pendapatan peternak dari usaha non sapi potong 

merupakan pendapatan bersih peternak dari usaha non 

sapi potong dari usaha mereka seperti pertanian, 

berdagang, buruh dan pegawai negeri sipil (PNS). 

Pendapatan yang diperoleh merupakan hasil yang didapat 

dari jumlah produksi usaha tersebut yang dilakukan baik 

secara tunai maupun tidak tunai selama 1 tahun. 

 

4.6 Kontribusi Pendapatan Usaha Ternak Sapi 

Potong terhadap Pendapatan Rumahtangga 

Petani Peternak 

Pendapatan rumahtangga petani peternak sapi 

potong di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung diperoleh 

dari penjumlahan pendapatan usaha ternak sapi potong 

dan pendapatan usaha ternak selain sapi potong. Rata-

rata pendapatan rumahtangga petani peternak sapi potong 

setiap peternak dapat dilihat pada Tabel 5. Hasil 

penelitian menunjukkan pendapatan total petani peternak 

sapi potong yang berasal dari usaha ternak sapi potong 

dan usaha peternakan non sapi potong sebesar Rp      

21.369.129,71 responden/tahun. 
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Tabel 5. Rata-rata pendapatan rumahtangga petani 

peternak (Rp/responden/tahun) 

Pendapatan Pendapatan 

(Rp/tahun) 

Persentase 

Usaha Non Peternakan 

Sapi Potong 

      18.074.074 93,2 

Usaha Peternakan Sapi 

Potong 

        1.326.981 6,8 

Rataan Pendapatan        19.401.055 100 

Sumber : Data Primer di Olah, 2014 

 

Kontribusi pendapatan usaha ternak sapi potong 

terhadap pendapatan rumahtangga petani peternak 

merupakan perbandingan antara pendapatan dari usaha 

ternak sapi potong dengan pendapatan rumahtangga 

petani peternak. Tabel 5 menunjukkan bahwa kontribusi 

pendapatan usaha ternak sapi potong pendapatan 

rumahtangga petani peternak sebesar 6,8 %. Konstribusi 

pendapatan yang rendah ini disebabkan karena 

memelihara sapi potong di Desa Sukolilo merupakan 

usaha sambilan bukan merupakan usaha utama selain itu 

jumlah kepemilikan ternak yang sedikit menyebabkan 

konsribusi pendapatan peternak dari usaha sapi potong 

terhadap pendapatan rumahtangga rendah. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan pendapat Suryana (2005) 

yang menyatakan bahwa peternakan sebagai usaha 

sambilan apabila petani mengusahakan komoditas 

pertanian terutama tanaman pangan, sedangkan ternak 

hanya sebagai usaha sambilan untuk mencukupi 
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kebutuhan rumahtangga (subsisten) dengan tingkat 

pendapatan usaha dari peternakan < 30%. 

Selama periode Maret-September 2013, Garis 

Kemiskinan naik sebesar 7,85 persen, yaitu dari Rp. 

271.626,- per kapita per bulan pada Maret 2013 menjadi 

Rp. 292,951,- per kapita per bulan pada September 2013 

(BPS, 2013). Usahaternak sapi potong yang dilakukan 

pada penelitiaan ini berpendapatan Rp 

1.326.981/ST/tahun atau Rp 3.636/ST/hari, usahaternak 

sapi potong ini dikatagorikan miskin bila usahaternak 

sapi potong dijalankan sebagai usaha inti karena standar 

kemiskinan menurut (BPS,2013) Rp. 291,951/bulan atau 

Rp. 9.731/hari. Usahaternak sapi potong sebagai usaha 

inti dapat dikatakan tidak miskin apa bila kepemilikan 

minimal tiga Satuan Ternak dengan asumsi 3ST x Rp. 

3.636/hari = Rp. 10.908/hari, sehingga pendapatan 

usahaternak sapi potong diatas standar BPS. 

 

4.7 Uji Asumsi Klasik 

4.7.1 Hasil Uji Normalitas  

Untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependent, variabel independent atau 

keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak, 

maka dilakukan uji normalitas. Model regresi yang baik 

adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal. 

Untuk mengetahui normalitas dapat dilihat dari 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal yang 

tampak pada grafik normal probability plot. Jika data 
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menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan 

pola distribusi normal, maka modal regresi memenuhi 

asumsi normalitas, dan jika tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas sampel 

penelitian ini disajikan pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Grafik Normal P-Plot 

 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas seperti 

yang terlihat pada grafik Normal P-Plot di atas, diketahui 

bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal. Hasil tersebut 
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menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan 

memenuhi asumsi normalitas.  

 

4.7.2 Uji Autokorelasi  

Autokorelasi adalah kesalahan atau gangguan yang 

masuk ke dalam fungsi regresif populasi adalah random 

atau tidak berkorelasi. Dalam suatu model regresi 

disyaratkan tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan 

pengujian Durbin Watson. Nilai Durbin Watson 

diperoleh dari hasil analisis dan dibandingkan dengan a 

yang terdapat pada tabel Durbin Watson statistik yang 

diperoleh pada N = 36 dan fc = 8 dengan nilai dL = 1,56 

dan dU = 1,78.  Berdasarkan hasil analisis tersebut 

diketahui besarnya nilai Durbin Watson diperoleh 

sebesar 1,132. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai 

Durbin Watson pada tabel yang telah ditentukan maka 

data yang digunakan tidak terjadi autokorelasi (Suliyanto, 

2008). 

 

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi 

dL dU Durbin-Watson 

1,56 1,78 1,132 

Sumber : Data Primer di olah, 2014 

 

4.7.3 Uji  Multikolinearitas 

Uji multikoliniearitas merupakan suatu keadaan 

dimana terjadi satu atau lebih variabel bebas yang 
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berkorelasi sempurna atau mendekati sempurna dengan 

variabel bebas lainnya. Untuk mendetksi terhadap 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dari hasil analisis 

regresil. Hasil pengujian multikolinearitas akan disajikan 

dalam Tabel 7.  

 

Tabel 7. Variance Inflating Factor (VIF) masing-masing 

Variabel Bebas  

Variabel bebas Nilai VIF 

Umur 2,134 

Pendidikan 1,723 

Jumlah sapi 1,209 

Jumlah keluarga 1,589 

Pengalaman 1,530 

Luas lahan 1,661 

Penerimaan sapi potong 1,414 

Penerimaan non sapi potong 1,808 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

 

Dari hasil pengujian multikolinearitas seperti yang 

tercanum pada Tabel 6 di atas dapat diketahui besarnya 

nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas. Dimana 

nilai VIF yang dihasilkan kurang dari 5 harga dapat 

ddikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.  
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4.8 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Usaha Sapi  Potong 

Untuk mengetahui variabel-variabel yang 

memberikan pengaruh yang signifikan variabel bebas 

yang terdiri dari variabel umur, pendidikan, jumlah sapi, 

jumlah anggota rumahtangga, pengalaman, luas lahan, 

pendapatan dari sapi potong dan pendapatan non sapi 

potong terhadap pendapatan peternak sapi potong di Desa 

Sukolilo Kecamatan Jabung digunakan pendekatan 

analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 

pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 16 

didapatkan ringkasan seperti pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Berganda Faktor–Faktor 

yang Mempengaruhi Pendapatan Rumahtangga 

Paternak Sapi  Potong 

No Variabel Independen Koefisien Regresi 

 Kontanta 2,747 

1 Umur 0,130 

2 Pendidikan 0,015 

3 Jumlah sapi 0,071 ** 

4 Jumlah keluarga                 -0,060 ** 

5 Pengalaman 0,021 * 

6 Luas lahan 0,067 

7 Penerimaan sapi potong 0,027 ** 

8 Penerimaan non sapi 

potong 

0,831 ** 

R adjusted= 58,40 % 

R square (R
2
) = 67,90 % 

n = 36 

F hitung = 7,132 

Keterangan : ** : P<0,01; * : P<0,05 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

 

Hasil analisis regresi berganda yang telah 

dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

  

1. Nilai R (koefisien korelasi berganda)  

 Korelasi merupakan bagian dari regresi yang perlu 

diperhatikan. Koefisien korelasi merupakan ukuran 

kekuatan hubungan antara variabel bebas terhadap 
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variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan nilai R = 

58,4% hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara variabel-variabel bebas 

berupa umur, pendidikan, jumlah sapi, jumlah 

anggota rumahtangga, pengalaman, luas lahan, 

pendapatan dari sapi potong dan pendapatan non sapi 

potong secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat berupa pendapatan rumahtangga petani 

peternak. Nilai positif menunjukkan jika variabel 

bebas (X) meningkat maka pendapatan rumahtangga 

petani peternak (Y) juga akan meningkat (korelasi 

positif).  

2. Nilai R Square  

 Nilai R Square digunakan untuk mengetahui 

besarnya kontribusi variabel-variabel bebas dari 

secara serempak (bersama-sama) dalam menjelaskan 

variabel terikat yang diterapkan oleh pengaruh linear 

variabel bebas. Tabel 8 di atas diketahui nilai R
2
 

sebesar 67,9%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

variabel bebas (X) dalam hal ini yaitu umur, 

pendidikan, jumlah sapi, jumlah rumahtangga, 

pengalaman, luas lahan, pendapatan dari sapi potong 

dan pendapatan non sapi potong secara bersama-

sama menjelaskan variabel terikat berupa pendapatan 

rumahtangga petani peternak (Y) sebesar 67,9% 

sedangkan sisanya 32,1% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
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Hasil uji F diperoleh tingkat signifikan lebih kecil 

yaitu sebesar 0,000 dari standar signifikan yakni 1 % atau 

0,05 dan perbandingan antara F hitung dan F tabel, di 

mana F hitung sebesar 7,132 lebih besar dari F tabel 

yakni 4,13, maka dapat disimpulkan bahwa umur, 

pendidikan, jumlah sapi, jumlah rumahtangga, 

pengalaman, luas lahan pendapatan dari sapi potong dan 

pendapatan non sapi potong secara bersama-sama 

pengaruh yang signifikan (P<0,05) terhadap pendapatan 

rumahtangga petani peternak.  

Pengujian ini untuk melihat sejauh mana pengaruh 

secara sendiri-sendiri atau parsial variabel X (umur, 

pendidikan, jumlah sapi, jumlah rumahtangga, 

pengalaman, luas lahan, pendapatan dari sapi potong dan 

pendapatan non sapi potong) terhadap variabel Y 

(pendapatan rumahtangga petani peternak). Berdasarkan 

hasil pengolahan dengan program SPSS 17 maka di dapat 

hasil uji – t, yang hasilnya dirangkum pada Tabel 6. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh 

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 

 

Y = 2,747 + 0,071X1 - 0,060X2 + 0,067X3 + 0,027X4 + 0,831X5 

 

Keterangan :  

Y   = pendapatan sapi potong (Rp/thn) 

X1 = jumlah sapi (ekor) 

X2 = jumlah anggota rumahtangga (orang) 

X3 = pengalaman 
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X4 = penerimaan dari sapi potong (Rp) 

X5 = penerimaan non sapi potong (Rp) 

 

Hasil analisis regresi pada Lampiran 2 diperoleh 

hasil analisis dari masing-masing variabel independent 

yang memberikan pengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependent (pendapatan rumahtangga peternak) 

dijelaskan dibawah ini. 

 

Jumlah Sapi 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

variabel jumlah sapi (X1) dengan nilai thitung sebesar 

3,020 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,028 dan nilai 

Sig. t sebesar 0,007 di bawah nilai signifikan 5% (0,05) 

menunjukkan bahwa variabel jumlah sapi (X1) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan sapi potong (Y).  

Hasil analisis regresi, jumlah ternak menunjukkan 

pengaruh yang signifikan dan mempunyai hubungan 

yang  positif dengan pendapatan petani peternak. 

Besarnya nilai koefisien regresi variabel jumlah sapi 

sebesar 0,071. Artinya jika jumlah sapi  meningkat 

sebesar 1% sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka 

pendapatan rumahtangga peternak akan meningkat 

sebesar 0,071 %.  

Hasil analsis ini bila dihubungkan dengan 

hipotesis: Jumlah ternak berpengaruh positif terhadap 

pendapatan sapi potong. Oleh karena itu hipotesis yang 
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menyatakan diduga jumlah sapi berpengaruh positif 

terhadap pendapatan sapi potong di  Desa Sukolilo 

Kecamatan Jabung di terima. Menurut Raditya (2006) 

efisiensi usaha sangat dipengaruhi oleh banyaknya ternak 

produk yang dijual, sehingga semakin banyak produk 

yang dijual maka semakin tinggi pendapatan bersih yang 

diperoleh. Jumlah rataan ternak yang dipelihara oleh 

responden rata-rata sebanyak 2,36 ekor, kepemilikan ini 

sudah mampu memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan peternak. Banyaknya jumlah kepemilikan 

ternak berpengaruh pada pendapatan, semakin banyak 

kepemilikan ternak maka pendapatannya juga bertambah 

besar, sedangkan apabila terjadi kerugian juga akan 

menerima kerugian yang besar pula 

 

Jumlah Anggota Keluarga 

Hasil statistik menunjukkan bahwa variabel 

jumlah sapi (X2) dengan nilai thitung sebesar -3,492 lebih 

besar dari nilai ttabel sebesar 2,028 dan nilai Sig. t sebesar 

0,002 di bawah nilai signifikan 5% (0,05) menunjukkan 

bahwa variabel jumlah anggota keluarga (X2) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan sapi potong (Y). 

Hasil analisis regresi, jumlah anggota keluarga 

menunjukkan pengaruh yang signifikan dan mempunyai 

hubungan yang negatif dengan pendapatan petani 

peternak. Besarnya nilai koefisien regresi variabel jumlah 

anggota keluarga  sebesar   -0,060. Artinya jika jumlah 
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anggota keluarga meningkat sebesar 1% sedangkan 

faktor lain dianggap tetap, maka pendapatan 

rumahtangga peternak akan menurun sebesar 0,060 %.  

Hasil penelitian ini bila dihubungkan dengan 

hipotesis: Jumlah anggota keluarga berpengaruh positif 

terhadap pendapatan sapi potong. Oleh karena itu 

hipotesis yang menyatakan diduga jumlah sapi 

berpengaruh positif terhadap pendapatan rumah sapi 

potong  di  Desa Sukolilo Kecamatan Jabung di tolak. 

Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah 

kebutuhan keluarga.Semakin banyak anggota keluarga 

berarti semakin banyak pula jumlah kebutuhan keluarga 

yang harus dipenuhi. Semakin sedikit anggota keluarga 

berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus 

dipenuhi keluarga. Keluarga yang jumlah anggotanya 

banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang 

harus dipenuhi. Semakin besar ukuran rumahtangga 

berarti semakin banyak anggota rumahtangga yang pada 

akhirnya akan semakin berat beban rumahtangga untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mantra (2003) 

menyatakan jumlah tanggungan keluarga merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi pola konsumsi 

rumahtangga. Banyaknya anggota keluarga, maka pola 

konsumsinya semakin bervariasi karena masing-masing 

anggota rumahtangga belum tentu mempunyai selera 

yang sama. Jumlah anggota keluarga berkaitan dengan 

pendapatan rumahtangga yang akhirnya akan 

mempengaruhi pola konsumsi rumahtangga tersebut 
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Pengalaman Beternak 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel 

pengalaman beternak (X3) dengan nilai thitung sebesar 

2,387 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,028 dan nilai 

Sig. t sebesar 0,027 di bawah nilai signifikan 5% (0,05) 

menunjukkan bahwa variabel pengalaman beternak (X3) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan rumahtangga peternak sapi potong (Y).  

Hasil analisis regresi pengalaman beternak 

menunjukkan pengaruh yang signifikan dan mempunyai 

hubungan yang positif dengan pendapatan petani 

peternak. Besarnya nilai koefisien regresi variabel 

pengalaman beternak sebesar 0,021. Artinya jika 

pengalaman beternak meningkat sebesar 1% sedangkan 

faktor lain dianggap tetap, maka pendapatan 

rumahtangga peternak akan meningkat sebesar 0,021 %.  

Hasil penelitian ini bila dihubungkan dengan 

hipotesis: Pengalaman beternak berpengaruh positif 

terhadap pendapatan sapi potong Oleh karena itu 

hipotesis yang menyatakan diduga pengalaman beternak 

berpengaruh positif terhadap pendapatan rumahtangga 

peternak sapi potong  di  Desa Sukolilo Kecamatan 

Jabung di terima. 

Menurut Sihite (1998) pengalaman beternak 

sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan 

keterampilan peternak dalam pengelolaan 

usahaternaknya. Variasi pengalaman beternak adalah 
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lima sampai tiga puluh tahun dengan rata-rata 

pengalaman beternak 20,69 tahun. Secara umum, tingkat 

pengalaman peternak relatif lama, 72,22 persen peternak 

telah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Pengalaman 

peternak selama itu akan memberikan bekal pengetahuan 

dan keterampilan dalam mengelola usahaternaknya. 

Semakin lama pengalaman beternak, cenderung semakin 

memudahkan peternak dalam pengambilan keputusan 

yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan usaha 

ternaknya. Hal tersebut disebabkan karena pengalaman 

dapat dijadikan pedoman dan penyesuaian terhadap 

permasalahan usaha ternak dimasa mendatang sehingga 

nantinya mempengaruhi pendapatan yang mereka terima 

 

Penerimaan Usaha Sapi Potong 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

hubungan variabel penerimaan usaha sapi potong (X4) 

dengan nilai thitung sebesar 3,914 lebih besar dari nilai ttabel 

sebesar 2,028 dan nilai Sig. t sebesar 0,001 di bawah nilai 

signifikan 5% (0,05) menunjukkan bahwa variabel 

penerimaan usaha sapi potong (X4) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap pendapatan rumahtangga 

peternak sapi potong (Y).  

Hasil analisis regresi penerimaan usaha sapi potong 

menunjukkan pengaruh yang signifikan dan mempunyai 

hubungan yang positif dengan pendapatan petani 

peternak. Besarnya nilai koefisien regresi variabel 

penerimaan usaha sapi potong sebesar 0,027. Artinya jika 
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penerimaan usaha sapi potong meningkat sebesar 1% 

sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka pendapatan 

rumahtangga peternak akan meningkat sebesar 0,027 %.  

Hasil penelitian ini bila dihubungkan dengan 

hipotesis: Penerimaan usaha sapi potong berpengaruh 

positif terhadap pendapatan sapi potong.Oleh karena itu 

hipotesis yang menyatakan diduga penerimaan usaha sapi 

potong berpengaruh positif terhadap pendapatan 

rumahtangga peternak sapi potong  di  Desa Sukolilo 

Kecamatan Jabung di terima.White (1990) yang disitasi 

oleh Hartono (2005) mengatakan bahwa kebanyakan 

rumahtangga pedesaan memperoleh pendapatannya yang 

berasal berbagai aktivitas usaha pertanian (on farm), 

usaha diluar pertanian (off farm) dan usaha di luar sektor 

pertanian (non farm). Pendapatan on farm adalah 

pendapatan yang bersumber dari usaha pertanian seperti 

usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. 

Pendapatan Off Farm adalah pendapatan yang bersumber 

dari usaha di luar pertanian sedangkan pendapatan Non 

Farm adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha non 

pertanian. Pendapatan rumahtangga umumnya tidak 

berasal dari satu sumber tetapi dapat berasal dari dua atau 

lebih sumber pendapatan. Ragam sumber pendapatan itu 

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan itu sendiri. Tingkat 

pendapatan yang rendah mengharuskan anggota 

rumahtangga berusaha bekerja lebih giat untuk 

memenuhi kebutuhan yaitu dengan melakukan ternak 

sapi potong. Hal ini dibuktikan dengan konstribusi 
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pendapatan sapi potong terhadap pendapatan 

rumahtangga yang sebesar 6,8 %. 

 

Penerimaan Usaha Non Sapi Potong 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

hubungan variabel penerimaan usaha non sapi potong 

(X5) dengan nilai thitung sebesar 5,467 lebih besar dari 

nilai ttabel sebesar 2,028 dan nilai Sig. t sebesar 0,000 di 

bawah nilai signifikan 5% (0,05) menunjukkan bahwa 

variabel penerimaan usaha non sapi potong (X5) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan rumahtangga peternak sapi potong (Y). 

Hasil analisis regresi penerimaan usaha sapi non 

potong menunjukkan pengaruh yang signifikan dan 

mempunyai hubungan yang positif dengan pendapatan 

petani peternak. Besarnya nilai koefisien regresi variabel 

penerimaan usaha non sapi potong sebesar 0,831. Artinya 

jika penerimaan usaha non sapi potong meningkat 

sebesar 1% sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka 

pendapatan rumahtangga peternak akan meningkat 

sebesar 0,831 %.  

Hasil penelitian ini bila dihubungkan dengan 

hipotesis: Penerimaan usaha non sapi potong 

berpengaruh positif terhadap pendapatan sapi 

potong.Oleh karena itu hipotesis yang menyatakan 

diduga penerimaan usaha non sapi potong berpengaruh 

positif terhadap pendapatan rumahtangga peternak sapi 

potong  di  Desa Sukolilo Kecamatan Jabung di 
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terimaTingginya pendapatan non usaha sapi potong ini 

menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di desa 

Sukolilo Kecamatan Jabung untuk pendapatan 

rumahtangganya berasal dari usaha diluar pertanian (off 

farm) dan usaha di luar sektor pertanian (non farm). 

Pendapatan rumahtangga dapat lebih dari satu macam 

sumber pendapatan. Sumber pendapatan yang beragam 

dapat terjadi karena anggota rumahtangga yang bekerja 

melakukan lebih dari satu macam jenis kegiatan atau 

masing-masing anggota rumahtangga mempunyai 

kegiatan yang berbeda satu dengan lainnya. Faktor 

lainnya yang mempengaruhi keragaman sumber 

pendapatan adalah penguasaan faktor produksi. 

Pendapatan sendiri diperoleh sebagai hasil bekerja atau 

jasa aset dan sumbangan dari pihak lain 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa  : 

1. Pendapatan rumahtangga peternak sapi potong di Desa 

Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang 

sebesar Rp. 19.401.055/tahun yang terdiri dari 

pendapatan usaha non peternakan sapi potong Rp. 

18.074.074/tahun dan usaha peternakan sapi potong 

sebesar Rp. 1.326.981/tahun atau Rp. 3.636/hari. 

2. Kontribusi pendapatan dari usahaternak sapi potong 

terhadap pendapatan rumahtangga peternak sebesar 

6,8 %. 

3. Semakin meningkatnya jumlah sapi, pengalaman, 

penerimaan dari sapi  potong dan penerimaan non sapi 

potong maka pendapatan rumahtangga peternak sapi 

potong di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung 

Kabupaten Malang akan semakin tinggi sedangkan 

semakin banyak jumlah anggota rumahtangga maka 

pendapatan sapi potong akan semakin menurun. 

 

5.2 Saran 

Disarankan untuk meningkatkan jumlah ternak sapi 

sehingga kontribusi terhadap pendapatan sapi potong 

akan meningkat. 
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Lampiran 1. Quisioner Penelitian 

 

I. Profil Responden  

Nama   : 

Umur    :       th 

Jenis Kelamin   : L / K 

Alamat   :  

Jumlah anggota keluarga ...... orang  

Pekerjaan utama : 

Tingat pendidikan formal terakhir yang pernah saudara 

ikuti :  

a. SD  b. SMP  c. SMA  d. D3  e. S1 

 

II. Kepemilikan Lahan  

Berapa total luas lahan yang saudara miliki: ........... m
2
  

Berapakah luas lahan/ tanah yang saudara pergunakan 

untuk:  

a. Tempat tinggal/ rumah : ................................. m
2
  

b. Kandang : ................................. m
2
  

c. Pekarangan : ................................. m
2
  

d. Lahan hijauan : ................................. m
2
  

e. Lainnya : ................................ m
2
  

 

III. Usaha Peternakan sapi  

Kepemilikan dan populasi ternak sapi  

Bagaimana status kepemilikan sapi saudara?  

a. Milik sendiri b. Memelihara ternak orang lain  

 Berapa jumlah sapi yang dipelihara? ...... ekor 
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Ternak Jumlah 

Pejantan  

Jantan Muda  

Induk  

Dara  

Pedet  

VI. Tata Laksana Usaha Peternakan Sapi 

Pakan  

Bagaimana cara memperoleh pakan hijauan ?  

a. Disabit oleh pemilik sendiri  

b. Disabitkan oleh tenaga kerja upahan  

c. Lainnya, sebutkan ......  

 

Darimana biasanya saudara memperoleh pakan hijauan?  

a. Padang rumput/lahan pertanian milik sendiri ( luas =...)  

Rumput/Legum apa yang ditanam?  

 

Apakah rumput yang ditanam mencukupi baik musim 

kemarau maupun penghujan? 

a. Ya  b. Tidak.  

Jika tidak, darimana saudara mendapatkan hijauan 

tambahan?  

- Membeli, berapa kg/ikat ? (Rp ..................../kg/ikat)  

b. Padang rumput/lahan pertanian milik orang lain.  
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c. kombinasi a dan b  

d. Lainnya, sebutkan ........................................... 

 

Berapa frekuensi pemberian hijauan....kali/hari (pukul 

berapa saja ?.........) 

 

Apakah anda memberikan pakan tambahan ......... 

Berapa frekuensi pemberian konsentrat dalam satu hari? 

..... kali, sebanyak....... kg, waktu (pukul)....... 

Harga untuk pakan tambahan ........... 

 

Perkandangan  

Kepemilikan kandang  

a. Milik sendiri b. Menyewa (biaya sewa =.............)  

Perincian kandang yang digunakan:  

a. Luas kandang: .............. m
2
 

c. Jarak kandang dari rumah pemilik : ..................... m
2
  

d. Atap : Genteng/seng/rumbia/asbes/lainnya.............. 

e. Dinding : Papan kayu/tembok/bambu/lainnya..........  

f. Lantai : Papan kayu/ semen/ beton/ bambu/lainnya...... 

 

Berapa biaya total yang dikeluarkan saudara untuk 

pembuatan kandang? ............................. 

 

 

Perkawinan  

Berapa umur ternak sapi saudara saat dikawinkan 

pertama kali ? ......... tahun  
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Berapa umur ternak sapi anda ketika disapih ?........ bulan  

 

Darimana saudara memperoleh pejantan unggul?  

a. milik sendiri  

b. milik orang lain  

c. keduanya  

d. lainnya .......  

 

Apakah saudara sudah menggunakan teknologi 

inseminasi buatan (IB) ?  

a. Ya b. Tidak  

 

Jika ya, siapa yang melakukannya? ........................ 

 

Berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap 

menggunakan IB ? Rp .................... 

Berapa kali rata-rata melakukan IB untuk setiap 

keberhasilan ternak untuk bunting? ................. kali  

 

Tenaga Kerja  

Apakah saudara menggunakan tenaga kerja luar keluarga 

(upahan) ? Ya/tidak  

 

Jika ya, berapa orang tenaga kerja upahan yang 

digunakan ? ................... orang  
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Berapa waktu yang dicurahkan untuk jenis pekerjaan di 

bawah ini : (jam/hari) 

 

 

Kesehatan 

Penyakit apa yang sering menyerang sapi anda................. 

 

Dimana anda melakukan pengobatan jika ternak terkena  

penyakit.............berapa biaya yang dikeluarkan untuk 

pengobatan........................ 

 

Pengelolahan limbah 

Kotoran yang dihasilkan akan  dijual / dipakai sendiri   

jika dijual berapa harga yang didapatkan........................ 

 

V. Pendapatan Usaha Ternak  

Berapa total penjualan ternak sapi saudara selama satu 

tahun terakhir 

Ternak Jumlah Harga 

Pejantan   

Pejantan muda   

Dara   

Induk   

Pedet   
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VI. Biaya Usaha Ternak 

Nama 

barang 

Jumlah Harga 

awal/satuan 

Harga 

akhir/satuan 

Daya 

Tahan 

Kandang     

Ternak     

Peralalata

n 

    

Tempat 

pakan 

    

Tempat 

minum 

    

Lampu     

Sabit     
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Lampiran 2: Analisis statistik 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 penerimaan_non_s

api_potong, 

luas_lahan, 

jumlah_sapi, 

penerimaan_sapi_

potong, 

pengalaman, 

jumlah_keluarga, 

pendidikan, umur
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 
 

b. Dependent Variable: pendapatan_rumahtangga 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .824
a
 .679 .584 .20813 

a. Predictors: (Constant), penerimaan_non_sapi_potong, luas_lahan, 

jumlah_sapi, penerimaan_sapi_potong, pengalaman, jumlah_keluarga, 

pendidikan, umur 

b. Dependent Variable: pendapatan_rumahtangga 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.472 8 .309 7.132 .000
a
 

Residual 1.170 27 .043 
  

Total 3.641 35 
   

a. Predictors: (Constant), penerimaan_non_sapi_potong, luas_lahan, jumlah_sapi, 

penerimaan_sapi_potong, pengalaman, jumlah_keluarga, pendidikan, umur 

b. Dependent Variable: pendapatan_rumahtangga 
  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.747 2.997 

 

.917 .367 

Umur .130 .200 .103 .649 .522 

Pendidikan .015 .066 .032 3.223 .825 

jumlah_sapi .071 .069 .122 3.020 .007 

jumlah_keluarga -.060 .123 -.068 -3.492 .002 

Pengalaman .021 .054 .052 2.387 .027 

luas_lahan .067 .094 .100 1.709 .274 

penerimaan_sapi_potong .027 .007 .508 3.914 .001 

penerimaan_non_sapi_potong .831 .152 .802 5.467 .000 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.747 2.997 

 

.917 .367 

Umur .130 .200 .103 .649 .522 

Pendidikan .015 .066 .032 3.223 .825 

jumlah_sapi .071 .069 .122 3.020 .007 

jumlah_keluarga -.060 .123 -.068 -3.492 .002 

Pengalaman .021 .054 .052 2.387 .027 

luas_lahan .067 .094 .100 1.709 .274 

penerimaan_sapi_potong .027 .007 .508 3.914 .001 

penerimaan_non_sapi_potong .831 .152 .802 5.467 .000 

a. Dependent Variable: pendapatan_rumahtangga 
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Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .824
a
 .679 .584 .20813 1.132 

a. Predictors: (Constant), penerimaan_non_sapi_potong, luas_laha, 

jumlah_sapi, penerimaan_sapi_potong, pengalaman, jumlah_keluarga, 

pendidikan, umur 

b. Dependent Variable: pendapatan_rumahtangga 
 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

 (Constant) 2.747 2.997 

 

.917 .367 

  

Umur .130 .200 .103 .649 .522 .469 2.134 

Pendidikan -.015 .066 -.032 -.223 .825 .580 1.723 

jumlah_sapi .071 .069 .122 1.020 .317 .827 1.209 

jumlah_keluarga .060 .123 .068 .492 .626 .629 1.589 

Pengalaman -.021 .054 -.052 -.387 .702 .653 1.530 

luas_lahan -.067 .094 -.100 -.709 .485 .602 1.661 

penerimaan_sapi_potong .027 .007 .508 3.914 .001 .707 1.414 

penerimaan_non_sapi_potong .831 .152 .802 5.467 .000 .553 1.808 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

 (Constant) 2.747 2.997 

 

.917 .367 

  

Umur .130 .200 .103 .649 .522 .469 2.134 

Pendidikan -.015 .066 -.032 -.223 .825 .580 1.723 

jumlah_sapi .071 .069 .122 1.020 .317 .827 1.209 

jumlah_keluarga .060 .123 .068 .492 .626 .629 1.589 

Pengalaman -.021 .054 -.052 -.387 .702 .653 1.530 

luas_lahan -.067 .094 -.100 -.709 .485 .602 1.661 

penerimaan_sapi_potong .027 .007 .508 3.914 .001 .707 1.414 

penerimaan_non_sapi_potong .831 .152 .802 5.467 .000 .553 1.808 

      

 


