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ABSTRACT 

 

 Research was carried out at Ganding Sumenep based 

on the 61.600 broiler population. It was aimed to examine the 

profile and effect of vulnerability and institutional on 

livelihood assets also to explore pentagonal assets on 

household broiler farmers. 31 respondents were taken using 

total sampling. Data were collected from 17
th
 January until 

17
th
 Pebruary year 2014 on broiler farmers. The research 

applied a survey and interview. Factor and regression analysis 

were executed to analyse the data. Results showed that models 

II was “group farmers, enviroment and acces to credit” where 

constructed by livelihood asset namely social capital (group 

farmers and enviroment) and financial capital (acces to 

credit). This model was only positively influenced by broiler 

selling price.  

Keywords: vulnerability, insitutional, livelihood assets 
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KAJIAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD 

FRAMEWORK PADA RUMAH TANGGA 

PETERNAK BROILER MANDIRI DI KEC. 

GANDING KAB. SUMENEP MADURA 

Moh. Waqid, Hari Dwi Utami dan Bambang Ali Nugroho
 

RINGKASAN 

Pembangunan usaha peternakan ayam pedaging 

(broiler) untuk meningkatkan produksi daging sangat 

dirasakan manfaatnya, terutama sebagai substitusi bagi daging 

sapi impor serta untuk penyediaan daging bagi masyarakat 

dengan harga murah. Saat ini Indonesia masih tergolong 

sebagai negara berkembang dengan peringkat ke-124 (medium 

development index) serta masih dibawah urutan Negara-negara 

Asia Tenggara yang lain (UNDP, 2011), sehingga Indonesia 

terus melakukan pembangunan disegala sektor baik sektor 

peternakan, pertanian, perikanan dan lain-lain. Salah satu cara 

untuk mengukur serta menguraikan kemiskinan pada negara 

berkembang dengan mengkaji livelihood (penghidupan) 

penduduknya (DFID, 1999 dan Ellis, 2000). Pendekatan 

livelihood framework merupakan suatu pendekatan yang lebih 

efektif dan relevan untuk mengurangi angka kemiskinan 

karena mendefinisikan dan menguraikan kemiskinan dengan 

perspektif kemiskinan itu sendiri (Clayton, 2003). Usaha 

peternakan yang banyak dikembangkan di Kabupaten 

Sumenep di dominasi oleh sektor perunggasan dan Kecamatan 

Ganding menyumbang 32,17% dari sektor tersebut sehingga 

dengan populasi ternak yang diusahakan semakin banyak, 

maka sumber daya (berbagai aset) yang dimiliki semakin baik, 
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mampu meredam resiko serta kerentanan (vurnerablity), 

memperhitungkan institusional akan menghasilkan livehood 

outcome yang baik sehingga perlu adanya penelitian yang 

mengeksplorasi serta mengkaji kerangka konsep Sustainable 

livelihood pada rumah tangga peternak broiler mandiri di 

Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Madura. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui profil 

dan mengetahui pengaruh kerentanan (vulnerability) dan 

kelembagaan (institutional) terhadap aset penghidupan/mata 

pencaharian livelihood asset serta untuk mengetahui bentuk 

kerangka pentagonal livelihood asset yang berkelanjutan pada 

rumah tangga peternak broiler mandiri. Pengumpulan data 

dilakukan dari tanggal 17 Januari sampai 17 Pebruari 2014. 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 

(purposive) berdasarkan pada populasi ayam ras pedaging 

yaitu 61.600 ekor, sedangkan teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah total sampling. Sampel yang dipilih adalah 

keseluruhan peternak broiler mandiri di Kecamatan Ganding 

yang berjumlah 31 peternak. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah survei (survey method) dan wawancara 

langsung dengan responden sebagai data primer. Data 

sekunder yang diperoleh dari lembaga Pemerintahan, lembaga 

non-pemerintah, perusahaan terkait dan laporan hasil 

penelitian seperti BPS, dinas peternakan, laporan akhir tahun 

Kabupaten, FAO, NGOs, DFID dan lain-lain. Data kemudian 

di analisa dengan menggunakan analisis faktor dan analisis 

regresi berganda menggunakan 3 model. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa rumah tangga 

peternak broiler mandiri di Kecamatan Ganding pada 

umumnya umur peternak di dominasi umur 31 sampai 45 

tahun yaitu (45%), dengan riwayat pendidikan paling banyak 

berpendidikan MI/SD (48,4%) dan keahlian beternak didapat 
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dari belajar pada sesama peternak (64,5%) dengan pekerja 

hanya 1 orang (64,5%) serta modal dipenuhi secara mandiri 

(48,4%) dengan populasi paling banyak < 500 ekor. Hal 

tersebut diduga terkait dengan kebiasaan peternak, dimana 

lebih terbuka dan tukar pendapat antar sesama peternak. Hasil 

analisis regresi berganda di peroleh pada regresi berganda 

model I adalah tidak memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap livelihood. Pada regresi model II, di 

peroleh hasil memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap livelihood assets yaitu variabel harga jual (X1.2), 

sedangkan pada regresi model III, di peroleh hasil tidak 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

livelihood. Keadaan livelihood assets menunjukkan gambar 3 

kerangka pentagonal yaitu faktor 1 didapat human capital = 

4.34, social capital = 2.16, financial capital = 4.39, physical 

capital = 4.4 dan natural capital = 4.34. Pada faktor II didapat 

social capital = 4.36, dan financial capital = 2.18. sedangkan 

pada faktor III  didapat human capital = 4.26, physical capital 

= 4.32, dan natural capital = 4.35.  

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Profil 

livelihood assets pada rumah tangga peternak broiler mandiri 

terdapat 3 model dengan model terbaik yaitu model I “pekerja, 

kesehatan, sosial, keuangan, fisik dan ternak” terdiri dari 

livelihood asset meliputi human capital (pekerja dan 

kesehatan), social capital (hubungan sosial), financial capital 

(modal), physical capital (bangunan kandang) serta natural 

capital (ternak) diperoleh penilaian yaitu sumberdaya manusia 

baik, sumberdaya keuangan baik, sumberdaya fisik baik dan 

sumberdaya alam baik namun sumberdaya sosial rendah. 

Sedangkan model II “kelompok peternak, lingkungan dan 

akses kredit” terdiri dari livelihhod asset meliputi social 
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capital (kelompok peternak dan lingkungan) dan financial 

capital (akses kredit) diperoleh penilaian sumberdaya sosial 

baik dan sumberdaya keuangan rendah. serta Model III 

“keterampilan, sarana dan prasarana” terdiri dari livelihood 

asset meliputi human capital (keterampilan) dan physical 

capital (sarana dan prasarana) diperoleh nilai sumberdaya 

manusia baik, sumberdaya fisik baik dan sumberdaya alam 

baik sehingga rumah tangga peternak harus meningkatkan 

akses terhadap sumberdaya sosial dan keuangan. Model II 

sebagai model terbaik dipengaruhi secara positif oleh variabel 

harga broiler hidup terhadap livelihood asset peternak broiler 

mandiri sebesar 1.367 sehingga harga jual broiler hidup 

mempengaruhi pendapatan langsung rumah tangga peternak 

sedangkan Model I serta Model III  tidak memberikan 

pengaruh positif terhadap aset penghidupan/mata pencaharian 

(livelihood assets) peternak broiler mandiri di Kecamatan 

Ganding Kabupaten Sumenep. Saran yang dapat 

direkomendasikan hendaknya menambahkan variabel 

independen terkait livelihood goals (pendapatan, pendidikan 

dan keamanan pangan) dan variabel livelihood strategies (arah 

pengembangan usaha, saving dan pemenuhan infrastruktur) 

serta meningkatkan hubungan dengan Pemerintah Daerah dan 

Poultry shop. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pembangunan usaha peternakan ayam pedaging 

(broiler) untuk meningkatkan produksi daging sangat 

dirasakan manfaatnya, terutama untuk menjadi barang 

substitusi bagi daging sapi impor yang didatangkan dari 

Australia dalam jumlah besar, serta untuk penyediaan 

daging bagi masyarakat dengan harga murah, sehingga 

konsumsi protein hewani masyarakat juga dapat 

meningkat. Selain itu, usaha peternakan mampu membuka 

lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, serta dapat 

berperan dalam proses pemerataan, sumber pendapatan dan 

penghidupan masyarakat sehingga usaha peternakan 

memiliki peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan, khususnya untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat serta penyediaan protein hewani 

seperti daging, telur dan susu. 

Saat ini Indonesia masih tergolong sebagai negara 

berkembang, dengan peringkat berdasarkan Human 

Development Index (HDI) berada pada urutan/peringkat 

124 (medium development index) masih dibawah urutan 

negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Malaysia 

(61), Thailand (103) dan Filipina (112) (UNDP, 2011), 

sehingga Indonesia terus melakukan pembangunan disegala 

sektor baik sektor peternakan, pertanian, perikanan dan 

lain-lain. Salah satu cara untuk mengukur serta 

menguraikan kemiskinan pada negara berkembang dengan 
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mengkaji livelihood (penghidupan) penduduknya (DFID, 

1999: Ellis, 2000 dan Clayton et al, 2003). 

Hal ini juga sejalan dengan program revitalisasi 

pertanian, perikanan dan kehutanan yang telah dicanangkan 

oleh pemerintah. Besarnya sumber daya alam yang 

dimiliki, memungkinkan sub-sektor peternakan menjadi 

sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Salah satu 

komponen sub-sektor peternakan yang berpotensi untuk 

dikembangkan serta banyak manfaat  adalah agribisnis 

perunggasan yang menjanjikan, terbukti dengan konsumsi 

daging unggas tahun 2005 sekitar 1.147,2 ton, tahun 2006 

sekitar 1.284,7 ton dan tahun 2007 sekitar 1.356,3 ton. 

Peternakan unggas memberikan kontribusi rata-rata 

pertahunnya 1,5 %. Keadaan tersebut membuat broiler 

menjadi salah satu komoditas ternak yang paling potensial 

untuk dikembangkan serta komoditi usaha yang dapat 

menghasilkan protein hewani.  

Usaha peternakan broiler banyak berkembang dan 

menjadi andalan di Kecamatan Ganding terbukti dengan 

populasi paling tinggi di bandingkan dengan Kecamatan-

Kecamatan lain, karena kelebihan yang dimilikinya. 

Kelebihan broiler dibandingkan ayam ras lain dan bahkan 

ternak yang lain yaitu: lebih mudah di pelihara, laju 

perputaran modal yang cepat, waktu pemeliharaaan yang 

dibutuhkan hanya sekitar 4-6 minggu, serta dapat 

dijalankan dengan menggunakan modal sambilan atau 

usaha pokok (tidak memerlukan modal yang besar untuk 

memulai), mampu dikerjakan sendiri, harga relatif murah 

dibandingkan dengan ternak unggas lain serta  lebih disukai 

masyarakat untuk dikonsumsi (Hakim dkk., 2012). Selain 

memiliki banyak kelebihan, usaha peternakan broiler 
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mandiri memiliki kekurangan diantaranya harga jual 

bergantung pada ketersediaan dan pemintaan pasar serta 

sangat dipengaruhi oleh kerentanan (vulnerable) 

lingkungan terutama perubahan musim yang signifikan, 

perubahan cuaca, manajemen pemeliharaan,  pengetahuan 

peternak (dengan karakteristik pengetahuan individu harus 

mumpuni), modal harus disediakan individu serta apabila 

mengalami kerugian harus ditanggung oleh individu 

peternak.  

Pendekatan livelihood framework merupakan suatu 

pendekatan yang lebih efektif dan relevan untuk 

mengurangi angka kemiskinan karena mendefinisikan dan 

menguraikan kemiskinan dengan perspektif kemiskinan itu 

sendiri. Penggunaan metode dengan Pendekatan livelihood 

famework telah dimulai sejak tahun 1980 dalam konteks 

sistem penelitian pertanian dan pendidikan (farming system 

research and education). Selanjutnya pendekatan ini 

dikembangkan tahun 1990 oleh Department for 

international development (DFID), Pada tahun 1999 DFID 

memberikan kerangka konseptual yang menjadi perumusan 

program-program aksi implementasi proyek pemberantasan 

kemiskinan dan keterbelakangan yang diakui terjadi 

dibanyak negara berkembang. Prinsip ini dikembangkan 

melalui prinsip pembangunan yang baik dengan responden 

yaitu (people centred, responsive, multi-level, conducted in 

partnerships, sustainable, dynamic) pemberdayaan 

manusia, responsif, banyak level yang dianalisis, hubungan 

kemitraan, keberlanjutan dan dinamis sesuai dengan 

keadaan masyarakat sasaran (Neely et al., 2004) 

Livelihood didefinisikan sebagai suatu kombinasi 

beragam sumberdaya yang terdiri dari asset (human 
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capital, natural capital, social capital, financial capital 

serta physical capital) yang dimiliki untuk digunakan 

individu atau rumah tangga sebagai aktivitas serta akses 

segala aset yang dipengaruhi oleh lembaga pemerintahan 

serta hubungan sosial dalam kaitan mengisi hidup dan 

penghidupan (Ellis, 2000 dan Clayton et al., 2003). Pada 

livelihood framework, sumber daya masuk dalam aset yang 

dimiliki, sebagai contoh sumber daya manusia terkait 

keterampilan, pendidikan dan kemampuan bekerja. Sumber 

daya alam terkait lahan, ketersediaan air dan lingkungan. 

Sumber daya financial terkait modal, upah dan simpanan. 

Sumber daya fisik terkait bangunan dan infrastruktur serta 

sumber daya sosial terkait jalinan interaksi antar individu, 

kelompok dan kepemimpinan (Nugroho, 2011a) 

Usaha peternakan yang banyak dikembangkan di 

Kabupaten Sumenep pada tahun 2010 terdiri dari sapi 

potong dengan total populasi 24.6525 ekor, kambing 

126.170, domba 36.778 ekor, dan populasi komoditas 

unggas yaitu ayam buras sebesar 760.610 ekor, ayam 

petelur 285.194 ekor, ayam pedaging 106.589 ekor, dan 

jumlah populasi itik 53.657 ekor (Dinas Peternakan 

Kabupaten Sumenep, 2010). Populasi ayam ras mengalami 

peningkatan pada tahun 2011 mencapai 360.911 ekor 

(Dinas Peternakan Jawa Timur, 2011) serta Kecamatan 

Ganding  menyumbang sebanyak 61.600 ekor atau 32,17% 

dari total populasi broiler di Kabupaten Sumenep (Hakim 

dkk, 2012). Populasi unggas di Kebupaten Sumenep paling 

tinggi dibandingkan dengan ternak yang lain sehingga 

potensi pengembangan unggas di Kabupaten Sumenep 

sangat besar karena luas lahan yang tersedia masih banyak 

serta berangkat dari pemikiran dasar bahwa populasi ternak 
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yang diusahakan semakin banyak, maka sumber daya 

(berbagai aset) yang dimiliki semakin baik, mampu 

meredam resiko serta kerentanan (vurnerablity), 

memperhitungkan policies, institusional serta process akan 

menghasilkan livehood outcome yang baik sehingga 

mampu mencukupi kebutuhan dalam melanjutkan 

penghidupan (livelihood), sehingga perlu adanya penelitian 

yang mengeksplorasi serta mengkaji kerangka konsep 

Sustainable livelihood pada rumah tangga peternak broiler 

mandiri di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep 

Madura. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat 

disusun rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana profil livelihood assets peternak broiler 

mandiri di Kecamatan Ganding Kabupaten 

Sumenep?, 

2. Bagaimana pengaruh kerentanan (vulnerability) serta 

kelembagaan (institutional) terhadap livelihood asset 

pada peternak broiler mandiri di Kecamatan Ganding 

Kabupaten Sumenep?, 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat 

disusun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui profil serta kerangka livelihood 

assets peternak broiler mandiri di Kecamatan 

Ganding Kabupaten Sumenep, 
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2. Untuk mengetahui pengaruh kerentanan 

(vulnerability) dan (institutional) terhadap 

livelihood/capital asset pada rumah tangga peternak 

broiler mandiri di Kecamatan Ganding Kabupaten 

Sumenep, 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

pertimbangan dalam memutuskan, merencanakan serta 

pengembangan usaha beternak broiler,  

2. Sebagai informasi bagi peternak broiler mandiri 

tentang kerangka livelihood yang ternyata tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan tetapi kesejahteraan, 

hubungan sosial serta keberlanjutan (sustainable), 

3. Sebagai informasi bagi decision maker serta 

stakeholder dalam mengayomi, membimbing serta 

memberikan kebijakan (roles) yang mendukung bagi 

pengembangan peternakan broiler bagi peternak 

mandiri, dan 

4. Menambah pengetahuan bagi mahasiswa dalam 

mengkaji serta mengeksplorasi sustainable livelihood 

framework pada peternak mandiri serta menjadi acuan 

dalam pengembangan usaha peternakan broiler di 

masa yang akan datang. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Kerangka livelihood di tujukan untuk mengkaji 

usaha rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan untuk 

memenuhi segala kebutuhan dalam usaha untuk hidup, 

salah satunya dengan jalan beternak broiler secara 
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mandiri. Variabel terikat (dependent) terdiri dari 

livelihood asset (natural, social, financial, human, and 

physical capital). Sedangkan  variabel bebas 

(independent) terdiri dari vulnerability (trends and 

shocks) dan institutional (structure and prosesses).  

Interpretasi keberhasilan dari variabel terikat (dependent) 

dan variabel bebas (independent) dapat diukur melalui 

livelihood goals, livelihood strategies serta livelihood 

outcome yang sustainable. 

 Rumah tamah tangga peternak broiler mandiri 

menjadikan beternak sebagai usaha untuk mendapatkan 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

penghidupannya (living). Rumah tangga peternak 

memiliki asset yang digunakan rumah tangga dalam 

menjalankan usahanya. Livelihood asset (dependent 

variabel/Y) yang dimiliki dan berinteraksi langsung 

dengan rumah tangga yaitu terdiri atas lima bagian (the 

pentagonal asset) yaitu human capital (sumber daya 

manusia terkait dengan pekerja, keterampilan peternak 

serta status kesehatan rumah tangga pasca menjadi 

peternak), natural capital (sumber daya alam terkait 

dengan kepemilikan tanah pribadi, akses air bersih gratis 

serta populasi broiler), Social capital (sumber daya sosial 

terkait dengan hubungan sosial rumah tangga dengan 

masyarakat, keikut sertaan peternak dalam kelompok 

peternak serta serta pencemaran udara dari peternakan), 

Financial capital (sumber daya keuangan terkait dengan 

modal yang dimiliki, kemudahan terhadap akses kredit 

serta kemudahan akses terhadap akses lembaga simpan 

pinjam formal/informal) dan physical capital (sumber 

daya fisik terkait dengan kepemilikan bangunan kandang, 
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penyediaan peralatan kandang serta akes jalan/irigasi 

peternakan milik pribadi atau menggunakan akses jalan 

umum serta dan tanpa memperhatikan irigasi dari 

peternakan). Keseluruhan livelihood asset digunakan 

rumah tangga dalam menjalankan usaha beternak broiler 

secara mandiri. Vulnerability (kerentanan) dan 

Institutional dalam perjalanannya banyak mempengaruhi 

livelihood assets sehingga di sebut dengan variabel bebas 

(independent variabel). Vulnerability merupakan aspek 

yang dapat mempengaruhi hasil akhir usaha yang 

dijalankan (rentanan) yang terdiri dari trends dan shocks. 

Institutional merupakan aspek yang dapat menghambat 

atau mendukung usaha peternakan tersebut yang terdiri 

atas structure dan processes.  

 Peran vulnerability/oportunity sebagai  variabel 

bebas (independent variabel/XI) yaitu memberikan 

pengaruh terhadap rumah tangga peternak melalui trends 

dan shocks. Trends memberikan pengaruh melalui 

penerapan serta kecepatan adopsi teknomogi dalam 

beternak, fluktuasi harga jual ayam hidup serta pemasaran 

ayam hidup dari peternak sampai ke pasar. Adapun 

shocks dapat memberikan pengaruh pada rumah tangga 

peternak melalui adanya penyakit yang sering 

menginfeksi ayam baik penyakit yang tergolong ringan 

sampai dengan penyakit yang tergolong berat, terjadinya 

banjir yang dapat menyebabkan kematian pada ayam 

serta kerusakan aset yang ada serta perubahan musim 

terutama musim pancaroba sehingga mempengaruhi 

terhadap kondisi livelihood assets. 

 Institutional berperan sebagai variabel bebas 

(independent variabel/X2) memberikan pengaruh pada 
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rumah tangga peternak melalui structure dan process. 

Structure memberikan pengaruh pada rumah tangga 

peternak melalui peran serta Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Swasta dan Poultry Shop dalam memberikan 

pelayanan, dukungan serta keluhan dari peternak 

sehingga mampu mempengaruhi keadaan rumah tangga 

peternak. Adapun process memberikan pengaruh pada 

rumah tangga peternak melalui adanya kebijakan yang 

mendukung bagi peternak serta pengembangan di masa 

yang akan datang, adanya pemberian insentif sehingga 

mampu mensuplai kebutuhan modal yang semakin 

meningkat dan pelayanan yang baik bagi peternak 

sehingga peternak merasa usaha yang dijalankan untuk 

mengisi dan menjalani kehidupan terutama peran dari 

Pemerintah Daerah, Pemerintah Swasta dan Poultry Shop 

sebagai penyedia pakan dan obat-obatan ternak.  

 Keseluruhan variabel bebas (variabel 

independent/X) yaitu vulnerability (X1) dan institutional 

(X2) dalam perjalanannya akan menghambat maupun 

mendukung terhadap livelihood/capital assets (Y) yang 

dimiliki rumah tangga peternak sehingga akan mengubah 

keadaan pada the pentagonal assets yaitu dapat menjauhi 

maupun mendekati titik sumbu the pentagonal assets. 

Apabila mendekati titik sumbu the pentagonal assets 

maka rumah tangga peternak memiliki akses yang 

terbatas (tidak berdaya) terhadap sumber daya begitu pula 

sebaliknya apabila menjauhi titik sumbu the pentagonal 

assets maka akses rumah tangga peternak terhadap 

sumber daya tidak terbatas (berdaya) yang ditunjukkan 

melalui sketsa the pentagonal assets setelah mendapatkan 
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hambatan dan hal yang mendukung dari independent 

variabel. 

 
Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian (Framework 

concept modified from DFID (1999), Ellis (2000) and Clayton 

et al (2003)). 
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1.6 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat di 

buat hipotesis (dugaan sementara) pada penelitian ini 

yaitu: 

Hipotesis 1 = Harga jual broiler hidup memberikan 

pengaruh positif terhadap financial 

capital peternak broiler mandiri, 

Hipotesis 2    =  Jalur pemasaran broiler hidup 

memberikan pengaruh positif terhadap 

financial capital peternak broiler mandiri, 

Hipotesis 3 = Penyakit yang menjangkiti broiler 

memberikan pengaruh positif terhadap 

natural capital peternak broiler mandiri, 

Hipotesis 4 = Pelayanan swasta memberikan pengaruh 

positif terhadap financial capital peternak 

broiler mandiri, 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Nugroho (2011a), melakukan penelitian tentang 

kajian strategi program perbaikan operasionalisasi dari 

milk district model Nestle di Jawa Timur. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi 

terkini pengembangan sapi perah di Jawa Timur berkaitan 

dengan milk district model Nestle serta menganalisis 

strategi perbaikan operasionalisasi milk district model 

Nestle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu 

strategi perbaikan milk district model Nestle di Jawa 

Timur kedepan yaitu revitalisasi peran peternak yakni 

terkait dengan perubahan pola pikir (mindset) terhadap 

perubahan self responsibility dan berpartisipasi aktif 

dalam menentukan kualitas susu segar, mengurangi 

ketergantungan terhadap pakan impor dengan 

memanfaatkan pakan lokal serta memanfaatkan limbah 

kandang berupa feses dan urin menjadi gas bio dan 

pupuk. Hal ini menjadi pijakan dalam memperbaiki 

kondisi livelihood rumah tangga peternak sehingga 

berdaya (empower) serta perubahan kearah citra yang 

lebih baik sehingga menjadi landasan penting bagi 

perumusan program-program aksi dalam implementasi 

proyek pemberantasan kemiskinan dan keterbelakangan 

pada rumah tangga peternak terkait dengan 5 elemen 

capital (human, natural, sosial, financial dan physical 

capital), intervensi terhadap vurnerabilty (shock, trend 

and seasonality) dan implikasi kebijakan pemerintah atau 
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bahkan kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan 

kebangkrutan total serta penerapan milk district model 

mampu mempengaruhi hidup, kehidupan, penghidupan 

petani peternak serta masyarakat dalam lingkup yang 

sama atau tidak.   

Kondisi rumah tangga peternak sapi perah di Jawa 

Timur pada pentagonal assets selanjutnya menunjukkan 

bahwa memiliki akses yang kuat terhadap sumberdaya 

sosial dan sumberdaya manusia. Hal ini terbukti dari 

bagan pentagonal asset menjauhi titik sumbu pentagonal 

(aksesibilitas tinggi). Selanjutnya diikuti oleh sumberdaya 

alam, sumberdaya keuangan serta sumberdaya fisik 

hampir mendekati titik pusat (aksesibilitas rendah). Hal 

ini terkait akan rendahnya rumah tangga peternak akan 

asset lahan atau tanah milik pribadi, kesulitan dalam 

memperoleh serta akses modal serta bangunan fisik baik 

rumah serta bangunan tergolong tidak layak. Apabila 

digambarkan dengan skala 1-5 (sangat buruk-sangat baik) 

sesuai dengan keadaan pada pentagonal asset berturut-

turut yaitu sumberdaya sosial (5), sumberdaya manusia 

(4), sumberdaya keuangan (2,5), sumberdaya alam (2) 

dan sumberdaya fisik (1).  

Suatu rumah tangga peternak di pedesaan memiliki 

seorang anak yang akan melanjutkan sekolah tentunya 

membutuhkan biaya yang semakin besar. Untuk 

memenuhi hal itu sehingga rumah tangga harus 

mengubah titik kedudukan elemen financial capital pada 

sumbu the pentagonal asset semakin mendekat ke arah 

sumbu pentagonal asset, yang berarti rumah tangga harus 

mengurangi besaran kepemilikan financial yakni dengan 

mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar kebutuhan 
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anaknya melanjutkan sekolah. Namun pada saat 

bersamaan dengan anaknya melanjutkan sekolah, maka 

kedudukan human capital akan pada rumah tangga akan 

bertambah (semakin menjauh dari pusat pentagonal 

asset) (asset tangible dan intangible). Sehingga posisi 

titik livelihood pada masing-masing pentagonal asset 

setiap saat dapat berubah, karena komunitas secara 

alamiah bereaksi terhadap shock, trends and seasonilty.  

Kustantinah dkk (2011) dalam penelitiannya yang 

berjudul goat farming and livelihood of small holder 

farmers in Indonesia (study of program is mobile 

nutrition services by University of Gajah Mada). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan potensi 

kambing sebagai penghasil daging dan susu (dual 

purposes). Hasil penelitian ini dijelaskan secara deskriptif 

yaitu dengan melihat potensi tersebut mampu 

memberikan meningkatkan pendapatan peternak baik dari 

hasil penjualan susu serta penjualan kambing ketika 

produksi susu tidak lagi optimal. Selain itu, meningkatkan 

hasil  serta daya guna limbah pertanian, lahan dan 

sumberdaya manusia sehingga peternak tidak lagi 

memposisikan beternak hanya sebagai tabungan 

(biological saving) tetapi juga mampu 

mempertimbangkan aktifitas sosial dalam bermasyarakat. 

Rumah tangga peternak berusaha mengubah titik 

kedudukan elemen financial capital dan social capital 

semakin mendekat ke arah sumbu pentagonal asset, yang 

berarti rumah tangga harus meningkatikan besaran 

financial yakni dengan menjual susu. Namun pada saat 

bersamaan dengan anaknya melanjutkan sekolah, maka 

kedudukan human capital akan pada rumah tangga akan 
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bertambah (semakin menjauh dari pusat pentagonal 

asset) (asset tangible dan intangible). Sehingga posisi 

titik livelihood pada masing-masing pentagonal asset 

setiap saat dapat berubah, karena komunitas secara 

alamiah bereaksi terhadap shock, trends and seasonilty. 

Oleh karena itu, di canangkan program pelayanan tentang 

nutrisi ternak bagi peternak mandiri serta peternak semi 

intensif terutama terkait nutrisi, reproduksi serta 

kesehatan ternak sehingga mampu membantu peternak 

terkait permasalahan nutrisi dalam pakan baik pada 

musim penghujan atau musim kemarau.  

 

2.2 Karakteristik Broiler 

Menurut Fadhilah (2005), ayam pedaging (broiler) 

adalah istilah yang dipakai untuk menyebut ayam jantan 

atau betina hasil budidaya teknologi peternakan yang 

memiliki karakteristik ekonomi dengan ciri khas 

pertumbuhannya cepat, sebagai penghasil daging dengan 

konversi pakan yang efisien, dan siap dipotong pada umur 

yang relatif muda. Pada broiler siap di panen pada umur 

35-42 hari yang dipelihara secara intensif agar diperoleh 

produksi optimal dengan berat antara 2-2,4 kg/ekor.  

Amrullah (2003) menyatakan bahwa broiler dapat 

digolongkan ke dalam kelompok unggas penghasil daging 

artinya dipelihara khusus untuk menghasilkan daging.  

Umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kerangka 

tubuh besar, pertumbuhan badan cepat, pertumbuhan bulu 

yang cepat, lebih efisien dalam mengubah ransum 

menjadi daging namun tanpa pemeliharaan yang baik 

daya tahan tubuhnya akan menurun dan mudah terserang 
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penyakit. Secara genetik broiler mampu mengolah 

makanan dengan cepat begitu makanan dikonsumsi 

olehnya. Sifat pertumbuhan yang sangat cepat ini 

dicerminkan dari tingkah lakunya yang sangat lahap. 

frekuensi makan broiler lebih tinggi dibandingkan dengan 

ayam petelur, apalagi dimasa akhir pemeliharaan. 

Hossain et al (2005) menambahkan broiler memiliki 

kecepatan tumbuh pesat dalam kurun waktu yang singkat 

dengan karakteristik daging yang lembut, kulit halus serta 

tulang dada yang lunak. 

Abidin (2002), broiler merupakan ternak yang 

penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani 

masyarakat. Broiler dipanen pada umur 5-6 minggu 

dengan tujuan sebagai penghasil daging. Sehubungan 

dengan waktu panen yang relatif singkat maka jenis ayam 

ini menpersyaratkan pertumbuhan yang cepat, dada lebar 

yang disertai timbunan daging yang baik dan warna bulu 

yang umumnya putih. Broiler merupakan jenis ayam ras 

unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang 

memiliki daya produktivitas tinggi, terutama 

produktivitas dalam memproduksi daging ayam.beberapa 

macam strain ayam ras pedaging yang telah  beredar 

dipasaran memiliki produktivitas yang relatif sama. 

Anggit (2011) menambahkan broiler merupakan ayam 

pedaging yang usahanya sangat menjanjikan. Usaha 

peternakan broiler merupakan usaha yang sangat 

menguntungkan karena menjanjikan perputaran modal 

yang relatif cukup cepat (35-40 hari). Beberapa strain 

broiler unggulan dan banyak diternakkan secara 

komersial yaitu Cobb, Ross, Lohman, Arbor Arcres dan 

Avian.    
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May and Lott (2000), ayam ras memiliki siklus 

produksi yang lebih singkat dibandingkan dengan ternak 

unggas lain karena memiliki sifat genetik yang semakin 

baik, khususnya untuk karakter pertumbuhan. Banyak 

faktor yang terlibat dalam menentukan produktifitas ayam 

pedaging, suhu dan kelembaban udara yang tinggi 

merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya 

cekaman panas (heat stress). Hampir setengah dari 

terlambatnya pertumbuhan daerah dengan iklim panas 

disebabkan oleh pengaruh langsung dari suhu dan 

kelembaban yang tinggi. Altan et al (2000) 

menambahkan bahwa suhu lingkungan yang tinggi dapat 

mengganggu proses metabolisme melalui mekanisme 

cekaman panas yang ditandai dengan panting. Panting 

merupakan salah satu respom tingkah laku ayam ras 

pedaging akibat cekaman panas dari suhu lingkungan 

yang tinggi pada mekanisme evaporasi melalui saluran 

pernafasan. Salah satu solusinya dengan memberikan 

akses waktu terbatas pada saat suhu dan kelembaban 

udara tinggi serta meningkatkan konsumsi pakan pada 

suhu harian dalam keadaan minimum. 

 

2.3 Kondisi Peternakan Broiler Di Kecamatan Ganding 

Usaha peternakan merupakan salah satu sektor yang 

sangat strategis dalam  pembangunan perekonomian 

Indonesia. Subsektor peternakan mampu menyerap 

tenaga kerja sebanyak 8.241.006 orang (Hakim dkk, 

2012). Ayam pedaging merupakan salah satu hewan 

ternakan yang banyak dipelihara oleh peternak. Jawa 

Timur adalah salah satu propinsi dengan jumlah peternak 
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broiler yang cukup banyak dan mampu menyerap tenaga 

kerja pada sektor tersebut. Menurut data Dinas 

Peternakan Jawa Timur (2012), populasi ayam ras 

pedaging di Kabupaten Sumenep menempati urutan ke-26 

dari total 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Populasi 

ayam pedaging terbesar di Kabupaten Lamongan 

(31.225.776 ekor), Blitar (21.873.600 ekor) dan Jombang 

(19.423.784 ekor) serta populasi paling sedikit di 

Pasuruan (2000 ekor) dan Surabaya (1.872 ekor). Hal ini 

menyebabkan produksi ayam pedaging meningkat secara 

signifikan dari tahun ke tahun (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Data Produksi Ternak Jawa Timur (kg) 

Produksi  2008 2009 2010 2011 

Sapi potong 92,652,904 96,947,653 98,821,373 103,242,656 

Kambing 17,122,831 17,371,236 17,386,479 11,651,970 

Ayam pedaging 135,794,504 140,109,891 159,671,244 100,578,868 

Itik 2,068,515 2,097,676 1,905,749 2,403,491 

Sumber: Dinas Peternakan Jawa Timur (2012) 

 

Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yakni 

Kabupaten Sumenep, merupakan daerah memiliki peran 

sangat besar dalam mensuplai kebutuhan akan daging 

ayam di wilayah Jawa Timur khususnya di seluruh 

wilayah Madura. Hal ini terbukti dengan populasi 

peternakan ayam ras pedaging (broiler) di seluruh 

wilayah kabupaten Sumenep sangat tinggi terutama di 

kecamatan Ganding yang merupakan sentra produksi 

ayam pedaging dengan populasi terbesar di kabupaten 

sumenep berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten 

Sumenep (Tabel 2).  
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Tabel 2. Populasi ayam pedaging berdasarkan Kecamatan 

di Kabupaten Sumenep 

Kecamatan Jumlah Populasi (ekor) 

Ganding 61,600 

Pragaan 49,050 

Bluto 39,017 

Batu putih 18,818 

Manding 16,811 

Saronggi 16,122 

Rubaru 15,298 

Lenteng 13,300 

Gapura 8,861 

Batuan 7,875 

Guluk-guluk 6,943 

Kalianget 6,122 

        Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep 

(2013) 

 

Berdasarkan hasil penelitian Lukman dkk (2012) 

menyebutkan bahwa peternak ayam broiler di kecamatan 

Ganding Kabupaten Sumenep keseluruhan merupakan 

peternak mandiri (100%), tidak bermitra dengan 

perusahaan besar sehingga ketika mengalami kerugian 

para peternak umumnya menanggung resiko kerugian 

sendiri atau dengan melakukan pinjaman modal kepada 

toko penjual SAPRONAK (sarana produksi peternakan). 

Menurut Titus and Burgers (2008), sejak lama 

masyarakat madura terkenal sebagai masyarakat pejuang 

yang pemberani, kuat dan yakin penuh dengan apa yang 

diusahakan/dikerjakan, sehingga ketika memiliki usaha 
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akan selalu yakin bahwa usaha yang dijalani akan sukses 

walaupun semua resiko ditanggung sendiri. Oleh karena 

itu, peternak broiler mandiri di kecamatan Ganding 

Kabupaten Sumenep beternak secara mandiri. 

Yulianti (2012), usaha peternakan pola mandiri 

prinsipnya peternak menyediakan sendiri seluruh input 

produksi dari modal sendiri dan bebas memasarkan hasil 

produksinya. Pengambilan keputusan, keuntungan serta 

resiko ditanggung sepenuhnya oleh peternak. 

Pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan usaha 

peternakan, menentukan fasilitas perkandangan, 

menentukan jenis dan jumlah SAPRONAK yang akan 

digunakan, menetukan manajemen produksi, menentukan 

saat DOC datang dan panen serta menentukan harga jual 

hasil produksi. 

 

2.4 The Livelihood framework 

      Konsep livelihood banyak di gunakan beberapa tahun 

terakhir untuk mendeskripsikan kemiskinan serta 

pembangunan pedesaan. Livelihood menurut arti kamus 

memiliki arti “penghidupan atau mata pencaharian” serta 

bersinonim dengan “pendapatan” karena ketika 

pendapatan diterima akan digunakan individu dalam 

memenuhi segala kebutuhan untuk hidup, menjalani serta 

mengisi kehidupan. Ellis (2000), mendefinisikan 

livelihood sebagai segala upaya dalam memanfaatkan 

seluruh kemampuan, asset (modal, sumberdaya 

aksessibilitaas, kepemilikan serta simpanan) yang 

dimiliki serta aktifitas yang dikerjakan sebagai arti untuk 

memenuhi penghidupan. Definisi tersebut beserta 
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modifikasi pada kerangka konsepnya banyak 

dipergunakan peneliti untuk menguraikan pendekatan 

mata pencaharian dan penghidupan pada kawasan 

pedesaan. 

Livelihood adalah istilah usaha yang 

menggambarkan kemampuan kepemilikan sumberdaya 

(sumberdaya sosial dan material) dan kegiatan yang 

dibutuhkan seseorang/masyarakat dalam menjalani 

kehidupannya. Livelihood akan berkelanjutan 

(sustainable) jika matapencaharian yang ada 

memampukan orang/masyarakat untuk menghadapi dan 

pulih dari tekanan dan guncangan, memampukan 

orang/masyarakat untuk mengelola dan menguatkan 

kemampuan (capabilities) dan kepemilikan sumberdaya 

(assets) untuk mensejahterahkan orang/masyarakat saat 

ini (sekarang) maupun kehidupan dimasa yang akan 

datang serta tidak menurunakn kualitas sumberdaya alam 

yang ada. 

Pendekatan livelihood framework merupakan suatu 

pendekatan yang lebih efektif dan relevan untuk 

mengurangi angka kemiskinan karena mendefinisikan dan 

menguraikan kemiskinan dengan perspektif kemiskinan 

itu sendiri. Penggunaan metode dengan Pendekatan 

livelihood framework telah dimulai sejak tahun 1980 

dalam konteks system penelitian pertanian dan 

pendidikan (farming system research and education). 

Selanjutnya pendekatan ini dikembangkan tahun 1990 

oleh Department for international development (DFID), 

Pada tahun 1999 DFID memberikan kerangka konseptual 

yang menjadi perumusan program-program aksi 

implementasi proyek pemberantasan kemiskinan dan 
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keterbelakangan yang diakui terjadi dibanyak negara 

berkembang. Prinsip ini dikembangkan melalui prinsip 

pembangunan yang baik dengan respondent yaitu (people 

centred, responsive, multi-level, conducted in 

partnerships, sustainable, dynamic) pemberdayaan 

manusia, responsive, banyak level yang dianalisis, 

hubungan kemitraan, keberlanjutan dan dinamis sesuai 

dengan keadaan masyarakat sasaran (Neely et al., 2004) 

Pendekatan sustainable livelihood merupakan cara 

berpikir dan bekerja untuk usaha yang berkembang secara 

evolusi dan untuk tujuan mengefektifkan segala usaha 

dalam mengakhiri kemiskinan. Sebagai sebuah 

pendekatan, Sustainable Livelihood didukung oleh 

seperangkat prinsip-prinsip dan alat-alat yang 

menggambarkan cara mengorganisir, memahami, dan 

bekerja menangani permasalahan pengembangan usaha 

yang kompleks dan beragam, dimodifikasi dan 

diadaptasikan dengan menyesuaikan diri dengan prioritas 

dan situasi lokal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 
Gambar 2.  Konsep sustainable livelihood di ambil dari 

Calyton et al (2003) 
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 Livelihood didefinisikan sebagai suatu kombinasi 

beragam sumberdaya dan asset (human capital, 

natural capital, social capital, financial capital serta 

physical capital) yang dimiliki untuk digunakan 

masyarakat dalam aktifitas dalam rangka mengisi 

hidup, melanjutkan hidup dan berkembang (DFID, 

1999). Nugroho (2011a) menambahkan sumberdaya 

merupakan segala sesuatu yang selalu berkaitan 

dengan segala kebutuhan manusia dengan tujuan 

untuk kelangsungan dan mempertahankan kehidupan. 

Pada livelihood framework, sumberdaya masuk dalam 

asset yang dimiliki. Sebagai contoh sumberdaya 

manusia terkait keterampilan, pendidikan dan 

kemampuan bekerja. Sumberdaya alam terkait lahan, 

ketersediaan air dan lingkungan. Sumberdaya finansial 

terkait modal, upah dan simpanan. Sumberdaya fisik 

terkait bangunan dan infrastruktur dan sumberdaya 

sosial terkait jalinan interaksi antar individu, 

kelompok dan kepemimpinan. 

Strategi livelihood ditunjukkan oleh usaha rumah 

tangga untuk menjamin kehidupan rumah tangga, dan 

bagaimana mereka menggabungkan aset 

matapencahariannya, dimasukkan dalam perhitungan 

dalam konteks kerentanan dimana mereka tinggal 

serta kebijakannya, instituti dan proses yang 

mempengaruhinya. Outcome mata pencaharian adalah 

bagaimana rumah tangga mencapainya dengan strategi 

yang melibatkan aset mata pencaharian tersebut. 

Pemahaman akan aset sangat berguna untuk 

menyusun entry/key points yang sesuai untuk 

membangun proses pemenuhan kebutuhan dari 
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kelompok sosial yang berbeda, dan juga untuk 

menggali lebih jauh kemungkinan melakukan 

pertukaran antara aset-aset yang berbeda. 

Keseimbangan antar assets sendiri merupakan ke 

khasan komunitas tertentu yang mengakibatkan betapa 

pentingnya kepekaan untuk menggambarkan 

keakuratan penggambaran aset yang dimiliki. 

Sehingga komunitas/rumah tangga memiliki 

perbedaan asset yang dimiliki serta terkadang terdapat 

aset yang bernilai ganda. Misalnya jika seseorang 

mempunyai akses yang aman pada tanah atau lahan 

(natural capital) mereka sangat mungkin juga 

terfasilitasi untuk mendapatkan finansial capital, 

karena mereka bisa menggunakan tanah atau lahan 

tersebut bukan hanya untuk kegiatan produksi 

(pertanian dan peternakan) saja tetapi juga disewakan. 

 
Gambar 3. Kerangka livelihood yang sustainable (DFID, 1999) 
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 Livelihood asset meminjam istilah DFID 

(1999), livelihood platform meminjam istilah Ellis 

(2000), atau capital asset meminjam istilah Clayton et 

al (2003) terdiri atas lima bagian (pentagonal asset) 

yaitu human, natural, sosial, financial serta physical 

capital yang dapat dijelaskan dibawah ini: (Ellis, 

2000) 

a. Natural Capital (Sumberdaya alam), terdiri dari 

tanah, air serta sumberdaya biologis yang 

digunakan oleh masyarakat untuk kelangsungan 

hidup. Terkadang sumberdaya alam ini lebih 

dikenal sebagai sumberdaya lingkungan 

(environmental resources). Natural capital akan 

digunakan oleh pekerja (human capital) melalui 

kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan 

pendapatan serta produksi, sehingga untuk 

menunjang kelangsungan sumberdaya alam, rumah 

tangga harus memperhatikan manakah sumberdaya 

yang bisa diperbaharui (renewable natural asset) 

serta sumberdaya yang tidak bisa diperbaharui 

(non-renewable natural asset). 

Sumberdaya alam sebagai sumberdaya 

yang mengalir  dan sumberdaya layanan yang 

sudah tersedia (seperti tanah, air, hutan, kualitas 

udara, perlindungan erosi, keanekaragaman hayati 

dan lain-lain) hal ini berguna dalam persediaan 

mata pencaharian yang ada karena mata 

pencaharian orang miskin berbasis pada alam. 

Kerentanan yang terjadi di alam dapat 

mempengaruhi jenis mata pencaharian misal 
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bencana alam (baik oleh faktor alam maupun faktor 

manusia) dan perubahan musim. 

b. Physical capital (sumberdaya fisik), sumberdaya 

fisik terdiri dari sumberdaya yang dihasilkan dan 

dibentuk dari proses produksi ekonomi antara lain: 

bangunan, irigasi, jalan, peralatan serta penggunaan 

mesin. Sacara kebijakan ekonomi, sumberdaya 

fisik  didefinisikan sebagai produsen barang yang 

baik sebanding pada konsumen barang yang baik 

(as a producer good as a contrasted to a consumer 

good) 

sumber daya fisik berupa peralatan dan 

perlengkapan serta fasilitas pendukung. Sumber 

daya fisik diperlukan untuk mendukung dalam 

pencaharian mata pencaharian yang ada. Hal ini 

sangat penting, apabila infrastruktur tidak 

memenuhi syarat, maka akan menghalangi 

pendidikan, akses ke layanan kesehatan serta 

pendapatan. 

c. Human capital (sumberdaya manusia), sumberdaya 

manusia terkadang dikatakan sebagai aset 

pokok/utama (chief asset) di posisikan dari 

kemiskinan sebagai akibat dari tenaga pekerja 

sendiri. Sumberdaya manusia merupakan tenaga 

pekerja yang tersedia dalam rumah tangga. Skill 

dan keterampilan sumberdaya manusia dapat 

ditingkatkan melalui pendidikan serta pelatihan. 

DFID (1999) menyatakan bahwa sumberdaya 

manusia terdiri atas ketersedian tenaga pekerja 

tergntung dengan keadaan serta skala dalam rumah 
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tangga, level keterampilan, potensi kepemimpinan 

dan status kesehatan. 

Human capital merupakan istilah yang 

mencakup keterampilan, pengetahuan, kemampuan 

untuk tenaga kerja dan kesehatan yang baik 

sehingga memungkinkan masyarakat bersama-

sama mengatur berbagai strategi dalam 

mencapainya. Pada berbagai tingkat rumah tangga 

ini bervariasi sesuai dengan ukuran rumah tangga, 

tingkat keahlian, potensi kepemimpinan, status 

kesehatan dan lain-lain dimana muncul sebagai 

faktor yang menentukan. Perubahan pada 

sumberdaya ini walaupun kecil dapat 

mempengaruhi aset yang lain. 

d. Financial capital (sumberdaya keuangan), financial 

capital merupakan kemampuan rumah tangga 

akses keuangan, kredit serta permodalan. Sumber 

daya keuangan pada rumah tangga di daerah 

mungkin bersala dari konversi atau pengubahan 

produksi kedalam kas (tunai) dalam rangka untuk 

menutupi periode selama produksi yang kurang 

baik dari kredit format dan informal berupa kas, 

deposito, aset cair misal ternak dan perhiasan, dana 

pensiun, dan remittan.  DFID (1999), terdapat dua 

sumber utama financial capital yaitu: 

1. Sumber keuangan utama, Keuangan ini 

umumnya bersumber dari simpanan yang telah 

lama dilakukan misalnya simpanan pribadi, 

deposito maupun investasi pada barang lain 

atau bersumber dari pinjaman bank baik tunai 

atau kredit. 
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2. Sumber keuangan lain, pada umumnya sumber 

keuangan bukan sebagai pendapatan tetapi 

bersumber dari uang pensiun, transfer dari 

negara lain serta remittans. 

e. Social capital (sumberdaya sosial), terminologi 

sumberdaya sosial adalah hubungan antara rumah 

tangga dengan hubungan masyarakat (social 

relations) terkait norma, hukum adat, kepercayaan 

antar masyarakat, struktur sosial serta masyarakat 

sosial untuk memenuhi penghidupan (Rokadi and 

Jones, 2002). Social capital lebih mengarah pada 

hubungan antara individu dalam masyarakat baik 

secara horizontal (hubungan dengan organisasi 

serta pemerintah) dan hubungan vertical (hubungan 

antar individu) yang lebih mengarah pada 

penguatan jaringan kemasyarakatan dimana lebih 

kepada peningkatan kepercayaan rakyat dan 

kemampuan untuk bekerja sama atau lebih 

diformalisasikan keanggotaan dalam kelompok dan 

hubungannya dengan sistem peraturan, norma dan 

sanksi. Akses terhadap sumber daya sosial sering 

ditentukan oleh kelahiran, usia, jenis kelamin serta 

terkadang kasta yang berbeda dalam setiap rumah 

tangga. DFID (1999), membagi social capital 

menjadi 3 bagian yaitu. 

1. network and connectedness, terbagi menjadu 

dua yaitu terkait dengan hubungan vertical 

(patronase dan client) dan hubungan 

horizontal (hubungan antar individu yang 

saling memiliki keinginan serta kemauan) 

untuk meningkatkan kepercayaan serta 
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kemampuan masyarakat untuk bekerja 

bersama dan memperluas akses ke institusi 

yang lebih luas seperti politik serta hukum 

2. membership of more formalised group, yang 

mana lebih mengatur komunitas  agar 

mematuhi aturan, norma serta menerima 

sanksi sosial.  

3. relationship of trust, reciprocity and 

exchanges, bahwa memfasilitasi co-operatif, 

mengurangi harga transaksi serta memberikan 

dasar untuk mengurangi jaringan pengaman 

informal yang ada pada kemiskinan. 

Vulnerability context meminjam istilah DFID 

(1999) atau opportunity context istilah dari Clayton et 

al (2003) merupakan lingkungan eksternal pada 

individu serta memberikan pengaruh signifikan pada 

rumah tangga. Ellis et al (2009) menambahkan bahwa 

Vulnerability merupakan resiko yang akan selalu ada 

dalam setiap hal dan kegiatan serta tidak bisa dihapus 

dan harus ditanggulangi sehingga tidak berpengaruh 

lansung terhadap kehidupan serta kerentanan 

terkadang juga menyangkut aspek sosial. Livelihood 

individu serta asset yang lebih luas akan mendapat 

tekanan lebih banyak terutama dari trends, shock dan 

seasonality. Shock bisa merusak aset secara langsung 

antara karena banjir, badai serta konflik masyarakat. 

Trends merupakan aspek yang mudah diprediksi serta 

mampu memberikan tambahan pendapatan apabila 

berhasil. Trends terdiri dari populasi, teknologi serta 

trend ekonomi nasional dan internasional. Sedangkan 

seasonality berkaitan dengan keadaan musim baik dari 
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harga, produksi serta kesehatan. Perbedaan komponen 

pada vulnerability context memberikan efek yang 

berbeda pada tiap rumah tangga. Misalkan perbedaan 

pada shock seperti banjir akan memberikan efek yang 

berbeda pada aktifitas pertanian daripada aktifitas 

lainnya (DFID, 1999) 

Nugroho (2011a), Secara simultan pentagonal 

asset (livelihood asset) setiap saat akan mengalami 

perubahan karena komunitas secara alamiah bereaksi 

terhadap kerentanan (vulnerability) sehingga asset 

(sumberdaya) yang semakin mendekati titik sumbu 

pentagonal asset maka dapat dikatakan berkurang, 

namun sebaliknya apabila semakin menjauhi titik 

sumbu the pentagonal asset maka bertambah. Misalya 

ketika rumah tangga peternak menjual salah satu dari 

ternak yang dimiliki maka disatu sisi yaitu physical 

asset akan memperkecil dari the pentagonal asset, 

namun disisi lain rumah tangga peternak akan 

mendapat uang dari hasil menjual ternaknya sehingga 

titik financial capital semakin menjauh dari sumbu the 

pentagonal asset. Rokadi and Jones (2002) 

menambahkan bahwa perubahan the pentagonal asset 

sangat tergantung dengan akses yang dimiliki yaitu 

semakin menjauhi titik sumbu berarti akses terhadap 

sumberdaya tersebut akan semakin mudah begitu juga 

sebaliknya semakin mendekati titik sumbu berarti 

akses terhadap sumberdaya semakin sulit sehingga 

menyebabkan tidak berdaya dan sangat rentan 

terutama dari vulnerability. 
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Gambar 4. The pentagonal assets selalu berubah setiap 

saat (Rokadi and Jones, 2002) 

 

Bentuk segi lima (pentagonal) ini bisa 

digunakan untuk menunjukkan perbedaan akses 

masyarakat pada aset-aset. Titik pusat segi lima, 

dimana garis-garis bertemu, menunjukkan akses nol 

pada aset-aset. Atas dasar ini, segi lima dengan bentuk 

yang berbeda bisa dibuat bagi masyarakat lainnya atau 

kelompok-kelompok sosial lain dalam masyarakat. 

Lazimnya, satu aset sumber yang ada disekitarnya, 

turun temurun. Pendekatan ini dibangun dengan 

keyakinan bahwa masyarakat membutuhkan sejumlah 

aset untuk mencapai hasil livelihoods yang positif. 

Tidak cukup hanya sejenis aset untuk mencapai hasil-

hasil penghidupan yang jumlahnya banyak dan 

berbeda-beda tersebut. Apalagi bagi warga 

miskin/marginal yang aksesnya pada capital asset 

cenderung terbatas, sebagai akibatnya mereka harus 

mencari cara untuk memperoleh dan menggabungkan 

berbagai aset yang benar-benar mereka miliki dengan 

cara yang inovatif untuk mempertahankan hidup. 
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Kekuatan seseorang/masyarakat di tentukan oleh 

besar/kecilnya, keragaman, dan keseimbangan antar 

aset. Misalnya orang/komunitas yang hanya memiliki 

banyak uang tetapi tidak memiliki kekerabatan maka 

akan hidup didalam komunitas yang tidak aman. 

Keluarganya dan dirinya mungkin terancam hidupnya, 

atau jika dia atau keluarganya menghadapi bencana 

makan tidak akan ada kerabat yang akan 

membantunya. Satu jenis aset misalnya dapat 

bermakna ganda (aset tangible dan intangible) 

misalnya memiliki tanah atau sapi pada beberapa 

komunitas tertentu akan juga meningkatkan status 

sosial sehingga perannya didalam proses pengambilan 

keputusan di masyarakat semakin meningkat. 

Hewan ternak mampu menfasilitasi social 

capital (simbol kehormatan, alat tukar sosial dalam 

pernikahan/kedukaan) bagi pemiliknya dan pada saat 

yang sama bisa di gunakan sebagai alat yang produktif 

untuk mengerjakan sawah dan dibiarkan untuk 

tabungan siaga (yang sewaktu bisa dicairkan sebagai 

financial capital) dan dengan sendirinya tetap menjadi 

natural capital. Untuk mengembangkan pemahaman 

akan hubungan yang kompleks ini, kiranya perlu 

melihat apa yang terjadi dibalik aset-aset itu sendiri, 

memahami praktik budaya yang berjalan, jenis, 

struktur serta proses yang  „mengubah‟ aset menjadi 

livelihoods (Saragih and Saragih, 2002) 

Social Capital (sumberdaya sosial) dalam 

rumah tangga peternak khususnya dipedesaan 

umumnya memiliiki nilai lebih banding dengan aspek 

sosial pada masyarakat perkotaan karena masyarakat 
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pedesaan umumnya memiliki hukum adat, norma serta 

nilai kepercayaan antar individu masyarakat yang 

terjalin dengan baik walaupun tidak tertulis sehingga 

sumberdaya sosial mampu memposisikan peternak 

dalam sosial masyarakat (Ellis, 2000; Rokadi and 

Jones, 2002),  

Kekuatan sumber daya atau aset antar rumah 

tangga tidaklah homogen karenanya kegiatan/aktifitas 

pun berbeda-beda menuju pada capaian dan hasil 

penghidupan yang berbeda-beda pula. Istilah „miskin‟ 

dalam konteks kekinian bisa dipahami sebagai capaian 

atau hasil penghidupan yang dicapai „saat ini‟ yang 

diindikasikan oleh penguasaan/kepemilikan/akses atas 

aset atau sumber daya/capital yang terbatas.pada 

tingkatan kasat mata, kaum miskin atau yang 

dipersepsikan miskin memiliki aset yang terbatas 

sehingga harus mampu menemukan solusi melalui 

penggabungan aset yang dimiliki dengan cara yang 

inovatif guna mempertahankan hidup. 
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Gambar 5. The pentagonal assets menunjukkan social 

capital yang bertambah (Nugroho, 2011a) 

 

Livelihood dikatakan sustainable apabila dapat  

disatupadukan dan dapat dipakai oleh individu atau 

kelompok untuk meredam dan memulihkan kondisi 

(recover) dari berbagai tekanan (stress) dan 

goncangan (cope), mempertahankan atau bahkan 

mampu mengembangkan dan menguasai berbagai aset 

yang dimiliki terutama aset modal, dan terakhir dalam 

pendayagunaannya, livelihood tidak sampai 

menimbulkan resiko dan ancaman terhadap kelestarian 

sumberdaya alam disekitarnya (DFID, 1999; Rokadi 

and Jones 2002; Nugroho, 2011a).  

 Menurut Krantz (2001) pendekatan 

Sustainable Livelihood memiliki karakteristik lebih 

yaitu tidak hanya mencakup sumberdaya fisik dan 

sumberdaya alam saja, namun juga mencakup 

hubungan sosial dan sumberdaya manusia sehingga 

harus fokus pada berbagai faktor yang mempengaruhi, 
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perbedan level aset yang dimiliki serta faktor langsung 

dan tidak tidak langsung yang berpengaruh pada usaha 

sebagai mata pencaharian nafkah. Selain memiliki 

keunggulan, pendekatan SL juga memiliki kekurangan 

yaitu identifikasi penyebab kemiskinan disetiap rumah 

tangga, dominasi sosial serta distribusi pendapatan 

yang cenderung hanya dalam lingkup local serta faktor 

sosial mendominasi terkait perbedaan jenis kelamin 

laki-laki dan perempuan. 

 Disadari atau tidak, pendekatan livelihood 

famework melalui berbagai elemen livelihood secara 

simultan dapat berubah setiap saat, sebagai akibat dari 

respon segala sesuatu stimulan dari dalam ataupun 

luar, atau bahkan keduannya pada saat yang 

bersamaan. Misalkan human capital yang terpengaruh 

oleh financial capital sehingga usaha terhenti karena 

tidak ada modal. Social capital yang mempengaruhi 

human capital karena usaha yang dilakukan dihambat 

oleh masyarakat atau kombinasi yang dimiliki 

terhambat oleh kerentananan (vulnerability) dan 

kebijakan (policies). Sehingga berbagai elemen pada 

livelihood harus saling mendukung satu sama lain 

yang mampu menghasilkan livelihood outcomes yang 

baik (Nugroho, 2011a). 

Pendekatan livelihood berbeda dengan 

pendekatan konvensional yang telah ada dimana fokus 

pada pendekatan kehidupan individu yang lebih baik 

dibandingkan dengan sumberdaya maupun gambaran 

rancangan output. Hal ini berkenaan dengan prinsip 

bahwa dalam rumah tangga peternak tidak hanya 

meningkatkan pendapatan, namun terdapat dimensi 
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lain yang perlu menjadi pertimbangan antara lain: 

pertama, bahwa dengan pendekatan livelihood tidak 

hanya meningkatkan pendapatan kelurga peternak, 

tetapi juga mampu mengatasi keamanan pangan, 

keadaan sosial, pengeluaran keluarga peternak, 

kesenjangan terhadap assets fisik dan kerentanan. 

Kedua, kemiskinan keluarga peternak tergantung dari 

berbagai faktor mencakup akses terhadap aset yang 

dimiliki serta dampak dari kebijakan dan institusi. 

Ketiga, prioritas livelihood hanya terbagi pada 

makanan, pihak luar tidak mampu mencerna 

pengetahuan yang diberikan oleh individu maupun 

kelompok (Ashley and Hussein, 2000) 

 

2.5 The Sustainable Livelihood Concept 

Konsep Sustainable Livelihood pertama kali 

dikembangkan di Inggris pada akhir dekade 1990an, 

namun didesain sedemikian rupa sehingga tetap relevan 

untuk kawasan negara berkembang. Pendekatan melalui 

konsep ini lebih mengarahkan pada keakraban serta 

kearifan lingkungan dan alam (bukan semata-mata hanya 

sebatas eksploratif) serta menyatukan unsur sosial sebagai 

perekat kultur masyarakat yang heterogen. Pendekatan 

melalui konsep ini dapat di sederhanakan sebagai usaha 

mencapai derajat dengan menggabungkan aspek sosial, 

ekonomi dan ekologi dalam hal mengisi kehidupan 

(means to living) (Dharmawan, 2006) 

Pemberdayaan peternakan akhir-akhir ini menjadi 

program utama pemerintah dalam membantu peternak 

dalam menjangkau  (aksesibilitas) terhadap apa-apa yang 
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akan membantu dalam proses beternak serta 

pengembangan usahanya. Ellis (2000) mendefinisikan 

aksesibilitas sesuatu yang berarti “relatif” baik antar 

rumah tangga peternak kecil atau peternak besar namun 

aksesibilitas banyak dipengaruhi oleh hukum adat serta 

tuntutan sosial yang tinggi sehingga rumah tangga harus 

memiliki kemampuan dengan apa yang dimiliki dalam 

menggunakan hak sosial sebagai salah satu cara untuk 

pengembangan usaha. Sehingga secara sederhana 

aksesibilitas memiliki arti sebagai partisipasi rumah 

tangga terhadap sosial masyarakat yang saling 

menguntungkan tanpa ada yang menanggung kerugian 

antar keduanya.  

Pengembangan usaha pada peternak kecil terutama 

peternak mandiri terkendala akan modal yang dimiliki 

(terbatas) sehingga perlu akses terhadap lembaga simpan 

pinjam maupun lembaga perkreditan. Selain itu, peternak 

mandiri sangat rentan dengan kendala dan resiko karena 

semua resiko akan ditanggung sendiri namun peternak 

kecil mandiri memiliki hubungan sosial yang lebih baik 

dengan masyarakat dibandingkan dengan peternak 

dengan skala besar (Ellis, 2000) 

Livelihood dikatakan sustainable apabila dapat  

disatupadukan dan dapat dipakai oleh individu atau 

kelompok untuk meredam dan memulihkan kondisi 

(recover) dari berbagai adanya tekanan (stress) dan 

goncangan (cope), mempertahankan atau bahkan mampu 

mengembangkan dan menguasai berbagai aset yang 

dimiliki terutama aset modal, dan terakhir dalam 

pendayagunaannya, livelihood tidak sampai menimbulkan 

resiko dan ancaman terhadap kelestarian sumberdaya 
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alam disekitarnya (DFID, 1999; Rokadi and Jones, 2002; 

Nugroho, 2011a). Clayton et al (2003) menambahkan 

livelihood akan sustainable selain ketika mampu 

memulihkan kondisi dari berbagai adanya goncangan 

serta tekanan tetapi tidak juga tidak merusak sumberdaya 

alam baik untuk saat ini serta masa yang akan datang. 

Baker (2006), Sustainable development 

merupakan sebuah proses perubahan dimana 

mengeksploitasi dan menggunakan sumberdaya untuk 

mendapatkan investasi serta simpanan, orientasi 

perkembangan teknologi serta perubahan kedudukan 

institusi yang berjalan secara bersamaan antara satu 

dengan yang lain serta tidak merusak potensi 

pengembangan dimasa yang akan datang terutama demi 

kesejahteraan manusia dikehidupan yang akan datang. 

Livelihood tidak hanya berarti aktivitas di mana 

orang yang penghasilan hidup. Lebih dari itu, semua 

perbedaan unsur memiliki kontribusi atau pengaruh dan 

kemampuannya untuk menjamin kehidupan untuk dirinya 

sendiri dan rumah tangga. Mata pencaharian mencakup: 

 Aset apa saja yang dimiliki rumah tangga atau aset 

yang meraih modal manusia, modal alam, sosial, 

keuangan dan fisik. 

 Aktifitas yang menjadikan rumah tangga 

menggunakan aset tersebut mampu memenuhi 

kebutuhan dasar rumah tangga 

 Faktor yang berbeda, di mana rumah tangga itu sendiri 

mungkin tidak dapat mengontrol secara langsung, 

seperti musim, bencana alam atau tren ekonomi yang 

berpengaruh pada kerentanan faktor tersebut. 
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 Instituti kebijakan dan proses yang dapat membantu 

mereka atau menjadikannya meraih mata pencaharian 

yang mencukupi. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

      Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 17 

Januari – 17 Pebruari 2014 di seluruh peternak broiler mandiri 

se-Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi 

dipilih dengan sengaja (purposive) berdasarkan pada 

pertimbangan – pertimbangan tertentu.  Pertimbangan 

pemilihan lokasi tersebut adalah: 

1. Menurut data Dinas Peternakan Jawa Timur tahun 

2011 populasi ayam ras broiler di Kabupaten Sumenep 

menempati urutan pertama untuk wilayah Madura 

(Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan), 

namun untuk wilayah Jawa Timur menempati urutan 

ke-26 dari total 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.  

2. Berdasarkan data sekunder dari Dinas Peternakan 

Kabupaten Sumenep tahun 2012 bahwa populasi 

ternak ayam ras pedaging terbesar di Kabupaten 

Sumenep adalah di Kecamatan Ganding yakni 61.600 

ekor dari total populasi 259.817 ekor sehingga 

ditetapkanlah Kecamatan Ganding sebagai tempat 

pengambilan data.  

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

survey dengan cara berpartisipasi langsung dengan responden 

disertai dengan pengambilan data. Metode survey umumnya 

dikenal dengan PPAs (Participatory Poverty Assessments) 
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sehingga diharapkan mampu mengeksplorasi serta mengkaji 

sustainable livelihood framework pada rumah tangga peternak 

broiler mandiri di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.  

Populasi dan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rumah tangga peternak broiler mandiri 

se-Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Berikut 

penjelasan populasi dan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Populasi 

Penelitian ini tidak terlepas dari obyek penelitian yang 

biasa di sebut populasi. Pada penelitian ini populasi peternak 

didapat dengan melakukan pra-survey penelitian sebanyak 31 

orang peternak.  

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

total sampling yaitu teknik penentuan sampel secara 

keseluruhan dimana keseluruhan peternak broiler mandiri se-

Kecamatan Ganding akan menjadi responden penelitian ini 

yaitu sebanyak 31 orang peternak. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari 

variabel bebas (independent variabel) dan variabel terikat 

(dependent variabel). Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu variabel kuantitatif, dimana variabel 

kuantitatif merupakan variabel yang dianalisa secara statistik 

untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi 

sustainable livelihood peternak broiler mandiri di Kecamatan 

Ganding Kabupaten Sumenep. 

Variabel bebas (X) yang diamati dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel-variabel bebas yang berkaitan dengan Kerentanan 

(vulnerability/oppurtunity context) (X1): 

X1.1: Adopsi teknologi  X1.4: Penyakit ayam 

X1.2: Harga   X1.5: Banjir 

X1.3: Pemasaran  X1.6: Perubahan musim 

2. Variabel-variabel bebas yang berkaitan  dengan 

institutional (X2): 

X2.1: Pemerintah daerah X2.4: Kebijakan Pemerintah 

X2.2: Swasta   X2.5: Pelayanan swasta 

X2.3: Poultry Shop  X2.6: Pelayanan Poultry Shop 

Variabel terikat (Y) yang diamati dalam penelitian 

ini adalah livelihood/capital assets yaitu: 

Y1: Human capital  Y4: Physical capital 

Y2: Social capital  Y5: Natural capital 

Y3: Financial capital 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam tahapan penelitian 

terdiri atas: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

media perantara). Data primer dapat berupa opini objek 

(individu) secara individu atau kelompok. Pada penelitian 

ini, data primer diperoleh melalui metode wawancara 

langsung (in-depth interview) dengan responden yang 

berpedoman pada kuisioner yang telah dipersiapkan terlebih 

dahulu. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data primer yang telah diolah 

lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau 

diagram-diagram yang merupakan hasil dari analisis. Data 
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sekunder diperoleh dari lembaga pemerintah (pusat dan 

daerah), lembaga non-pemerintah, perusahaan terkait 

(SAPRONAK) serta laporan hasil penelitian  seperti BPS, 

Dinas Peternakan, laporan akhir tahun Kabupaten, FAO, 

NGOs, DFID dan lain-lain. 

3.5 Teknik Pengambilan Data 

a. Kuisioner 

Merupakan teknik pengumpulan data primer 

melalui penyebaran seperangkat kuisioner dan 

diserahkan kepada responden. Untuk pengembangan 

kuisioner itu sendiri, para responden diberi pertanyaan-

pertanyaan terkait pengalaman beternak, permasalahan 

serta peran serta lembaga-lembaga terkait karena semua 

pertanyaan dalam kuisioner merupakan close-ended 

dimana peneliti memfokuskan pada keadaan rumah 

tangga peternak. 

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pertanyaan kepada responden untuk 

dijawab, pendistribusian kuisioner ini dapat secara 

langsung ataupun tidak langsung (Nasir, 1998) 

Purwadi (2002) menambahkan bahwa skala likert 

merupakan skala yang di pergunakan untuk mengukur 

sikap terhadap suatu obyek dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam 

skala likert ini, nantinya akan digunakan untuk 

mengevaluasi sikap yang dimiliki obyek. Jumlah 

pertanyaan-pertanyaan bervariasi, tergantung seberapa 

banyak karakteristik dari obyek yang relevan dalam 

penelitian. Setiap pertanyaan dalam skala likert yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki 5 poin skala 

mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. 



45 

 

Kuisioner disusun mengikuti skala likert, penentuan 

skala likert sebagai berikut: 

1. sangat setuju  : skor 5 

2. setuju   : skor 4 

3. biasa   : skor 3 

4. tidak setuju  : skor 2 

5. sangat tidak setuju : skor 1 

b. Wawacara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

dengan metode survey yang menggunakan pertanyaan 

secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara ini 

dilakukan untuk memperoleh data pandukung atau 

penunjang dari kuisioner. 

c. Studi literatur 

Teknik pengumpulan data sekunder dengan cara 

mempelajari buku, jurnal, website, laporan lembaga 

pemerintah serta non-pemerintah seperti BPS, Dinas 

Peternakan, laporan akhir tahun kabupaten, FAO, 

NGOs, DFID dan lain-lain. 

d.  Survey 

Survey dilakukan dengan terjun kangsung ke 

lapangan agar data-data yang diambil lebih akurat, 

terpercaya serta mampu mewakili benar-benar keadaan 

responden di lapang. 

3.6 Alat Analisa Data 

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner 

dan wawncara selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan 

cara sebagai berikut: 

3.6.1 Analisa Kualitatif 

Analisa kualitatif adalah aktivitas intensif yang 

memerlukan pengertian yang mendalam, kecerdikan, 

kreatifitas, kepekaan konseptual dan pekerjaan berat. Analisa 
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kualitatif tidak berproses dalam suatu pertunjukan linier serta 

lebih sulit dan kompleks dibandingkan analisa kuantitatif 

sebab tidak diformula dan distandarisasi. Analisa kualitatif 

berdasarkan pada pertimbangan umum yaitu mengabaikan 

jenis data serta tatacara koleksi data. 

3.6.2 Analisa Kuantitatif 

Analisa kuantitatif merupakan metode analisis data 

yang dilakukan dengan cara mengklasifikasi, membandingkan 

dan menghitung angka-angka dengan rumus yang relevan. 

Metode statistik ini menggunakan statistik sebagai analisis 

datanya (Sugiyono, 2007). Statistik ini diartikan sebagai 

metode pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara 

penafsiran dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan 

data yang telah diperoleh sebelumnya melalui survey dan 

penganalisaan yang dilakukan melalui aturan-aturan dan 

prosedur-prosedur tertentu. Fungsi utama dari statistik adalah 

memanipulasikan dan meringkaskan data yang berupa angka 

serta membandingkan hasil yang diperoleh dengan kebetulan-

kebetulan yang telah diperkirakan. Analisis data kuantitatif 

dan statistik ini mampu memperlihatkan hasil-hasil 

pengukuran yang cermat karena perhitungannya yang 

matematis, namun kemudian hal ini tidak berarti bahwa 

kecermatan tersebut merupakan jaminan dalam keabsahan dan 

validitasnya. 

3.6.3 Analisa Deskriptif 

Analisa deskriptif berkaitan dengan kegiatan 

pencacatan dan peringkasan hasil-hasil pengamatan terhadap 

kejadian-kejadian atau karakteristik manusia, tempat serta 

variabel secara kualitatif. 

3.7 Uji Validitas 
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Simamora (2002), validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan, dengan kata lain mampu 

meperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti. 

Salah satu cara untuk menghitung validitas suatu alat 

test yaitu dengan melihat daya pembeda item (item 

discriminality). Daya pembeda item adalah metode yang 

paling tepat dalam setiap jenis test. 

Ghozali (2006) menambahkan bahwa uji signifikansi 

dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor yang 

dilihat pada kolom sig 2 tailed dengan tingkat signifikansi 

0,05. Atau membandingkan r hitung dengan r tabel, keputusan 

untuk mengetahui signifikan atau tidak dapat dilihat dengan 

cara membandingkan r hitung yang ada pada output cronbach 

alpha kolom correlated item – total correlated  dengan r tabel, 

apabila r hitung > r tabel dengan nilai positif maka dapat 

dikatakan bahwa indikator pertanyaan adalah valid. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 16.0 for windows 

untuk mempermudah analisa. 

Pada pengujian instrumen pengumpulan data, 

validitas bisa dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas 

item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun 

menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor yang satu 

dengan yang lain ada kesamaan atau faktor yang di gunakan 

adalah faktor baru bukan faktor yang telah ditetapkan oleh 

lembaga tertentu). Pengukuran validitas faktor ini dengan cara 

mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dalam 

satu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor), 

sedangkan pengukuran validitas item dengan cara 

mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. 
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Rumus yang digunakan dalam uji validitas product person 

moment adalah sebagai berikut: 

                    N∑XY) – (∑X)(∑Y) 

rxy =  

              {NX
2
 – (∑X)

2
}{n∑Y

2
 – (∑Y)

2
} 

Keterangan :  

Rxy = Korelasi antar X dan Y  

N = Jumlah responden  

X = Skor masing-masing pertanyaan  

Y = Skor total 

∑X 
2
 =Jumlah kuadrat nilai X 

∑Y 
2
 = Jumlah kuadrat nilai Y 

 

Apabila semua korelasi untuk setiap pertanyaan 

dengan skor total diperoleh, nilai-nilai tersebut dibandingkan 

dengan nilai kritik. Selanjutnya, jika nilai koefisien korelasi 

product moment dari suatu pertanyaan tersebut berada diatas 

nilai tabel kritik maka pertanyaan tersebut signifikan. 

 

3.8 Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas adalah tingkat kehandalan kuisioner. 

Kuisioner yang realibel adalah kuisioner yang apabila di 

cobakan secara berulang-ulang kepada kelompok yang sama 

akan menghasilkan data yang sama. Asumsinya, tidak terdapat 

perubahan psikologis pada responden (Simamora, 2002) 

Menurut Umar (2005), reliabitas adalah suatu angka 

indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di 

dalam mengukur gejala yang sama. Semakin kecil kesalahan 

pengukuran maka semakin realibel alat pengukur. Sebaliknya 

semakin besar kesalahan pengukuran makan semakin tidak 

realibel alat pengukur tersebut. Pada penelitian ini teknik yang 
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digunakan untuk mengukur reabilitas adalah cronbach’s 

alpha. 

Instrumen dapat dikatakan realibel bila memiliki 

koefisien kehandalahn lebih dari 0,6 (> 0,6) namun bila 

koefisien kehandalan kurang dari 0,6 (< 0,6) maka dinyatakan 

tidak realibel (Arikunto, 2002). Sehingga apabila 

dipergunakan secara berulang-ulang pada kasus yang sama 

akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. 

Cara mencari reabilitas untuk keseluruhan item 

adalah dengan mengkoreksi angka korelasi yang diperoleh 

menggunakan rumus koefisien alpha cronbach sebagai 

berikut: 

           nh
2
 

α =  

  1 + (n-1)h
2
 

 

Keterangan :   α  = alpha cronbach (koefisien reliabilitas) 

            n = Jumlah variabel 

           h
2
 = Rata-rata komunalitas baru 

 

3.9 Uji Regresi Linier Berganda 

Analisa regresi linier berganda digunakan untuk 

mengukur pengaruh antara variabel prediktor (variabel 

bebas) terhadap variabel terikat. 

Rumus: 

Y = A+b1X1+b2X2+........+bnXn+e 

Keterangan: 

Y   = variabel terikat yaitu livelihood/capital assets 

A   = konstanta dari persamaan regresi berganda 

b    = koefisien regresi 

X1 = variabel vulnerability/oppurtunity context terdiri 

X1.1-X1.6 
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X2  = variabel institutional terdiri X2.1-X2.6 

e   = residual atau predictions error 

 

3.10 Batasan Istilah 

1. Livehood memiliki arti penghidupan atau matapencaharian 

yang terkait dengan kemampuan untuk memenuhi hidup, 

penghidupan serta kemudahan akses dalam memenuhi 

kehidupan, 

2. Livelihood Asset terdiri dari 5 bagian (Pentagonal Asset) 

yaitu Human (berkaitan dengan sumber daya manusia 

beserta keadaanya), Natural capital (berkaitan dengan 

sumber daya alam dan yang hal-hal dimiliki), Sosial 

capital (berkaitan dengan sumber daya sosial, interaksi 

serta partisipasi dalam lingkungan sosial masyarakat), 

Physical capital (berkaitan dengan infrastruktur yang 

dimiliki terutama yang berkaitan langsung dengan usaha), 

dan Financial Capital (berkaitan dengan sumber daya 

keuangan terutama modal beserta kredit/simpan pinjam), 

3. Vulnerability/opportunity (kerentanan) terdiri atas adopsi 

teknologi (berkaitan dengan teknologi yang digunakan), 

harga jual (umumnya fluktuatif sesuai dengan keadaan 

konsumen beserta pemasaran), penyakit dan banjir. 

4. Institutional (kelembagaan) terdiri atas peran serta 

pemerintah daerah, swasta beserta Poultry shop dalam 

menyediakan SAPRONAK bagi peternak, kebijakan yang 

mendukung serta pelayanan terhadap keluhan peternak, 

dan  

5. Livelihood framework yang dijadikan konsep harus di 

sesuaikan dengan keadaan responden dilapang (rumah 

tangga peternak broiler mandiri), walaupun telah ada 
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konsep livelihood framework dalam bentuk global/umum  

sehingga perlu disederhanakan sesuai dengan keadaan 

dilapang (DFID, 1999 dan Ellis, 2000).  

6. Beternak secara mandiri pada prinsipnya peternak 

menyediakan seluruh input produksi dari modal sendiri 

dan bebas memasarkan produksinya serta seluruh 

keuntungan dan resiko ditanggung sepenuhnya oleh 

peternak (Yulianti, 2012)  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Keadaan Geografis 

Kecamatan Ganding merupakan salah satu dari 27 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Kecamatan 

Ganding memiliki luas wilayah 53,96 km
2
 dan memiliki luas 

total wilayah pertanian 5396,84 Ha terbagi seluas 619,40 Ha 

merupakan lahan sawah dan 4.777,44 Ha merupakan lahan 

kering dengan curah hujan 1.419 mm/tahun atau rata-rata 

118,25 mm/tahun. Secara Demografi total masyarakat 

Kecamatan Ganding yaitu 36,060 orang dengan rincian laki-

laki 17,277 orang, perempuan 18,833 orang dan sex ratio 

9,147. Kepadatan penduduk 88,26 per km
2
, rata-rata kematian 

per 1000 orang 6,16 dan rata-rata kelahiran 3,27. 

Secara Administratif Kecamatan Ganding memiliki 

batas wilayah sebagai berikut yaitu: Sebelah utara berbatasan 

dengan Kecamatan Pasongsongan dan Kecamatan Rubaru. 

Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pragaan. 

Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lenteng dan 

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Guluk-Guluk. 

Kecamatan Ganding terdiri atas 14 desa/kelurahan antara lain: 

Desa Ketawang Parebaan, Bataal Barat, Bataal Timur, 

Rombiya Barat, Rombiya Timur, Talaga, Baliopora Barat, 

Baliopora Timur, Ganding, Gadu Barat, Gadu Timur, 

Ketawang Larangan, Ketawang Karay dan Ketawang 

Daleman.  
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Keadaan topografi serta ketinggian wilayah dari 

permukaan laut di Kecamatan Ganding dapat dijelaskan pada 

Tabel 3.  

     Tabel 3. Keadaan topografi Desa-desa di Kecamatan Ganding 

No Desa/Kelurahan Tinggi DPL (meter) 

1 Ketawang Parebaan 75 

2 Bataal Barat 92 

3 Bataal timur 93 

4 Rombiya Barat 100 

5 Rombiya Timur 100 

6 Talaga 92 

7 Baliopora Barat 100 

8 Baliopora Timur 92 

9 Ganding 105 

10 Gadu Timur 105 

11 Gadu Barat 104 

12 Ketawang Larangan 90 

13 Ketawang Daleman 90 

14 Ketawang Karay 90 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep (2013)        

4.1.2 Keadaan Pertanian dan Peternakan 

Luas wilayah pertanian di Kecamatan Ganding 

5396,84 Ha yang mencakup 619,40 Ha merupakan lahan 

sawah dan 4.777,4 Ha merupakan lahan kering. Luas wilayah 

tersebut banyak dipergunakan masyarakat untuk kegiatan 

bercocok tanam yang didominasi oleh jagung, singkong, padi 

dan tembakau. 

Masyarakat di Kecamatan Ganding selain berusaha 

dibidang pertanian juga berusaha dibidang peternakan. Hal ini 

dilakukan baik sebagai usaha utama maupun usaha sampingan. 
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Ternak yang dipelihara dari kelompok unggas antara lain 

ayam ras pedaging, ayam petelur, ayam kampung, itik, 

sedangkan dari kelompok ruminansia besar dan kecil antara 

lain sapi potong, kuda, kambing dan domba. Hal ini karena 

potensi wilayah Kecamatan Ganding dengan potensi sumber 

daya alam yang melimpah, topografi wilayah yang sesuai 

untuk bertani dan beternak serta lahan yang luas baik untuk 

lahan pertanian dan peternakan. 

 

4.2. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah peternak 

ayam ras pedaging (broiler) dengan sistem mandiri. 

Responden yang digunakan sebanyak 31 orang dengan acuan 

berdasarkan data dari pihak Kecamatan Ganding bagian 

Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). Identitas responden 

berupa karakteristik demografi meliputi umur, jenis kelamin, 

pendidikan dan populasi ternak. Karakteristik reponden yang 

diamati meliputi usia, tingkat pendidikan, lama beternak, 

populasi awal ternak-saat ini, jumlah pekerja, modal, jumlah 

kandang dan keahlian beternak. 

 

4.2.1 Karakteristik Umur 

Berdasarkan umur peternak, hasil analisis data dapat 

ditunjukkan pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa responden di 

dominasi oleh usia  antara 31-45 tahun sebanyak 14 orang 

peternak (45%), usia 46-60 tahun sebanyak 12 orang peternak 

(39%), usia <30 tahun sebanyak 4 orang peternak (13%) serta 

usia >60 tahun sebanyak 1 orang peternak (3%). 
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Gambar 6. Grafik presentase berdasarkan umur peternak 

 

 

4.2.2 Karakteristik Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan adalah tolak ukur yang dapat 

dijadikan acuan untuk mengukur tingkat kemampuan atau 

daya tangkap seseorang untuk menginterpretasikan segala 

informasi yang diterima. Pendidikan merupakan indikator 

awal untuk mengetahui tingkat kemampuan petani ternak 

dalam menerima dan mengelola usaha ternaknya. 

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap 

pengetahuan serta kemampuan peternak dalam mengadopsi 

suatu inovasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

makan semakin tinggi pula kemampuannya untuk mengadopsi 

suatu informasi dan inovasi. Pada hasil penelitian ini tingkat 

pendidikan responden peternak ayam ras broiler dibagi atas 

sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Berdasarkan pendidikan 
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peternak, hasil analisis data dapat ditunjukkan pada gambar 7. 

berikut ini: 

 
Gambar 7. Grafik persentase berdasarkan pendidikan 

peternak 

 

Kondisi pendidikan responden diKecamatan 

Ganding tergolong baik, hal ini karena keseluruhan responden 

telah menamatkan pendidikan formalnya hingga jenjang SMA 

sehingga bekal keahlian dalam beternak semakin baik. 

Riwayat pendidikan responden dimulai SD  sebanyak 14 orang 

peternak (48,4%), SMP sebanyak orang 6 orang (19,4%) serta 

jenjang SMA sebanyak 10 orang (32,3%).  

4.2.3 Karakteristik Lama Beternak 

Berdasarkan lama beternak responden, hasil analisis 

dapat ditunjukkan pada Gambar 9 dapat dilihat bahwa terdapat 

perbedaan lama beternak antar masing-masing responden yaitu 
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sebanyak 23 orang peternak memiliki lama beternak antar 1-

10 tahun (74%), sebanyak 6 orang peternak memiliki lama 

beternak antar 11-20 tahun (19%) serta 2 orang peternak 

memiliki lama >21 tahun (7%). Lama beternak sangat 

berkaitan dengan pengalaman, keterampilan serta keahlian 

dalam beternak mengingat kegiatan beternak berhubungan 

dengan mahluk hidup. 

 
Gambar 8. Grafik persentase berdasarkan lama beternak 

 

4.2.4 Karakteristik Populasi Ternak 

Berdasarkan karakteristik populasi ternak yang 

dipelihara oleh responden, hasil analisis data pada Gambar 10 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan total populasi ternak 

yang dipelihara pada permulaan (awal) beternak serta total 

populasi saat ini. Total populasi pada awal beternak yaitu 

sebanyak 25 orang peternak memelihara antar 100-500 ekor 

(81%) dan sebanyak 6 orang peternak memelihara antar 600-

1000 ekor (19%). 
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Gambar 9. Grafik persentase berdasarkan populasi awal 

beternak 

 

Populasi ternak yang dipelihara pada saat ini terjadi 

peningkatan, hal ini dapat ditunjukkan pada Gambar 9 dapat 

dilihat bahwa peternak yang memlihara ternak <500 ekor 

sebanyak 15 orang (49%), memelihara 600-1000 ekor 

sebanyak 9 orang (32%), memelihara 1100-1500 ekor 

sebanyak 5 orang (16%) serta peternak yang memelihara 

>1500 ekor sebanyak 1 orang (3%).  
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Gambar 10. Garafik persentase berdasarkan populasi ternak 

saat ini 

 

4.2.5 Karakteristik Keahlian Beternak 

Berdasarkan Keahlian beternak responden, hasil 

analisi data dapat ditunjukkan pada Gambar 11 berikut ini: 
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Gambar 11. Grafik persentase berdasarkan asal keahlian 

beternak 

Berdasarkan Gambar 11 dapat dilihat bahwa asal 

keahlian beternak respondent didapat melalui belajar dari 

sesama peternak sukses yaitu sebanyak 20 orang (64,5%), 

sebanyak 7 orang peternak (22,6%) memperoleh keahlian 

beternak dengan mengikuti pelatihan, sebanyak 3 orang 

peternak (9,7%) memperoleh keahlian dengan trial (coba-

coba) serta hanya 1 orang (3,2%) yang memperoleh keahlian 

beternak dengan turun temurun. 

4.2.6 Karakteristik Jumlah pekerja 

Berdasarkan jumlah pekerja, hasil analisis data dapat 

ditunjukkan pada Gambar 12. dapat dilihat bahwa sebanyak 20 

orang peternak memiliki pekerja yang membantu sebanyak 1 

orang (64,5%), sebanyak 8 orang peternak memiliki 2 orang 

pekerja yang membantu (25,8%), sebanyak 2 orang peternak 

memiliki pekerja pembantu 3 orang (6,5%) serta hanya 1 

orang peternak yang memiliki pekerja pembantu >3 orang 

(3,2%) 
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Gambar 12. Grafik persentase berdasarkan jumlah pekerja 

 

4.2.7 Karakteristik Aset Kandang 

Berdasarkan lama beternak responden, hasil analisis 

dapat ditunjukkan pada Gambar 13. dapat dilihat bahwa 

sebanyak 19 orang peternak memiliki kandang sebanyak 1 unit 

(61,3%), sebanyak 10 orang peternak memiliki kandang 

sebanyak 2 unit (32,3%), sebanyak 1 orang peternak memiliki 

kandang sebanyak 3 unit (3,2%) serta hanya 1 orang peternak 

yang memiliki >3 unit yaitu 7 unit kandang (3,2%). 
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Gambar 13. Grafik persentase jumlah kepemilikan 

kandang  

 

4.2.8 Karakteristik Modal 

Berdasarkan modal dalam beternak responden, hasil 

analisis data dapat ditunjukkan pada Gambar 14 berikut ini: 

 
Gambar 14. Grafik persentase asal modal dalam beternak 
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Berdasarkan Gambar 14 dapat dilihat bahwa asal 

modal dalam beternak responden berasal dari modal mandiri 

sebanyak 15 peternak (48,4%), asal modal dengan cara 

meminjam ke  koperasi BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) dengan 

prinsip mudarabah yakni prinsip bagi hasil sebanyak 5 

peternak (16,1%), asal modal dengan meminjam ke bank 

dengan pinjaman KUR (kredit usaha rakyat) dengan bunga 

10% dan jangka pengembalian sebanyak 5 peternak (16,1%) 

serta asal modal dengan meminjam dan kerjasama dengan PS 

(Poultry shop) dengan prinsip hutang tanpa bunga yaitu pada 

saat panen diharuskan segera membayar hutang tapi tanpa 

bunga sebanyak 6 orang peternak (19,4%). 

 

 

 

4.3 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian 

4.3.1 Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan pada setiap butir (item) 

pertanyaan yang ada pada kuisioner dan pada setiap responden 

(objek) yang dipakai dalam penelitian, dilakukan dengan 

menghitung nilai korelasi antar skor masing-masing 

pertanyaan dengan skor total, memakai teknik korelasi product 

person moment dengan mennggunakan komputer yaiitu 

melalui program SPSS (Specific Program for Social Science). 

Hasil yang diperoleh dari olahan data kemudian dilihat nilai p-



64 

 

value. Pernyataan dari responden dinyatakan valid apabila 

nilai p-value < level of significan (α) 1 %.  

Berdasarkan hasil uji Validitas dengan menggunakan 

SPSS versi 16.0 for Windows diperoleh hasil bahwa nilai 

koefisien korelasi antar skor item dengan skor totalnya dari 

tiap-tiap variabel mempunyai taraf signifikansi kurang dari 1% 

sehingga dapat disimpulkan semua item pernyataan dalam 

penelitian ini adalah valid sehingga dengan demikian dapat 

digunakan sebagai istrumen dalam mengukur variabel yang 

telah ditetapkan. 

 Menurut Ghozali (2006) bahwa untuk menentukan 

valid atau tidaknya suatu instrumen dilakukan dengan melihat 

besarnya koefisien korelasi (r) dengan nilai minimum 0,5. 

Suatu instrumen dinyatakan valid apabila nilai koefisien 

ditemukan sama dengan atau lebih dari 0,5 dengan demikian 

semua item yang memiliki nilai kurang dari 0,5 disisihkan dan 

dan item-item yang dimasukkan dalam alat tes adalah item-

item yang memiliki nilai diatas 0,5 dengan pengertian semakin 

tinggi nilai koefisien korelasi (r) sampai mendekati angka 1,00 

maka semakin baik pula konsistensi validitasnya.  

Instrumen-instrumen dalam penelitian ilmu sosial 

sudah ada yang baku (standar), karena telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya, tetapi banyak juga yang belum baku bahkan 

belum ada. Instrumen yang tidak teruji validitas dan 

reliabelitasnya bila digunakan untuk penelitian akan 

menghasilkan data yang sulit dipercaya kebenarannya 

(Sugiyono, 2007) 

Hasil Uji Validitas di sajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Hasil uji validitas 

Parameter Item 

ke- 

Correlation 

Coeficient 

Kesimpulan 

Vulnerability X1.1 0.83 

valid 

 X.1.2 0.81 

X1.3 0.82 

X1.4 0.63 

X1.5 0.89 

X1.6 0.76 

Institutional X2.1 0.51 

 X2.2 0.88 

X2.3 0.83 

X2.4 0.73 

X2.5 0.72 

X2.6 0.87 

Livelihood Y1.1 0.76 

 Y1.2 0.85 

Y1.3 0.84 

Y2.1 0.85 

Y2.2 0.54 

Y2.3 0.60 

Y3.1 0.90 

Y3.2 0.57 

Y3.3 0.74 

Y4.1 0.87 

Y4.2 0.77 

Y4.3 0.63 

Y5.1 0.83 

Y5.2 0.67 

Y5.3 0.89 

Sumber: Diolah dari data primer (2014) 

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang 

tercantum pada tabel diatas, diketahui bahwa nilai koefisien 

nilai korelasi masing-masing item berada di atas r pada tabel 
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yang telah ditentukan. Oleh karena itu, keseluruhan pengujian 

masing-masing item dinyatakan valid.  

 

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah instrumen penelitian yang disusun dapat digunakan 

berulang kali terhadap obyek yang sama. Teknik pengujian 

yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah alpha 

cronbach dengan penentuan suatu instrumen dikatakan handal 

(reliable) apabila memiliki koefisien nilai kehandalan 

reliabilitas (nilai alpha-cronbach)  sebesar 0,6 atau lebih. 

Penyelesaian pengujian reliabilitas dengan menggunakan 

program SPPS versi 16.0 for Windows. Hasil pengujian 

reliabilitas terhadap semua variabel dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Hasil uji reliabilitas 

Parameter Item Nilai Alpha-Cronbach Kesimpulan 

Vulnerability X1 0.88 

Reliable Institutional X2 0.83 

Livelihood assets Y 0.94 

 Sumber: Data diolah (2014) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilkukan 

terhadap semua item dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

semua item tersebut mempunyai nilai Alpha-Cronbach lebih 

besar dari 0,6 sehingga dikatakan reliable. Dengan demikian 

semua item dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai 

instrumen dalam mengukur variabel-variabel yang diterapkan 

dalam penelitian ini. 
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4.3.3 Hasil Analisis Faktor 

Analisis faktor dimaksudkan untuk membentuk faktor-

faktor baru dari ke-15 atribut yang telah diajukan melalui nilai 

eigen value. Eigen value merupakan nilai yang menunjukkan 

kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung 

variansi ke-15 variabel awal yang dianalisis. Syarat eigen 

value > 1 apabila kurang dari 1 maka tidak digunakan dalam 

menghitung angka jumlah faktor yang terbentuk. Rotasi faktor 

digunakan untuk mentransformasikan faktor matrik kedalam 

bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah untuk 

diinterpretasikan. Hal ini berguna karena hasil ekstraksi faktor 

pada matrik faktor menunjukkan hubungan antara faktor dan 

variabel individual, namun dalam faktor-faktor tersebut masih 

saling berkorelasi sehingga sulit untuk diinterprestasikan. 

Rotasi faktor dapat dilakukan dengan analisis model varimax. 

Hasil rotasi faktor dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Hasil analisis faktor 

Keterangan 
Loading Faktor 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

Indeks 1“ Pekerja, Kesehatan, Sosial, Keuangan, Fisik dan 

Ternak” 
Y1.1 Pekerja 0,578   

Y1.3 Kesehatan 0.885   

Y2.1 Hubungan sosial 0.890   

Y3.1 Modal 0.913   

Y3.3 Lembaga simpan pinjam 0.925   

Y4.1 Bangunan kandang 0.662   

Y4.2 Peralatan kandang 0.935   

Y5.1 Tanah 0.925   

Y5.3 Populasi ternak 0.885   

Indeks 2 “Kelompok Peternak, Lingkungan dan Akses Kredit” 
Y2.2 Kelompok peternak  0.910  

Y2.3 Pencemaran udara  0.893  

Y3.2 Akses perkreditan  0.959  

Indeks 3 “Keterampilan, Sarana dan Prasarana” 
Y1.2 Keterampilan   0.621 

Y4.3 Jalan/irigasi   0.881 

Y5.2 Air   0.857 

% Varian 60,86 15,82 8,58 

Sumber: Diolah dari data primer (2014) 

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 15 item variabel 

yang diajukan dapat diekstrasi menjadi 3 variabel yang dapat 

mewakili ke-15 variabel tersebut. Dari 3 faktor yang terbentuk 

memiliki nilai eigen value diatas 1 atau ≥ 1. Seleksi faktor 

dilakukan dengan cara menyeleksi nilai faktor loading yang 

terbentuk, dimana dipilih nilai loading faktor terbesar atau 

minimum bernilai 0,4 agar dapat mewakili dari masing-masing 

faktor sehingga faktor inilah yang akan digunakan pada 

analisis selanjutnya. Berdasarkan hasil analisis faktor pada 
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Tabel 8 diatas menghasilkan 3 faktor baru yang dapat 

mewakili ke-15 item variabel, selanjutnya adalah pemberian 

nama pada faktor baru yang telah terbentuk. Pemberian nama 

ini berdasarkan pada perwakilan yang dapat menjelaskan 

variabel-variabel penyusun dalam satu faktor. Sesuai Suliyanto 

(2005) yang menyatakan bahwa untuk menamai faktor yang 

telah terbentuk dalam analisis faktor, dapat dilakukan dengan 

cara memberikan nama faktor yang dapat mewakili nama-

nama variabel yang membentuk 3 faktor baru tersebut. Faktor 

pertama yang terbentuk memiliki presentase varian sebesar 

60,86% yang berarti terbentuknya faktor pertama dapat 

menjelaskan sebesar 60,86% dari 15 variabel awal, faktor 

yang kedua memiliki presentase 15,816% yang berarti 

terbentuknya faktor ke dua dapat menjelaskan sebesar 

15,816% dari 15 variabel awal, faktor ketiga memiliki 

presentase 8,58% yang berarti terbentuknya faktor ketiga 

dapat menjelaskan sebesar 8,58% dari 15 variabel awal. 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari ke-3 

faktor yang terbentuk memiliki keragaman kumulatif sebesar 

85,26%. Hal ini berarti bahwa 85,26 % keragaman 3 faktor 

baru mampu dibentuk melalui 15 variabel yang telah diajukan 

serta sisanya (14,75%) dijelaskan oleh variabel yang lain yang 

tidak diteliti pada penelitian ini. Total 15 variabel tersebut 

merupakan variabel yang dipertimbangkan peternak broiler 

mandiri dalam livelihood assets di Kecamatan Ganding. Oleh 

karena itu, dari 15 item tersebut sudah bisa diwakili oleh 

ketiga faktor yang terbentuk. 

 

 

Indeks 1 Pekerja, Kesehatan, Sosial, Keuangan, Fisik dan 

Ternak 
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Variabel yang paling berpengaruh terhadap pekerja, 

kesehatan, sosial, keuangan, fisik dan ternak yaitu pekerja, 

kesehatan, hubungan sosial, modal, lembaga simpan simpan, 

bangunan kandang, peralatan kandang, tanah dan populasi 

ternak. Pada rumah tangga peternak broiler mandiri di 

Kecamatan Ganding variabel yang berpengaruh kuat terhadap 

karakteristik sumberdaya manusia yaitu peralatan kandang 

dengan nilai loading faktor sebesar 0,935. Peralatan kandang 

yang dimaksud adalah tempat pakan, tempat minum, lampu 

dan sekop. Peralatan kandang tersebut dapat dipakai oleh 

peternak dalam jangka waktu yang lama, dengan perawatan 

yang mudah, rutin serta harga pembelian dan pengadaan yang 

murah sehingga dapat digunakan secara terus menerus. 

Yulianti (2012), peternak mandiri akan mengupayakan sendiri 

segala kebutuhan dalam lingkup peternakan termasuk pekerja, 

pakan, modal, DOC (Day Old Chick) serta peralatan kandang 

yang mudah dalam perawatan sehingga dapat dipergunakan 

dalam jangka waktu yang lama dan Ellis (2000) menambahkan 

bahwa aspek sosial menjadi salah satu hal yang penting 

diperhatikan terutama terkait hubungan baik dengan 

masyarakat sekitar sehinnga keberadaan peternakan tidak 

mengganggu kehidupan dalam bermasyarakat namun malah 

memberikan manfaat misal aspek pencemaran udara dan lain-

lain. Nilai presentase varian diatas menunjukkan bahwa 

sumberdaya manusia, sosial, keuangan, fisik dan ternak 

memiliki presentase paling tinggi diantara faktor lainnya yaitu 

60,86. Hal tersebut berarti bahwa “pekerja, kesehatan, sosial, 

keuangan, fisik dan ternak” yang terdiri dari pekerja, 

kesehatan, hubungan sosial, modal, lembaga simpan simpan, 

bangunan kandang, peralatan kandang, tanah dan populasi 

ternak mampu menjelaskan sebanyak 60,86% dari 15 variabel 

awal. 
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Indeks 2 Kelompok Peternak, Lingkungan dan Akses 

Kredit 

 Variabel yang paling berpengaruh terhadap kelompok 

peternak, lingkungan dan akses kredit pada rumah tangga 

peternak broiler mandiri di Kecamatan Ganding terdiri atas 

kelompok peternak, pencemaran udara serta akses perkreditan. 

Kelompok Peternak, Lingkungan dan Akses Kredit yang 

berpengaruh kuat yaitu akses perkreditan dengan nilai loading 

faktor sebesar 0,959. Akses perkreditan yang tersedia pada 

peternak di Kecamatan Ganding yaitu Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) dengan persyaratan antara lain: besar bunga 10%, 

jangka pengembalian 2 tahun, lama beternak minimal 10 tahun 

serta jaminan akan disesuaikan dengan besar pinjaman. 

Peternak di Kecamatan Ganding dengan populasi ternak > 500 

ekor dengan rata-rata lama beternak lebih 10 tahun umumnya 

lebih tertarik untuk meminjam kekurangan modal usaha pada 

Kredit usaha rakyat karena jangka pengembalian yang panjang 

(2 tahun) walaupun dengan bunga 10% serta dengan populasi 

ternak yang besar dan keinginan mengembangkan usaha 

peternakan sehingga akan membutuhkan tambahan modal 

yang besar namun juga sangat rentan dengan penyakit yang 

akan mudah menyerang ayam apabila manajemen kurang baik, 

sehingga peternak lebih bersikap hati-hati. Selain itu, dengan 

jangka pengembalian yang lama dibandingkan lembaga 

peminjaman yang lain (BMT dan PS jangka pengembalian 

setelah panen) peternak mampu memutar modal pinjaman 

setelah panen pada jenis usaha yang lain misalkan pertanian 

dan perdagangan. Indraningsih dkk (2010), kemudahan serta 

ketersediaan akses bagi peternak terhadap lembaga keuangan 

(penyedia modal) mampu memberikan tambahan motivasi 

bagi peternak dengan kemauan usaha tinggi karena seiring 

penambahan populasi ternak akan berdampak pada 
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penambahan modal yang disediakan sehingga modal tidak 

akan menjadi hambatan bagi peternak dalam mengembangkan 

populasi ternak yang dipelihara serta kelompok peternak 

merupakan salah satu sarana yang mudah bagi peternak dalam 

memperoleh akses ke lembaga keuangan karena menangayomi 

beberapa peternak sehingga dapat saling bertukar informasi. 

Yulianti (2012) menambahkan kecenderungan peternak 

mandiri memiliki akses ke lembaga penyedia modal sangat 

rendah karena usaha yang dimiliki masih relatif kecil serta 

kurang aktif dalam kelompok peternak sehingga peran 

kelompok peternak sangat penting mengingat kelompok 

peternak juga berperan dalam kesejahteraan anggota sehingga 

keaktifan anggota baik dalam berdiskusi serta mengikuti 

penyuluhan sangat baik untuk meningkatkan keterampilan dan 

keahlian peternak dalam beternak serta memperluas jaringan 

semua anggota. Nilai presentase varian diatas menunjukkan 

bahwa kelompok peternak, lingkungan dan akses kredit 

memiliki presentase yaitu sebesar 15,816. Hal tersebut berarti 

bahwa kelompok peternak, lingkungan dan akses kredit yang 

terdiri dari kelompok peternak, pencemaran udara serta akses 

perkreditan mampu menjelaskan sebanyak 15,816% dari 15 

variabel awal. 

 

 

Indeks 3 Keterampilan, sarana dan prasarana 

 Variabel yang paling berpengaruh terhadap 

keterampilan, sarana dan prasarana pada rumah tangga 

peternak broiler mandiri di Kecamatan Ganding terdiri atas  

keterampilan, jalan/irigasi dan air. Keterampilan, sarana dan 
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prasarana yang berpengaruh kuat yaitu jalan/irigasi memiliki 

nilai loading faktor sebesar 0,881. Ketersediaan jalan/irigasi 

pada bangunan peternak broiler di Kecamatan Ganding harus 

tersedia dengan baik karena akses jalan sebagai infrastruktur 

akan memberikan kemudahan terutama saat  pengangkutan 

pakan, DOC, kotoran dan panen hasil, sehingga peternak 

sudah menyediakan akses jalan yang baik sejak pembangunan 

kandang dan melakukan perawatan ketika memerlukan. Irigasi 

pada kandang berguna agar air dapat mengalir dengan baik 

dan tidak mengenang terutama air cucian peralatan kandang 

serta lebih-lebih pada musim penghujan karena akan menjadi 

sarang bibit penyakit yang berbahaya pada ternak dan 

manusia. Zakaria dan Muharlien (2011), dalam melakukan 

pemilihan lokasi peternakan harus memperhatikan beberapa 

faktor di antaranya faktor ekonomis dalam arti lokasi kandang 

harus dapat menunjang dan menekan biaya produksi serta 

memaksimalkan keuntungan misalnya harga lahan terjangkau, 

wilayah khusus diperuntukkan peternakan, akses transportasi 

baik dan terjangkau, dekat sarana produksi, ada sumber air dan 

irigasi baik, listrik serta memungkinkan untuk pengembangan 

dimasa yang akan datang sehingga peternak sudah mampu 

mempertimbangkan dengan baik hal tersebut dan 

menyediakan irigasi yang baik sejak pembangunan kandang. 

Keterampilan peternak dalam beternak dapat semakin 

ditingkatkan dengan jalan peternak ikut aktif dalam kelompok 

peternak. Menurut Indraningasih dkk (2010) keahlian dan 

keterampilan peternak dapat selalu ditingkatkan dengan cara 

ikut aktif dan berpartisipasi dalam kelompok peternak baik 

dengan saling berdiskusi antar anggota, mengikuti penyuluhan 

maupun lokakarya dari Pemertintah Daerah sehingga peternak 

akan memiliki keahlian dan keterampilan yang semakin baik 

dalam beternak serta memperluas dan menjalin hubungan yang 

baik antar peternak melalui kelompok peternak. Nilai 
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presentase varian diatas menunjukkan bahwa keterampilan, 

sarana dan prasarana memiliki presentase yaitu sebesar 8,58. 

Hal tersebut berarti bahwa keterampilan, sarana dan prasarana 

yang terdiri dari keterampilan, jalan/irigasi dan air mampu 

menjelaskan sebanyak 8,58% dari 15 variabel awal. 

 

4.4. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Livelihood 

Assets 

4.4.1 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1.1 Pengujian Asumsi Normalitas Residual 

 Model regresi dapat dikatakan memenuhi 

asumsi normalitas jika residual yang disebabkan 

oleh model regresi berdistribusi normal. 

Pengujian asumsi normalitas residual dilakukan 

dengan tujuan untuk menguji apakah galat 

berdistribusi normal dengan menggunakan 

pengujian normal P-P Plot (Arikunto, 2002). 

Dasar pengambilan keputusannya adalah” 

1. Jika titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

makamodel regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Jika titik-titik menyebar jauh dari diagonal 

atau tidak mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 
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Gambar 15. Uji normalitas dengan asumsi P-

P Plot  

Gambar di atas menunjukkan bahwa titik-

titik menyebar dan membentuk garis yang 

mengikuti arah garis diagonal dan dapat 

dikatakan asumsi normalitas telah terpenuhi. 

 

 

 

4.4.1.2 Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas 
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yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual 

untuk semua pengamatan pada model regresi. 

Persyaratan yang harus pada model regresi adalah 

tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Terdapat 

beberapa metode pengujian yang bisa digunakan 

diantaranya Uji Park , Uji Glesjer, Melihat pola 

grafik regresi dan Uji koefisien korelasi 

spearmen. Pada pengujian ini, peneliti menguji 

asumsi klasik heteroskedastisitas dengan melihat 

pola grafik regresi. Metode ini dengan melihat 

grafik scatterpolt antara Standardized Predicted 

Value (ZPRED) dengan standardized residual 

(SRESID). Ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara ZPRED dan SRESID dimana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya). 

Dasar pengambilan keputusannya yaitu: 

- Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas, 

- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-

titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak 

heteroskedastisitas. 

Berikut ini adalah gambar yang menggambarkan 

scatterplot pada model regresi: 
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Gambar 16. Pengujian asumsi klasik 

heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan gambar scatterplot di atas 

dapat dilihat bahwa pada grafik scatterplot tidak 

ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di 

atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu y, hal 

ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model penelitian variabel 

independen. Oleh karena itu dapat dikatakan 

model penelitian ini sudah baik.  

 

 

 

4.4.1.3 Pengujian Asumsi Multikolinieritas 
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Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dapat dilihat dari Variance 

Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 

maka menunjukkan adanya multikolinieritas dan 

apabila sebaliknya VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas, 

 

   Tabel 7.  Uji Asumsi Multikolinieritas 

Variabel Independen VIF Keterangan 

X.1.1 (Adopsi Teknologi) 5.604 Non Multikolinier 

X1.2 (Harga) 3.162 Non Multikolinier 

X1.3 (Pemasaran) 7.858 Non Multikolinier 

X1.4 (Penyakit) 1.237 Non Multikolinier 

X1.5 (Banjir) 2.071 Non Multikolinier 

X1.6 (Perubahan musim) 1.537 Non Multikolinier 

X2.1 (Pemerintah daerah) 7.862 Non Multikolinier 

X2.2 (Swasta) 1.191 Non Multikolinier 

X2.3 (Poultry shop) 7.503 Non Multikolinier 

X2.4 (Kebijakan) 3.040 Non Multikolinier 

X2.5 (Pelayanan swasta) 8.907 Non Multikolinier 

X2.6 (Pelayanan Poultry shop) 1.494 Non Multikolinier 

          Sumber: Diolah dari data primer (2014) 

Hasil perhitungan pada Tabel 7 diatas 

menunjukkan masing-masing variabel bebas 

memiliki nilai VIF < 10 sehingga asumsi tidak 

terjadi multikolinieritas telah terpenuhi. 
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4.4.1.4 Uji Korelasi Antara Variabel Bebas 

uji ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara 2 variabel atau lebih. Analisis 

ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kautkah 

hubungan antara satu atau beberapa variabel 

dengan satu variabel yang lain sehingga variabel 

yang memiliki korelasi (r) maka tidak di ikutkan 

dalam analisis selanjutnya karena akan 

memperbesar nilai R square dan adjusted R 

square. Untuk memudahkan interpretasi 

mengenai kekuatan hubungan variabel maka 

diberikan kriteria sebagai berikut: r: >0 - 0.25 = 

korelasi sangat lemah, r: >0.25 – 0.5 = korelasi 

cukup, r: >0.5 – 0.75 = korelasi kuat, r: >0.75 – 

0.90 = korelasi sangat kuat dan r: 1 = korelasi 

sempurna. Hasil uji korelasi ditunjukkan pada 

Tabel 8. 

Tabel 8. Uji korelasi antar variabel-variabel independen 

 
Sumber: Diolah dari data primer (2014) 

Keterangan: X1.1 (Adopsi Teknologi), X1.2 (Harga), 

X1.3 (Pemasaran), X1.4 (Penyakit), X1.5 

(Banjir), dan X1.6 (Perubahan Musim), 
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X2.1 (Pemerintah daerah), X2.2 

(Swasta), X2.3 (Poultry shop), 

(Kebijakan), X2.5 (Peran swasta) dan 

X2.6 (Peran Poultry shop). 
 

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat 

bahwa nilai korelasi antar variabel-variabel bebas 

dalam penelitian ini menunjukkan nilai korelasi 

(r) antara 0.2 – 0.7. Nilai korelasi (r) semakin 

tinggi maka hubungan antara variabel-variabel 

yang semakin kuat sehingga variabel yang akan 

di analisis selanjutnya adalah variabel dengan 

nilai r yang rendah. Nilai koefisien korelasi <0.5 

menunjukkan tidak ada korelasi antara variabel-

variabel penelitian sedangkan >0.5 menunjukkan 

terdapat korelasi antara variabel-variabel 

penelitian sehingga interpretasi terhadap nilai 

koefisien r yaitu r: >0 - 0.25 = korelasi sangat 

lemah, r: >0.25 – 0.5 = korelasi cukup, r: >0.5 – 

0.75 = korelasi kuat, r: >0.75 – 0.90 = korelasi 

sangat kuat dan r: 1 = korelasi sempurna. 

Sugiyono (2007) menyatakan koefisien korelasi 

adalah pengukuran statistik koavarian atau 

asosiasi antar dua variabel koefiesien korelasi 

mulai -1 sampai +1. Besarnya koefisien korelasi 

antar variabel menunjukkan kekuatan hubungan 

linier dan arah hubungan variabel yang diacak 

semakin variatif sehingga nilai r akan semakin 

baik karena menandakan keadaan yang tidak 

merata di lokasi penelitian. Jika koefisien korelasi 

positif, maka kedua variabel mempunyai 
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hubungan searah. Artinya jika variabel X tinggi 

maka variabel Y akan tinggi pula sehingga 

berdampak pada hasil analisis selanjutnya yaitu 

analisis regresi berganda akan tinggi (tidak 

variatif) serta memperkecil pengaruh antar 

variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

 

4.4.2 Analisis Regresi Berganda 

Regresi linier adalah metode statistik yang 

digunakan untuk membentuk model hubungan antara 

variabel terikat (dependent variabel) dengan satu atau 

lebih variabel bebas (Sugiyono, 2007). Proses pengolahan 

data dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari 

hubungan antara variabel independen dan dependen. 

Analisis regresi berganda dimaksudkan untuk 

mendapatkan model pengaruh vulnerability dan 

institutional terhadap sustainable livelihood peternak 

broiler mandiri. 

 

4.4.1.1 Hasil Analisis Regresi Berganda Model I 

“Pekerja, Kesehatan, Sosial,  Keuangan, 

Fisik dan Ternak” 

Hasil pengujian Regresi berganda antara 

variabel-varabel independen yaitu variabel kerentanan 

(vulnerability) meliputi harga jual ayam hidup, 

pemasaran, penyakit banjir serta perubahan musim dan 

variabel kelembagaan (institutional) meliputi swasta, 
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poultry shop, kebijakan, pelayanan swasta serta pelanan 

poultry shop terhadap livelihood asset peternak broiler 

mandiri dapat dilihat melalui Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil analisis regresi berganda model I “Pekerja, 

Kesehatan, Sosial,   Keuangan, Fisik dan Ternak” 

Variabel Coefficients Beta 

Constant 5.706 

X1.2 Harga jual ayam hidup 0.765 

X1.3 Pemasaran 0.632 

X1.4 Penyakit 0.245 

X1.5 Banjir 0.554 

X1.6 Perubahan musim 0.467 

X2.2 Swasta -0.153 

X2.3 Poultry shop -0.298 

X2.4 kebijakan 1.070 

X2.5 Pelayanan swasta -0.657 

X2.6 Pelayanan Poultry shop 0.541 

R Square (R
2
)   = 67,4%                                                                    

R
2 
Adjusted      = 53,7%                                                                      

N                      = 31 

Fhitung                = 2.462 

     Sumber: Diolah dari data primer (2014) 

Berdasarkan Tabel 9 diatas dapat dilihat 

bahwa nilai R besar regresi atau yang disebut R square 

sebesar 67,4% atau 0,674, artinya bahwa livelihood assets 

peternak broiler mandiri sebagai variabel terikat 

dipengaruhi sebesar 67,4% oleh vulnerability dan 

institutional sebagai variabel bebas dan sisanya sebesar 

43.8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

Pengujian hipotesis model regresi I 

menggunakan uji F (secara simultan/bersama-sama) 

dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel 

independen yang digunakan dalam model regresi 
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memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap aset 

penghidupan/matapencaharian (livelihood assets). Hasil 

pengujian diperoleh bahwa nilai Ftabel dalam tabel 

distribusi F dengan degrees of freedom (df) n1 = 5 dan n2 

= 25 adalah sebesar 2,60. Jika nilai F hasil dibandingkan 

dengan Ftabel, maka Fhitung hasil perhitungan lebih kecil dari 

pada Ftabel (2,462 < 2,60). Selain itu, diperoleh nilai p-

value sebesar 0.192 > 0.05. Kedua perbandingan tersebut 

dapat diambil keputusan H0 diterima dan H1 ditolak pada 

α = 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan 

dari variabel kerentanan (vulnerability) dan kelembagaan 

(institutional) terhadap variabel aset 

penghidupan/matapencaharian (livelihood assets). Oleh 

karena itu, berdasarkan uji F (simultan) model regresi I 

menghasilkan keputusan Ho diterima dan H1 di tolak 

sehingga tidak memerlukan uji T (parsial) serta model 

regresi I ini tidak memiliki persamaan regresi. Hal ini 

dikarenakan model regresi I tentang karakteristik rumah 

tangga peternak yaitu terkait pekerja, kesehatan, 

hubungan sosial dengan masyarakat, modal, lembaga 

simpan pinjam, bangunan kandang, peralatan kandang, 

tanah serta populasi ternak sudah mampu di tangani dan 

terpenuhi dengan baik oleh rumah tangga peternak 

sehingga walaupun ada pengaruh dari vulnerability dan 

institutional pada rumah tangga peternak tidak akan 

menghasilkan pengaruh yang signifikan.  

4.4.1.2 Hasil Analisis Regresi Model II “Kelompok 

Peternak, Lingkungan dan Akses     Kredit” 

Hasil pengujian Regresi berganda antara 

variabel-varabel independen yaitu variabel kerentanan 

(vulnerability) harga jual ayam hidup, pemasaran, 
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penyakit banjir serta perubahan musim dan variabel 

kelembagaan (institutional) meliputi swasta, poultry shop, 

kebijakan, pelayanan swasta serta pelanan poultry shop 

terhadap livelihood asset peternak broiler mandiri dapat 

dilihat melalui Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil analisis regresi berganda model II 

“Kelompok Peternak, Lingkungan dan Akses 

Kredit” 

Variabel Coefficients Beta 

Constant -0.975 

X1.2 Harga 1.367* 

X1.3 Pemasaran  0.980 

X1.4 Penyakit -0.465 

X1.5 Banjir 0.450 

X1.6 Perubahan musim 0.180 

X2.2 Swasta -0.235 

X2.3 Poultry shop 0.226 

X2.4 kebijakan 0.070 

X2.5 Pelayanan swasta 0.210 

X2.6 Pelayanan Poultry shop -0.097 

R Square (R
2
)  = 80,2%                                                                       

R
2 
Adjusted     = 78,4%                                                                       

N                      = 31 

Fhitung                = 6.782 

*) P < 0,001 

          Sumber: Diolah dari data primer (2014) 

Berdasarkan Tabel 10 diatas dapat dilihat 

bahawa nilai R besar regresi atau yang disebut R square 

sebesar 80,2% atau 0.802, artinya bahwa livelihood assets 

peternak broiler mandiri sebagai variabel terikat 

dipengaruhi sebesar 80,2,4% oleh vulnerability dan 

institutional sebagai variabel bebas dan sisanya sebesar 

19.8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
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Pengujian hipotesis model regresi II 

menggunakan uji F (secara simultan/bersama-sama) 

dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel independen 

yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap aset 

penghidupan/matapencaharian (livelihood assets). Hasil 

pengujian diperoleh bahwa nilai Ftabel dalam tabel distribusi 

F dengan degrees of freedom (df) n1 = 5 dan n2 = 25 adalah 

sebesar 2,60. Jika nilai F hasil dibandingkan dengan Ftabel, 

maka Fhitung hasil perhitungan lebih besar dari pada Ftabel 

(6,782 > 2,60). Selain itu, diperoleh nilai p-value sebesar 

0.000 maka p-value tersebut lebih kecil dari α = 0.05 

(0.000 < 0.05). Kedua perbandingan tersebut dapat diambil 

keputusan H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh simultan dan 

signifikan dari variabel kerentanan (vulnerability) dan 

kelembagaan (institutional) terhadap variabel aset 

penghidupan/matapencaharian (livelihood assets) rumah 

tangga peternak broiler mandiri. 

Pengujian model regresi II menggunakan uji t 

(secara parsial/satu persatu) digunakan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel independen pembentuk 

model regresi secara individu memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian atau tidak. Untuk 

menguji hubungan tersebut, digunakan uji t, yakni dengan 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Variabel 

independen pembentuk model regresi dikatakan 

berpengaruh signifikan jika thitung > ttabel atau signifikan < α 

= 0.05.  Berdasarkan hasil uji t dari setiap variabel 

independen, didapatkan hasil bahwa X1.2 (Harga jual ayam 

hidup) memiliki nilai thitung  3,960, dimana thitung > ttabel = 

3,960 > 1,708 serta p-value < 0,05 yaitu 0,001 < 0.05, 

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima sehingga hanya 1 
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hipotesis yang diterima sedangkan hipotesis lainnya tidak 

terjawab (ditolak). hipotesis yang tidak terjawab dalam 

penelitian ini adalah hipotesis 2 (pemasaran), hipotesis 3 

(penyakit) dan hipotesis 4 (pelayanan swasta) sedangkan 

hipotesis yang terjawab yaitu hipotesis 1 (harga jual ayam 

hidup). Hal ini berarti bahwa variabel harga secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel aset 

penghidupan/mata pencaharin (livelihood assets) peternak 

broiler mandiri terutama pada sumberdaya keuangan 

(financial capital) di Kecamatan Ganding Kabupaten 

Sumenep karena umumnya peternak akan menggunakan 

pendapatan sebagai modal utama pada pemeliharaan 

selanjutnya. 

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda 

model II diatas, diketahui bahwa kerentanan (vulnerability) 

(X1) dan kelembagaan (instutional) (X2) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap aset 

penghidupan/matapencaharian (livelihood assets) peternak 

broiler mandiri sehingga model persamaan regresi 

berganda yang didapatkan sebagai berikut: 

Y = (-0.975) + 1.367 Harga jual 

Persamaan dari pengaruh kerentanan 

(vulnerability) dan kelembagaan (institutional) terhadap 

aset penghidupan/matapencaharian (livelihood assets) 

peternak broiler mandiri di Kecamatan Ganding diperoleh 

pengaruh sebesar (-0.975), apabila kerentanan 

(vulnerability) dan kelembagaan (institutional) bernilai 

sama. 

Interpretasi dari model regresi II yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

1. Harga jual = 1.367, artinya besarnya koefisien harga 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
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livelihood assets, yang berarti setiap pengurangan 

harga jual sebesar 1%, maka livelihood assets 

terutama financial capital akan berkurang sebesar 

1.367 dengan asumsi variabel yang lain bernilai 

konstan.  

 

HARGA JUAL BROIER HIDUP 

Harga jual broiler hidup merupakan jawaban atas 

hipotesis 1 yaitu harga jual ayam hidup memberikan 

pengaruh positif terhada financial capital rumah tangga 

peternak broiler mandiri di Kecamatan Ganding 

berdasarkan hasil analisis regresi II. Harga jual broiler 

hidup di lokasi penelitian pada pereode II tahun 2013 

berada pada kisaran Rp 11.500,00 sampai Rp 19.000,00 

perkilogram ayam hidup. Perbedaan harga ini cenderung 

dipengaruhi oleh permintaan konsumen yang meningkat 

terutama pada hari-hari besar keagamaan, acara adat dan 

pergantian tahun sehingga berakibat pada pengurangan 

pendapatan peternak terutama financial capital. Nugroho 

dan Winarto (2011b) menyatakan bahwa harga input 

maupun output peternakan broiler selalu fluktuatif bahkan 

dalam setiap harinya khususnya di Pulau Jawa, sehingga 

resiko fluktuasi harga sangat dirasakan terutama pada saat 

panen (afkir) broiler serta berpengaruh pada pendapatan 

peternak misalkan menjelang hari raya atau hari-hari besar 

keagamaan/nasional dimana permintaan tinggi dan harga 

naik atau ketika terjadi gejala wabah penyakit tertentu 

otomatis ternak akan dipasarkan dengan harga jual rendah 

walaupun dilakukan upaya pencegahan penyakit tentunya 

memberikan konsekuensi penambahan biaya operasional/ 

produksi. Yulianti (2012) menambahkan bahwa fluaktuasi 

harga jual ayam hidup di tingkat pasar banyak di monopoli 
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oleh perusahaan inti, sehingga peternak mandiri sering 

dirugikan dan berdampak pada pendapatan yang diterima 

karena pada prinsipnya peternak mandiri menyediakan 

seluruh input produksi dari modal sendiri dan bebas 

memasarkan produknya sehingga resiko keuntungan dan 

kerugian ditanggung sendiri oleh peternak. Oleh karena itu, 

peternak broiler mandiri di Kecamatan Ganding Kabupaten 

Sumenep sebagai responden penelitian ini memiliki 

alternatif terhadap fluktuasi harga jual sebagai evaluasi 

harga jaul broiler hidup yang tidak stabil yaitu strategi 

penjualan ayam hidup yang dilakukan cukup tepat yakni 

dengan membuka sendiri penjualan ayam di pasar atau 

dengan kerjasama dengan pedagang ayam hidup di pasar 

sehingga cara ini di anggap sangat tepat untuk mengurangi 

kerugian. 

Hasil regresi berganda diatas menunjukkan 

bahwa variabel bebas yakni kerentanan (vulnerability) 

meliputi (adopsi teknologi, harga, pemasaran, penyakit, 

banjir dan perubahan musim) serta kelembagaan 

(Institutional) meliputi (Pemerintah daerah, Swasta, 

Poultry shop, Kebijakan, Pelayanan swasta dan Pelayanan 

Poultry shop) memiliki pengaruh postitif terhadap 

livelihood assets dimana setiap kenaikan yang terjadi pada 

variabel bebas akan diikuti pula oleh kenaikan variabel 

terikat. Selain itu melalui hasil tersebut dapat dilihat bahwa 

variabel bebas yang berpengaruh dominan yang 

menentukan livelihood assets peternak broiler mandiri di 

Kecamatan Ganding adalah harga jual ayam sebesar 1.367 

sehingga dikatakan indikator tersebut berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap livelihood assets peternak broiler 

mandiri, dikarenakan pada setiap usaha terutama jenis 

usaha yang bergerak pada budidaya ternak resiko terbesar 
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yang dihadapi adalah harga jual karena harga jual 

mempengaruhi pendapatan. Oleh karena itu, harga jual 

memberikan pengaruh positif dan siginifikan pada model 

regresi II ini. 

 

4.4.1.3 Hasil Analisis Regresi Berganda Model III 

“Keterampilan, Sarana dan Prasarana” 

Hasil pengujian Regresi berganda antara variabel-

varabel independen yaitu variabel kerentanan 

(vulnerability) meliputi harga jual ayam hidup, 

pemasaran, penyakit banjir serta perubahan musim dan 

variabel kelembagaan (institutional) meliputi swasta, 

poultry shop, kebijakan, pelayanan swasta serta pelanan 

poultry shop terhadap livelihood asset peternak broiler 

mandiri dapat dilihat melalui Tabel 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11. Hasil analisis regresi berganda model III 

“Keterampilan, Sarana dan Prasarana” 

Variabel Coefficients Beta 

Constant 4.319 

X1.2 Harga -0.290 

X1.3 Pemasaran 0.330 
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X1.4 Penyakit 0.163 

X1.5 Banjir -0.679 

X1.6 Perubahan musim 0.303 

X2.2 Swasta 0.130 

X2.3 Poultry shop 0.210 

X2.4 Kebijakan -0.537 

X2.5 Pelayanan swasta -0.349 

X2.6 Pelayanan Poultry shop 0.557 

R Square (R
2
)   = 58,3%                                                                     

R
2 
Adjusted      = 46,4%                                                                     

N                      = 31 

Fhitung                = 1.621 

Sumber: Diolah dari data primer (2014) 

Berdasarkan Tabel 11 diatas dapat dilihat 

bahawa nilai R besar regresi atau yang disebut R square 

sebesar 58,3% atau 0,583, artinya bahwa livelihood assets 

peternak broiler mandiri sebagai variabel terikat 

dipengaruhi sebesar 58,3% oleh vulnerability dan 

institutional sebagai variabel bebas dan sisanya sebesar 

41.7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

Pengujian hipotesis model regresi III 

menggunakan uji F (secara simultan/bersama-sama) 

dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel 

independen yang digunakan dalam model regresi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap aset 

penghidupan/matapencaharian (livelihood assets). Hasil 

pengujian diperoleh bahwa nilai Ftabel dalam tabel 

distribusi F dengan degrees of freedom (df) n1 = 5 dan n2 

= 25 adalah sebesar 2,60. Jika nilai F hasil perhitungan 

dibandingkan dengan Ftabel, maka Fhitung hasil perhitungan 

lebih kecil dari pada Ftabel (1,621 < 2,60). Selain itu, pada 

tabel 16 juga didapatkan nilai p-value sebesar 0.167 maka 
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p-value tersebut lebih besar dari α = 0.05 yaitu 0.167 > 

0.05. Kedua perbandingan tersebut dapat diambil 

keputusan H0 diterima pada α = 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan 

signifikan secara simultan dari variabel kerentanan 

(vulnerability) dan kelembagaan (institutional) terhadap 

variabel aset penghidupan/matapencaharian (livelihood 

assets). Oleh karena itu, berdasarkan uji F (simultan) 

model regresi III menghasilkan keputusan Ho diterima 

dan H1 di tolak sehingga tidak memerlukan uji T (parsial) 

serta model regresi III ini tidak memiliki persamaan 

regresi. Hal ini dikarenakan model regresi III tentang 

karakteristik penunjang peternakan yaitu terkait 

keterampilan dengan belajar dari sesama peternak sukses, 

penyuluh swasta dan bertanya pada Poultry shop 

sedangkan sarana dan prasarana terkait jalan/irigasi sudah 

tersedia sejak pembangunan kandang serta air diperoleh 

secara percuma (gratis) dengan kualitas baik yang berasal 

dari air tanah, sehingga keseluruhan sudah mampu di 

tangani dan terpenuhi dengan baik oleh rumah tangga 

peternak. Walaupun ada pengaruh dari kerentanan 

(vulnerability) dan kelembagaan (institutional) pada 

rumah tangga peternak tidak akan menghasilkan 

pengaruh yang signifikan.  

 

4.5 Keberlanjutan Penghidupan/Matapencaharian Rumah 

Tangga Peternak Broiler  Mandiri Di Kecamatan 

Ganding Kabupaten Sumenep 

Livelihood merupakan suatu cara yang relevan 

untuk mengurai kemiskinan dengan memanfaatkan 

beragam sumber daya dan seluruh aset yang dimiliki 
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melalui beragam aktifitas salah satunya dengan beternak 

broiler secara mandiri dengan tujuan untuk mengisi hidup 

dan penghidupan. Beragam sumber daya yang dapat 

digunakan oleh individu dalam beraktiftas dikenal dengan 

the pentagonal assets yaitu human capital, natural capital, 

social capital, financial capital serta physical capital 

(Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya 

sosial, sumber daya finansial serta sumber daya fisik).  

Bentuk segi lima (the pentagonal assets) ini bisa 

digunakan untuk menunjukkan perbedaan akses 

masyarakat pada aset-aset. Titik pusat segi lima, dimana 

garis-garis bertemu, menunjukkan akses nol pada aset-aset. 

Atas dasar ini, segi lima dengan bentuk yang berbeda bisa 

dibuat bagi masyarakat lainnya atau kelompok-kelompok 

sosial lain dalam masyarakat. Lazimnya, satu aset sumber 

yang ada disekitarnya, turun temurun. Pendekatan ini 

dibangun dengan keyakinan bahwa masyarakat 

membutuhkan sejumlah aset untuk mencapai hasil 

livelihoods yang positif. Tidak cukup hanya sejenis aset 

untuk mencapai hasil-hasil penghidupan yang jumlahnya 

banyak dan berbeda-beda tersebut. Apalagi bagi warga 

miskin/marginal yang aksesnya pada livelihood asset 

cenderung terbatas, sebagai akibatnya mereka harus 

mencari cara untuk memperoleh dan menggabungkan 

berbagai aset yang benar-benar mereka miliki dengan cara 

yang inovatif untuk mempertahankan hidup. Kekuatan 

seseorang/masyarakat di tentukan oleh besar/kecilnya, 

keragaman, dan keseimbangan antar aset. Rokadi and Jones 

(2002) menambahkan bahwa perubahan pentagonal asset 

sangat tergantung dengan akses yang dimiliki yaitu 

semakin menjauhi titik sumbu berarti akses terhadap 
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sumberdaya tersebut akan semakin mudah begitu juga 

sebaliknya semakin mendekati titik sumbu berarti akses 

terhadap sumberdaya semakin sulit sehingga menyebabkan 

tidak berdaya dan sangat rentan terutama dari vulnerability. 

Vulnerability/oportunity merupakan lingkungan 

eksternal pada individu yang tidak memiliki keterkaitan 

namun mampu memberikan pengaruh yang signifikan pada 

rumah tangga. Ellis et al (2009) menambahkan bahwa 

vulnerability merupakan resiko yang akan selalu ada dalam 

setiap hal dan kegiatan serta tidak bisa dihapus dan harus 

ditanggulangi sehingga tidak berpengaruh lansung terhadap 

kehidupan serta vulnerable terkadang juga menyangkut 

aspek sosial. Livelihood individu serta asset yang lebih luas 

akan mendapat tekanan lebih banyak terutama dari trends, 

shock dan seasonality. Shock bisa merusak asset secara 

langsung antara karena banjir, badai serta konflik 

masyarakat. Trends merupakan aspek yang mudah 

diprediksi serta mampu memberikan tambahan pendapatan 

apabila berhasil. Trends terdiri dari populasi, teknologi 

serta trend ekonomi nasional dan internasional. Sedangkan 

seasonality berkaitan dengan keadaan musim baik dari 

harga, produksi serta kesehatan. Perbedaan komponen pada 

vulnerability context memberikan efek yang berbeda pada 

tiap rumah tangga. Misalkan perbedaan pada shock seperti 

banjir akan memberikan efek yang berbeda pada aktifitas 

pertanian daripada aktifitas lainnya.  

Berdasarkan hasil penelitian Lukman dkk (2012) 

menyebutkan bahwa peternak ayam ras pedaging di 

Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep keseluruhan 

merupakan peternak mandiri (100%), tidak bermitra 

dengan perusahaan peternak broiler besar sehingga ketika 
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mengalami kerugian para peternak umumnya menanggung 

resiko kerugian sendiri atau dengan melakukan pinjaman 

modal kepada toko penjual SAPRONAK (sarana produksi 

peternakan). Yulianti (2012) menambahkan bahwa usaha 

peternakan pola mandiri prinsipnya peternak menyediakan 

sendiri seluruh input produksi dari modal sendiri dan bebas 

memasarkan hasil produksinya. Pengambilan keputusan, 

keuntungan serta resiko ditanggung sepenuhnya oleh 

peternak. Pengambilan keputusan terkait dengan 

perencanaan usaha peternakan, menentukan fasilitas 

perkandangan, menentukan jenis dan jumlah SAPRONAK 

yang akan digunakan, menetukan manajemen produksi, 

menentukan saat DOC datang dan panen serta menentukan 

harga jual hasil produksi. 

Secara simultan pentagonal assets (livelihood 

asset) setiap saat akan mengalami perubahan karena 

komunitas secara alamiah bereaksi terhadap kerentanan 

(vulnerability) sehingga asset (sumberdaya) yang semakin 

mendekati titik sumbu pentagonal asset maka dapat 

dikatakan berkurang, namun sebaliknya apabila semakin 

menjauhi titik sumbu pentagonal assets maka bertambah 

artinya apabila menjauhi atau semakin menjauhi 

titik/sumbu pusat the pentagonal assets keseluruhan akses 

sumber daya mampu dipenuhi oleh pribadi rumah tangga 

peternak (mandiri) namun apabila mendekati atau semakin 

mendekati titik/sumbu the pentagonal assets berarti 

keseluruhan sumber daya tidak mampu dipenuhi oleh 

pribadi rumah tangga peternak (orientasi kearah bisnis) 

sehingga perlu adanya interaksi dengan lembaga-lembaga 

terkait (Nugroho, 2011). Oleh karena itu, kekuatan dan 

empower (pemberdayaan) peternak ditentukan oleh 
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besar/kecil skala usaha, keragaman serta keseimbangan 

antar aset. Berikut gambar the pentagonal assets pada 

peternak broiler mandiri di Kecamatan Ganding dengan 

pemberian nilai/angka pentagonal mengacu pada skala 

likert (5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = rendah dan 

1 = sangat rendah) yaitu sebagai berikut: 

 

4.5.1 The Pentagonal Assets berdasarkan Karakteristik 

Pekerja, Kesehatan, Sosial, Keuangan, Fisik dan 

Ternak 

       Gambar 17. The pentagonal assets peternak broiler 

mandiri 

Berdasarkan Gambar 17 dapat dilihat gambaran 

the pentagonal assets peternak broiler mandiri bahwa 

keadaan peternak (ditunjukkan melalui warna biru) 

merupakan keadaan peternak di lapang. Melalui gambar 

diatas dapat dijelaskan bahwa kemampuan peternak broiler 

mandiri berdasarkan hasil rotasi faktor ke-1 terhadap 

sumber daya sebagai berikut: peternak memiliki 
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kemampuan akses terhadap sumber daya melalui the 

pentagonal assets di ketahui bahwa akses peternak 

terhadap human capital (pekerja dan kesehatan) yaitu 

bernilai 4,34 (baik), hal ini di tandai dengan keseluruhan 

pekerjaan dalam peternakan mampu dikerjakan sendiri (5 

jam) dan hanya sedikit peran tenaga kerja (1 jam) serta 

kesehatan anggota keluarga yang semakin baik. 

Kemampuan akses terhadap social capital (hubungan sosial 

kemasyarakatan) memiliki nilai 2,16 (rendah) hal ini 

ditandai dengan hubungan dalam berinteraksi dengan 

masyarakat yang kurang baik terutama populasi ternak 

yang semakin banyak sehingga rumah tangga peternak 

harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. 

Kemampuan akses terhadap financial capital (permodalan 

serta simpan pinjam) memiliki nilai 4,39 (baik) hal ini di 

tandai dengan kemampuan untuk mencukupi permodalan 

sendiri sehingga seluruh permodalan mampu di tanggung 

pribadi peternak walaupun apabila ada kekurangan biaya 

peternak akan meminjam pada lembaga simpan pinjam 

yaitu BMT maupun Poultry shop dengan ketentuan 

mudharabah (bagi hasil) dan jangka pengembalian pasca 

panen. Kemampuan akses terhadap physical capital 

(kandang serta peralatan kandang) memiliki nilai 4,4 

(baik), hal ini ditandai dengan fasilitas kandang beserta 

peralatan milik pribadi namun perlu perbaikan dan 

penambahan jumlah. Kemampuan akses terhadap natural 

capital (tanah serta populasi ternak) memiliki nilai 4,34 

(baik), hal ini ditandai dengan tanah/lahan kandang milik 

pribadi, serta keinginan yang rendah untuk menambah 

populasi ternak pada pemeliharaan selanjutnnya 

dikarenakan beberapa faktor misal modal, kandang dan 

peralatan serta pekerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

kemampuan peternak melalui karakteristik rumah tangga 
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peternak dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 

dapat dikatakan baik, hal ini dapat dibuktikan melalui the 

pentagonal assets yang semakin menjauhi titik sumbu 

pusat. 

4.5.2 The Pentagonal Assets berdasarkan Karakteristik 

Kelompok Peternak, Lingkungan dan Akses Kredit 

 
Gambar 18. The Pentagonal Asset Peternak Broiler mandiri 

Berdasarkan Gambar 18 dapat dilihat gambaran 

the pentagonal assets peternak broiler mandiri bahwa 

keadaan peternak (ditunjukkan melalui warna biru) 

merupakan keadaan peternak di lapang, Melalui gambar 

diatas dapat dijelaskan bahwa kemampuan peternak broiler 

mandiri berdasarkan rotasi faktor ke-II yang meliputi akses 

terhadap kelompok peternak serta pencemaran udara 

(social capital) dan akses perkreditan (financial capital) 

sedangkan akses terhadap human capital, pyhsical capital 

dan natural capital diasumsikan sangat tidak berdaya atau 

nol (0). Kemampuan peternak terhadap ke dua sumber daya 
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dapat dijelaskan sebagai berikut: peternak memiliki 

kemampuan akses terhadap social capital (keikutsertaan 

dalam kelompok peternak serta pencemaran udara dari 

peternakan) memiliki nilai 4,36 (baik) hal ini ditandai 

dengan keikut sertaan dalam kelompok petani-peternak 

walaupun sebagian tidak aktif dalam kelompok peternak 

serta pernah ada komplain dari tetangga terutama dari bau 

yang dihasilkan dari peternakan karena peternakan broiler 

memerlukan penanganan yang lebih dibandingkan 

peternakan layer dan puyuh. Kemampuan akses terhadap 

financial capital (akses kredit) memiliki nilai 2,18 (rendah) 

hal ini dikarenakan pemberian kredit tidak didapat oleh 

seluruh peternak hanya peternak dengan jumlah populasi 

relatif besar (populasi > 500 ekor), walaupun jangka 

peminjaman lama sehingga peternak terutama peternak 

kecil (populasi < 500 ekor) banyak yang beralih ke 

lembaga simpan pinjam yang lain misalnya BMT (Baitul 

Mal Wattamwil) dan Poultry Shop dengan keseluruhan 

memakai prinsip bagi hasil (Mudharabah) walaupun 

jangka pengembalian hanya sampai pasca panen sehingga 

peternak yang memiliki orientasi pengemabangan usaha 

maka sebaiknya meningkatkan akses terhadap lembaga 

perkreditan karena pengembangan usaha membutuhkan 

modal yang besar serta jangka pengembalian yang lama 

yaitu 2 tahun sehingga tidak membebani dalam mengganti 

ketika mengalami kerugian walaupun dengan bunga 10%. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan peternak 

berdasarkan karakteristik kemudahan akses dalam 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dapat dikatakan 

cukup, hal ini dapat dibuktikan melalui the pentagonal 

assets yang semakin mendekati titik sumbu pusat terutama 

financial capital yaitu akses kredit. 
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4.5.3 The Pentagonal Assets berdasarkan Karakteristik 

Keterampilan, Sarana dan Prasarana 

 
Gambar 19. The Pentagonal Assets Peternak Broiler Mandiri 

Berdasarkan Gambar 19 dapat dilihat gambaran 

the pentagonal assets peternak broiler mandiri bahwa 

keadaan peternak (ditunjukkan melalui warna biru) 

merupakan keadaan peternak di lapang. Melalui gambar 

diatas dapat dijelaskan bahwa kemampuan peternak broiler 

mandiri berdasarkan hasil rotasi faktor ke-III yang meliputi 

akses terhadap keterampilan (human capital) jalan/irigasi 

(physical capital) serta air (natural capital) sedangkan 

akses terhadap social capital dan financial capital 

diasumsikan sangat tidak berdaya atau nol (0). Kemampuan 

peternak terhadap ke tiga sumber daya tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: peternak memiliki kemampuan 

akses terhadap sumber daya manusia (human capital) 

meliputi keterampilan/skill dalam beternak yaitu bernilai 

4,26 (baik), hal ini di tandai keterampilan dalam beternak 
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baik yang didapat melalui belajar dengan sesama peternak 

dan penyuluhan serta pelatihan peternakan. Kemampuan 

akses terhadap physical capital (jalan/irigasi kandang) 

memiliki nilai 4,32 (baik), hal ini ditandai dengan jalan dan 

irigasi sudah tersedia sejak pembangunan kandang namun 

masih memerlukan perbaikan karena sering dilalui truck 

dan mobil agar lebih memudahkan dalam transportasi ke 

lingkungan kandang. Kemampuan akses terhadap natural 

capital (air) memiliki nilai 4,34 (baik), hal ini ditandai 

dengan air bersih sekita 90% didapatkan secara gratis dan 

hanya 10% yang didapat dengan membayar pengadaan 

paralon dengan warga sekitar. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa kemampuan peternak melalui karakteristik 

penunjang peternakan dalam memanfaatkan sumber daya 

yang dimiliki dapat dikatakan baik, hal ini dapat dibuktikan 

melalui the pentagonal assets yang semakin menjauhi titik 

sumbu pusat. 

Berdasarkan ke-tiga model the pentagonal assets 

peternak broiler mandiri di Kecamatan Ganding Kabupaten 

Sumenep Madura diperoleh hasil the pentagonal assets 

yang terbaik yaitu the pentagonal assets model I karena 

keseluruhan sumber daya yang menjadi landasan karena 

mampu dipenuhi oleh rumah tangga peternak sehingga 

keseluruhan sumber daya yang meliputi human capital 

(sumber daya manusia), social capital (sumber daya 

sosial), financial capital (sumber daya keuangan), physical 

capital (sumber daya fisik) dan natural capital (sumber 

daya alam) dapat digunakan oleh rumah tangga peternak 

untuk meningkatkan aksesibiltas (kemampuan menjangkau 

akses sumber daya) serta mampu mengembangkan 

keseluruhan sumber daya yang dimiliki namun tidak 

memiliki resiko bagi masyarakat, alam dan masa yang akan 
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datang. Oleh karena itu, model ke-1 merupakan model the 

pentagonal assets yang terbaik bagi rumah tangga peternak 

broiler mandiri di Kecamatan Ganding Kabupaten 

Sumenep Madura. 

4.6 Kerangka Penghidupan/Mata pencaharian Berkelanjutan 

Kerangka Penghidupan/Mata pencaharian 

Berkelanjutan (sustainable livelihood framework) dapat 

diukur dan dikaji melalui keluaran (outcome) penghidupan 

atau matapencaharian. The livelihood outcome memiliki 

pencapaian tolak ukur yang dapat dilihat melalui 

peningkatan pendapatan, meningkatnya kesejahteraan (baik 

lahir dan batin) walaupun secara eksplisit mengukur 

kesejahteraan sangat sulit (aspek tangibel dan intangibel), 

mengurangi efek kerentanan (vulnerability), meningkatnya 

keamanan pangan (food security) dan lebih sustainable 

dalam menggunakan sumber daya alam (DFID, 1999). 

Clayton et al (2003) menambahkan livelihood akan 

sustainable selain ketika mampu memulihkan kondisi dari 

berbagai adanya goncangan serta tekanan tetapi tidak juga 

tidak merusak sumberdaya alam baik untuk saat ini serta 

masa yang akan datang. Artinya livelihood akan 

sustainable apabila mampu menggunakan seluruh aset 

yang dimiliki untuk meredam dan memulihkan kondisi dari 

segala goncangan dan tekanan sehingga mampu 

mengembangkan aset namun tidak menimbulkan resiko 

dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam baik 

saat ini maupun masa yang akan datang. 

Interpretasi livelihood outcome dapat dilihat 

melihat item-item yang menjadi kunci (key) yaitu 

livelihood assets (human capital, sosial capital, financial 

capital, physical capital dan natural capital) yang mana 
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apabila keadaan pentagonal simetris berarti memiliki 

aksessibilitas yang kuat (menandakan bahwa hubungan 

institutional baik serta memiliki kemampuan untuk 

meredam vulnerability dan begitu pula sebaliknya) (DFID, 

1999). Berikut kerangka sustainable livelihood dapat 

dilihat pada Gambar 20 adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

   
 

 

Gambar 20. Kerangka sustainable livelihood peternak 

broiler mandiri di Kecamatan Ganding Kabupaten 

Sumenep 
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Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat 

livelihood outcome merupakan parameter livelihood yang 

sustainable sehingga dapat di interpretasikan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan pendapatan, keseluruhan peternak yang 

dijadikan responden menyatakan bahwa kegiatan 

beternak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 

serta mengisi waktu luang walaupun kegiatan beternak 

hanya sebagai usaha sampingan (bukan usaha utama 

setelah bertani) namun apabila kegiatan beternak ini 

tidak menghasilkan keuntungan, peternak akan terpaksa 

berhenti dari kegiatan beternak. 

2. Meningkatkan kesejahteraan, berdasarkan kondisi the 

pentagonal assets peternak yang ditunjukkan oleh 

Gambar 17, Gambar 18 dan Gambar 19 ditunjukkan 

kondisi livelihood assets peternak dimana aksessibilitas 

peternak dapat dilihat pentagonal yang tidak simetris 

namun pada pentagonal Gambar 17 dan Gambar 18 

yaitu social capital dan financial capital yang rendah 

sehingga peternak harus hubungan dengan masyarakat 

sekitar seperti mengurangi pencemaran udara yang 

berasal dari peternakan dan peran aktif peternak pada 

kegiatan-kegiatan sosial serta meningkatkan akses 

terhadap kredit usaha rakyat (KUR) untuk 

meningkatkan populasi ternak yang diusahakan. 

3. Mengurangi vulnerability (kerentanan), dimana 

berdasarkan pengujian parsial (individu) menunjukkan 

bahwa vulnerability memberikan pengaruh yang positif 

namun tidak signifikan terhadap penghidupan 
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(livelihood) sedangkan kelembagaan (institutional) tidak 

memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap livelihood. Hal ini terjadi karena variabel 

kelembagaan dilapang kurang terjalin dengan baik 

terutama pemerintah daerah dan kebijakan, peran 

kelompok peternak, swasta dan Poultry shop. Sehingga 

tolak ukur pengurangan kerentanan (reduced 

vulnerability) kurang nampak pada rumah tangga 

peternak broiler mandiri pada penelitian ini karena 

peran dan aksessibiltas terhadap institutional 

mempengaruhi vulnerability. 

4. Meningkatkan keamanan pangan (food security), food 

security dan nutritional security berbeda satu sama lain 

dimana food security terkait dengan akses terhadap 

pangan (baik dengan memproduksi, membeli atau hasil 

donasi) dan kemampuan pangan untuk menunjang 

kehidupan sedangkan nutritional security selain terkait 

dengan akses terhadap pangan tetapi juga menyangkut 

status kesehatan dan lingkungan (Parikh, 1999). Rumah 

tangga peternak mandiri sebagai responden dalam 

penelitian ini menggunakan segala pendapatan dalam 

beternak untuk membeli segala kebutuhan terutama 

yang berkaitan dengan kebutuhan primer yaitu pangan 

sehingga tolak ukur pada bagian ini terpenuhi. 

5. Sustainable dalam menggunakan sumber daya alam, hal 

ini terkait dimana peternak broiler mandiri 

menggunakan keahlian dalam beternak hanya untuk 

mencukupi hidup dan penghidupan serta menggunakan 

lahan hanya sebagai tempat kandang dan sarana 
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produksi bahan pangan sekaligus pakan (food and feed) 

misal jagung, dedak padi serta mendayagunakan limbah 

peternakan sebagai pupuk. Sehingga tolak ukur ini 

terpenuhi karena memanfaatkan sumber daya alam saat 

ini namun tidak merusak masa yang akan datang. 

Oleh karena itu, keadaan yang ditunjukkan oleh 

livelihood outcome (sustainable livelihood framework) 

pada rumah tangga peternak broiler mandiri terdapat pada 

the pentagonal assets model I dimana kunci (key) 

livelihood assets adalah terpenuhinya seluruh akses sumber 

daya yaitu human capital (sumber daya manusia), social 

capital (sumber daya sosial), financial capital (sumber 

daya keuangan), pyhsical capital (sumber daya fisik) dan 

natural capital (sumber daya alam) sudah terpenuhi dengan 

baik, karena total keseluruhan parameter livelihood 

outcome terpenuhi sehingga aset penghidupan/mata 

pencaharian (livelhood assets) akan terlihat memiliki 

aksessibilitas kuat dan berbentuk simetris, namun masih 

memerlukan perbaikan, peningkatan akses serta peran pada 

bagian kelembagaan (institutional) meliputi structure dan 

processes. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji tentang 

pengaruh kerentanan (vulnerability) dan kelembagaan 

(institutional) terhadap kerangka penghidupan yang 

berkelanjutan (sustainable livelihood framework) rumah 

tangga peternak broiler mandiri dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Profil livelihood assets pada rumah tangga peternak 

broiler mandiri terdapat 3 model dengan model terbaik 

yaitu model I “pekerja, kesehatan, sosial, keuangan, 

fisik dan ternak” terdiri dari livelihood asset meliputi 

human capital (pekerja dan kesehatan), social capital 

(hubungan sosial), financial capital (modal), physical 

capital (bangunan kandang) serta natural capital 

(ternak) diperoleh penilaian yaitu sumberdaya manusia 

baik, sumberdaya keuangan baik, sumberdaya fisik 

baik dan sumberdaya alam baik namun sumberdaya 

sosial rendah. Sedangkan model II “kelompok 

peternak, lingkungan dan akses kredit” terdiri dari 

livelihood asset meliputi social capital (kelompok 

peternak dan lingkungan) dan financial capital (akses 

kredit) diperoleh penilaian sumberdaya sosial baik dan 

sumberdaya keuangan rendah serta Model III 

“keterampilan, sarana dan prasarana” terdiri dari 

livelihood asset meliputi human capital (keterampilan) 
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dan physical capital (sarana dan prasarana) diperoleh 

nilai sumberdaya manusia baik, sumberdaya fisik baik 

dan sumberdaya alam baik sehingga rumah tangga 

peternak harus meningkatkan akses terhadap 

sumberdaya sosial dan keuangan.  

2. Model II dipengaruhi secara positif oleh variabel harga 

broiler hidup terhadap livelihood asset peternak broiler 

mandiri sebesar 1.367 sehingga harga jual broiler 

hidup mempengaruhi pendapatan langsung rumah 

tangga peternak sedangkan Model I serta Model III  

tidak memberikan pengaruh positif terhadap aset 

penghidupan/mata pencaharian (livelihood assets) 

peternak broiler mandiri di Kecamatan Ganding 

Kabupaten Sumenep, 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada 

beberapa pihak berdasarkan hasil analisis, adalah: 

1. Disarankan agar analisis mendatang menambah lagi 

variabel-variabel lain yang akan memperbesar 

pengaruh pada livelihood assets misalkan variabel 

livelihood goals (pendapatan, pendidikan dan 

keamanan pangan) dan variabel livelihood strategies 

(arah pengembangan usaha, saving dan pemenuhan 

infrastruktur) serta dengan melakukan penelitian pada 

jangkauan daerah yang lebih luas (Kabupaten atau 

Provinsi) atau dengan meneliti pengaruh keberadaan 

Poultry shop sebagai penyedia sarana dan produksi 
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tenak (SAPRONAK) serta penyedia peminjaman 

modal, 

2. Pemerintah daerah selaku decisions maker di wilayah 

pemerintahannya hendaknya lebih mengefektifkan 

kinerja penyuluh negeri, kelompok peternak dan 

menjalin hubungan baik dengan swasta (perusahaan 

penyedia bibit/DOC, pakan, penyuluh dan PS). 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kuisioner penelitian 

KAJIAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK 

PADA RUMAH TANGGA PETERNAK BROILER 

MANDIRI DI KEC. GANDING KAB. SUMENEP 

MADURA 

KUISONER 

I. Profil Responden: 

a) Nama Lengkap :                 

b) Umur     :                 tahun 

c) Jenis kelamin  : a. Laki-laki        b. Perempuan 

d) Alamat   :  

e) Pendidikan terakhir : a. SD        b.SMP/sederajat  

c.SMA/sederajat 

d.Diploma(D1/D2/D3/)  

e.Sarjana 

f) Pengalaman Jadi peternak :                 tahun 

g) Awal jadi peternak (tahun) : 

h) Populasi awal beternak :           ekor, saat ini :       

ekor        

i) No.telpon/HP   : 

j) Alasan memilih jadi peternak : 

 

  

k) Belajar beternak pertama kali melalui/dari siapa : 
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l) Jumlah Pekerja  :            orang 

m) Jumlah Kepemilikan Kandang:             buah, Luas 

masing (       m
2
/ha), luas total (             m

2
/ha) 

 

II. Profil Usaha (min 2 bulan terakhir) 

a) Struktur peternakan : (mandiri/kemitraan), Pimpinan (                         

), Karyawan (                   orang), 

sebutkan:.................... 

 

b) Kepermilikan aset Peternakan, 

 1. a. Aset tetap non-tanah (fixed asset) 

No       jenis  Jumlah  Nilai awal (Rp) Nilai Akhir (Rp) 
Masa Pakai 

(Thn) 

1 Kandang     

2 Tempat Pakan     

3 Tempat Minum     

4 Sepeda Motor     

5 Genset     

6      

7      

8      
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1.b Aset tetap-tanah (fixed asset) 

No Jenis Jumlah Luas (m
2
/ha) Nilai (Rp) 

1 Lahan kandang    

2     

3     

 

 

c) Analisa Finansial usaha pengusahaan ayam pedaging 

(broiler) di Dusun ....................................., Desa 

................................................, Kecamatan Ganding 

Kabupaten Sumenep dengan populasi (.................. 

ekor), masa pemeliharaan (................. hari)*, periode 

pemeliharaan ke- (1/2/3/4/5/6)** Tahun (2013/2014) 
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No Uraian Jumlah Satuan (kg/ekor) Harga Nilai (Rp) 

1 Penerimaan     

2.  Biaya Variabel 

 

Bibit (DOC)     

Pakan  

Starter     

Finisher     

Obat-obatan dan vitamin     

Gula merah     

Sekam/alas litter     

Kapur/arang/zeolit     

Listrik     

Air     

Tenaga Kerja (HOK)     

3 Total biaya     

4 
Pendapatan (penerimaan-total 

biaya) 

    

     Keterangan: 

* Lama Pemeliharaan 35-40 hari dan masa istirahat kandang 

minimal 14 hari. 

** Periode pemeliharaan ke-1 (Januari-Pebruari), Ke-2 (Maret-

April), Ke-3 (Mei-Juni), Ke-4 (Juli-Agustus), Ke-5 (-

September-Oktober) dan Ke-6 (Nopember-Desember). 
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d) Keikut sertaan peternak dalam kelompok (paguyuban) 

peternak: (iya/tidak), sebagai........................., Alasan: 

 

e) Informasi harga, melalui (kelompok peternak/pasar/poultry 

shop/........................)* 

1. Pakan (fase strarter)   :                  (tertinggi),                  

(normal/biasa) dan              (terendah). 

2. Pakan (fase finisher)   :                  (tertinggi),                  

(normal/biasa) dan              (terendah). 

3. DOC (Day Old Chick) :                  (tertinggi),                  

(normal/biasa) dan              (terendah). 

4. Daging ayam  Hidup (kg) :              (tertinggi),                 

(normal/biasa) dan              (terendah). 

       *): Informasi harga dalam 6 periode pemeliharaan terakhir 

(jangka1 tahun terakhir). 

 

e) Akses permodalan, 

1. Pribadi/mandiri, asal modal ..................................... 

2. Lembaga perkreditan, jenis                                   

(Formal/Informal)  , bunga         (%), Jatuh Tempo 

kembali                                  (Bulan/Tahun). 

3. Lembaga Simpan Pinjam, Jenis                                

(Formal/Informal), bunga         (%), Jangka pengembalian                                  

(Bulan/Tahun).                 
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  III. Sustainable livelihood framework 

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 

Mohon dalam pengerjaan menggunakan tanda centang (√) pada tiap 

kolom penilaian yang sudah disediakan di kolom atas. Point 5 

(Sangat setuju), 4 (Setuju), 3 (Ragu-ragu), 2 (Tidak setuju), dan 1 

(Sangat tidak setuju). Pengisian kuisioner ini hanya membutuhkan 

waktu 30 menit. 

1. Human Capital (Y1) 

No Pernyataan yang dinilai 1 2 3 4 5 

1 Saya mengerjakan sendiri peternakan dan dibantu pekerja      

2 Saya memiliki keterampilan dengan mengikuti pelatihan dan  

otodidak terkait tatacara beternak ayam 

     

 a. saya memiliki pendidikan formal dalam peternakan      

b. saya mengikuti pelatihan tentang peternakan      

3 

 

Status kesehatan rumah tangga semakin baik pasca menjadi  

peternak 

     

 

2. Social capital (Y2) 

No Pernyataan yang dinilai 1 2 3 4 5 

1 Saya selalu ikut aktif dalam kegiatan masyarakat      

2 Saya ikut aktif dalam kelompok (paguyuban) peternak      

3 Saya memahami betul peternakan menyumbang  

pecemaran udara 

     

 a. saya tidak pernah mendapat komplain tetangga karena  

ada peternakan 

     

 

3. Finansial Capital (Y3) 

No Pernyataan yang dinilai 1 2 3 4 5 

1 Saya menyediakan modal sendiri dalam beternak      

2 Saya mudah akses ke lembaga perkreditan      

3 Saya mudah mengakses lembaga simpan pinjam  

(formal/informal) 
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4. Physical Capital (Y4) 

No Pernyataan yang dinilai 1 2 3 4 5 

1 Saya memiliki bangunan kandang sendiri      

2 Saya membeli sendiri peralatan kandang      

3 Saya menyediakan sendiri jalan SAPRONAK 

/irigasi kandang 

     

 

5. Natural Capital (Y5) 
No Pernyataan yang dinilai 1 2 3 4 5 

1 Saya memiliki lahan/tanah pribadi sebagai bangunan 

 kandang 

     

2 Saya memiliki akses air bersih gratis      

3 Saya memiliki keinginan menambah populasi ternak      

 

6. Trends (X1.1) 

No Pernyataan yang dinilai 1 2 3 4 5 

1 Saya memiliki kemudahan adopsi teknologi peternakan      

2 Saya memahami harga beli/jual ayam melalui pasar dan  

pengecer/PS 

     

3 Saya memiliki akses sendiri pemasaran ayam ke pasar.      

 

7. Shocks (X1.2) 
No Pernyataan yang dinilai 1 2 3 4 5 

1 Peternakan tidak pernah terkena penyakit      

2 Lokasi peternakan tidak pernah banjir pada musim hujan      

3 Perubahan musim tidak membawa efek negatif pada ayam      

         

8. Stucture (X2.1) 

No Pernyataan yang dinilai 1 2 3 4 5 

1 Pemerintah Daerah berperan dalam pengembangan  

peternakan melalui kelompok peternak 

     

2 Peternakan sering didatangi Penyuluh Swasta      

3 Peternak memiliki bekerja sama dengan Poultry Shop      
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4. Policies (X2.2) 

No Pernyataan yang dinilai 1 2 3 4 5 

1 Pemerintah daerah mendukung pengembangan peternakan       

2 Penyuluh swasta memberikan pelayanan baik bagi peternak      

3 Peternak mendapatkan pelayanan baik dari poultry Shop      

- Berdasarkan kode etik penelitian ilmiah, kami menjamin 

kerahasiaan informasi yang bapak/ibu/saudara berikan 

dalam kuisioner ini. Hasil survey ini semata-mata akan 

digunakan untuk tujuan penelitian dan bukan untuk tujuan 

komersil, 

-  Sekian dan terima kasih, kami sampaikan atas waktu 

yang diluangkan untuk mengisi kuisoner ini. 

-  
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Lampiran 2. Karakteristik responden penelitian 

 

1. Karakteristik umur 

Karakteristik umur 

(tahun) 
Jumlah (orang) Persentase (%) 

<30 tahun 4 13 

31-45 tahun 14 45 

46-60 tahun 12 39 

>60 tahun 1 30 

Jumlah 31 100 

 

2. Karakteristik pendidikan 

Karakteristik pendidikan  Jumlah 

(orang) 

Persentase (%) 

SD/MI 14 48,4 

SMP/MTS 6 19,4 

SMA/MA 10 32,3 

Jumlah 31 100 

 

 

3. Karakteristik lama beternak 

Karakteristik lama 

beternak 

Jumlah 

(orang) 

Persentase (%) 

1-10 tahun 23 74 

11-20 tahun 6 19 

>21 tahun 10 7 

Jumlah 31 100 
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4. Karakteristik populasi ternak 

a. Total populasi awal beternak 

Karakteristik populasi 

awal beternak 

Jumlah 

(orang) 

Persentase (%) 

100-500 25 81 

600-1000 6 19 

Jumlah 31 100 

 

b. Total populasi saat ini 

Karakteristik populasi 

awal beternak 

Jumlah 

(orang) 

Persentase (%) 

<500 ekor 15 49 

600-1000 ekor 9 32 

>1500 ekor 1 3 

Jumlah 31 100 

 

5. Karakteristik keahlian dalam beternak 

Karakteristik keahlian 

beternak 

Jumlah 

(orang) 

Persentase (%) 

Belajar dari peternak 

sukses 

20 64,5 

Mengikuti pelatihan 7 22,6 

Trial  3 9,7 

Turun temurun 1 3,2 

Jumlah 31 100 
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6. Karakteristik jumlah pekerja 

Jumlah pekerja Jumlah 

(orang) 

Persentase (%) 

1 orang 20 64,5 

2 orang 8 25,8 

3 orang 2 6,5 

>3 orang 1 3,2 

Jumlah 31 100 

 

7. Karakteristik jumlah kandang 

Jumlah aset kandang Jumlah 

(orang) 

Persentase (%) 

1 unit 19 61,3 

2 unit 10 31,3 

3 unit 1 3,2 

>3 orang 1 3,2 

Jumlah 31 100 

 

8. Karakteristik modal 

Asal modal Jumlah 

(orang) 

Persentase (%) 

Mandiri 15 48,4 

Pinjam BMT 5 16,1 

Pinjam PS 6 19,4 

Pinjam KUR 5 16,1 

Jumlah 31 100 
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Lampiran 3. Hasil uji validitas dan reliabilitas 

1. Validitas dan Reliabilitas X1 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X 

X1.1 Pearson 

Correlation 
1 .695** .475** .522** .894** .395* .829** 

Sig. (2-tailed)  .000 .007 .003 .000 .028 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X1.2 Pearson 

Correlation 
.695** 1 .568** .400* .790** .493** .818** 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .026 .000 .005 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X1.3 Pearson 

Correlation 
.475** .568** 1 .292 .561** .911** .820** 

Sig. (2-tailed) .007 .001  .111 .001 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X1.4 Pearson 

Correlation 
.522** .400* .292 1 .591** .242 .625** 

Sig. (2-tailed) .003 .026 .111  .000 .190 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X1.5 Pearson 

Correlation 
.894** .790** .561** .591** 1 .483** .899** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000  .006 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X1.6 Pearson 

Correlation 
.395* .493** .911** .242 .483** 1 .763** 

Sig. (2-tailed) .028 .005 .000 .190 .006  .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X Pearson 

Correlation 
.829** .818** .820** .625** .899** .763** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 31 31 31 31 31 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.880 6 

 

2. Validitas dan Reabilitas X2 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X 

X2.1 Pearson 

Correlation 
1 .287 .276 .092 .330 .308 .518** 

Sig. (2-tailed)  .118 .133 .622 .070 .092 .003 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X2.2 Pearson 

Correlation 
.287 1 .730** .631** .499** .977** .887** 

Sig. (2-tailed) .118  .000 .000 .004 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X2.3 Pearson 

Correlation 
.276 .730** 1 .867** .425* .698** .836** 

Sig. (2-tailed) .133 .000  .000 .017 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X2.4 Pearson 

Correlation 
.092 .631** .867** 1 .354 .605** .738** 

Sig. (2-tailed) .622 .000 .000  .050 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X2.5 Pearson 

Correlation 
.330 .499** .425* .354 1 .460** .725** 

Sig. (2-tailed) .070 .004 .017 .050  .009 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X2.6 Pearson 

Correlation 
.308 .977** .698** .605** .460** 1 .870** 

Sig. (2-tailed) .092 .000 .000 .000 .009  .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X Pearson 

Correlation 
.518** .887** .836** .738** .725** .870** 1 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000 .000 .000  

N 31 31 31 31 31 31 31 
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Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X 

X2.1 Pearson 

Correlation 
1 .287 .276 .092 .330 .308 .518** 

Sig. (2-tailed)  .118 .133 .622 .070 .092 .003 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X2.2 Pearson 

Correlation 
.287 1 .730** .631** .499** .977** .887** 

Sig. (2-tailed) .118  .000 .000 .004 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X2.3 Pearson 

Correlation 
.276 .730** 1 .867** .425* .698** .836** 

Sig. (2-tailed) .133 .000  .000 .017 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X2.4 Pearson 

Correlation 
.092 .631** .867** 1 .354 .605** .738** 

Sig. (2-tailed) .622 .000 .000  .050 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X2.5 Pearson 

Correlation 
.330 .499** .425* .354 1 .460** .725** 

Sig. (2-tailed) .070 .004 .017 .050  .009 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X2.6 Pearson 

Correlation 
.308 .977** .698** .605** .460** 1 .870** 

Sig. (2-tailed) .092 .000 .000 .000 .009  .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

X Pearson 

Correlation 
.518** .887** .836** .738** .725** .870** 1 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000 .000 .000  

N 31 31 31 31 31 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.835 6 
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3. Validitas dan Reabilitas Y 

Correlations 

  

Y1.1 

Y1.

2 Y1.3 

Y2.

1 

Y2.

2 

Y2.

3 Y3.1 Y3.2 Y3.3 Y4.1 Y4.2 Y4.3 Y5.1 Y5.2 Y5.3 Y 

Y1.

1 

Pearson 

Correlation 
1 

.79

5** 

.607*

* 

.55

2** 

.28

3 

.40

5* 

.659*

* 
.330 

.533*

* 

.891*

* 

.473*

* 
.404* 

.589*

* 
.409* 

.728*

* 

.766*

* 

Sig. (2-

tailed) 

 .00

0 
.000 

.00

1 

.12

3 

.02

4 
.000 .070 .002 .000 .007 .024 .000 .023 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y1.

2 

Pearson 

Correlation 

.795*

* 
1 

.610*

* 

.71

4** 

.30

3 

.44

2* 

.783*

* 
.348 

.721*

* 

.898*

* 

.502*

* 

.570*

* 

.661*

* 

.587*

* 

.722*

* 

.855*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

 
.000 

.00

0 

.09

8 

.01

3 
.000 .055 .000 .000 .004 .001 .000 .001 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y1.

3 

Pearson 

Correlation 

.607*

* 

.61

0** 
1 

.86

3** 

.34

5 

.44

7* 

.841*

* 
.395* 

.575*

* 

.711*

* 

.847*

* 
.409* 

.841*

* 
.404* 

.922*

* 

.847*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

.00

0 

 .00

0 

.05

7 

.01

2 
.000 .028 .001 .000 .000 .022 .000 .024 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y2.

1 

Pearson 

Correlation 

.552*

* 

.71

4** 

.863*

* 
1 

.24

5 

.34

1 

.936*

* 
.294 

.763*

* 

.658*

* 

.874*

* 
.430* 

.859*

* 

.499*

* 

.859*

* 

.854*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.001 

.00

0 
.000 

 .18

3 

.06

0 
.000 .109 .000 .000 .000 .016 .000 .004 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y2.

2 

Pearson 

Correlation 
.283 

.30

3 
.345 

.24

5 
1 

.77

4** 
.247 

.836*

* 
.198 .370* .212 .283 .247 .394* .311 

.549*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.123 

.09

8 
.057 

.18

3 

 .00

0 
.180 .000 .285 .041 .253 .124 .180 .029 .089 .001 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y2.

3 

Pearson 

Correlation 
.405* 

.44

2* 
.447* 

.34

1 

.77

4** 
1 .311 

.838*

* 
.165 

.498*

* 
.229 .249 .311 .379* .398* 

.608*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.024 

.01

3 
.012 

.06

0 

.00

0 

 
.089 .000 .375 .004 .215 .177 .089 .035 .027 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y3.

1 

Pearson 

Correlation 

.659*

* 

.78

3** 

.841*

* 

.93

6** 

.24

7 

.31

1 
1 .297 

.834*

* 

.771*

* 

.919*

* 

.517*

* 

.912*

* 

.515*

* 

.912*

* 

.905*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

.00

0 
.000 

.00

0 

.18

0 

.08

9 

 
.105 .000 .000 .000 .003 .000 .003 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
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Y3.

2 

Pearson 

Correlation 
.330 

.34

8 
.395* 

.29

4 

.83

6** 

.83

8** 
.297 1 .140 .418* .255 .222 .297 .331 .363* 

.574*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.070 

.05

5 
.028 

.10

9 

.00

0 

.00

0 
.105 

 
.452 .019 .166 .231 .105 .069 .045 .001 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y3.

3 

Pearson 

Correlation 

.533*

* 

.72

1** 

.575*

* 

.76

3** 

.19

8 

.16

5 

.834*

* 
.140 1 

.637*

* 

.649*

* 
.428* 

.694*

* 
.435* 

.764*

* 

.745*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.002 

.00

0 
.001 

.00

0 

.28

5 

.37

5 
.000 .452 

 
.000 .000 .016 .000 .014 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y4.

1 

Pearson 

Correlation 

.891*

* 

.89

8** 

.711*

* 

.65

8** 

.37

0* 

.49

8** 

.771*

* 
.418* 

.637*

* 
1 

.568*

* 

.499*

* 

.699*

* 

.504*

* 

.843*

* 

.879*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

.00

0 
.000 

.00

0 

.04

1 

.00

4 
.000 .019 .000 

 
.001 .004 .000 .004 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y4.

2 

Pearson 

Correlation 

.473*

* 

.50

2** 

.847*

* 

.87

4** 

.21

2 

.22

9 

.919*

* 
.255 

.649*

* 

.568*

* 
1 .392* 

.919*

* 
.379* 

.832*

* 

.772*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.007 

.00

4 
.000 

.00

0 

.25

3 

.21

5 
.000 .166 .000 .001 

 
.029 .000 .035 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y4.

3 

Pearson 

Correlation 
.404* 

.57

0** 
.409* 

.43

0* 

.28

3 

.24

9 

.517*

* 
.222 .428* 

.499*

* 
.392* 1 .444* 

.845*

* 
.444* 

.632*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.024 

.00

1 
.022 

.01

6 

.12

4 

.17

7 
.003 .231 .016 .004 .029 

 
.012 .000 .012 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y5.

1 

Pearson 

Correlation 

.589*

* 

.66

1** 

.841*

* 

.85

9** 

.24

7 

.31

1 

.912*

* 
.297 

.694*

* 

.699*

* 

.919*

* 
.444* 1 .439* 

.824*

* 

.839*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

.00

0 
.000 

.00

0 

.18

0 

.08

9 
.000 .105 .000 .000 .000 .012 

 
.014 .000 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y5.

2 

Pearson 

Correlation 
.409* 

.58

7** 
.404* 

.49

9** 

.39

4* 

.37

9* 

.515*

* 
.331 .435* 

.504*

* 
.379* 

.845*

* 
.439* 1 .439* 

.671*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.023 

.00

1 
.024 

.00

4 

.02

9 

.03

5 
.003 .069 .014 .004 .035 .000 .014 

 
.014 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y5.

3 

Pearson 

Correlation 
.728* 

.72

2* 
.922* 

.85

9* 
.31

1 

.39

8* 

.912*

* 
.363* 

.764*

* 

.843*

* 

.832*

* 
.444 .824*

* 
.439* 1 

.898*

* 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

.00

0 
.000 

.00

0 

.08

9 

.02

7 
.000 .045 .000 .000 .000 .012 .000 .014 

 
.000 
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N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Y Pearson 

Correlation 

.766*

* 

.85

5** 

.847*

* 

.85

4** 

.54

9** 

.60

8** 

.905*

* 

.574*

* 

.745*

* 

.879*

* 

.772*

* 

.632*

* 

.839*

* 

.671*

* 

.898*

* 
1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

.00

0 
.000 

.00

0 

.00

1 

.00

0 
.000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

**. Correlation is significant at 

the 0.01 level (2-tailed). 

             

*. Correlation is significant at the 

0.05 level (2-tailed). 

             

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.944 15 
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Lampiran 4. Hasil analisis faktor 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Y1.1 1.000 .601 

Y1.2 1.000 .781 

Y1.3 1.000 .870 

Y2.1 1.000 .868 

Y2.2 1.000 .866 

Y2.3 1.000 .871 

Y3.1 1.000 .955 

Y3.2 1.000 .935 

Y3.3 1.000 .909 

Y4.1 1.000 .783 

Y4.2 1.000 .885 

Y4.3 1.000 .833 

Y5.1 1.000 .909 

Y5.2 1.000 .826 

Y5.3 1.000 .896 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 9.129 60.860 60.860 9.129 60.860 60.860 7.059 47.063 47.063 

2 2.372 15.816 76.676 2.372 15.816 76.676 2.918 19.454 66.517 

3 1.286 8.575 85.251 1.286 8.575 85.251 2.810 18.734 85.251 

4 .961 6.409 91.660       

5 .286 1.906 93.565       

6 .278 1.853 95.418       

7 .206 1.371 96.789       

8 .155 1.033 97.822       

9 .108 .719 98.541       

10 .092 .617 99.157       

11 .082 .546 99.704       

12 .026 .173 99.877       

13 .018 .123 100.000       

14 3.249E

-16 
2.166E-15 100.000 

      

15 -

1.273E

-17 

-8.488E-17 100.000 

      

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

    1 2 3 

Y1.1 .761 .042 .140 

Y1.2 .836 .049 .280 

Y1.3 .894 -.116 -.241 

Y2.1 .896 -.227 -.118 

Y2.2 .449 .795 -.181 

Y2.3 .531 .740 -.204 

Y3.1 .944 -.252 -.037 

Y3.2 .409 .843 -.240 

Y3.3 .902 -.266 -.156 

Y4.1 .873 .075 .126 

Y4.2 .844 -.337 -.244 

Y4.3 .599 .111 .679 

Y5.1 .902 -.266 -.156 

Y5.2 .623 .235 .619 

Y5.3 .927 -.147 -.122 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

Y1.1 .578 .230 .463 

Y1.2 .590 .216 .621 

Y1.3 .885 .249 .158 

Y2.1 .890 .111 .251 

Y2.2 .114 .910 .162 

Y2.3 .213 .893 .168 

Y3.1 .913 .079 .340 

Y3.2 .081 .959 .099 

Y3.3 .925 .090 .214 

Y4.1 .662 .299 .505 

Y4.2 .935 .036 .100 

Y4.3 .227 .073 .881 

Y5.1 .925 .090 .214 

Y5.2 .217 .211 .857 

Y5.3 .885 .194 .273 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 

 

 

Component Transformation Matrix 

Compone

nt 1 2 3 

1 .844 .311 .437 

2 -.412 .897 .158 

3 -.343 -.313 .886 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization.  

 



136 

 

Lampiran 5. Hasil analisis regresi berganda 

 

Regression I 

 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 X2.6, X1.4, 

X2.2, X2.4, 

X1.6, 

X1.2,X1.3,X2.

5,X1.5,X2.3a 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Y  

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .752a .674 .537 .662 1.733 

a. Predictors: (Constant), X2.6, X1.4, X2.2, X2.4, X1.6, 

X1.2,X1.3,X2.5,X1.5,X2.3 

 

b. Dependent Variable: Y    

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.311 6 .718 2.462 .192a 

Residual 7.367 24 .307   

Total 11.677 30    

a. Predictors: (Constant), X2.6, X1.4, X2.2, X2.4, X1.6, 

X1.2,X1.3,X2.5,X1.5,X2.3 

  

b. Dependent Variable: Y     
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5.706 .896  5.261 .000   

X1.2 .514 .266 .765 2.122 .152 .316 3.162 

X1.3 .453 .322 .632 .760 .312 .465 2.456 

X1.4 -.143 .157 .245 -.632 .292 .809 1.237 

X1.5 -.456 .389 .554 -.647 .323 .705 3.667 

X1.6 -.286 .145 .467 -.990 .195 .651 1.537 

X2.2 .108 .125 -.153 .990 .323 .840 1.191 

X2.3 .306 .236 -.298 1.740 .250 .632 2.341 

X2.4 -.347 .220 1.070 -1.276 .210 .329 3.040 

X2.5 .345 .287 -.657 1.690 .310 .110 2.478 

X2.6 .210 .103 .541 2.245 .212 .688 1.454 

a. Dependent Variable: Y       

 

 

Regression II 

 

 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 X2.6, X1.4, 

X2.2, X2.4, 

X1.6, 

X1.2,X1.3,X2.

5,X1.5,X2.3a 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Y  
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Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .862a .802 .784 .620 2.520 

a. Predictors: (Constant), X2.6, X1.4, X2.2, X2.4, X1.6, 

X1.2,X1.3,X2.5,X1.5,X2.3 

 

b. Dependent Variable: Y    

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.025 6 3.004 6.982 .000a 

Residual 8.363 24 .348   

Total 20.387 30    

a. Predictors: (Constant), X2.6, X1.4, X2.2, X2.4, X1.6, 

X1.2,X1.3,X2.5,X1.5,X2.3 

  

b. Dependent Variable: Y     

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.975 .954  -.940 .402   

X1.2 .783 .283 1.367 3.960 .001 .316 3.162 

X1.3 .680 .450 .980 2.220 .263 .450 3.320 

X1.4 .236 .168 -.465 1.620 .245 .809 1.237 

X1.5 .430 .220 .450 .640 .310 .705 2.756 

X1.6 .084 .155 .180 .682 .450 .651 1.537 

X2.2 .183 .133 -.235 1.890 .270 .840 1.191 

X2.3 .180 .238 .226 .750 .280 .970 2.870 

X2.4 -.151 .234 .070 -.775 .570 .329 3.040 

X2.5 -.890 .334 .210 -.450 .330 .190 1.980 

X2.6 .052 .110 -.097 .654 .520 .688 1.454 

a. Dependent Variable: Y       
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Regression III 

 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 X2.6, X1.4, 

X2.2, X2.4, 

X1.6, 

X1.2,X1.3,X2.

5,X1.5,X2.3a 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Y  

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .635a .583 .464 .567 2.320 

a. Predictors: (Constant), X2.6, X1.4, X2.2, X2.4, X1.6, 

X1.2,X1.3,X2.5,X1.5,X2.3 

 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

   

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.453 6 .909 1.621 .167a 

Residual 11.644 24 .485   

Total 17.097 30    

a. Predictors: (Constant), X2.6, X1.4, X2.2, X2.4, X1.6, 

X1.2,X1.3,X2.5,X1.5,X2.3 

  

b. Dependent Variable: Y     
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.319 1.126  3.067 .000   

X1.2 .131 .334 -.290 .393 .578 .316 3.162 

X1.3 .410 .290 .330 1.390 .340 .210 2.345 

X1.4 -.299 .198 .163 -1.512 .233 .809 1.237 

X1.5 -.390 -.450 -.679 -.647 .387 .706 2.890 

X1.6 -.352 .182 .303 -1.928 .266 .651 1.537 

X2.2 -.021 .157 .130 -.136 .687 .840 1.191 

X2.3 .245 .198 .210 -.176 .320 .790 1.910 

X2.4 .223 .276 -.537 .807 .339 .329 3.040 

X2.5 .340 .190 -.349 .709 .356 .405 1.870 

X2.6 .310 .130 .557 2.388 .234 .688 1.454 

a. Dependent Variable: Y       

 

 

 

 

 


