
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Penelitian 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Sampang merupakan satu dari 4 Kabupaten yang ada di Pulau Madura 

Jawa Timur yang secara geografis terletak pada posisi 113°08’-113°39’ Bujur Timur dan 

06°05’-07°13’ Lintang Selatan, dengan total luas wilayah 1.233,30 Km2. Batasan wilayah 

Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan 

Sebelah Selatan : Selat Madura 

Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan 

 Kabupaten Sampang terdiri dari 14 kecamatan yang terdiri dari Sreseh, Torjun, 

Pangarengan, Sampang, Camplong, Omben, Kedungdung, Jrengik, Tambelangan, Banyuates, 

Robatal, Karang Penang, Ketapang dan Sokobanah. Kecamatan Pengarengan, Kabupaten 

Sampang sendiri memiliki pulau berpenghuni di wilayah selatan yaitu Pulau Mandangin atau 

yang biasa disebut Pulau Kambing yang dapat diakses menggunakan perahu melalui 

Pelabuhan Tanglok. 

 Kecamatan yang menjadi fokus penelitian ini antara lain Kecamatan Torjun, Sampang, 

Kedungdung dan Ketapang, karena di 4 kecamatan tersebut terselenggara seleksi karapan sapi 

di tingkat kecamatan secara rutin. Secara visual peta Kabupaten Sampang tersaji pada Gambar 

5 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Peta Kabupaten Sampang 

 

 

 

 

Pulau Sapudi yang termasuk dalam Kabupaten Sumenep tepatnya di Kecamatan 

Gayam, dipilih menjadi lokasi penelitian karena disana terdapat peternak yang sering dipilih 

untuk dapat mendistribusikan calon-calon Sapi Karapan ke Kabupaten Sampang.  



Pulau Sapudi merupakan salah satu pulau berpenghuni yang menjadi bagian dari 

Kabupaten Sumenep. Secara geografis menurut Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia (PPK) 

berada pada 07°05’20” LU dan 114°25’45” LS, dengan batasan wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Selat Madura 

Sebelah Selatan : Selat Madura 

Sebelah Barat : Selat Ra’as 

Sebelah Timur : Selat Sapudi 

Pulau Sapudi yang dapat diakses melalui Pelabuhan Kalianget menggunakan ferry 

yang beroperasi 2 kali dalam seminggu. Peta Pulau Sapudi berdasarkan kecamatan dapat 

dilihat pada Gambar 6 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Peta Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep 

 

4.2 Karapan Sapi di Madura 

4.2.1 Sejarah Karapan Sapi  

 Sejarah karapan sapi menurut pemaparan responden di daerah Sampang dijelaskan 

bahwa sebenarnya asal-usul karapan sapi tidak begitu jelas diketahui, tetapi selama ini 

karapan sapi dianggap sebagai sesuatu tradisi yang diturunkan hingga saat ini dan merupakan 

wujud syukur dari berlimpahnya hasil panen sehingga diadakan lomba lari sapi. Menurut 

Kosim (2007), penggagas karapan sapi pertama kali adalah Kyai Baidawi, penyebar agama 

Islam di Madura yang konon dibawah perintah Sunan Kudus, diberi bekal benih jagung umur 

1 hari, yang akan langsung dapat dipanen ketika ditanam, melalui hal tersebut beliau 

berdakwah melalui perantara ilmu becocok tanam dan menyisipkan nilai-nilai keislaman 

seperti berdoa, bersyahadat dan shalat lima waktu di setiap aktivitas sehingga pada saat panen, 

masyarakat diajarkan untuk bersyukur dan digelar lomba lari sapi, menggunakan sapi yang 

biasa membantu mengolah tanah dan diiringi alunan musik, hal ini yang memunculkan istilah 

‘karapan’ yang berasal dari kata ‘garapan’.  

 Sapi Madura yang digunakan sebagai tenaga kerja mengolah tanah pada jaman dahulu, 

hingga saat ini masih digunakan, hal ini dibuktikan pada Gambar 7 berikut. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Sapi Madura Mengolah Tanah Pertanian 

 

4.2.2 Aspek Budidaya Sapi Karapan 

 Aspek budidaya meliputi proses awal mula pemilihan sapi yang akan dikerap, 

manajemen pemeliharaan seperti pemberian pakan, perawatan ternak seperti memandikan 

ternak, pemeriksaan kesehatan sapi, dan proses latihan sebelum sapi berkompetisi. 

 

4.2.2.1 Pemilihan Bibit 

 Sapi karapan merupakan sapi khusus yang banyak didatangkan dari pulau Sapudi atau 

yang biasa disebut pulau “Podhay” oleh masyarakat setempat. Pulau Sapudi dikenal dengan 

banyaknya populasi sapi yang disinyalir melebihi populasi manusia dipulau tersebut, hal ini 

diperkuat dengan penuturan beberapa responden yang merupakan masyarakat asli pulau 

Sapudi, mengungkapkan bahwa walaupun sapi dari pulau tersebut banyak dijual dan keluar 

dari pulau tersebut, namun jumlahnya tidak berkurang. Sapi yang akan dikerap telah 

disiapkan sejak masih menyusui dan belum lepas sapih, baru sekitar umur 5 bulan mulai di 

train atau dilatih dan dilihat cepat tidaknya laju saat sapi tersebut berlari dan beberapa ciri 

khusus lainnya. 

Sapi yang dianggap menarik dan sesuai kriteria yang diinginkan pengerap akan 

langsung dibeli dan dirawat. Menurut salah satu responden yang berperan sebagai pemilik 

sapi calon kerap dan sebagai pemilik Sapi Karapan menyebutkan bahwa hal–hal yang menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan bibit sapi untuk di kerap antara lain 1) kecepatan berlari pada 

saat dilatih, 2) langkah kaki sapi, 3) adanya pusaran pada bagian kepala sapi, 4) adanya garis 

pada bagian kaki sapi, dan 5) faktor induk yang melahirkan sapi–sapi karapan juara serta 

faktor pengalaman dari pemilik sapi. Menurut Suin (2001), karakteristik Sapi Karapan yang 

dipilih antara lain 1) memiliki bentuk badan panjang dengan kaki pendek atau sebaliknya, (2) 

badan atletis (3) dada dalam dan lebar, (4) kulit tipis, (5) kekar, (6) kaki (lingkar metacarpus 

dan lingkar metatarsus) lebih pipih dari pada non karapan (7) perut normal (8) ekor seperti 

cambuk (9) telinga kecil. 

Sapi yang akan di kerap biasanya dijual kisaran 30-50 juta bahkan ratusan juta apabila 

sepasang. Sapi berumur 8 bulan milik salah satu responden telah banyak diminati karena pada 

saat dilatih telah mampu berlari dalam waktu 17 detik yang mampu ditempuh oleh sapi 

dewasa pada pertandingan karapan sapi tingkat Kabupaten Sampang 2017. Menurut Kosim 

(2007), sapi dilatih mulai umur 8 bulan bertujuan melatih lari  dan mengenal kondisi lapangan 

serta melatih keserasian langkah dan kekompakan dengan pasangan sapi. Harga tertinggi yang 

ditawarkan kepada pemilik sementara adalah 150 juta untuk satu pasang sapi Madura yang 

baru lepas sapih. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (a) Pusaran pada kepala    (b) Garis kaki 

Gambar 8. Proses Pemilihan Bibit Calon Sapi Karapan 

 

4.2.2.2 Manajemen Pemberian Pakan dan Jamu 

 Pakan yang diberikan pada sapi kerap yang baru saja didatangkan dari Pulau Sapudi, 

diberi pakan tanaman Mlandingan atau lamtoro (L. leucocephala) dan batang tanaman kacang 

(Arachis hypogea) yang kering dan secara bertahap mulai diganti sesuai dengan ketersediaan 

pakan di Kabupaten Sampang atau disesuaikan dengan kehendak dari pemilik dan perawat 

sapi. Lamtoro (L. leucocephala) dan daun tanaman jagung (Zea mays) merupakan hijauan 

yang digunakan sebagai pakan Sapi Karapan di Kabupaten Sampang. Menurut Hasan (2012) 

pakan Sapi Karapan yang biasa diberikan antara lain daun lamtoro, daun jagung dan sorgum 

dan daun beruk. Penggunaan hijauan leguminosa pohon sebagai sumber protein ransum 

memiliki keuntungan diantaranya, 1) menyediakan protein yang cukup tinggi, murah, mudah 

didapat dan terjaminnya pasokan sepanjang tahun; 2) mencegah kembung dan melindungi 

protein dari degradasi berlebihan oleh mikroba rumen; 3) memiliki daya adaptasi yang baik 

pada berbagai jenis lahan (Manurung, 1995).  
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Gambar 9. (a) Pemberian pakan daun lamtoro (b) dan tanaman kacang kering  

 Selain pemberian pakan berupa hijauan, Sapi Karapan diberi jamu yang rutin 

diberikan pada pagi dan sore hari sebelum dimandikan, karena jamu merupakan salah satu 

komponen yang penting dan wajib diberikan pada sapi yang dipelihara sebagai Sapi Karapan. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan jamu ini antara lain telur ayam kampung 

sebanyak 20–46 butir untuk sehari–hari, dan 50-100 butir untuk sapi yang akan 

dipertandingkan. Menurut Hasan (2012), jumlah telur yang paling sedikit diberikan pada Sapi 

Karapan adalah 10 butir/hari untuk sepasang dan paling banyak adalah 200 butir per hari yang 

akan berpengaruh pada prestasi sapi. Tujuan pemberian telur ayam kampung adalah untuk 

memberikan asupan protein yang berfungsi dalam pembentukan otot. 

Selain telur Ayam Kampung, rempah–rempah seperti lengkuas (Alpinia galanga). 

Menurut Efendy (2014), lengkuas berfungsi mengurangi kecepatan aliran darah yang 



mengalir akibat luka pada saat dikerap. Bawang putih (Allium sativum) dan cuka sering pula 

digunakan sebagai bahan campuran jamu. Menurut Suin (2001), bawang putih, jahe dan cuka 

diberikan pada Sapi Karapan dengan tujuan mengurangi kadar lemak yang berlebih pada Sapi 

Karapan. Penggunaan jahe (Zingiber officinale), kunyit (Curcuma longa), brotowali 

(Tinospora cordifola), dan rempah lainnya biasa diberikan sebagai campuran jamu yang 

berfungsi menghangatkan tubuh sapi. Menurut Kutsiyah, Kusmartono dan Susilawati (2002), 

pemberian jamu atau obat yang biasa diberikan adalah gayemi (Ruminal stimulant yang 

mengandung vit. A, Vit D3, Sodium subcarbonat dan curcuma rhizoma yang berfungsi 

menambah nafsu makan dan membantu pencernaan), vitamin B-komplek dan jamu 

tradisional.  

Komponen lain adalah malaga, minuman berenergi dan obat serta kopi pahit juga 

biasa digunakan sebagai campuran. Menurut Kosim (2007), komponen penyusun jamu antara 

lain daun siri temu urat 20 lembar, buah asam dan gula merah, serta pemberian daun kedelai, 

nasi yang sudah basi, bawang merah, tepung terigu dan gula merah pada sapi berumur 3 

bulan, sementara agar Sapi Karapan mampu berlari kencang diberikan anggur, arak, 20 butir 

telur, jahe, cuka, madu, air perasan lombok, cabe jamu, buah asam, gula merah, kunyit, 

garam, dan daging ayam yang telah direbus sebelumnya. Proses pencampuran bahan-bahan 

penyusun jamu dapat dilihat pada Gambar 10 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Proses pencampuran bahan penyusun jamu 

 

 Jamu yang selesai dibuat, dimasukkan ke dalam jirigen terlebih dahulu baru diberikan 

pada Sapi Karapan menggunakan pipa yang diarahkan pada mulut sapi. Pemberian jamu pada 

Sapi Karapan dapat dilihat pada Gambar 11 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Pemberian jamu pada Sapi Karapan 

4.2.2.4 Memandikan Sapi 

 Sapi Karapan dimandikan 2 kali sehari, yakni pada pagi dan sore hari, hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga kebersihan tubuh sapi dari kotoran. Menurut Suin (2001), Sapi 

Karapan dimandikan 2 kali sehari,  pagi dimandikan dengan air mentah dan pada malam 

harinya menggunakan air hangat. Proses memandikan sapi ini diawali dengan mengeluarkan 

sapi dari kandang dan mengikatnya pada tiang khusus yang kemudian disiram dengan air, 

diberi sabun, digosok dan dibilas kembali menggunakan air. 



Setelah dimandikan, sapi akan dijemur selama kurang lebih 30 menit yang bertujuan 

mengeringkan tubuh sapi dan menghilangkan sisa sabun. Sabun yang digunakan berdasarkan 

penuturan responden antara lain sabun cuci piring, dan ada pula yang menggunakan shampo 

manusia. Menurut Rowe (2001), sapi dimandikan setiap hari dengan menggunakan sabun 

serta ada beberapa pihak yang menggunakan campuran jahe yang dilanjutkan dengan proses 

pemijatan setiap tiga atau empat hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Proses memandikan Sapi Karapan 

 

4.2.2.5 Pemeriksaan Kesehatan 

 Pemeriksaan kesehatan pada Sapi Karapan meliputi tingkat nafsu makan sapi normal 

atau tidak, yang dilihat dari kebiasaan, pengamatan kondisi feses yang dikeluarkan padat 

ataukah cair, karena apabila feses terlalu cair maka pemberian jamu harus dikurangi. 

Perawatan luka, akibat alat pukul yang dipegang joki (acoan) diobati dengan menggunakan 

perasan daun sirih, banleng, garam yang dicampur air serta spiritus yang kemudian dioleskan 

pada bagian yang terluka. Menurut Suin (2001) penggunaan spiritus bertujuan untuk 

mengeringkan luka pada bokong. Luka akan mulai sembuh ditandai dengan mengeringnya 

luka dalam waktu relatif singkat yakni 1 sampai 2 minggu. 
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Gambar 13. (a) Kondisi feses dan (b) Pengobatan luka 

4.2.2.6 Latihan Sapi Karapan 

Latihan sapi diadakan di Stadion Karapan Sapi yang ada di Jl. Kramat No. 8 Kabupaten 

Sampang dengan panjang lintasan kira-kira 130 meter. Latihan tersebut dihadiri oleh 3 pasang 

sapi yang semuanya berasal dari Sampang, salah satunya adalah sapi bernama Dandang Gula 

milik Hj. Mamak yang berdomisili di daerah Sampang. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Stadion Karapan Sapi Kabupaten Sampang 

 

Proses latihan diawali pemasangan kaleles, pengolesan balsam di sekitar mata, badan 

dan kaki. Setelah itu baru dilakukan pemanasan dengan berjalan pelan menuju sisi lain 

lapangan yang digunakan sebagai garis start. Sesampainya di garis start, barulah dipasangkan 

tali yang dikaitkan dengan ekor, joki bersiap dan mulai naik ke kaleles. 

 Pada proses latihan ini selain melatih dan melihat kecepatan lari, juga untuk mencari 

pasangan sapi yang cocok dipasangan dengan sapi yang masih belum berpasangan. Karena 

tidak semua sapi yang telah dibeli dan telah dipasangkan dianggap bagus untuk 

dipertandingkan, sehingga semua bergantung pada pertimbangan pemilik dan perawat. Proses 

train sapi karapan dapat dilihat pada gambar 15. 

Fungsi train (latihan) selain untuk melatih dan mempersiapkan Sapi Karapan sebelum 

pertandingan, oleh beberapa pihak menjadi ajang yang dianggap tepat bagi pemilik sapi dan 

calon pembeli sapi untuk dapat memperlihatkan performa sapi, serta bagi calon pembeli dapat 

melihat dan memilih sapi yang akan dibeli, baik dibeli secara pasangan maupun per ekor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Proses latihan Sapi Karapan 

 

 

 

 

4.2.3 Event Karapan Sapi 

Karapan sapi merupakan ajang bergengsi bagi setiap pemilik Sapi Karapan karena 

apabila menjadi pemenang, pemilik sapi, nama sapi dan asal daerah akan ikut terangkat. 

Penyelenggaraan karapan sapi dilakukan oleh pemerintah daerah seluruh Kabupaten atau 

yang biasa disebut karapan sapi tradisional maupun perorangan yakni karapan sapi yang di 

selenggarakan oleh individu dan biasanya berkaitan dengan hajat yang melibatkan banyak 

orang seperti pada saat mendekati pilkada. Berdasarkan penuturan responden semakin 



dekatnya pemilihan kepala daerah, akan ada pihak yang menyelenggarakan karapan sapi,  

karena karapan sapi merupakan salah satu alat yang sering digunakan untuk menarik massa. 

Menurut Rowe (2001) penyelenggaraan karapan sapi terbagi menjadi 2 yakni pacuan terbuka 

(karapan sapi besar) yang rutin setiap tahunnya diselenggarakan oleh pemerintah dan pacuan 

undangan, yang biasa diperuntukkan bagi pemilik-pemilik sapi yang diberi undangan untuk 

memperingati atau merayakan sesuatu. 

Karapan sapi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas 

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang diawali dengan 

penyeleksian di masing-masing Kecamatan yang terdiri dari 4 Kecamatan yakni Torjun, 

Kedungdung, Ketapang dan Sampang. Daftar nama pemilik dan nama sapi masing-masing 

Kecamatan dapat dilihat pada tabel 7 yang terdiri dari 6 wakil dan total peserta adalah 24 

yang kemudian berhak mengikuti seleksi tingkat Kabupaten. Untuk tempat penyelenggaraan 

seleksi tingkat Kabupaten diadakan di Stadion Gulbung, Kecamatan Pengarengan Kabupaten 

Sampang yang dimulai pada pukul 08.00-14.00 WIB. Hal ini didukung oleh pernyataan Juhari 

yang menyatakan bahwa masyarakat Madura pada dasarnya mengenal dua jenis karapan sapi 

yakni kerapan kene’ (karapan skala kecil) dan kerapan raja’ (karapan skala besar yang 

diselenggarakan untuk memperebutkan piala Presiden).  

Seluruh perwakilan dari masing–masing kecamatan tersebut diseleksi kembali dan 

akan dilakukan pengelompokan menjadi dua golongan di setiap pertandingan yaitu golongan 

menang dan golongan kalah, yang kemudian akan di pertandingkan lagi sehingga didapatkan 

3 perwakilan dari golongan kalah dan 3 perwakilan dari golongan menang Perwakilan dari 

dua golongan tersebut berhak melaju dan mewakili Kabupaten Sampang di tingkat piala 

Presiden pada tanggal 29 Oktober yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan dan 

akan diambil 6 yang terdiri dari 3 golongan menang dan 3 golongan kalah dan akan disatukan 

di piala Presiden dan bertemu dengan 6 perwakilan lainnya dari masing–masing kabupaten 

yang ada di Madura yakni Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten 

Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Daftar perwakilan peserta dari masing-masing 

kecamatan di Kabupaten Sampang dapat dilihat pada tabel 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 6. Daftar Nama Peserta Karapan Sapi Tradisional Tingkat Kabupaten Tahun 2017 

No Nama Sapi Pemilik Kecamatan 

1 Jet Matic 2 H. Sahid 

Ketapang 

2 Jet Matic 1 M. Robi 

3 Bintang Kecil H. Ihrom 

4 Angin Ribut H. Ahmad Hakiki 

5 Super Joss H. Yudo 

6 Cabe Rawit Mat Sahid 

7 Steel Balap Abiem 

Torjun 

8 Messi Aril 

9 Bojoku Nakal Raden H. Aulia Rahman 

10 Dor To Dor 2 H. Jalan 

11 Klabang Sakti H. Fendi 

12 Bintang Madura Raden H. Aulia Rahman 

13 Joko Sakti Ivan Drajat 

Kadungdung 

14 Ramayana Hj. Dewi 

15 Pelor Mas H. Mas’ud 

16 Hajar Boss Hj. Ofa 

17 Dandang Gula H. Mamak 

18 Oyonk–Oyonk Sayank H. Yunus 

19 Predator Arief Dhuwe’ Pote 

Sampang 

20 Kondur Muda H. Hasan 

21 Bentar Alam H. Hosen 

22 Bintang Lambayu H. Musleh 

23 Hajar Boss H. Ofa 

24 Mabes Terbang H. Dakkir 

Sumber : Data Sekunder Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Sampang  

(2017) 

 

 Daftar peserta yang mewakili Kabupaten Sampang di Piala Presiden dapat dilihat pada  

Tabel 8 berikut. 

 

Tabel 7. Daftar Pemenang di Tingkat Kabupaten Sampang 

No Nama Sapi Pemilik Keterangan 

1 Joko Sakti Ivan Drajat 

Golongan Kalah 2 Dor to Dor 3 H. Abdullah Hidayat 

3 Angin Ribut H. Ahmad Hakiki 

4 Jet Matic H. Sahid 

Golongan Menang 5 Predator Arief Dhuwe’ Pote 

6 Steel Balap Abiem 

 

 

 

 

 

 

 



Skema pertandingan di tingkat kawedanan  menurut Rowe (2001) dapat dilihat pada 

Gambar 16 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Skema Pertandingan Karapan Sapi Tingkat Kabupaten 

 

Skema pertandingan karapan sapi di tingkat piala Presiden menurut Rowe (2001) 

dapat dilihat pada Gambar 17 berikut. 
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Gambar 17. Skema Pertandingan Karapan Sapi Tingkat Piala Presiden 

 

 Gambar 17 menunjukkan skema pertandingan menurut Rowe (2001), tidaklah sesuai 

dalam hal jumlah perwakilan pada setiap fase seleksi, karena pada kenyataan di lapang pada 

setiap fase terutama tingkat Kabupaten dan tingkat Piala Presiden hanya berjumlah total 24 

pasang. 

 Hadiah yang diperebutkan dalam pertandingan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

pada tingkat Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Sampang meliputi piala, sepeda motor, 

kulkas dan TV LED, hal ini dibuktikan pada Gambar 18. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Hadiah Untuk Golongan Menang dan Golongan Kalah Pertandingan Karapan  

  Sapi Tingkat Kabupaten 

 

 Hadiah yang  dihadirkan dalam Piala Presiden adalah mobil untuk juara 1 dan sepeda 

motor untuk juara 2 dan 3 yang seluruhnya berasal dari golongan menang maupun golongan 

kalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Hadiah perlombaan karapan sapi tingkat Piala Presiden 

 

Pemenang dalam perlombaan karapan sapi selain mendapatkan hadiah, juga berhak 

mendapatkan piala bergilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Hadiah Piala Presiden 

 

 Penyelenggaraan karapan sapi tingkat piala Presiden biasanya juga disertai dengan 

penyelenggaraan kontes Sapi Sonok yaitu sapi betina yang diberi riasan agar telihat menawan. 

Menurut Kosim (2007), penilaian Sapi Sonok dilihat dari keserasian dalam berjalan setiap 

pasangan pada jalur sepanjang 25 meter yang harus ditempuh selama 2 menit dan setiap 

pasang sapi harus menginjakkan 2 kakinya di atas papan yang telah disediakan.  

Kontes ini biasa diselenggarakan sehari sebelum pelaksanaan pertandingan karapan 

sapi tingkat Piala Presiden, di lokasi yang sama dengan lokasi pelaksanaan karapan sapi 

Menurut Lutvaniyah, Farajallah dan Farajallah (2017), penampilan eksterior Sapi Sonok 



antara lain tanduk mengarah ke atas, leher berpunuk, bagian atas teracak berwarna putih, 

tungkai bawah cokelat kombinasi putih dan pusaran rambut di punggung.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Kontes Kecantikan Sapi Sonok 2017 

 

4.2.3.1 Peralatan Pendukung Karapan Sapi 

 Peralatan pendukung yang digunakan antara lain sebagai berikut: 

1. Kaleles, adalah bambu yang diposisikan di atas punggung sapi yang biasanya di 

sekitar punuk dua ekor Sapi Karapan. 

2. Panggunong, adalah tempat joki bertumpu di atas sapi yang letaknya di tengah bagian 

belakang sapi. Menurut Kosim (2007), aksesoris yang disematkan pada Sapi Karapan 

beraneka ragam antara lain penutup dahi, tutup tanduk, sabuk, anting, janggut, kalung 

dan kaleles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. (a) Kaleles dan (b) Panggunong 

 

3. Pangangguy dan rarenggan, adalah busana dan aksesoris yang dipakaikan pada Sapi 

Karapan yang memiliki fungsi khusus baik sebagai identitas maupun sebagai sumber 

bunyi-bunyian saat sapi berlari. Menurut Rowe (2001) salah satu peralatan yang tidak 

menghabiskan uang di setiap pertandingan adalah perhiasan yan dipakai sapi, karena 

baju emas dan beludu sangat mahal maka disimpan dengan baik sehingga bisa 

digunakan berulang kali. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Pangangguy dan Rarenggan 

 



4. Rengkeng, adalah alat yang berupa kumpulan paku yang dikaitkan pada bagian bawah 

ekor yang bertujuan membuat sapi berlari cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Rengkeng 

 

5. Acoan, adalah alat pemukul yang berupa kumpulan paku, dan biasa dipegang joki 

yang bertujuan memacu lari sapi agar lebih kencang. 

 

 

 

 

 

   Gambar 25. Acoan 

 

4.2.3.2 Pihak–Pihak Yang Terlibat 

 Setiap sapi yang menjadi peserta event karapan sapi selalu melibatkan pihak–pihak 

yang berperan baik dalam proses persiapan hingga proses perlombaan. Pihak–pihak yang 

terlibat memiliki peran-peran khusus. Menurut Nurhayati (2010), pada setiap pelaksanaan 

karapan sapi terdapat sebuah tim pada masing–masing Sapi Karapan yang bertanding yang 

terdiri dari beberapa peran antara lain : 

1. Tukang tongkok, adalah orang dibalik kendali Sapi Karapan atau yang biasa disebut    

joki.  

2. Tukang tambeng, adalah orang yang berperan menahan kekangan pada sapi  

sebelum memulai pertandingan. 

3. Tukang gettak, adalah orang yang berperan memberi aba–aba pada sapi berupa   

gertakan yang bertujuan membuat sapi dapat berlari kedepan. 

4. Tukang tonjak, adalah orang yang berperan sebagai penarik sapi agar patuh pada    

instruksi pelatih. 

5. Tukang gubra, adalah sekumpulan orang yang berperan sebagai juru sorak untuk  

memberi semangat pada sapi yang bertanding di pinggir lapangan. 

 Joki atau yang biasa disebut tukang tongkok memiliki peran paling penting karena 

berhubungan langsung dengan kecepatan yang mampu dihasilkan pada saat perlombaan, joki 

biasanya berusia 7 hingga 14 tahun dan memiliki ukuran tubuh yang cenderung kecil, hal ini 

berkaitan dengan beban yang akan ditumpu oleh sapi. Berkaitan dengan pentingnya peran joki 

dalam setiap pertandingan, maka pemilik sapi tidak segan memberikan fee atau upah yang 

tidak sedikit. Hal ini didukung pernyataan Juhari (2016) yang mengatakan dalam kerapan sapi 

besar joki dibayar sekitar Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 2.000.000,- dan upah joki diluar karapan 

sapi besar adalah 10% dari nominal tersebut. 

Berdasarkan wawancara, pada saat proses latihan atau train joki diberi upah minimal 

tiga ratus hingga lima ratus ribu dan nilai itu akan bertambah pada saat pertandingan yakni 



berkisar satu juta rupiah dan apabila sapi lolos ke piala presiden, upah dapat mencapai lima 

juta rupiah bahkan tak jarang hadiah yang diperoleh dari kemenangan diberikan kepada joki 

yang telah memenangkan sapi hingga menjadi Sapi Karapan juara. Hal tersebut bukan tanpa 

alasan, karena dengan keluarnya Sapi Karapan menjadi juara itu berarti nama sang pemilik 

juga ikut terangkat dan disegani oleh masyarakat. Menurut Rowe (2001) peran joki sangat 

vital terutama mendekati pertandingan karena dapat menjadi sumber kemenangan maupun 

kekalahan, menjadi sumber kekalahan baik kekalahan yang dikendaki maupun tidak, serta 

untuk menghindari praktek penyuapan joki oleh pihak lawan maka tak jarang joki dikarantina 

sebelum pertandingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (a)         (b) 

Gambar 26. (a) Joki saat beraksi (b) Joki saat memperoleh kemenangan 

 

4.2.3.3 Alur Pelaksanaan Karapan Sapi 

 Karapan sapi di tingkat Kabupaten diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2017 

yang diselenggarakan di lapangan karapan sapi Cendana. Alur  pelaksanaan karapan sapi di 

tingkat Kabupaten dan di tingkat piala presiden tidaklah jauh berbeda, yang membedakan 

hanyalah jumlah pengunjung dan jangkauan wisatawan yang hadir. Alur dari pelaksanaan 

karapan sapi baik di tingkat kabupaten maupun piala presiden adalah sebagai berikut : 

1. Rombongan peserta datang bersama sapi karapan yang akan ikut kompetisi, rata–rata 

menggunakan alat transportasi truk  

2. Sapi diturunkan dan dibawa ke masing–masing stand untuk dipersiapkan pada proses 

pemanasan. 

3. Sapi beserta pemelihara dan pendukung melakukan pawai mengelilingi lapangan yang 

juga berfungsi sebagai pemanasan bagi sapi karapan yang akan bertanding dan diiringi 

oleh musik tradisional saronen.. 

4. Sebelum sapi disiapkan untuk bertanding, terlebih dahulu dioleskan balsam pada 

bagian tubuh, sekitar mata dan perlakuan khusus lainnya. 

5. Sapi yang akan bertanding disiapkan di garis start dan diberi waktu pelepasan 8 menit 

6. Hasil kemenangan pada setiap pertandingan ditentukan melalui kecepatan sapi yang 

lebih dahulu sampai pada garis finish yang dapat diketahui melalui panitia maupun juri 

di garis finish dan melalui cctv yang terhubung dengan monitor yang ada di tempat 

penilaian juri. 

 

4.3 Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden terbagi menjadi dua faktor yang mempengaruhi antara lain 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang diamati pada penelitian ini antara 

lain usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, lama beternak, jumlah ternak. 



Faktor eksternal yang diamati antara lain aspek budidaya, ketersediaan modal, keikutsertaan 

dalam event dan peran pemerintah daerah. 

 Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah peternak yang terdiri dari tiga 

kriteria yakni sebagai pemilik, pemelihara maupun peternak. Klasifikasi maupun persentase 

responden terpilih dapat dilihat pada Gambar 27. 

 
Gambar 27. Persentase Responden 

 

4.3.1 Usia Responden  

 Usia merupakan indikator yang banyak digunakan untuk mengetahu tingkat 

kematangan dan kedewasaan seseorang serta dapat mempengaruhi tingkat pengambilan 

keputusan oleh seseorang. Klasifikasi umur responden di Kabupaten Sampang, Madura Jawa 

Timur tertera pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

No Umur (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 14 – 29 5 13,3 

2 30 – 45 16 53,3 

3 46 – 60 10 33,34 

Jumlah 30 10 

Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa persentase pemilik maupaun pemelihara sapi 

karapan terbesar ada pada kategori umur 26–45 tahun yakni sebesar 53,3 % berkaitan dengan 

hal tersebut, responden rata–rata berasal dari fase dewasa baik tingkat awal maupun dewasa 

tingkat akhir dan berada pada usia produktif. 

 

4.3.2 Tingkat Pendidikan 

 Pendidikan merupakan salah satu indikator yang peneliti anggap penting karena 

berkaitan dengan tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai bekal menjalani 

kehidupan, yang diawali Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Sekolah Menengah Akhir (SMA) bahkan di tingkat Perguruan Tinggi. Klasifikasi tingkat 

pendidikan responden di Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur tertera pada Tabel 9.  

 

 

 

 



Tabel 9. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Tidak Sekolah 1 3.33 

2 SD 6 20 

3 SMP / Sederajat 6 20 

4 SMA / Sederajat 12 40 

5 Perguruan Tinggi 5 16.67 

Jumlah 30 100 

  

Berdasarkan Tabel 9 kategori responden dengan tingkat penyelesaian pendidikan 

hingga Sekolah Menengah Akhir (SMA) merupakan kategori dengan persentase terbesar 

yakni 40 %, hal ini menunjukkan bahwa memiliki, memelihara maupun beternak Sapi 

Karapan bisa dilakukan oleh semua masyarakat dengan berbagai tingkat pendidikan yang 

telah dijalaninya, namun aspek pendidikan tetap menjadi suatu prioritas serta wujud 

pelaksanaan program pemerintah yakni wajib belajar 9 tahun. Menurut Baba, dkk (2011) 

pendidikan formal yang rendah pada petani memiliki arah kebutuhan yang berbeda dengan 

petani yang berpendidikan tinggi karena telah bergeser dari fokus keterampilan budidaya 

kearah keterampilan perencanaan dan efisiensi. 

 

4.3.3 Jumlah Tanggungan Keluarga 

 Jumlah keluarga yang menjadi tanggungan responden diukur dalam skala dimulai dari 

tidak ada tanggungan keluarga kecuali dirinya sendiri hingga skala tertinggi jumlah 

tanggungan keluarga yakni 15 orang yang berada pada satu lingkungan tempat tinggal, yang 

terdiri dari istri, anak dan menantu serta cucu dari responden. Klasifikasi jumlah tanggungan 

keluarga responden di Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur tertera pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga  

No Tanggungan Keluarga (orang) Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 0 – 5 19 63,34 

2 6 – 10 10 33,3 

3 11 - 15 1 3,3 

Jumlah 30 10 

 

 Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa persentase tanggungan keluarga responden 

berada pada kisaran 0 sampai 5 orang yakni sebesar 63,34 % yang berarti rata-rata responden 

memiliki jumlah tanggungan yang sedikit. Menurut Alam,dkk. (2014) tanggungan keluarga 

akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja keluarga dan beban keluarga, karena 

tanggungan keluarga dapat menjadi beban apabila tidak bekerja. 

 

4.3.4 Lama Beternak 

 Lama seorang responden dalam konteks sebagai peternak, pemelihara maupun pemilik 

merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat konsistensi dan pengalaman 

dalam memiliki maupun merawat sapi yang dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori 

berikut yang tertera pada Tabel 12.  

 

 

 



Tabel 11. Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama beternak 

No 
Lama Kepemilikan / Memelihara 

(tahun) 
Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 1 – 21 17 56,67 

2 22 – 43 12 40 

3 44 – 64 1 3,33 

Jumlah 30 100 

 

 Berdasarkan Tabel 11 persentase kepemilikan maupun lama memelihara sapi karapan 

terbesar ada pada kisaran 1 hingga 21 tahun yakni sebesar 56,67 % hal ini dapat dijadikan 

indikasi bahwa responden merupakan pemilik, peternak atau pemelihara yang baru atau 

pemilik, peternak dan pemelihara yang merupakan generasi penerus sebelumnya. Hal ini 

berbanding terbalik dengan pernyataan Utomo (2017) yang menyimpulkan bahwa 

pengalaman peternak dalam range kepemilikan 21-30 tahun dikategorikan sebagai peternak 

berpengalaman. Hal tersebut terjadi karena usaha peternakan sapi potong komersial bukanlah 

tradisi yang biasa diturunkan antar generasi, berbeda hal nya dengan Sapi Karapan yang 

kental akan pengaruh tradisi turun temurun.  

 

4.3.5 Jumlah Kepemilikan Ternak 

 Jumlah ternak yang dimiliki oleh pemilik, yang dirawat oleh pemelihara  dan 

dikembambangkan oleh peternak menjadi salah satu indikator pengukuran tingkat 

kesejahteraan dan besaran biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan. Jumlah ternak diukur 

dalam satuan ekor ternak yang dimiliki baik berupa sapi karapan maupun ternak lainnya. 

Klasifikasi jumlah kepemilikan ternak responden di Kabupaten Sampang, Madura Jawa 

Timur tertera pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Klasifikasi Jumlah Kepemilikan Ternak Responden 

No Kepemilikan Sapi Karapan (ekor) Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 0 – 3 23 76,67 

2 4 – 6 4 13,3 

3 > 6 3 10 

Jumlah 30 100 

Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa jumlah ternak dalam hal ini sapi karapan yang 

dimiliki maupun yang dirawat oleh perawat berkisar pada angka 0 – 3 sapi, hal ini 

ditunjukkan dengan besarnya persentase yakni 76,67 %.. Menurut Utomo (2017) kepemilikan 

ternak dengan range <5 masih dianggap sedikit. 

 

4.3.6 Profil Khusus Responden 

 Responden yang terdiri dari peternak, pemelihara dan pemilik dengan persentase pada 

Gambar 27 memiliki peranan dan fokus yang berbeda namun masih dalam satu kesatuan 

yakni menghasilkan sapi karapan juara.  

 

4.3.6.1 Peternak Sapi Karapan 

Responden peternak yang berjumlah 5 orang merupakan peternak di Kecamatan 

Gayam, Pulau Sapudi terdiri dari 3 orang tamat SD dan 2 orang lulusan perguruan tinggi, 

dengan rentang usia 40 hingga 60 tahun. Peternak khusus sapi karapan disana rata-rata telah 



dikenal oleh masyarakat di Pulau Madura khususnya orang-orang yang berkaitan langsung 

dengan karapan sapi. Proses mulai dari induk melahirkan hingga pedet tersebut dibawa untuk 

dijadikan sapi kerap tidaklah lama, karena biasanya sapi umur kurang dari 8 bulan telah 

memiliki peminat dan akan semakin populer apabila pedet tersebut memiliki catatan waktu 

lari yang baik pada proses train atau latihan.  

Tujuan akhir dari pemeliharaan pedet di daerah tersebut memanglah untuk mengejar 

profit, hal ini tercermin dari salah satu peternak yang juga menjabat sebagai kepala desa di 

Kecamatan Gayam menuturkan bahwa 2 ekor sapi berumur 6-8 bulan miliknya telah dilirik 

oleh beberapa calon pembeli dengan harga yang lumayan menguntungkan yakni 120 juta 

untuk sepasang dan akan dilepas apabila mampu mencapai angka 150 juta, harga tersebut 

dianggap wajar karena dinilai setara dengan kemampuan sapi yang telah mampu berlari pada 

lintasan sepanjang 110 hingga 200 m dalam waktu yang sama dengan catatan waktu sapi 

dewasa yakni 17 detik. Peternak di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi yang menjadi responden 

rata–rata telah berkecimpung di dalam lingkup pemeliharaaan Sapi Karapan sejak kecil dan 

berupa usaha turun temurun. 

 

4.3.6.2 Pemelihara Sapi Karapan 

 Pemelihara yang terdiri dari 11 orang responden rata–rata berasal dari kabupaten yang 

sama yakni Kabupaten Sampang dan beberapa dari Pulau Sapudi yang dulunya adalah joki 

Sapi Karapan, seiring berkurangnya ketangkasan dan bertambahnya berat badan serta faktor 

usia mantan joki tersebut tetap berkecimpung dalam dunia karapan sapi namun sebagai 

pemelihara.  Pemelihara, memiliki peran yang penting karena berkaitan langsung dengan sapi 

dan menentukan juara tidaknya sapi tersebut, mulai dari pemberian pakan, pemberian jamu, 

memandikan sapi, membersihkan feses dan menjalankan proses latihan serta memastikan 

kondisi kesehatan sapi baik dan prima pada saat mengikuti perlombaan. Berkaitan dengan 

aspek pemeliharaan yang diberikan pada Sapi Karapan, pemelihara biasanya ikut tinggal di 

dalam kandang bersama sapinya, dengan kondisi kandang yang bersih dan kering yang 

dilengkapi dengan tempat tidur dan televisi bahkan peralatan dapur. Pemelihara sapi karapan 

biasanya tidak sendiri melainkan terdiri dari dua hingga 4 orang dengan rentang usia 14 

hingga 55 tahun dengan rentang pendapatan per bulannya Rp. 500.000–Rp. 1.500.000.. 

4.3.6.3 Pemilik Sapi Karapan 

 Pemilik sapi karapan adalah seseorang yang berpengaruh dan ketika seseorang 

memiliki sapi karapan bahkan hingga menjadi juara rata–rata dikenal oleh seluruh masyarakat 

Madura hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki Sapi Karapan dianggap orang yang 

terpandang, bahkan ada yang menyebutkan seseorang belum dianggap mampu secara 

ekonomi apabila belum memiliki Sapi Karapan. Pemilik sapi juara biasanya akan sulit untuk 

ditemui bahkan pada saat event berlangsung pemilik akan memantau hasil pertandingan di 

tenda khusus. Pemilik sapi karapan rata–rata melanjutkan hobby dari pendahulunya namun 

tak jarang responden yang baru memulai maupun yang telah lama memiliki Sapi Karapan 

harus berperan ganda yakni sebagai pemilik dan sebagai pemelihara hal ini didasari kecintaan 

akan icon Madura tersebut.  

Berdasarkan penuturan responden, pendapatan minimal untuk dapat memiliki dan 

memelihara sapi karapan adalah Rp. 15.000.000 hal ini cukup beralasan karena pemilik Sapi 

Karapan berprofesi utama maupun sampingan sebagai seorang pengusaha. Tingginya biaya 

pemeliharaan Sapi Karapan, membuat beberapa pemilik mengadakan kerjasama dengan pihak 

lain, yang biasanya dengan sesame orang Madura namun tidak berdomisili aktif di Madura.  



4.4 Uji Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian dalam hal ini adalah poin-poin yang dicantumkan dalam 

instrument penelitian berupa kuisoner harus melalui uji, untuk mengetahui keabsahan dari 

instrument tersebut. Pengukuran dilakukan melalui uji validitas yakni suatu uji yang 

diperuntukkan melihat apakah instrument yang dipakai telah sejalan dengan apa tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini. Validnya sebuah instrumen apabila telah mampu 

memberikan data yang sesuai dan mampu mengukur komponen yang ingin diukur. Validitas 

merupakan uji untuk mengukur sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang ingin 

diukur (Siregar,2014). 

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi dari suatu 

jawaban. Menurut Siregar (2014) uji reliabilitas bertujuan mengukur tingkat konsistensi suatu 

hasil pengukuran dalam waktu yang berbeda namun dengan gejala dan alat ukur yang sama. 

Uji instrument penelitian yang dilakukan antara lain, uji validitas, reliabilitas dan 

untuk hasil diuji menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolineritas, 

normalitas dan linieritas. 

4.4.1 Uji Validitas 

 

Tabel 13. Hasil Uji Validitas 

Variabel r hitung Keterangan 

Aspek Budidaya 1 0,769 Valid 

Aspek Budidaya 2 0,667 Valid 

Aspek Budidaya 3 0,897 Valid 

Aspek Budidaya 4 0,858 Valid 

Peran Pemerintah Daerah 1 0,747 Valid 

Peran Pemerintah Daerah 1 0,795 Valid 

Peran Pemerintah Daerah 1 0,746 Valid 

Motivasi Kebutuhan Keberadaan (Existence) 1 0,944 Valid 

Motivasi Kebutuhan Keberadaan (Existence) 2 0,886 Valid 

Motivasi Kebutuhan Keberadaan (Existence) 3 0,864 Valid 

Motivasi Kebutuhan Berhubungan (Relatedness) 1 0,709 Valid 

Motivasi Kebutuhan Berhubungan (Relatedness) 2 0,593 Valid 

Motivasi Kebutuhan Berhubungan (Relatedness) 3 0,728 Valid 

Motivasi Kebutuhan Berhubungan (Relatedness) 4 0,730 Valid 

Motivasi Kebutuhan Berhubungan (Relatedness) 5 0,715 Valid 

Motivasi Kebutuhan Untuk Tumbuh (Growth need) 1 0,680 Valid 

Motivasi Kebutuhan Untuk Tumbuh (Growth need) 2 0,751 Valid 

Motivasi Kebutuhan Untuk Tumbuh (Growth need) 3 0,560 Valid 

Motivasi Kebutuhan Untuk Tumbuh (Growth need) 4 0,390 Valid 

Motivasi Kebutuhan Untuk Tumbuh (Growth need) 5 0,700 Valid 

 

Berdasarkan hasil uji validitas yang tertera pada Tabel 13 menunjukkan bahwa baik 

variabel independen maupun variabel dependen yang terdiri dari beberapa item dinilai valid 

karena memiliki rhitung > rtabel (0,3061) atau nilai signifikasinya lebih kecil dari 5% dan 

dapat dilakukan analisis lanjutan. Menurut Triana dan Widyarto (2013) item yang ada pada 

kuisoner dianggap valid apabila r hitung lebih besar dibanding r tabel. 

 

 

 



4.4.2 Uji Reliabilitas 

 

Tabel 14. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Aspek Budidaya 0,795 Reliabel 

Peran Pemerintah Daerah 0,611 Reliabel 

Motivasi Kebutuhan Keberadaan (Existence) 0,880 Reliabel 

Motivasi Kebutuhan Berhubungan (Relatedness) 0,723 Reliabel 

Motivasi Kebutuhan Untuk Tumbuh (Growth need) 0,609 Reliabel 

 

 Berdasarkan Tabel 14 diketahui bahwa semua komponen dinilai reliabel hal ini 

diketahui dari nilai  cronbach alpha. diatas 0,60 (>60). Menurut Triana dan Widyarto (2013),  

instrument penelitian dianggap reliabel apabila nilai cronbach alpha ( ) hitung lebih besar 

dibanding 0,60 ( ).  

 

4.4.3 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui penyebaran suatu 

data penelitian yang dapat diuji melalui uji multikolineritas, uji normalitas, uji linieritas. 

Menurut Dewi (2010), uji asumsi klasik diketahui melalui uji multikolineritas, 

Heteroskedastisitas dan linieritas. 

 

4.4.3.1 Uji Multikolineritas 

 Penelitian mengenai motivasi peternak, pemilik atau perawat Sapi Karapan terdiri atas 

faktor–faktor yang mendasari dan dijabarkan dalam beberapa item dalam suatu variabel bebas 

yang berjumlah lebih dari satu sehingga perlu dilakukan pengujian untuk melihat adanya 

tanda multikolineritas yang diketahui dari nilai variance inflation factor (VIF). 

Multikolinerasi dari sendiri diartikan sebagai suatu kondisi dimana variabel memiliki 

kemiripan sehingga dapat diputuskan untuk digunakan dalam pengujian lebih lanjut ataukah 

tidak. Hasil uji multikolineritas tersedia pada Tabel 15. 

 

Tabel 15. Uji Multikorelasi 

Model Collinearity Tolerance Statistics VIF 

Aspek Budidaya (X2.1) 0.378 2.647 

Ketersediaan Modal (X2.2) 0.713 1.402 

Keikutsertaan dalam Event (X2.3) 0.397 2.520 

Peran Pemerintah Daerah (X2.4) 0.703 1.422 

Umur Responden (X1.1) 0.508 1.969 

Tingkat Pendidikan (X1.2) 0.204 4.906 

Pengalaman Beternak (X1.3) 0.625 1.599 

Jumlah Sapi Karapan (X1.4) 0.249 4.024 

Jumlah Anggota Keluarga (X1.5) 0.542 1.844 

 

Berdasarkan Tabel 16 diketahui bahwa dari semua variabel tidak terjadi gejala 

multikolineritas yang ditunjukkan dengan nilai VIF yang secara keseluruhan bernilai kurang 

dari 10,00 (VIF < 10), hal ini didukung pernyataan Irwan (2015) yang menyatakan bahwa 



disimpulkan terjadi multikolinearitas pada variabel bebas apabila nilai VIF lebih besar dari 

10. 

 

4.4.3.2 Uji Normalitas 

 Normal tidaknya sebaran data dapat diketahui melalui uji normalitas melalui data yang 

berkaitan dengan variabel dependen maupun variabel independen karena menentukan baik 

tidaknya suatu model regresi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Normal P-Plot Motivasi 

 

Gambar 28 menunjukkan normal probability plot yang berkaitan dengan penyebaran 

data yang normal, hal ini diketahui dengan masih dekatnya titik–titik  dengan garis lurus yang 

terbentang secara diagonal. Menurut Wirawan dan Deswindi (2010), data terdistribusi dengan 

normal dilihat dari P-Plot harus berada pada garis lurus yang terbentang. Hal ini didukung 

Agustina (2012) suatu model regresi memenuhi asumsi normalitas apabila titik-titik menyebar 

dan mengikuti garis diagonal. 

 

4.4.3.3 Uji Linieritas 

Salah satu syarat dilakukannya analisis menggunakan regresi adalah signifikansi dari 

suatu variabel yang diuji. Variabel yang digunakan dianggap signifikan apabila memenuhi 

syarat nilai signifikansi kurang dari taraf signifikansi  yang digunakan, dalam hal ini 

digunakan taraf signifikansi 0,05%.  

 

Tabel 16. Uji Linieritas  

Variabel Sig. 

Motivasi (Y) 0,011 

 



 Tabel 16 menunjukkan nilai signifikansi yang berkaitan dengan linieritas yakni 

dianggap linier apabila nilainya kurang dari 0,05.  Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 

diketahui bahwa variabel motivasi (Y) sebesar 0,011 yang berarti lebih rendah dibanding 0,05 

(0,011 < 0,05) maka dianggap linier. Hasil dari uji linieritas menunjukkan bahwa faktor 

internal dan eksternal yang dikategorikan variabel independen berhubungan linier terhadap 

motivasi. 

 

4.5 Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Peternak Sapi Karapan dalam 

Mempertahankan Budaya Lokal di Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur. 

 Faktor–faktor yang dianggap mempengaruhi motivasi seorang responden dalam hal ini 

adalah peternak, pemilik maupun perawat sapi karapan dilihat dari pengaruh  variabel bebas 

(independen) yakni faktor internal yang terdiri dari usia (X1.1), tingkat pendidikan (X1.2), 

pengalaman beternak (X1.3), jumlah sapi (X1.4) dan jumlah anggota keluarga (X1.5) dan 

faktor eksternal antara lain aspek budidaya (X2.1), ketersediaan modal (X2.2), keikutsertaan 

dalam event karapan sapi (X2.3) dan peran pemerintah daerah (X2.4) terhadap  variabel 

terikat (dependen) yakni motivasi yang dikaitkan dengan teori ERG (existence, relatedness 

dan growth need) diketahui melalui hasil analisis regresi linier berganda. Hasil regresi linier 

berganda yang diuji menggunakan program SPSS 24 dapat dilihat pada Tabel 17 berikut.  

   

Tabel 17. Analisis Regresi Linier Berganda  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,557 0,509  5,019 0,000 

Umur Responden (X1.1) -0,008 0,008 -0,223 -0,969 0,345 

Tingkat Pendidikan (X1.2) -0,114 0,124 -0,154 -0,917 0,370 

Pengalaman Beternak (X1.3) 0,006 0,006 0,212 0,941 0,358 

Jumlah Sapi Karapan (X1.4) -0,017 0,025 -0,114 -0,674 0,508 

Jumlah Anggota Keluarga (X1.5) -0,007 0,040 -0,034 -0,172 0,865 

Aspek Budidaya (X2.1) -0,054 0,169 -0,100 -0,318 0,754 

Ketersediaan Modal (X2.2) 0,030 0,052 0,104 0,580 0,569 

Keikutsertaan dalam Event (X2.3) 0,196 0,099 0,562 1,978 0,063 

Peran Pemerintah Daerah (X2.4) 0,220 0,111 0,382 1,983 0,062 

 

Variabel terikat yakni motivasi (Y) dengan variabel independen antara lain variabel 

bebas (independen) yakni faktor internal yang terdiri dari usia (X1.1), tingkat pendidikan 

(X1.2), pengalaman beternak (X1.3), jumlah sapi (X1.4) dan jumlah anggota keluarga (X1.5) 

dan faktor eksternal antara lain aspek budidaya (X2.1), ketersediaan modal (X2.2), 

keikutsertaan dalam event karapan sapi (X2.3) dan peran pemerintah daerah (X2.4), Model 

regresi berkaitan dengan hasil analisis adalah sebagai berikut : 

 

Y = 2,557 – 0,008 X1.1 – 0,114 X1.2 + 0,006 X1.3 – 0,017 X1.4 – 0,007 X1.5 – 0,054 X2.1 + 

0,030 X2.2 + 0,196 X2.3 + 0,220 X2.4 + e 

 

Motivasi  (Y) = 2,557 

Kontanta persamaan regresi bernilai 2,551 yang dapat diartikan apabila semua variabel 

bebas yakni usia (X1.1), tingkat pendidikan (X1.2), pengalaman beternak (X1.3), jumlah sapi 

(X1.4) dan jumlah anggota keluarga (X1.5) dan faktor eksternal antara lain aspek budidaya 

(X2.1), ketersediaan modal (X2.2), keikutsertaan dalam event karapan sapi (X2.3) dan peran 



pemerintah daerah (X2.4), bernilai nol (0) maka motivasi peternak sapi karapan di Kabupaten 

Sampang Jawa Timur (Y) akan bernilai 2,551. 

 

4.5.1 Faktor Internal 

4.5.1.1 Usia (X1.1) = - 0,008 

Variabel usia memberikan kontribusi yang negatif terhadap motivasi yang 

berarti semakin bertambahnya usia peternak justru akan menurunkan motivasi 

peternak (Y) sebesar -0,008 dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap. Usia 

dinilai menurunkan motivasi karena semakin bertambahnya usia, hubungan dengan 

dunia luar semakin dibatasi, dan lebih banyak ditangani oleh penerusnya, namun 

pemilik sapi tetap memantau Sapi Karapannya. Menurut Luanmase, dkk. (2011), 

peternak dengan usia muda dan produktif akan lebih bekerja maksimal untuk 

meningkatkan pendapatan. 

 

4.5.1.2 Tingkat Pendidikan (X1.2) = - 0,114 

Variabel tingkat pendidikan memberikan kontribusi yang negatif terhadap 

motivasi yang berarti semakin tingginya jenjang pendidikan yang ditempuh justru 

akan menurunkan motivasi peternak (Y1) sebesar -0,114 dengan asumsi variabel 

bebas lainnya bernilai tetap. Tingkat pendidikan dinilai menurunkan motivasi karena 

semakin tingginya pendidikan yang ditempuh oleh peternak akan mengarahkan 

peternak pada kesibukan terkait pekerjaan utama sebagai sumber penghasilan 

utamanya dan beternak atau memiliki Sapi Karapan hanya sekedar hobi dan dianggap 

sebagai sumber kebahagiaan serta pengalihan stress dari tekanan pekerjaan utama. Hal 

Menurut Hidayat (2010) yang mengungkapkan bahwa peningkatan produktivitas kerja 

seseorang yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan salah satunya 

dipengaruhi oleh pendidikan. 

 

4.5.1.3 Pengalaman Beternak (X1.3) = 0,006 

Variabel pengalaman beternak memberikan kontribusi yang positif terhadap 

motivasi yang berarti semakin lama peternak berkecimpung dalam dunia karapan sapi 

akan meningkatkan motivasi peternak (Y) sebesar 0,006 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya bernilai tetap. Pengalaman dalam beternak sapi Karapan memberikan banyak 

pengaruh salah satunya adalah semakin dikenalnya nama peternak, pemelihara 

maupun pemilik dikalangan peternak Sapi Karapan maupun masyarakat umum yang 

berdampak pada peluang-peluang baru yang dapat diterima. Menurut Hambali (2005) 

didalam usaha peternakan domba pengalaman beternak dari peternak yang 

berpengalaman dinilai bermanfaat bagi pengembangan usaha yang digelutinya. 

 

4.5.1.4 Jumlah Sapi Karapan (X1.4) = - 0,017 

Variabel jumlah sapi karapan yang dimiliki peternak memberikan kontribusi 

yang negatif terhadap motivasi yang berarti semakin bertambahnya jumlah sapi 

karapan peternak justru akan menurunkan motivasi peternak (Y) sebesar -0,017 

dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap. Jumlah Sapi Karapan yang 

dimiliki justru dinilai menurunkan motivasi adalah karena, pada praktek pemeliharaan 

maupun budidaya Sapi Karapan yang ditekankan adalah kualitas dari Sapi Karapan 

yang diukur dari seberapa sering Sapi yang dimiliki menjadi juara dalam perlombaan 

Karapan Sapi dan tidak diukur dari seberapa banyak sapi yang dimiliki. Hal ini juga 

berkaitan dengan harga Sapi Karapan yang cukup mahal dan biasanya pemilik sapi 

yang berjumlah lebih dari 2 pasang adalah orang yang cukup terpandang di Kabupaten 

Sampang, Jawa Timur. Hal ini berbanding terbalik dengan usaha peternakan sapi 

komersial yang menjadikan kuantitas sebagai indikator besarnya skala usaha yang 

dijalankan. Menurut Idris, dkk.(2009), mengartikan skala usaha ternak sapi sebagai 



banyaknya jumlah sapi yang dipelihara peternak dan akan berpengaruh pada 

pendapatan peternak. 

4.5.1.4 Jumlah Anggota Keluarga (X1.5) = -0,007 

Variabel jumlah anggota keluarga memberikan kontribusi yang negatif 

terhadap motivasi yang berarti semakin meningkatnya jumlah anggota keluarga yang 

menjadi tanggungan peternak, akan menurunkan motivasi peternak (Y) sebesar -0,007 

dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap. Jumlah anggota keluarga yang 

menjadi tanggungan responden, dinilai menurunkan motivasi karena semakin 

banyaknya anggota keluarga tanggungan maka pengeluaran biaya untuk keluarga 

semakin tinggi, di sisi lain biaya perawatan dan pemeliharaan Sapi Karapan 

membutuhkan biaya yang cukup besar tentu akan berbeda apabila ternak yang 

dipelihara bisa menjadi sumber pendapatan utama maupun tambahan bagi peternak. 

Menurut Hambali (2005) rumah tangga dengan anggota keluarga yang banyak 

kebutuhannya juga akan besar sehingga membutuhkan pendapatan yang besar pula 

salah satu alternatif pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah dengan 

beternak Domba yang dinilai menguntungkan. 

 

4.5.2 Faktor Eksternal 

4.5.2.1 Aspek Budidaya (X2.1) = -0,054 

Variabel aspek budidaya memberikan kontribusi yang negatif terhadap 

motivasi yang berarti semakin meningkatnya aspek budidaya yang dilakukan peternak 

justru akan menurunkan motivasi peternak (Y) sebesar -0,054 dengan asumsi variabel 

bebas lainnya bernilai tetap. Aspek budidaya dinilai menurunkan motivasi karena 

semakin tingginya pemeliharaan yang diterapkan guna menunjang performa sapi yang 

lebih baik, membutuhkan biaya yang tidaklah sedikit. Menurut Alam,dkk (2014) yang 

aktivitas budidaya sapi potong merupakan serangkaian kegiatan peternak berupa 

penerapan pemeliharaan ternak yang baik. 

 

4.5.2.2 Ketersediaan Modal (X2.2) = 0,030 

Variabel ketersediaan modal memberikan kontribusi yang positif terhadap 

motivasi yang berarti semakin bertambahnya modal peternak akan meningkatkan 

motivasi peternak (Y) sebesar 0,030 dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai 

tetap. Modal dinilai meningkatkan motivasi peternak Sapi Karapan karena semakin 

besar modal yang dimiliki akan berdampak pada aspek budidaya atau pemeliharaan 

maupun perawatan yang diaplikasikan pada Sapi Karapannya dan akan berpengaruh 

pada performa sapi pada saat bertanding. Menurut Santoso,dkk (2015), modal usaha 

merupakan faktor yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan usaha. 

 

4.5.2.3 Keikutsertaan dalam Event Karapan Sapi (X2.3) = 0,196 

Variabel keikutsertaan dalam event karapan sapi memberikan kontribusi yang 

positif terhadap motivasi yang berarti semakin bertambahnya jumlah event yang 

diikuti peternak akan meningkatkan motivasi peternak (Y) sebesar 0,196 dengan 

asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap. Keikutsertaan dalam event dinilai 

meningkatkan motivasi peternak Sapi Karapan karena akan berdampak pada 

meningkatnya pengalaman sehingga bisa digunakan sebagai tolak ukur kemampuan 

sapi yang dimilikinya. Menurut Milohnic, Lesic dan Slamar (2016), melalui 

keikutsertaan dalam event dapat menjadi salah satu wadah untuk bertranformasi dan 

belajar. 

 

 



4.5.2.4 Peran Pemerintah Daerah (X2.4) = 0,220 

Variabel peran pemerintah daerah memberikan kontribusi yang positif terhadap 

motivasi yang berarti semakin tinggi kontribusi pemerintah terhadap peternak karapan 

sapi, akan meningkatkan  motivasi peternak (Y) sebesar 0,220 dengan asumsi variabel 

bebas lainnya bernilai tetap. Peran pemerintah dinilai meningkatkan motivasi karena, 

segala hal yang berkaitan dengan kontribusi pemerintah akan sangat berdampak bagi 

peternak. Menurut Elly, dkk. (2008), pengembangan usaha ternak sapi membutuhkan 

kerjasama antara pihak petani-peternak dan pemerintah. Peran Pemerintah Daerah, 

dilihat dari 3 fungsi berikut. 

 

1. Fungsi Alokasi 

Fungsi alokasi yang terkait pemenuhan sumber daya terkait modal berupa 

bantuan dana bagi pemilik maupun peternak sapi karapan yang masih belum ada 

hingga saat ini. Menurut Pratiwi dan Sudaryanti (2016), karapan Sapi merupakan 

pemasok utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena 

melalui sektor ini wisatawan Domestik dan Mancanegara berkunjung untuk 

menyaksikan kelincahan, keperkasaan da kecepatan dari laju sapi Karapan. 

Terkait permodalan masih belum adanya pihak yang memunculkan program 

terkait kegiatan kemudahan pendanaan karapan sapi, hal ini  berbeda dengan 

program pinjaman bagi pengrajin batik sebesar Rp.2.000.000-Rp.3.000.000 tanpa 

bunga (Wulandary, dkk. 2015).  

Bantuan bibit sapi karapan oleh pemerintah daerah baik berupa 

penyediaan bibit yang diperuntukkan untuk sapi karapan Berdasarkan laporan 

Rencana Strategis  Jangka panjang daerah Kabupaten Sampang 2005-2025 yang 

dapat dilihat pada Lampiran 10, atraksi karapan sapi menjadi salah satu wisata 

budaya yang menjadi salah satu pendorong perekonomian di Kabupaten Sampang. 

 

2. Fungsi Stabilitas 

Peningkatan kemampuan peternak masih belum terfasilitasi dengan baik, 

hal ini dibuktikan dengan masih belum adanya penyuluhan dan standarisasi yang 

berupa kriteria sapi karapan peserta masih belum ada, pemerintah bekerja sama 

dengan PORKESAP hanya membahas mengenai hal-hal teknis terkait event seperti 

peraturan. 

 

3. Fungsi Distribusi 

Belum adanya kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi peternak 

maupun pemelihara sapi karapan serta penjaminan bagi pihak-pihak terkait yang 

telah berpartisipasi aktif dalam menjalankan cultural event Karapan sapi di Madura. 

Hal ini tidaklah sesuai dengan fokus utama fungsi distribusi pemerintah yang 

berkaitan dengan penyediaan kebutuhan masyarakat yang efektif dengan 

implementasi berupa penurunan ketimpangan pendapatan antar individu, daerah 

maupun pulau, dengan tujuan akhir berupa menurunnya jumlah penduduk miskin 

Prasetyia (2011). Berkaitan dengan kemiskinan, menurut Reindrawati (2017) salah 

satu upaya pendorong perubahan di Madura adalah pariwisata. Berdasarkan data 

yang dihimpun melalui TNP2K (2017) diketahui bahwa Kabupaten Sampang 

memiliki persentase tingkat kesejahteraan keluarga dan individu antara 10-4-% 

terendah di Indonesia sebesar 26.8% yang bernilai lebih tinggi dibanding 2 

Kabupaten lainnya yakni Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan. 

4.6 Tingkat Motivasi 

 Motivasi merupakan suatu hal yang ada pada setiap orang yang mampu memberikan 

kekuatan maupun keinginan yang kuat untuk menggapai sesuatu yang dapat berasal dari 

dalam maupun luar diri seseorang. 



 Tingkat motivasi peternak dalam hal ini pemilik maupun pemelihara Sapi Karapan di 

Kabupaten Sampang, Madura  dan tingkat motivasi peternak Sapi Karapan yang ada di Pulau 

Sapudi yang masih masuk dalam Kabupaten Sumenep, Jawa Timur diukur melalui 3 kategori 

utama yakni indikator kebutuhan keberadaan (existence), indikator kebutuhan berhubungan 

(relatedness) dan  indikator kebutuhan untuk tumbuh (growth). 

 

1. Indikator Kebutuhan Keberadaan (Existence) 

 Tingkat motivasi yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan keberadaan (existence) dapat 

dilihat pada Tabel 18. 

 

Tabel 18. Tingkat Kebutuhan Keberadaan (Existence) 

Pernyataan 
Kebutuhan Keberadaan (Existence) 

Bobot Persentase (%) 
SS S KS TS 

1 11 4 3 12 74 37 

2 6 4 5 15 61 31 

3 5 7 5 13 64 32 

Jumlah Bobot 199 100 

 

2. Indikator Kebutuhan Berhubungan (Relatedness) 

 Tingkat motivasi yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan berhubungan (relatedness) 

dapat dilihat pada Tabel 19. 

 

Tabel 19. Tingkat Kebutuhan Berhubungan (Relatedness) 

Pernyataan 
Kebutuhan Keberadaan (Relatedness) 

Bobot Persentase (%) 
SS S KS TS 

1 16 9 1 4 98 20 

2 22 7 1 0 111 22 

3 13 13 1 3 97 20 

4 8 16 1 5 88 18 

5 16 9 5 0 101 20 

Jumlah Bobot 495 100 

 

3. Indikator Kebutuhan Untuk Tumbuh (Growth need) 

 Tingkat motivasi yang dilatabelakangi oleh kebutuhan untuk tumbuh growth need 

dapat dilihat pada Tabel 20. 

 

Tabel 20. Tingkat Kebutuhan Untuk Tumbuh (Growth need) 

Pernyataan 
Kebutuhan Keberadaan (Growth Need) 

Bobot Persentase (%) 
SS S KS TS 

1 23 2 5 0 108 20 

2 18 8 1 3 132 24 

3 11 14 2 3 95 17 

4 19 9 2 0 107 19 

5 25 1 1 3 108 20 

Jumlah Bobot 550 100 

 



 Berdasarkan Tabel 18, Tabel 19 dan Tabel 20 diketahui bahwa tingkat motivasi 

peternak sapi karapan berdasarkan kebutuhan keberadaan (existence), kebutuhan berhubungan 

(relatedness) dan kebutuhan untuk tumbuh (growth need) dapat dijelaskan pada gambar 

berikut  
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 Gambar 29. Tingkat Motivasi Berdasarkan Indikator Kebutuhan ERG 

 

 Pada Gambar 29 diketahui bahwa motivasi beternak sapi karapan di Kabupaten 

Sampang pada indikator kebutuhan keberadaan (existence) berada pada kategori Tidak 

termotivasi (TT) dengan total skor sebesar 199. Motivasi beternak Sapi Karapan pada 

indikator kebutuhan keberadaan (existence) rendah karena pada dasarnya setiap individu yang 

memiliki Sapi Karapan, kebutuhan dasarnya telah terpenuhi hal ini didukung dengan harga 

Sapi Karapan yang cukup mahal, terutama dari aspek pemeliharaan dan perawatan dengan 

perlakuan-perlakuan yang membutuhkan biaya besar.  

Kebutuhan berhubungan (relatedness) berada pada kategori Termotivasi (T) dengan 

total skor sebesar 495, Motivasi beternak Sapi Karapan pada indikator kebutuhan 

berhubungan (relatedness) tinggi, karena setiap individu yang memiliki Sapi Karapan di 

Kabupaten Sampang khususnya selalu dikenal dan berdampak pada pengakuan dan 

penghormatan berbagai pihak.  

Kebutuhan untuk tumbuh (growth need) berada pada kategori sangat termotivasi (ST) 

dengan total skor 550. Motivasi beternak Sapi Karapan pada indikator kebutuhan untuk 

tumbuh tergolong tinggi karena setiap pemilik, peternak maupun pemelihara selalu 

menginginkan sapi Karapannya menjadi juara baik di tingkat Kabupaten Sampang maupun di 

tingkat Piala Presiden, hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya prestise atau 

kebanggaan yang dirasakan semua pihak yang terlibat apabila sapinya menjadi juara dan akan 

berdampak pula pada pamor pemilik maupun sapi itu sendiri.  

 Berdasarkan penjelasan tersebut, tingkat motivasi terbesar peternak Sapi Karapan 

dalam kaitannya dengan teori kebutuhan ERG adalah, indikator motivasi kebutuhan untuk 

tumbuh (growth need) yang berkaitan dengan prestise dan motivasi untuk selalu menjadikan 

Sapi Karapannya menjadi sapi juara. 

Berdasarkan Gambar 34 dapat diketahui besaran proporsi untuk mengetahui tingkat 

motivasi peternak sapi karapan secara umum yang dapat dilihat pada Gambar 35. 
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 Gambar 30. Tingkat Motivasi Peternak Sapi Karapan di Kabupaten Samp 



 Berdasarkan perhitungan pada Lampiran 5. tingkat motivasi dengan pembobotan pada 

masing-masing indikator antara lain kebutuhan keberadaan (existence) sebesar 16%, 

kebutuhan berhubungan (relatedness) sebesar 40% dan kebutuhan untuk tumbuh (growth 

need) sebesar 44% diketahui bahwa tingkat motivasi peternak sapi karapan di Kabupaten 

Sampang memiliki total skor sebesar 456 yang termasuk dalam kategori termotivasi (T). 

 

4.7 Hubungan Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Motivasi (Y) Secara Simultan 

(Uji F) dan Secara Parsial (Uji t) 

 

4.7.1 Uji Model Regresi Secara Simultan (Uji F) 

 Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yakni usia (X1.1), tingkat 

pendidikan (X1.2), pengalaman beternak (X1.3), jumlah sapi (X1.4) dan jumlah anggota 

keluarga (X1.5) dan faktor eksternal antara lain aspek budidaya (X2.1), ketersediaan modal 

(X2.2), keikutsertaan dalam event karapan sapi (X2.3) dan peran pemerintah daerah (X2.4), 

berpengaruh secara signifikan terhadap Motivasi (Y). 

 

Tabel 21. Hasil Uji Simultan (Uji F) Motivasi 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,802 9 0,311 3,417 0,012b 

Residual 1,731 19 0,091   

Total 4,533 28    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2.4, X2.2, X2.3  X2.1 , X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5 

 

 Berdasarkan Tabel 21 diketahui bahwa F hitung sebesar 3,368 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,011. Nilai F tabel dengan derajat bebas 9 dan 19 diketahui sebesar 2,39 

pada taraf signifikansi 0,05 %. Nilai F hitung lebih besar (3,417 > 2,39) dibanding F tabel 

maka variabel bebas yakni usia (X1.1), tingkat pendidikan (X1.2), pengalaman beternak 

(X1.3), jumlah sapi (X1.4) dan jumlah anggota keluarga (X1.5) dan faktor eksternal antara 

lain aspek budidaya (X2.1), ketersediaan modal (X2.2), keikutsertaan dalam event karapan 

sapi (X2.3) dan peran pemerintah daerah (X2.4), berpengaruh secara signifikan terhadap 

Motivasi (Y). 

 

4.7.2 Uji Model Pengaruh Secara Parsial (Uji t) 

 

Tabel 22. Hasil Uji Parsial (t)  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.557 .509  5.019 .000 

Usia Responden (X1.1) -.008 .008 -.223 -.969 .345 

Tingkat Pendidikan (X1.2) -.114 .124 -.154 -.917 .370 

Pengalaman Beternak (X1.3) .006 .006 .212 .941 .358 

Jumlah Sapi Karapan (X1.4) -.017 .025 -.114 -.674 .508 

Jumlah Anggota Keluarga (X1.5) -.007 .040 -.034 -.172 .865 

Aspek Budidaya (X2.1) -.054 .169 -.100 -.318 .754 

Ketersediaan Modal (X2.2) .030 .052 .104 .580 .569 

Keikutsertaan dalam Event (X2.3) .196 .099 .562 1.978 .063 

Peran Pemerintah Daerah (X2.4) .220 .111 .382 1.983 .062 

 

Tabel 22 menunjukkan hasil t hitung setiap variabel bebas yang kemudian 

dibandingkan dengan nilai pada t tabel yakni menurut Junaidi (2014) penentuan derajat 



kebebasan dengan rumus  (df) n-k-1 dimana n adalah jumlah sampel yang digunakan, dan k 

adalah jumlah dari variabel bebas dan terikat yang digunakan, (df) n-k-1 = 30-10-1 = 19 dan 

 = 5% didapat t tabel sebesar 1,72. Variabel dikatakan berpengaruh secara parsial apabila t 

hitung lebih dari t tabel (t hitung > t tabel). Penjabaran hasil Tabel 22 adalah sebagai berikut : 

 

1. Usia responden, t hitung = - 0,969 

Usia responden memperoleh t hitung sebesar –0,969 yang berarti lebih rendah dari t tabel 

maka (-0,969<1,72) maka disimpulkan umur responden tidak berpengaruh signifikan secara 

parsial dengan motivasi.. 

 

2. Tingkat Pendidikan, t hitung = -0,917 

Tingkat pendidikan memperoleh t hitung sebesar –0,917 yang berarti lebih rendah dari t 

tabel (-0,917 < 1,72) maka, disimpulkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap motivasi.  

 

3. Pengalaman beternak, t hitung = 0,941 

Pengalaman beternak memperoleh t hitung sebesar 0,941 yang berarti lebih rendah dari t 

tabel (0,941 < 1,72). Maka dapat disimpulkan pengalaman beternak tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap motivasi. 

 

4. Jumlah sapi karapan, t hitung = - 0,674 

Jumlah sapi karapan memperoleh t hitung sebesar – 0,674 yang berarti lebih rendah dari t 

tabel (- 0,674 < 1,72). Maka dapat disimpulkan jumlah sapi karapan tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap motivasi 

 

5. Jumlah anggota keluarga, t hitung = -0,172 

Jumlah anggota keluarga memperoleh t hitung sebesar -0,172 yang berarti lebih rendah 

dibanding t tabel (-0,172 < 1,72). Maka dapat disimpulkan jumlah anggota keluarga tidak 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap motivasi. 

6. Aspek budidaya, t hitung = - 0,318 

Aspek budidaya memperoleh t hitung sebesar – 0,318 yang berarti lebih rendah dari t 

tabel (-0,318 < 1,72). Maka dapat disimpulkan bahwa aspek budidaya tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap motivasi. 

 

7. Ketersediaan modal, t hitung = 0,580 

Ketersediaan modal memperoleh t hitung sebesar 0,580 yang berarti lebih rendah dari t 

tabel (0,580 < 1,72). Maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan modal tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap motivasi. 

 

8. Keikutsertaan dalam event, t hitung = 1,978 

Keikutsertaan dalam event memperoleh t hitung sebesar 1,978 yang berarti lebih tinggi 

dari t tabel (1,978 > 1,72). Maka dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan dalam event 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap motivasi. 

 

9. Peran pemerintah daerah, t hitung = 1,983 

Peran pemerintah daerah memeproleh t hitung sebesar 1,983 yang berarti lebih besar dari 

t tabel (1.983 > 1,72). Maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap motivasi. 

 

4.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui besaran kontribusi dari suatu variabel terhadap 

variabel terikatnya yang dilihat dari nilai R square (R2). Menurut Utomo (2017) koefisien 



determinasi (R2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Y). 

 Nilai R2 dapat diketahui melalui hasil yang diperoleh dari analisis menggunakan SPSS 

24 pada tabel model summary sebagai berikut. 

 

Tabel 23. Model Summary Motivasi  
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.786a 0.618 0,437 0,30184 
a. Predictors: (Constant), X2.4, X2.2, X2.3  X2.1 , X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5 

b. Dependent Variable: Y.  

  

Berdasarkan Tabel 23 diketahui bahwa usia (X1.1), tingkat pendidikan (X1.2), 

pengalaman beternak (X1.3), jumlah sapi (X1.4), jumlah anggota keluarga (X1.5), aspek 

budidaya (X2.1), ketersediaan modal (X2.2) , keikutsertaan dalam event karapan sapi (X2.3) 

dan peran pemerintah daerah (X2.4) berpengaruh sebesar 61,8 % terhadap motivasi dan 

sisanya 38,2 % dipengaruhi faktor lain yang belum ada dalam penelitian ini. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


