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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

 Ratriani (2016) melakukan penelitian terhadap motivasi remaja tingkat akhir menjadi 

seorang prajurit Keraton Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan mengetahui alur pemikiran dan 

motivasi  dari sisi seorang remaja tingkat akhir yang kemudian memutuskan untuk menjadi 

seorang prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Manfaat yang dikemukakan penulis 

antara lain manfaat teoritis yang berupa penyajian fakta guna memperkaya kepustakaan ilmu 

psikologi dan manfaat praktis berupa sumber wawasan bagi pembaca baik pembaca umum 

kalangan anak muda maupun bagi dinas–dinas terkait serta menambah kepustakaan bagi 

Tepas Keprajuritan Keraton Ngayogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif melalui pendekatan analisis isi (content analysis) yang menyangkut 

percakapan, teks dan wawancara, pendekatan lebih lanjut melalui analisis isi konvensional. 

Analisis data menggunakan analisis isi terarah dengan penerapan deduktif pada setiap 

kategori, dilanjutkan dengan proses identifikasi pada semua data yang diperoleh. Peneliti 

menggunakan analisis konsep validitas berupa member checking untuk mengetahui ketepatan 

informasi dari responden. Kesimpulan penelitian motivasi remaja tingkat akhir menjadi 

seorang prajurit keraton adalah motivasi dari dalam diri yang didukung oleh sarana prasarana 

yang ada. 

 Luanmase, Nurtini dan Haryadi (2011) melakukan penelitian mengenai analisis 

motivasi beternak sapi potong bagi peternak lokal dan transmigran serta pengaruh terhadap 

pendapatan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram. Pemilihan 

lokasi dilakukan secara purposive sampling sementara responden dipilih secara convenience 

sampling yang terdiri dari 49 peternak dan 47 transmigran. Proses pengambilan data dengan 

survei. Data yang dikumpulkan antara lain umur peternak, tingkat pendidikan, pengalaman 

beternak, keberanian mengambil resiko, curahan waktu kerja, jumlah tanggungan keluarga, 

motivasi (motif ekonomi dan non ekonomi) dan pendapatan. Kuisoner digunakan sebagai alat 

yang berfungsi mengetahui motivasi beternak, karakteristik peternak dan pendapatan. Uji 

validitas menggunakan rumus Korelasi Product Moment Pearson dan reliabilitas digunakan 

koefisien reliabilitas instrument (cronbach), untuk mengukur tingkat motivasi ditentukan 

melalui skoring dimana skor maksimum diperoleh dari perkalian antara skor tinggi dengan 

jumlah item pertanyaan dari setiap indikator motivasi begitupun untuk menentukan skor 

minimum dengan mengalikan skor terendah dengan jumlah pertanyaan. Analisis data untuk 

mengetahui perbedaan karakteristik peternak dan motivasi beternak antara peternak lokal dan 

transmigran menggunakan analisis deskriptif sedangkan untuk mengetahui faktor–faktor 

karakteristik peternak lokal dan transmigran terhadap motivasi menggunakan analisis regresi. 

Hasil akhir berupa karakteristik yang berbeda signifikan antara peternak lokal dan 

transmigran adalah umur tingkat pendidikan, keberanian dan curahan waktu. Motivasi 

transmigran berhubungan positif dengan pendapatan. 

 Nursulasiah (2004) melakukan penelitian mengenai motivasi wanita dalam usaha 

ternak sapi potong, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. 

Penelitian bersifat deskriptif korelasional dengan variabel bebas berupa karakteristik individu 

dan pengetahuan beternak sementara variabel terikat berupa motivasi responden. Data primer 
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terdiri dari poin-poin yang tercantum sebagai variabel bebas dan data sekunder meliputi 

kondisi umum wilayah, sebaran wanita peternak dan data-data terkait penelitian. Penggunaan 

kuisoner sebagai instrument yang kemudian divalidasi melalui studi literatur, penyesuaian 

kuisoner serta melalui diskusi. Reliabilitas kuisoner melalui uji coba terhadap 10 orang 

peternak wanita dan menggunakan koefisien korelasi product moment dan didapat hasil 

sebesar 0,954. Analisis data menggunakan metode analisis statistik deskriptif berupa tabel 

distribusi frekuensi, rataan, persentase dan rataan skor serta uji nilai koefisien Korelasi Rank 

spearman untuk mengetahui derajat hubungan antar peubah dengan menggunakan SPSS. 

Kesimpulan penelitian ini, tingginya motivasi wanita peternak sapi potong dan jumah ternak 

berhubungan nyata positif terhadap motivasi kebutuhan akan kekuasaan, sementara jumlah 

anggota keluarga berhubungan nyata positif dengan motivasi akan prestasi. Korelasi 

pengetahuan dalam berusaha ternak sapi potong berhubungan nyata positif dengan sistem 

kekerabatan. 

 Hambali (2005) melakukan penelitian mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi 

motivasi beternak domba di Kota Bogor yang bertujuan mengetahui karakteristik peternak, 

motivasi beternak dan faktor–faktor yang mempengaruhi tingkat motivasi beternak domba. 

Sampel diambil secara acak dan dipilih 63 orang dari populasi. Desain penelitian berupa 

survei yang bersifat deskriptif korelasional dengan variabel bebas berupa karakteristik 

peternak dan variabel terikat adalah motivasi beternak domba. Kuisoner penelitian terdiri dari 

dua bagian yang berisi pertanyaan untuk mengetahui karakteristik peternak pada bagian 

pertama dan berisi pertanyaan untuk mengukur motivasi pada bagian kedua. Analisis data 

menggunakan analisis rataan dan sebaran untuk karakteristik dan tingkat motivasi peternak 

dan digunakan analisis hubungan (korelasi) rank spearman dan chi kuadrat untuk mengetahui 

hubungan keduanya. Hasil akhir penelitian berupa karakteristik yang berhubungan dengan 

motivasi beternak Domba adalah umur, pendidikan jumlah tanggungan keluarga dan 

pengetahuan pasar ternak domba. 

 Halim (2017), melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik peternak 

terhadap motivasi beternak sapi potong. Penelitian dilaksanakan di daerah Bangkala 

Kecamatan Maiwa. Penelitian dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif eksplanatori yang 

penentuan sampel yang digunakan ditentukan melalui rumus Slovin dan didapat sebesar 29 

sampel dengan metode simple random sampling. Pengumpulan data melalui beberapa metode 

antara lain observasi, wawancara dan kuisoner yang kemudian dianalisis menggunakan uji F 

dan uji t pada analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan SPSS. Sementara 

untuk tingkat motivasi diukur menggunakan skala likert. Asumsi dasar dan interval kelas 

untuk mengetahui tingkat motivasi peternak berdasarkan teori existence relatedness growth 

need (ERG) adalah sebagai berikut : 

 Nilai tertinggi = skor tertinggi x jumlah pertanyaan 

 Nilai terendah = skor terendah x jumlah pertanyaan 

 Interval kelas = angka tertinggi – angka terendah / jumlah kelas 

Hasil akhir yang diperoleh dari penelitian tersebut antara lain indikator kebutuhan 

keberadaan (existence) sebesar 433 (termotivasi), indikator kebutuhan berhubungan 

(relatedness) sebesar 461 (termotivasi) dan indikator kebutuhan untuk berkembang (growth 

need) sebesar 475 (termotivasi). Uji-f (pengaruh simultan) karakteristik peternak dilihat dari 

nilai adjusted R square sebesar 0,315 nilai tersebut diubah ke dalam bentuk persen dan 
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didapatkan 31,5 % dan sisanya sebesar 68,5% tidak ada dalam penelitian ini. Hasil analisis 

regresi liner berganda, variabel tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan 

pengalaman beternak menurunkan motivasi peternak sebaliknya kepemilikan meningkatkan 

motivasi beternak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peternak sapi potong di daerah 

penelitian tersebut masuk kategori termotivasi dengan tingkat pendidikan, jumlah tanggungan 

keluarga, pengalaman beternak dan jumlah kepemilikan ternak yang berpengaruh terhadap 

motivasi. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah faktor-

faktor yang mempengaruhi motivasi peternak Sapi Karapan dalam mempertahankan cultural 

event Karapan Sapi di Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur. 

 

2.2 Sapi Karapan 

 Sapi Karapan merupakan salah satu hasil dari diversifikasi pemanfaatan sapi di daerah 

Madura yang pada dasarnya sapi karapan adalah Sapi Madura jantan yang diperlakukan 

khusus terkait pemeliharaan seperti pemberian pakan yang diberi jamu–jamuan dan perlakuan 

lain yang bertujuan menunjang performa sapi karapan. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

3735/Kpts/HK.040/11/2010 menyebutkan bahwa Sapi Madura ditetapkan sebagai rumpun 

ternak lokal di Indonesia dan apabila dilihat dari sejarah singkatnya sapi Madura merupakan 

hasil dari isolasi dan seleksi alamiah yang ketat yang menghasilkan keseragaman genotip, 

yang bermula dari pembauran antara berbagai jenis sapi antara Sapi Bali (Bos sondaicus) 

dengan Zebu (Bos indicus). Sementara pejantan yang pernah datang ke Pulau Madura antara 

lain Red Denis, Santa Getrudis dan pejantan persilangan Shorthorn dengan Brahman yang 

semuanya memiliki warna merah – coklat (Wijono dan Setiadi, 2004). 

 Identifikasi melalui indera terhadap Sapi Madura dapat dilakukan selain melalui warna 

pada tubuh sapi yang memiliki rentang warna kecoklatan hingga merah yang menurut 

Wulandari, Maylinda dan Nasich (2015), Sapi Madura karapan dapat dilihat dari ciri-ciri 

antara lain adanya garis punggung berwarna hitam yang akan semakin jelas seiring 

bertambahnya umur sapi serta pengamatan melalui ekor sapi dengan warna bulu ekor hitam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Calon Sapi Kerap 

2.2.1 Cultural event 

Kultur (culture) di dalam ilmu humaniora memiliki definisi pola kelakuan yang 

diturunkan secara sosial melalui pergaulan sosial (sosialisasi dan enkulturasi), dan bukan pola 

yang ditunkan secara biologis (Marzali, 2014). Event adalah periode resmi berupa program 

kegiatan yang menyenangkan, hiburan, atau peristiwa yang berkarakter meriah dan berupa 
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perayaan oleh khalayak luas, karena telah lama terdapat praktek budaya yang dirancang 

signifikan sebagai bentuk tampilan publik, perayaan kolektif, dan ritual masyarakat (Jeniskee, 

1980) dalam Jaelani (2017). Budaya lokal direpresentasikan sebagai suatu tindakan 

menghadirkan kembali budaya lokal ke dalam sebuah kegiatan yang dapat menggambarkan 

maksud dan konsep atau mampu menjadi pengingat akan budaya lokal yang dimiliki suatu 

daerah (Juliawati, 2012). 

 

2.2.2 Karapan Sapi 

 Sapi yang digunakan dalam karapan sapi merupakan Sapi Madura dengan kriteria 

khusus yang diajukan sebagai ketentuan yang harus diikuti dalam kompetisi yang diatur 

dalam Konferensi Karesidenan Madura tahun 1956 yang memuat syarat–syarat sapi yang 

akan menjadi peserta. Ketentuannya antara lain dari aspek umur, sapi peserta minimal 

berumur 2 tahun dengan tinggi mencapai 120 cm dan jarak tempuh kerap 130 meter dan 

dalam kondisi sehat dan siap oleh dokter hewan (Kosim, 2007). 

 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. 

Pelaksanaan karapan sapi saat ini tidaklah terlepas dari dari awal mula 

diselenggarakannya karapan sapi dan awal mula munculnya karapan sapi. Menurut Juhari 

(2016) terdapat banyak perubahan dalam karapan sapi pada masa kini bila dibandingkan 

dengan masa lalu, hal ini dapat dilihat dari perubahan makna budaya dari sisi religius yang 

pada masanya, karapan sapi disimbolkan sebagai suatu ajang keakraban, kesederhanaan dan 

kehangatan yang disampaikan pada awal mula diselenggarakannya karapan sapi sehingga 

turut mengubah pandangan budaya dan konsep diri orang Madura yang pada saat ini lebih 

mengarah pada kompetisi sehingga banyak pihak yang menghalalkan banyak cara agar 

menjadi pemenang. Karapan sapi didefinisikan sebagai tradisi yang terkait dengan persoalan 

harga diri dan nama baik suatu daerah yang kemudian berpengaruh pada harga jual sapi yang 

keluar sebagai pemenang dalam karapan sapi (Juhari, 2016). 

 

2.3 Teori dan Definisi Motivasi 

Motivasi adalah suatu proses pertahanan aktivitas dan inisiasi yang diarahkan pada 

pencapaian tujuan yang menjadi daya penggerak dan arah bagi tindakan (Schunk, Pintrich dan 

Meece, 2012). Motivasi merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang yang mampu 

mendorong individu melakukan suatu kegiatan yang berorientasi pada hasil akhir dan 
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berpengaruh kepada kinerja organisasi (Krisdiyanto, 2009). Definisi motivasi menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau 

tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan 

dorongan secara ekstrinsik maupun intrinsik. 

 Motivasi yang berkaitan dengan dorongan yang kuat dirangsang oleh kebutuhan yang 

beragam antara lain (1) keinginan yang hendak dipenuhi, (2) tingkah laku, (3) tujuan, dan (4) 

umpan balik yang berkaitan dengan suatu proses interaksi yang disebut motivasi dasar (Uno, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Teori Dasar Motivasi 

 

2.3.1 Teori Hirarki 

 Menurut Hirarki Sofyan dan Uno (2012), dalam buku  Teori Motivasi dan Penerapan 

kebutuhan menurut Maslow dalam penelitian, terdiri atas kebutuhan fisiologis yang berupa 

sandang dan pangan, kebutuhan rasa aman dalam artian terbebas dari ancaman, rasa memiliki 

dan rasa sayang, penghargaan serta aktualisasi diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Teori Motivasi Maslow 

 

2.3.2 Teori ERG  

 Teori ERG (existense, relatedness dan growth need) dikemukakan oleh Clayton 

Aldefer yang menjabarkan kebutuhan akan existence atau eksistensi yang berupa kebutuhan 

dasar yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Kebutuhan relatedness berkaitan 

dengan ungkapan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang mampu hidup sendiri hal ini 

diartikan bahwa akan selalu terjadi interaksi dengan orang lain dan lingkungannya. 

Kebutuhan growth mencerminkan keinginan manusia untuk terus tumbuh dan berkembang 

yang mengantarkan seseorang pada kemajuan di dalam perjalanan hidupnya (Siagian, 2004). 
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2.3.3 Teori “Tiga Kebutuhan” 

 David Mc Cleland mengemukakan penjabaran tentang motivasi yang terdiri atas tiga 

jenis kebutuhan pada setiap orang. Tigas jenis kebutuhan tersebut antara lain “Need for 

Achievement” (nAch), “Need for Power” (nPo) dan “Need for Affiliation” (nAff) 

berdasarkan kutipan dalam buku Teori Motivasi dan Aplikasinya oleh Siagian (2004) Need 

for Achievement memiliki arti setiap orang ingin dipandang sebagai orang yang berhasil pada 

berbagai bidang dalam berkehidupan yang  tercermin dalam adanya dorongan untuk mencapai 

suatu titik yang disesuaikan dengan kepribadian masing–masing orang. Need for Power 

memiliki definisi bahwa setiap orang ingin memiliki daya mempengaruhi orang lain sehingga 

memunculkan ketergantungan kepada suatu pihak yang menjadikan seseorang menjadi 

dominan. Need for affiliation adalah kebutuhan untuk berafiliasi yang dapat diartikan sebagai 

wujud kerjasama dan proses mengesampingkan sebuah persaingan. 

 

2.3.4 Teori Harapan 

 Teori ini diungkapkan oleh V. H. Vroom yang terdiri atas valence yang berupa 

kekuatan preferensi seseorang akan suatu hasil, daya adalah sumber kekuatan motivasi 

seseorang dan ekpektasi adalah tingkat kemungkinan pengarahan pada hasil yang dikehendaki 

berdasarkan suatu tindakan. Karena tanpa adanya daya, valensi (ketidaktarikan pada suatu 

pencapaian) dan tidak memiliki ekpektasi maka akan bernilai negatif (nihil) (Halim, 2017).  

 

2.4 Motivasi Beternak Sapi Karapan 

 Motivasi seorang peternak sapi karapan tidaklah jauh dari adanya suatu keutuhan yang 

mendasari sebuah dorongan dari dalam diri masing–masing peternak untuk dapat 

mempertahankan usahanya. Kebutuhan-kebutuhan oleh Clayton Alderfer antara lain : 

(1) existence, (2) relatedness, dan (3) growth need. 

Penjabaran teori ERG apabila dikaitkan dengan motivasi peternak sapi karapan adalah 

sebagai berikut : 

1. Kebutuhan akan keberadaan (existence), ialah motivasi kebutuhan mendasar bagi 

peternak yang berkaitan dengan income atau pendapatan dari beternak Sapi Karapan. 

2. Kebutuhan berhubungan (relatedness), ialah kebutuhan peternak yang bersifat kebutuhan 

sosial yang berarti peternak menginginkan suatu keterikatan sehingga memunculkan 

suatu penerimaan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. 

3. Kebutuhan untuk berkembang (growth need), ialah kebutuhan dalam diri peternak untuk 

dapat tumbuh dan berkembang melalui usaha Sapi Karapan yang sedang digeluti 

sehingga terjadi perubahan dalam segi usaha dan segi pandangan masyarakat sekitar 

peternak akan perkembangan dan prestasi usaha Sapi Karapan tersebut. 

 Tiga penjabaran kebutuhan utama yang dapat dikaitkan dengan  motivasi peternak 

memiliki proporsi yang berbeda dalam tingkat pemenuhan dan dari sisi urgensi sehingga 

peternak akan menentukan prioritas pemenuhan kebutuhan (Siagian, 2004). 
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2.5 Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Beternak Sapi Karapan 

 Sumber motivasi menurut Frederick Herzberg dalam teori Motivasi–Higiene, 

berdasarkan penelitian yang dilakukannya, terdapat beberapa faktor intrinsik yang 

mempengaruhi suatu kepuasan antara lain keberhasilan mencapai sesuatu, pengakuan yang 

diperoleh, rasa tanggung jawab, kemajuan dalam karir dan pertumbuhan professional dan 

intelektual merupakan suatu kepuasan yang bersifat intrinsik yang memiliki artian bersumber 

dari dalam dirinya (Siagian 2004). 

 Motivasi ekstrinsik menurut Siagian (2004) ialah motivasi yang bersumber dari luar 

diri seseorang, hal ini ditegaskan dalam suatu contoh kasus dimana seseorang dengan jabatan 

yang lebih tinggi memberikan suatu pujian atas kinerja seorang karyawan beserta 

penghargaan dan pemberian hadiah berupa uang, berdasarkan hal tersebut dorongan yang 

diberikan kepada karyawan diharapkan mampu lebih meningkatkan kinerja karyawan 

tersebut. 

 Odukah (2016), terdapat beberapa indikator yang menjadi bagian dari kuisoner antara 

lain jenis kelamin, umur, pekerjaan dan berapa lama karyawan tersebut telah bekerja 

berdasarkan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan di Kenya. 

 

2.5.1 Faktor Internal/Intrinsik 

2.5.1.1 Usia Peternak 

 Usia menjadi salah satu faktor internal yang dinilai berpengaruh terhadap motivasi 

peternak sapi karapan karena berkaitan dengan tingkat kedewasaaan dan pengalaman serta 

alur hidup yang semakin lama seseorang hidup maka akan lebih banyak proses pendewasaaan 

dan pengalaman yang telah dilalui. Menurut Wibowo dan Haryadi (2006), hasil analisis 

kecenderungan peternak untuk dapat bersikap positif, signifikan terhadap umur peternak, 

karena kebijaksanaan sebagai wujud kematangan diri akan muncul dalam setiap diri manusia 

seiring bertambahnya usia.  

 

2.5.1.2 Tingkat Pendidikan 

 Pendidikan dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang mempengaruhi suatu individu 

dalam berkehidupan karena dinilai mampu menggambarkan tingkat pengetahuan maupun 

kesadaran akan menjalani alur pendidikan formal maupun informal yang berarti terdapat 

kemauan memperbaiki taraf hidup maupun kebermanfaatan yang lebih besar lagi dalam diri 

seseorang. Melalui penelitian terhadap karyawan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

berpengaruh positif pada motivasi kerja karena pendidikan dinilai mampu memperbaiki 

kinerja dan keahlian seiring semakin berkembangnya teknologi serta pendidikan dinilai dapat 

menjadi dasar Transfer of Knowledge antar orang per orang (Habibi, 2004). 

 

2.5.1.3 Pengalaman Beternak 

 Hal-Hal yang berkaitan dengan pengalaman menjadi salah satu pertimbangan penting 

dalam kaitannya dengan munculnya motivasi pada peternak karena dengan pengalaman 

beternak, dapat berpengaruh pada tingkat kompetensi peternak tersebut. Menurut Alam, 

Dwijatmiko dan Sumekar (2014), pengalaman beternak akan berpengaruh terhadap 

peningkatan keterampilan dan menghasilkan hasil yang lebih baik dibanding peternak yang 

belum berpengalaman sehingga berpengaruh terhadap perkembangan usaha. 
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2.5.1.4 Jumlah Ternak 

 Jumlah ternak dapat menjadi salah satu indikator motivasi peternak dan keseriusan 

peternak dalam bidang yang digelutinya. Usaha dengan skala yang kecil mempengaruhi 

orientasi peternak terhadap permintaan pasar karena dengan jumlah ternak yang masih sedikit 

(<10) ekor, usaha peternakan tersebut dapat dikategorikan sebagai usaha sambilan (Riady, 

2004). 

 

2.5.1.5 Jumlah Anggota Keluarga 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi adalah keluarga, karena keluarga dapat 

menjadi salah satu motivasi terkuat bagi individu untuk bekerja lebih giat. Tanggungan 

keluarga 5-7 orang  dengan rata-rata 5 orang menjadi salah satu alasan bagi peternak untuk 

bekerja dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga, yang berpengaruh pada ketersediaan 

tenaga kerja keluarga dan akan menjadi suatu beban keluarga apabila di dalam keluarga 

tersebut ada yang tidak berkerja (Alam, Dwijatmiko dan Sumekar, 2014). 

 

2.5.2 Faktor Eksternal / Ekstrinsik 

 Faktor eksternal atau faktor ekstrinsik merupakan faktor yang berasal, didapat dan 

berkaitan dengan luar diri seorang responden, seperti halnya pengetahuan mengenai budidaya 

Sapi Karapan, ketersediaan modal, keikutsertaan dalam event dan peran pemerintah daerah 

yang dinilai mampu memberikan dampak berupa munculnya motivasi untuk dapat terus ada 

pada bidang pelestarian budaya dalam hal ini karapan sapi yang saat ini telah menjadi icon 

daerah baik Kabupaten maupun wajah Pulau Madura itu sendiri. Faktor–faktor eksternal yang 

dianggap mempengaruhi tingkat motivasi peternak, pemilik maupun perawat sapi karapan 

adalah sebagai berikut : 

 

2.5.2.1 Pengetahuan Budidaya Sapi karapan 

Penerapan panca usaha tani dalam beternak sapi menurut Kusumahadi (2008) antara 

lain : 

1. pemuliaan dan reproduksi, penggunaan bibit yang berasal dari negara komoditi sapi yang 

dikendaki peternak melalui teknik perkawinan inseminasi buatan serta edukasi dari Dinas 

Peternakan setempat. 

2. pakan ternak, pemberian pakan yang sesuai berupa pakan hijauan dan konsentrat. 

3. pengelolaan ternak, ternak dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan hasil bagi 

peternak. 

4. perkandangan dan peralatan, perkandangan yang memadai disertai peralatan pendukung 

yang disesuaikan dengan ketentuan kesehatan masyarakat veteriner. 

5. kesehatan hewan, yang merupakan serangkaian proses yang melibatkan pengetahuan 

peternak dan bantuan dari pihak Dinas Peternakan setempat. 

Sapi Karapan melalui serangkaian pemeliharaan yang dimulai dari umur empat bulan 

dan pada umur dua tahun sapi baru mulai dikarap, dan selama hidupnya terutama beberapa 

bulan sebelum kompetisi, sapi akan mendapatkan perlakuan khusus terutama dalam hal 

pemberian pakan yang biasanya diberi rumput gajah, konsentrat, tetes dan ramuan 

pembangkit nafsu makan yang terdiri dari rempah–rempah yang dipadu 11 butir telur ayam 

kampung setiap harinya (Juhari, 2016). 
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2.5.2.2 Ketersediaan Modal 

Persepsi terhadap modal usaha tani tidak secara dominan berpengaruh terhadap 

motivasi petani yang dibuktikan melalui hasil penelitian berdasarkan nilai signifikansi sebesar 

0,906 yang berarti lebih tinggi dibanding taraf signifikansi yang digunakan yakni 0,05 

(Panggabean, 2015). Ketersediaan modal menjadi faktor penentu keberhasilan yang mampu 

mendukung kemampuan bertahan dari usaha peternakan Kambing Kacang dengan sistem 

pemeliharaan semi intensif, dengan gambaran pendanaan yang perlu disiapkan yakni berada 

pada kisaran Rp 1.000.000-Rp 1.200.000 yang curahkan untuk keperluan pembelian induk 

jantan dan betina (Ansar,Aminawar dan Saleh, 2015). 

Variabel modal berpengaruh secara parsial terhadap kemudahan pemeliharaan 

kambing semi intensif yang dibuktikan dengan hasil uji t yakni t hitung sebesar 3,420 dengan 

t tabel sebesar 1,694 (3,420>1,694) yang berarti berpengaruh nyata terhadap beternak semi 

intensif pada kambing, karena modal awal dalam usaha ini relative kecil sehingga peternak 

dianggap lebih termotivasi untuk beternak kambing (Ansar,2015). Modal menjadi salah satu 

aspek yang dibutuhkan oleh peternak Sapi Bali  transmigran dan non transmigran, karena 

peternak termotivasi untuk dapat memenuhi kebutuhan bibit dengan modal pribadi sementara 

perolehan warisan dan bantuan pemerintah dianggap sebagai faktor pendukung untuk lebih 

termotivasi (Ananta,.Hafid dan La Ode, 2015). 

 

2.5.2.3 Keikutsertaan dalam Event 

  Salah satu pendorong penting dari pariwisata adalah adanya event dan tergambar 

secara mencolok pada pengembangan dan marketing plans pada banyak destinasi, yang 

memiliki peran dan pengaruhnya pada event terencana dengan pariwisata yang 

didokumentasikan dengan baik sehingga penting dalam meningkatkan daya saing destinasi 

(Getz, 2007). Besarnya skala event memiliki pengaruh potensial yang beragam, diantaranya 

ekonomi, sosial, budaya, politik, jasmani dan lingkungan yang tidak selalu berdampak positif 

melainkan negatif atau berefek positif pada satu dimensi, contohnya ekonomi yang dapat 

memberikan efek negatif pada aspek lain yakni lingkungan dan budaya (Langen and Garcia, 

2009). Motivasi keikutsertaan peserta berhubungan erat dengan event karena melalui event 

tersebut mereka dapat bertransformasi dan belajar seperti halnya penyanyi/paduan suara yang 

berpartisipasi pada festival dan atlet professional/amateur berpartisipasi dalam sebuah 

turnamen (Milohnic, Lesic dan Slamar, 2016). 

 

2.5.2.4 Peran Pemerintah Daerah 

 Budaya lokal saat ini telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan 

industri pariwisata yang mencakup ritual tradisi, tari-tarian, musik dan kerajinan yang sering 

dinilai dapat memanipulasi tradisi untuk wisatawan sehingga tidak lagi merepresentasikan 

tradisi yang sesungguhnya (Gunlu, Yagci and Pirnar, 2008). Kebijakan pemerintah daerah 

yang diwujudkan melalui program pembinaan dan penguatan yang masih bersifat non hukum 

dan belum terintegrasi antar pelaksana kebijakan di tingkat daerah (Ikhwan, Djulaeka, Murni 

dan Yulianti, 2013). Peran pemerintah dalam pelaksanaan karapan sapi dianggap nyata 

melalui pandangan akan pentingnya penanganan dan koordinasi pelaksanaan karapan sapi di 

Pamekasan sehingga di dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah 

adanya campur tangan pemerintah (Juhari, 2016). 
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Menurut Wulandary, Gani, dan Hermawan (2015) pemerintah memiliki fungsi–fungsi antara 

lain : 

1 Fungsi Alokasi 

Fungsi alokasi dilihat dari adanya pemberdayaan oleh pemerintah dan 

dianalisis melalui terpenuhinya sumber daya atau bahan baku atau sumber daya 

lain. 

2 Fungsi Distribusi 

Fungsi distribusi dilihat dari adanya bantuan permodalan dan pemasaran 

sehingga dapat menjaga eksistensi dari suatu kerajinan maupun budaya. 

3 Fungsi Stabilitas  

Fungsi stabilitas dilihat dari adanya usaha peningkatan kemampuan dan 

penyediaan sarana prasarana baik di tingkat nasional maupun internasional 

sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang berkualitas.  

  

 


