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1.1 Latar Belakang 

Pulau Madura merupakan salah satu dari 17.504 pulau di Indonesia (Badan Pusat 

Statistik, 2015). Pulau Madura saat ini masih menjadi salah satu bagian dari Provinsi Jawa 

Timur meski apabila dilihat dari lokasi, Pulau Madura cenderung terpisah dari wilayah Jawa 

Timur lainnya dan salah satu akses masuk melalui jembatan Suramadu yang menghubungkan 

Surabaya dengan Madura. Pertumbuhan berbagai sektor di Pulau Madura dinilai mengalami 

peningkatan dengan mulai beroperasinya Jembatan Suramadu yang mampu menjadi akses 

utama saat ini. Sektor ekonomi adalah sektor paling terdampak dari kehadiran jembatan 

penghubung ini, dikarenakan semakin lancarnya arus lalu lintas baik angkutan barang maupun 

orang (Amin, 2014). 

Sektor terdampak lainnya selain sektor ekonomi adalah sektor pariwisata yang 

dibuktikan dengan semakin tingginya antusiasme kunjungan ke pulau Madura. Semakin 

meningkatnya taraf ekonomi wilayah Madura berdampak pada pola pemikiran peternak sapi 

Madura disana yang cenderung lebih menyukai hasil kawin silang antara sapi lokal Madura 

dengan sapi impor lainnya, salah satunya adalah Sapi Limousin yang mampu menghasilkan 

sapi dengan bobot lebih besar, hal ini dianggap menjadi salah satu sumber kekhawatiran 

terkait dampak yang dihasilkan berupa penurunan plasma nutfah Sapi Madura (Hartono, 

2012). Dilihat dari keputusan Menteri Pertanian Nomor 3735/Kpts/HK.040/11/2010 

menyebutkan bahwa Sapi Madura ditetapkan sebagai rumpun ternak lokal di Indonesia. Hal 

ini tidaklah lepas dari fungsi lain pemuliaan Sapi Madura yang erat kaitannya dengan tradisi 

turun temurun berupa diselenggarakannya tradisi karapan sapi yang diperuntukkan bagi 

pejantan terpilih, sementara Sapi Madura betina terpilih akan diikutsertakan dalam kontes 

kecantikan sapi yang biasa disebut Sapi Sonok, serta pemanfaatan lain dari Sapi Madura 

selain untuk keperluan tradisi juga untuk disilangkan dan dimanfaatkan karkasnya sebagai 

salah satu bentuk penerapan swasembada daging. 

Kabupaten Sampang adalah salah satu dari empat Kabupaten di Madura yang 

menjadikan karapan sapi sebagai salah satu aset pariwisata lokal yang dinilai mampu menarik 

minat wisatawan untuk datang ke pulau Madura khususnya, Kabupaten Sampang. Hal ini 

dibuktikan dengan dimunculkannya sapi karapan di website resmi Kabupaten Sampang dan 

ditunjukkan dengan penyelenggaraan karapan sapi yang secara rutin diselenggarakan di 

tingkat desa hingga mewakili kabupaten pada tingkat yang lebih tinggi yaitu level nasional 

untuk memperebutkan piala presiden. 

Sejarah tradisi karapan sapi berawal dari Syech Achmad Baidawi yang membawa 

serta mengamalkan nilai – nilai keislaman melalui berbagai aspek kehidupan, salah satunya 

adalah melalui bercocok tanam dan mengolah tanah secara tradisonal menggunakan sapi 

sebagai moda pembajak sawah kala itu, yang berangsur angsur menjadi bagian utama dalam 

“Upacara Panen” dan kemudian berkembang menjadi kebudayaan rakyat yang dikaitkan 

dengan masyarakat Madura hingga saat ini (Juhari, 2016). Asal mula tradisi karapan sapi yang 

diawali dengan pengaplikasian nilai-nilai luhur agama yang kemudian berkembang menjadi 

suatu tradisi yang syarat akan kompetisi. Pergeseran nilai dari suatu tradisi karapan sapi ini 

tidaklah lepas dari motivasi peternak dalam memelihara dan mempertahankan sapi 

karapannya. Motivasi dari segi taksonomi berasal dari kata “movere” dalam bahasa latin yang 



artinya bergerak berkaitan dengan definisi motivasi diartikan sebagai suatu keinginan, 

harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran, dorongan dan insentif (Siagian, 2004).  

Merujuk pada definisi motivasi, maka dapat diartikan selalu ada hal–hal yang 

mendorong adanya motivasi pada setiap peternak mengapa memilih beternak sebagai salah 

satu pilihan hidupnya. Menurut Maulana (2015) faktor–faktor yang mempengaruhi motivasi 

terbagi menjadi dua yaitu faktor intrinsik yang diukur oleh indikator gaji, penghargaan, 

tanggung jawab dan pengembangan diri, untuk faktor ekstrinsik diwakili oleh indikator gaji, 

status, kondisi kerja dan supervisi. Karakteristik peternak  yang diukur melalui umur, tingkat 

pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman beternak dan jumlah kepemilikan 

ternak menjadi faktor–faktor yang dinilai mempengaruhi motivasi peternak (Halim, 2017).  

Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan di berbagai sektor dan sebagai salah 

satu pengaruh dari perkembangan zaman, motivasi peternak sapi karapan mulai banyak  

mengalami perubahan, berdasarkan data Inseminator di daerah Sampang mnyebutkan bahwa 

saat ini, semakin banyak peternak maupun pemilik sapi karapan yang beralih komoditi dan 

tidak lagi mempertahankan sapi karapan karena berbagai alasan klasik yang masih harus terus 

digali dan dicarikan solusi terbaik. Hal ini berkaitan dengan asumsi bahwa Sapi Karapan 

harus dilestarikan dengan bantuan peran dari peternak, pemilik Sapi Karapan maupun 

pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut penelitian mengenai faktor–faktor yang 

mempengaruhi peternak Sapi Karapan dalam melestarikan cultural event perlu dilakukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik peternak Sapi Karapan di Kabupaten Sampang, Madura ? 

2. Bagaimana tingkat motivasi beternak Sapi Karapan para peternak di Kabupaten 

Sampang, Madura ? 

3. Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat motivasi peternak Sapi Karapan 

terhadap pelestarian karapan sapi di Kabupaten Sampang, Madura ? 

4. Apa peran pemerintah dalam pelaksanaan karapan sapi sebagai upaya 

mempertahankan cultural event ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui karakteristik peternak Sapi Karapan di Kabupaten Sampang, Madura. 

2. Mengetahui tingkat motivasi beternak Sapi Karapan para peternak di Kabupaten 

Sampang, Madura. 

3. Mengetahui faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat motivasi peternak 

dalam beternak Sapi Karapan di Kabupaten Sampang,  Madura. 

4. Mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan event 

karapan sapi sebagai upaya mempertahankan cultural event. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi pemerintah daerah, dalam pelaksanaan 

event karapan sapi selanjutnya. 

2. Sebagai bahan evaluasi dan rujukan bagi peternak sapi karapan. 

3. Sebagai bahan bacaan bagi pembaca yang ingin mengetahui secara singkat 

pelaksanaan karapan sapi dan motivasi peternaknya dalam upaya melestarikan cultural 

event. 

 



1.5 Kerangka Pikir 

 Sapi Madura merupakan salah satu jenis sapi yang memiliki tiga tujuan utama 

pemeliharaan yang saat masih diterapkan di Pulau Madura antara lain sapi jantan terpilih yang 

digunakan sebagai Sapi Karapan, sapi betina terpilih sebagai Sapi Sonok dan sapi diluar dua 

kategori  tersebut, akan disilangkan (crossbreed) dan dimanfaatkan karkasnya. Hal tersebut 

didukung pernyataan Setiadi dan Diwyanto (1997) yang mengatakan bahwa Sapi Madura 

memiliki peranan bagi penduduk Madura yang kemudian dibedakan menjadi tiga tipe yakni 

Sapi Madura yang disiapkan untuk pajangan (Sapi Sonok), balapan (Sapi Karapan) dan 

penggemukan (Sapi Pedaging). Proses pemeliharaan dan upaya pelestarian budaya lokal 

karapan sapi di Madura berkaitan erat dengan  motivasi yang kuat yang berasal dari dalam 

maupun luar diri peternak maupun pemilik sapi karapan sehingga dapat terus bertahan.  

 Permasalahan semakin berkurangnya peternak Sapi Madura khusus karapan sapi 

menjadi ancaman serius bagi eksistensi tradisi karapan sapi sebagai budaya lokal yang perlu 

dilestarikan. Guna mengetahui cara atau jalan keluar dari semakin berkurang dan beralihnya 

peternak ke komoditas ternak kecil seperti burung merpati dan sejenisnya maka perlu 

dianalisis faktor–faktor apa sajakah yang mampu mempengaruhi motivasi peternak sehingga 

tetap mempertahankan pemeliharaan sapi karapannya. Teori motivasi yang digunakan sebagai 

dasar penelitian ini adalah Teori Clayton Aldefer yang mengungkapkan teori ERG yang 

terdiri dari (Existence), (Relatedness) dan (Growth need). 

 Faktor–faktor yang mempengaruhi motivasi peternak terbagi menjadi dua yaitu 

motivasi internal mencakup karakteristik peternak seperti usia, tingkat pendidikan, 

pengalaman beternak, jumlah Sapi Karapan, dan jumlah tanggungan keluarga. Faktor 

eksternal yang dinilai dapat mempengaruhi antara lain aspek budidaya Sapi Karapan (pakan, 

perkandangan, kesehatan hewan, pemeliharaan), ketersediaan modal, keikutsertaan dalam 

event karapan sapi dan peran pemerintah daerah.  Kerangka pikir penelitian ini tersaji pada 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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FAKTOR EKSTERNAL 

 

Faktor Internal   

(Halim,2017) 

1. Usia (X1.1.1) 

2. Pendidikan (X1.2) 

3. Pengalaman Beternak 

(X1.3) 

4. Jumlah Sapi Karapan 

(X1.4) 

5. Jumlah Anggota 

Keluarga (X1.5) 

 

Faktor Eksternal  

1. Aspek Budidaya (Alam 

dkk, 2014) (X2.1) 

2. Ketersediaan Modal 

(Santoso, dkk. 2015) 

(X2.2) 

3. Keikutsertaan dalam 

Event  (Rowe, 2001) 

(X2.3) 

4. Peran Pemerintah 

Daerah. 

(Panggabean,2015) 

(X2.4) 

Motivasi (Y) 

Existence 

Relatedness 

Growth Need 


