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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari 

pembangunan pertanian dalam arti luas, dalam hal ini 

pembangunan dapat dilakukan dengan sistem pertanian 

terpadu, salah satu usaha sistem pertanian terpadu yaitu sistem 

integrasi lahan sawah dengan ternak sapi potong. Sistem 

integrasi lahan sawah dengan sapi potong  merupakan contoh 

intensifikasi sistem usahatani melalui pengelolaan sumber 

daya alam dan lingkungan secara terpadu. Komponen ternak 

sapi potong sebagai bagian kegiatan usaha meningkatkan 

sistem integrasi lahan sawah dengan sapi potong sebagai salah 

satu upaya untuk meningkatkan produksi. Sapi potong 

merupakan penyumbang daging terbesar terhadap produksi 

daging nasional sehingga usaha ternak ini berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai usaha yang menguntungkan dan 

meningkatkan pendapatan peternak. 

Secara umum Kabupaten Jember adalah wilayah agraris 

terutama persawahan, wilayah yang penduduknya paling 

banyak bermata pencaharian sebagai petani adalah Kecamatan 

Silo dan Wuluhan. Sebagian wilayah Kabupaten Jember di 

bagian selatan merupakan wilayah pesisir yang masyarakatnya 

menggantungkan hidup sebagai nelayan, Kabupten Jember 

mempunyai luas daerah sebesar 3.293,34 km² yang terdiri dari 

31 Kecamatan dan 248 daerah pedesaan/Kelurahan (Data 

Badan Pusat Statistik, 2010). 

Kabupaten jember merupakan salah satu daerah yang 

memiliki potensi di bidang pertanian dan peternakan, dimana 

sebagaian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani-
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peternak. Sensus pertanian 2013 menyebutkan jumlah usaha 

pertanian di kabupaten jember sebanyak 325.878 dikelola oleh 

rumah tangga. Mosher (1987) menyatakan bahwa di pedesaan 

ternak sapi cukup popular sebagai salah satu usaha baik itu 

usaha sampingan maupun usaha pokok para petani, bahkan 

sapi dianggap sebagai tabungan keluarga, karena dapat dijual 

setiap saat, khususnya ditengah kebutuhan ekonomi yang 

mendesak. 

Jumlah rumah tangga pertanian pada Kabupaten Jember 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini menandakan 

bahwa peluang pada sektor pertanian semakin meningkat, 

untuk itu perlu adanya pemanfaatan lahan pertanian secara 

integratif dengan tujuan meningkatkan hasil dari produksi 

pertanian tersebut dengan cara memadukan lahan sawah 

dengan ternak sapi. Populasi sapi potong di Kebupaten Jember 

mengalami penurunan yaitu dari 325.257 ekor pada tahun 

2011 menurun menjadi 203.730 ekor pada tahun 2013 hal ini 

menunjukkan bahwa usaha peternakan sapi potong terintegrasi 

dengan tanaman lahan sawah potensial untuk dikembangkan. 

Priyanti (2007) menyatakan bahwa sistem integrasi 

merupakan penerapan usaha terpadu melalui pendekatan Low 

External Input antara komoditas sapi dan padi, dimana jerami 

padi digunakan sebagai pakan ternak dan kotoran ternak 

sebagai pupuk organik. Berdasarkan uraian sebelumnya maka 

dilakukan penelitian tentang “Analisis Pendapatan Rumah 

Tangga Petani-Ternak Pada Sistem Integrasi Sapi Potong 

Rakyat Dengan Usahatani Lahan Sawah” (Studi Kasus Di 

Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Berapa besar pendapatan rumah tangga petani-ternak pada 

sistem integrasi sapi potong dengan usahatani lahan sawah 

berdasarkan skala luas tanam di Desa Ampel Kecamatan 

wuluhan, Kabupaten Jember? 

2. Berapa besar persentase kontribusi usaha ternak sapi 

potong terhadap pendapatan rumah tangga dari sistem 

integrasi sapi potong dengan usahatani lahan sawah di Desa 

Ampel Kecamatan wuluhan, Kabupaten Jember? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan 

usaha ternak sapi potong pada sisitem integrasi sapi potong 

dengan usahatani lahan sawah di Desa Ampel Kecamatan 

wuluhan, Kabupaten Jember? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah : 

1. Mengetahui besarnya pendapatan rumah tangga petani-

ternak pada sistem integrasi sapi potong rakyat dengan 

usahatani lahan sawah. 

2. Mengetahui persentase kontribusi usaha ternak sapi potong 

terhadap pendapatan rumah tangga dari sistem integrasi 

sapi potong dengan usahatani lahan sawah di Desa Ampel 

Kecamatan wuluhan, Kabupaten Jember. 

3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

pendapatan usaha ternak sapi potong di Desa Ampel 

Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai referensi atau bahan informasi bagi masyarakat 

mengenai sistem integrasi yang digunakan dari usaha 

peternakan pada integrasi sapi potong dengan usahatani 

lahan sawah di Kecamatan, Kabupaten Jember. 

2. Sebagai bahan informasi bagi para pengambil kebijakan 

dalam pengembangan usaha peternakan khususnya pada 

sistem sapi potong dengan usahatani lahan sawah. 

3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan 

dengan penelitian ini. 

1.5  Konsep Penelitian 

Bertani merupakan pekerjaan utama sebagaian besar 

penduduk Indonesia yang hidup di pedesaan. Petani selain 

bercocok tanam juga memelihara ternak sapi untuk 

meningkatkan pendapatannya, hal ini didukung dengan adanya 

pemanfaatan secara terpadu yaitu limbah ternak yang dapat 

digunakan sebagai pupuk pada tanaman dan sebaliknya limbah 

tanaman dapat digunakan untuk pakan ternak, sehingga biaya 

produksi untuk masing-masing sektor dapat berkurang. 

Pengelolaan usaha sapi potong secara terintegrasi 

dengan tanaman lahan sawah membutuhkan biaya-biaya yang 

harus dikeluarkan, meliputi biaya variabel dan biaya tetap. 

Biaya variabel yang dihitung dalam usaha peternakan pada 

sistem integrasi usahatani lahan sawah dan sapi potong terdiri 

dari bibit, benih, biaya pakan, obat-obatan, pupuk, pestisida, 

listrik dan tenaga kerja. Biaya tetap terdiri dari penyusutan 

peralatan, kandang, kendaraan operasional dan PBB, selain 

biaya-biaya yang dikeluarkan juga memberikan pemasukan 

meliputi penjualan sapi, padi dan feses sehingga dengan 

adanya sistem integrasi usahatani lahan sawah dengan ternak 
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sapi potong menghasilkan banyak keuntungan karena 

penerimaan bersumber dari dua aspek yaitu pertanian dan 

peternakan. Hasil dari penerimaan dan biaya yang dikeluarkan 

maka dapat diketahui apakah usahanya untung atau rugi, dari 

penerimaan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan usaha ternak sapi potong dengan 

analisis regresi berganda. Faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi pendapatan usaha ternak sapi potong tersebut 

antara lain: umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, 

jumlah ternak, pakan, luas lahan pertanian, sehingga dengan 

analisis regresi berganda ini dapat diketahui faktor apa saja 

yang berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha ternak 

sapi potong di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten 

Jember. 

 Secara ringkas konsep penelitian ini dapat ditampilkan 

dalam Gambar 1 berikut ini. 
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Gambar 1. Konsep Penelitian 
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1.6. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, teori dan hasil penelitian 

terdahulu, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

1. Faktor pendidikan responden berpengaruh positif terhadap 

pendapatan peternakan rumah tangga peternak sapi potong. 

2. Jumlah anggota keluarga mempunyai pengaruh positif 

terhadap pendapatan rumah tangga peternak sapi potong. 

3. Faktor luas lahan berpengaruh positif terhadap pendapatan 

rumah tangga peternak sapi potong. 

4. Faktor biaya pakan berpengaruh positif terhadap 

pendapatan rumah tangga peternak sapi potong. 

5. Faktor jumlah ternak pertanian berpengaruh positif 

terhadap pendapatan rumah tangga peternak sapi potong. 

 


