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ABSTRACT 

MOTIVATION OF DAIRY CATTLE FARMER TO COOPERATION 

INSTITUTION  (Study At Territory of BATU Village Unit Cooperation Batu) 

 

 The research was carried out in Jantur and Pesanggrahan village at territory of 

BATU Village Unit Cooperation, Batu since 23 April until 23 May 2009. the objective 

was to investigate and described the motivation of dairy farmer to cooperation 

institution,the related factors with motivation. 

 The sample of this research was 60 dairy cattle farmers,member of BATU Village 

Unit Cooperation. The sample was chosen by simple was chose chosen random sampling. 

This research was used survey method and the research location was chosen by purposive 

sampling. 

The result showed that 43.33 percent farmers have low motivation, 16,67 percent 

have middle motivation and 40 percent have high motivation to cooperation institution 

the related factor which significant with farmer motivation were level of education 9rs= 

0,4895), knowledge about cooperation 9rs= 0,8746),livestock ownership (rs = 0,3579), 

land ownership (rs = 0,3104), family income 9rs= 0,4420). 

The variable which not significant with the motivation were ages (rs= 0,0458),the 

number of family member 9rs= 0,26730. motivation of dairy cattle farmers at the jantur 

village was not significantly different with Pesanggrahan farmers. This was shown by 

Chi Square test, x count= 0,554<x table = 0,599. 
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RINGKASAN  

MOTIVASI PETANI TERNAK SAPI PERAH TERHADAP KELEMBAGAAN 

KOPERASI 

(Studi kasus di wilayah kerja KUD Batu kelurahan Sisir Kecamatan Batu kota Batu) 

 

 Penelitian tentang motivasi petani ternak sapi perah terhadap kelembagaan koperasi ini 

dilaksanakan di wilayah kerja KUD Batu kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Penelitian 

ini berlangsung selama satu bulan, dimulai tanggal 23 April sampai dengan 23 Mei 2009. 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui motivasi petani ternak sapi perah 

terhadap kelembagaan KUD.Untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan 

motivasi petani ternak sapi perah terhadap kelembagaan KUD.Untuk mengetahui perbedaan 

motivasi pertain ternak sapi perah terhadap kelembagaan KUD antara dua desa penelitian. 

Responden penelitian adalah 60 orang petani ternak sapi perah anggota aktif KUD 

BATU. Metode yang digunakan adalah metode survey. Penentuan lokasi penelitian dilakukan 

secara purpose sampling. Desa jantur sebagai wilayah  berjarak jauh dari KUD dan desa 

pesanggrahan sebagai wilayah berjarak dekat dengan KUD. Sedangkan pegambilan sample 

dilakukan dengan metode acak sederhana (simple random sampling). 

Data yag diperoleh dianalisis secara deskriptif, dengan cara menggambarkan atau 

melukiskan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta- fakte yang sebagaimana adanya. Guna 

mempertajam analisa maka dilakukan uji korelasi pangkat spearman dalam mencari hubungan 

antara variable bebas dan variable tidak bebas. 

Hasil penelitian menunjukkan motivasi petani ternak sapi perah terhadap kelembagaan 

koperasi di wilayah kerja KUD BATU Kelurahan sisir kecamatan Batu berdistribusi rendah 

sebanyak 43,33 persen,sedang 16,67 persen dan tinggi  40 persen. Dengan demikian motivasi 
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petani ternak terhadap kelembagaan koperasi di wilayah kerja KUD BAtu kelurahan sisir 

kecamatan Batu  menunjukkan fakta berkecenderungan rendah. Hal ini disebabkan oleh 

pengetahuan tentang koperasi petani ternak yang masih rendah sehingga kurang memahami 

manfaat koperasi dalam pengembangan usaha terbak sapi perah. 

Factor- factor yang berhubungan nyata dengan motivasi peternak terhadap kelembagaan 

koperasi adalah tingkat pendidikan *rs= 0,4895) pengetahuan tentang koperasi (rs= -0,8746), 

penguasaan ternak (rs= 0,3579), penguasaan lahan (rs = 0,3104) [endapatan ekonomi keluarga 

(rs = 0,4420), sedangkan variable yang berhubungan tidak nyata dengan motivasi adalah umur 

(rs= 0,0458), jumlah anggota keluarga (rs= -0,2673). 

Faktor statistic dengan uji Khi – Kwadrat menunjukkan hasil x2 = 0,554< x2 =  0599 yang 

berarti tidak ada perbedaan nyata motivasi terhadap kelembagaan koperasi antara petani ternak di 

Desa Jantur dan Desa Pesanggrahan. Kondisi ini deisebabkan intensitas pelaksanaa penyuluhan 

dan pengetahuan koperasi yang tidak jauh berbeda antara petani ternak  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan sub sector peternakan bertujuan meningkatkan penghasilan dan daftar hidup 

rakyat terutama petani ternak. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peran serta petani 

ternak melalui peningkatan produksi usaha peternakan. Sejalan dengan itu, koperasi, khususnya 

Koperasi Unit Desa (KUD) diharapkan menjadi wadah kerja sama yang melindungi dan 

melayani petani ternak. Peran KUD dalam pengembangan sapi perah sangat penting, karena 

Jawa Timur merupakan contributor susu sapi perah. Untik memenuhi konsumsi susu rakyat 

dituntut meningkatkan perolehan susu dari anggotanya. Koperasi harus memotivasi anggota 

dengan melakukan pemberdayaan usaha sapi perah sehingga meningkat produksinya. Dengan 

peningkatan tersebut, diharapkan para motivasi anggota terhadap koperasi meningkat pula. 

Motivasi petani sapi perah terhadap kelembagaan koperasi dapat bermacam-macam, misalnya 

ingin mendapat bantuan dalam pemasaran hasil produksi susu, pengusaha makanan ternak, dan 

penyediaan kebutuhan konsumsi ternak. Motivasi terhadap KUD ini dipengaruhi adanya 

perlindungan, bimbingan, dan pemberian fasilitas dari koperasi serta keyakinan masyarakat 

bahwa menjadi anggota koperasi serta keyakinan masyarakat bahwa anggota koperasi 

mempunyai resiko yang relative kecil (Nirbito, Banu, priyono, 1986). 

Gerungan (1996) mengartikan motivasi sebagai suatu dorongan, alas an atau penggerak 

lainnya, yang berasal dari dalam diri manusia menyebabkan ia berbuat sesuatu. Motivasi timbul 

karena adanya suatu kebutuhan yang dipandang sebagai kekurangan sehingga menuntut segera 
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pemenuhannya. Sedangkan Handoko (1994)  mendefinisikan motivasi sebagai suatu tenaga atau 

factor yang terdapat dalam diri manusia, yang menimbulkan, mengarahkan dan 

mengorganisasikan tingkah lakunya. Ahmadi /(1991) menyatakan motivasi dipengaruhi oleh dua 

factor yaitu factor internal yang timbul dari dalam diri seseorang dan factor eksternal yang 

timbul dari luar, yang secara langsung menciptakan motif sebagai dorongan keinginan. 

Karakteristik individu akan mempengaruhi persepsi yang berhubungan dengan motivasi 

seseorang terhadap sesuatu. Persepsi dan motivasi seseorang dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuan, sifta kepribadian, karakteristik social, karakteristik ekonomi dan perilaku 

konsumsi. Pengalaman yang positif akan membawa seseorang berpersepsi dan bersikap baik 

terhadap sesuatu yang akan datang kemudian dan sebaliknya. Keberhasilan KUD sebagi koperasi 

penampung susu sangat tergantung dengan motivasi petani ternak sapi perah anggotanya dalam 

dalam hal produksi air susu. Untuk itu KUD harus memotivasi petani ternak agar meningkatkan 

produksi usaha sapi perahnya, misalnya dengan member layanan atau fasilitas sebagai insentif 

pendorong untuk aktif dalam kelembagaan koperasi. Dengan pengetahuan tentang motivasi 

petani ternak sapi perah maka KUD dapat menumbuhkan motivasi anggota terhadap 

kelembagaan KUD. Masalah penting lainnya mengenai perkoperasian susu adalah proses 

pembentukan koperasi tersebut umumnya bersifat top-down dan intervensi pemerintah relative 

besar dalam mengatur organisasi. Pembentukan anggota koperasi bukanlah atas dasar akumulasi 

modal anggota tetapi lebih banyak bersifat pemberian kredit ternak sapi dalam rangka kemitraan 

dengan bantuan modal dari pemerintah. Status anggota koperasi hanya berfungsi pada saat 

menjual susu segar dan pembayaran iuran wajib dan iuran pokok. Koperasi sebagai lembaga 

ekonomi dalam menjalankan menejemen tanpa pengawasan yang ketat oleh anggota, justru 

sebaliknya koperasi cenderung berkuasa mengatur anggota. (Mubyarto, 2000). 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang motivasi petani 

ternak sapi perah terhadap kelembagaan KUD, sehingga dapat dicapai keberhasilan, baik dalam 

peningkatan produksi usaha petani ternak sapi perah maupun kemajuan lembaga KUD. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas makan masalah yang dirumuskan adalah : 

1. Bagaimana motivasi petani ternak sapi perah terhadap kelembagaan KUD. 

2. Faktor – faktor apa sajakah yang berhubungan dengan motivasi petani ternak sapi perah 

terhadap kelembagaan KUD. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui motivasi petani ternak sapi perah terhadap kelembagaan KUD. 

2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan motivasi petani ternak sapi 

perah terhadap kelembagaan KUD. 

3. Untuk mengetahui perbedaan motivasi pertain ternak sapi perah terhadap kelembagaan 

KUD antara dua desa penelitian. 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu khususnya ilmu sosial 

ekonomi, praktisi pembuat kebijaksanaan kelembagaan koperasi dan perkembangan KUD 

persusuan. 

1.5 Kerangka Pikir 

Tingginya motivasi masyarakat terhadap lembaga koperasi, akan menciptakan suatu 

lingkungan yang mendukung terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Sebaliknya 

apabila masyarakat kurang termotivasi, maka akan menghambat kemajuan geraknya. Timbulnya 

minat tidak bisa lepas dari dorongan atau motivasi masyarakat terhadap kelembagaan koperasi. 
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Faktor – faktor yang mempengaruhi motivasi peternak terhadap pengembangan koperasi 

dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek internal yaitu faktor yang berasaldari dalam diri 

peternak sapi perah aspek eksternal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri peternak sapi perah, 

namun merupakan faktor internal dari dalam koperasi yang secara langsung dapat menciptakan 

motif sebagai dorongan keinginan (Ahmadi, 1991). 

Ahmadi (1991) menjelaskan pula bahwa aspek internal terdiri dari beberapa faktor yaitu 

karakter individu, karakter ekonomi dan karakter sosial masyarakat. Karakter individu meliputi 

tingkatan umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengetahuan tentang koperasi dan 

lama menjadi anggota koperasi. Karakter ekonomi meliputi jumlah ternak yang dikuasai dan 

pendapatan rumah tangga serta penguasaan lahan. Karakter sosial masyarakat meliputi norma 

atau sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat setempat dan saluran komunikasi yang 

digunakan oleh koperasi terhadap petani ternak sapi perah. 

Aspek eksternak adalah faktor perlindungan, penyuluhan, fasilitas yang diberikan koperasi 

terhadap usaha peternakan sapi perah. Perlindungan dari koperasi yang dimaksud adalah jaminan 

dari koperasi untuk membeli hasil susu petani ternak dengan harga yang layak sehingga tidak 

dirugikan pihak lain. 

Penyuluhan dari koperasi adalah pendidikan non formal tentang koperasi, tetang 

pemeliharaan sapi perah, serta peningkatan kuantitas dan kualitas susu. Sedangkan fasilitas dari 

koperasi meliputi pelayanan penampungan susu, kredit, penyediaan sapronak, makanan ternak, 

dan kebutuhan lainnya. 

Hubungan antara variabel bebas, meliputi karakter individu, karakter ekonomi, karakter 

sosial dan aspek internal koperasi dengan motivasi sebagai variabel tidak bebas dalam penelitian 

ini secara skematis dijelaskan dalam Gambar 1. 
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1.6 Hipotesis Penelitian 

1. Ada hubungan antara umur petani ternak sapi perah dengan motivasi terhadap 

kelembagaan koperasi. 

2. Ada hubungan antera tingkat pendidikan petani ternak sapi perah dengan motivasi 

terhadap kelembagaan koperasi. 

3. Ada hubungan antara jumlah anggota keluarga petani ternak sapi perah dengan motivasi 

terhadap kelembagaan koperasi. 

4. Ada hubungan antara pengetahuan tentang koperasi petani ternak sapi perah dengan 

motivasi terhadap kelembagaan koperasi. 

5. Ada hubungan antara penguasaan ternak petani ternak sapi perah dengan motivasi 

terhadap kelembagaan koperasi. 

Umur 

Jumlah Anggota Keluarga 

Pendapatan Ekonomi 

Keluarga 

Tingkat Pendidikan 

Penguasaan Lahan 

Pengetahuan Tentang 

Koperasi 

Penguasaan Ternak 

Motivasi petani ternak 

terhadap kelembagaan 

koperasi 
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6. Ada hubungan antara penguasaan lahan petani ternak sapi perah dengan motivasi 

terhadap kelembagaan koperasi. 

7. Ada hubungan antara pendapatan ekonomi keluarga petani ternak sapi perah dengan 

motivasi terhadap kelembagaan koperasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Usaha Peternakan Sapi Perah 

Indonesia memiliki prospek pengembanga industry sapi perah yang relative besar. Pertama 

dilihat dari permintaan susu oleh 250 juta penduduk, permintaan efektif yang terus berkembang 

sesuai dengan pertumbuhan perekonomian. Saat ini, produksi sangat rendah baru mencapai 30 

kebutuhan permintaan efektif. Dari sisi produksi, Indonesia memiliki padang-padang 

penggembalaan dan produksi hijauan yang berlimpah dan sebagian besar tidak digunakan 

sepanjang tahun. Dari sisi kemampuan financial baik untuk swasta maupun usaha rakyat tersedia 

relative hanya informasi tidak memasyarakat. Salah satu kelemahan kita adalah belum 

menguasaai kemampuan manajemen dan teknologi adalah Frisien Holstein. Sapi perah ini pada 

mulanya berkembang baik di propinsi friesland, Belanda, dan mempunyai kemampuan produksi 

susu tertinggi di antara sapi-sapi yang ada (Siregar, 1990). 

2.2 Motivasi 

Motivasi menurut Handoko (1994) diartikan sebagai suatu tenaga atau faktor yang terdapat 

dalam diri manusia, yang emnimbulkan, mengarahkan dan mengorganisasi tingkah lakunya. 

Sedangkan kata motif adalah suatu alas an atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat 

sesuatu/ melakukan tindakan/ bersikap tertentu. Ahmadi (2007) menyatakan bahwa motif 

diartikan sebagai dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Misalnya, apabila seseorang 

meras lapar, itu berarti dia membutuhkan atau menginginkan makanan. Motif menunjukkan 
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hubungan sistematik antara suatu respons atau suatu himpunan respons dengan keadaan 

dorongan tertentu. Apabila dorongan bawaan itu bersifat bawaan, maka motif itu hasil proses 

belajar. Begitu juga dengan As’ad (1998) menyatakan bahwa motof seringkali diartikan dengan 

istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk 

berbuat. Motif adalah yang melatarbelakangi individu berbuat untuk mencapai tujuan tertentu. 

Motif juga sering disamakan dengan  needs (dorongan / kebutuhan). Sehingga istilah motivasi 

diartikan sebagai proses dimana kelakuan digerakkan dan diarahkan. 

Motif yang sama antar anggotasuatu kelompok, merupaka cirri utama yang memegang 

peranan dalam mencapai tujuan kelompok. Tujua-tujuan bersama itu dapat bermacam-macam 

jenisnya, misalnya keuntungan ekonomis seperti pada usaha koperasi. Motif manusia merupakan 

dorongan, keinginan, hasrat, dan penggerak lainnya yang berasal dari dalam dirinya, untuk 

melakuakn sesuatu. Motif-motif itu memberi tujuan dan arah kepada tingkah laku (Gerunga, 

1996). Melalui organisasi koperasi, anggota mendapat keuntungan yang lebih banyak 

dibandingkan tidak menjadi anggota koperasi. Kekuatan – kekuatan motivasi pada proses 

pengamatan, proses komunikasi serta usaha menghubungkan koperasi dengan lingkungannya 

adalah persyaratan – persyaratan dalam manajemen koperasi (Subyakto dan Cahyono, 1983). 

Oleh karena itu Manulang (1981) menyatakan bahwa motiflah yang medorong perbuatan 

manusia. Sedangkan perbuatan ada dua macam yaitu pemikiran dan tindakan. Untuk 

menimbulakn motif manusia dapat dilakukan dengan insentif. Insentif adalah alat, motivasi, 

sarana motivsi, sarana penimbulan motif atau sarana yang menimbulkan dorongan. 
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2.3 Jenis-jenis Motif 

Ahmadi (2007) motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, 

alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. 

Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Juga tingkah laku yang disebut 

tingkah laku secara reflex dan yang berlangsung secara otomatis, mempunyai maksud tertentu 

walaupun maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia. Ditinjau dari sudut asalnya, motif-

motif manusia digolongkan ke dalam motif biogenetis, motif sosiogenetis dan motif teogenetis. 

Motif biogenetis yaitu motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan organism demi kelanjutan 

tenpat ia tinggal, asli di dalam diri orang dan berkembang dengan sendirinya. Contoh dari motif 

ini adalah motif lapar, haus, kebutuhan sexual, dan istirahat. Motif sosiogenetis adalah motif 

yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungab kebudayaan tempat ia berada dan berkembang. 

Motif ini didapat dari interaksi sosial atau hasil kebudayaan orang. Contuh motif ini adalah 

keinginan mendengar musik tertentu, membaca sejarah, oalah rag dan lain-lain. Sedangkan motif 

teogenetis berasal dari interaksi manusia dengan Tuhannya seperti nyata dalam ibadah dan 

kehidupannya sehari-hari dimana ia merealisasi norma-norma agama tertentu (Gerungan, 1996). 

2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi 

Gerungan (1998) menyatakan bahwa untuk mengetahui susunan motif yang mendorong 

seorang manusia dewasa berbuat sesuatu tidaklah mudah. Dalam hal ini patutlah dipahami lebih 

mendalam riwayat dan struktur kepribadiannya, perbuatannya sendiri, kondisi lingkungannya 

dimana perbuatan itu dilakukan dan saling hunbungan antara ketiga golongan faktor tersebut. 

Motivasi sendiri bukan sesuatu yang netral atau kekuatan yang kebal terhadap pengaruh 

faktor-faktor lain misalnya pengalaman masa lampau, taraf intelegensi, kemampuan fisik, situasi 
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lingkungan, cita-cita hidup dan sebagainya. Agar kita dapat menilai perbuatan seseorang, kita 

tidak cukup mengetahui motifnya saja, tetapi juga harus diketahui kondisi lingkungannya, adat 

kebudayaan maupun kepribadian pelaku itu sendiri. Sedangkan motivasi manusia tidak selalu 

timbul dengan sendirinya, motivasi dapat ditimbulkan, diperkembangkan dan diperkuat. Makin 

kuat motivasi seseorang, makin kuat pula usahanya untuk mencapai tujuan. Dan sebaliknya, 

makin luas dan sadar orang akan tujuan yang hendak dicapainya, maka semakin kuat pula 

motivasi untuk mencapainya (Handoko, 1994). Beberapa faktor yang berasal dari luar yang dapat 

mempengaruhi motivasi atau daya dukung minat masyarakat terhadap pengembangan koperasi 

adalah adanya perindungan, penyuluhan, dan pemberian fasilitas dari koperasi serta keyakinan 

masyarakat bahwa menjadi anggota koperasi resiko yang relative kecil, sebab dengan resiko 

yang besar dapat menyebabkan rasa takut terhadap masyarakat. 

Resiko itu dapat bersifat langsung ataupun tak langsung. Resiko langsung yaitu kehilangan 

materi yang berupa uang atau barang dagangan. Resiko tidak langsung dapat terjadi karena 

barang dagangan yang pemasarannya diserahkan koperasi, ternyata tidak selancar yang 

diharapkan, sehingga anggota merasa dirugikan, baik karena kerusakan pembayaran dan 

kemungkinan tidak lakunya barang dagangan (Nirbito, dkk, 1986). Dengan demikian perubahan 

perilaku sebagian adalah hasil tindakan yang direncanakan oleh agen pembaharu. Agen 

pembaharu adalah pekerja professional yang berusaha memperngaruhi atau mengarahkan 

keputusan motivasi selaras dengan yang diinginkan (Hanafi, 1986). 

 

2.5 Koperasi 

Nirbito, dkk (1986) mendefinisikan koperasi sebagai suatu badan kerja sama, yang bergerak 

dalam bidang ekonomi, yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hokum koperasi yang 
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tergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan usaha untuk 

memenuhi kebutuhan anggotanya, tetapi merupan kumpulan orang-orang yang menjalin 

kerjasama. Koperasi mempunyai tiga cirri utama yaitu : ciri demokratis dan ciri modern. Ciri 

demokratis adalah bahwa rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 

Sedangkan ciri terbuka adalah bahwa anggota sebagai pemilik mempunyai hak sepenuhnya 

untuk mengawasi jalannya koperasi. Dan ciri modern dimaksudkan bahwa koperasi dikelola 

secara efektif dan efisien dengan menggunakan ilmu pengetahuan, alat perlengkapan organisasi 

yang lengkap, dan adanya jabatan manajer dalam koperasi. Makan undang-undang memberikan 

klasifikasi yang tegas mengenai identitas koperasi sebagai badan usaha milik rakyat yang 

didalam pengelolaannya didasari oleh motif-motif ekonomi. Oleh karen itu koperasi tidak boleh 

dipahami semata0mata sebagai organisasi sosial (Aziz, 1993). 

 

2.6 Tujuan, Asaa dan Sendi-sendi Dasar Koperasi 

Tujuan koperasi adalah memajuakan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Sedangkan asas koperasi adalah kekeluargaan (Anonymous, 1992). 

Hendrajogi (1994) menyatakan bahwa koperasi sebagai wadah gerakan ekonomi masyarakat 

yang mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut : 

1. Mempersatukan, mengarahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, 

daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya 

pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. 

2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan masyarakat. 
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3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi. 

Sedangkan sendi-sendi dasar koperasi adalah : 

1. Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia. 

2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam 

koperasi. 

3. Pembagian sisa hasil usaha menurut jasa masing-masing anggota. 

4. Adanya pembatasan bunga atas modal. 

5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka. 

7. Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan dari prinsip dasar percaya 

pada diri sendiri. 

 

2.7 Bentuk dan Jenis Koperasi 

Kartosapoetra (1986) menyatakan bahwa bentuk koperasi menurut jenis dan berbagai bidang 

usaha dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan fungsi usaha atau kegiatan, koperasi dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu 

koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi kredit (koperasi simpan pinjam), dan 

koperasi jasa. 

2. Berdasarkan kelompok orang-orang secara homogeny mempunyai kelompok sama, 

seperti : Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Mahasiswa, Koperasi ABRI, 

Koperasi Nelayan, dan lain-lain. 

3. Berdasarkan jenis barang yang diolah, contoh : koperasi susu, koperasi kopra, koperasi 

batik, dan lain-lain. 
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Berdasarkan banyak usaha yakni : 

1. Single Purpose Coorperation (Koperasi Tunggal Usaha) yaitu koperasi yang hanya 

melakukan suatu fungsi saja dan menggarap satu jenis barang sebagai obyek 

kegiatannya. 

2. Multy Purpose Cooperation (Koperasi Serba Usaha) yaitu badan hokum koperasi yang 

menjalankan beberapa fungsi, baik sebagai koperasi produksi, koperasi konsumsi, 

maupun sebagai koperasi kredit. 

 

2.8 Kelembagaan Koperasi 

Dilihat dari sejarahnya lembaga koperasi memang dilahirkan dengan tujuan lugas untuk 

memajukan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya. Latar belakang kelahirannya telah 

memberikan cirri khusus koperasi berbeda dengan bentuk usaha yang lain. Koperasi sebagi 

bentuk seperti yang kita kenal sekarang ini dilahirkan kira-kira satu setengah abad yang lalu di 

Eropa Barat dalam suatu system sosial ekonomi kapitalis liberal yang dirasakan sebagai 

penekanan dan penghisapan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Oleh karena itu, koperasi 

selalu menampakkan wataknya yang cenderung membela diri, menunjukkan cirri-ciri manusiawi 

yang kuat dan menjunjung tinggi keadilan dan pemerataan (Hendrajogi dan Siagian, 1994). 

Hendrajogi (1994) menjelaskan, meskipun peranan ekonomi dari koperasi cukup berarti 

namun penilaian terhadap selaku badan usaha tetap negative. Hal ini dikarenakan penilaian 

masyarakat lebih ditujukan pada efek-efek koperasinya daripada kegiatan usahanya, dimana efek 

itu lebih ditekankan pada pengaruh koperasi terhadap lingkungannya. Orang yang selalu 

menuntut bahwa koperasi akan dapat berbuat terhadap lingkungannya agar : (1) meningkatkan 
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rasa solidaritas masyarakat, (2) menciptakan pemerataan kesempatan dan pendapatan, (3) 

memperkenalkan inovasi-inovasi yang mendorong produktivitas dan kemakmuran, (4) retribusi 

dan pemerataan pendapatan dan (5) mengembangkan koperasi sebagai system demokrasi dan 

dapat menggerakkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keberhasilan 

lembaga koperasi, maka dibutuhkan unsure-unsur yang sesuai dengan watak koperasi. Asa 

kekeluargaan setidaknya lebih dari unsure-unsur mikro seperti musyawarah untuk mufakat, 

pemerataan tugas dan penghasilan, keterbukaan, peningkatan status dan pendidikan serta adanya 

partisipasi aktif. Sedangkan untuk menunjang untuk diperlukan unsure makro seperti 

kepercayaan masyarakat, bantuan pengembangan, perkembangan iklim usaha. 

Kondisi lingkungan koperasi itu menentukan perkembangan kopearsi pula. Lingkungan 

yang tidak ramah, yang mengganggu apalagi memusuhi akan sangat menghambat perkembangan 

koperasi. Oleh karena itulah motivasi anggota terhadap kelembagaan koperasi menjadi faktor 

penting dalam keberhasilan koperasi (Hendarjogi dan Siagian, 1994). Perbedaan persepsi tentang 

koperasi bertitik tolak dari perbedaan kepentingan pihak yang bersangkutan dengan koperasi. 

Bagi anggota koperasi harus diartikan dan dipercayai sebagai wadah bagi kerjasama bagi 

anggota dalam bidang ekonomi berdasarkan semangat setia kawan/solidaritas dan percaya pada 

diri sendiri (Hendrajogi dan Siagian, 1994). 

Hambatan dari dalam tubuh koperasi sendiri merupakan faktor yang banyak melemahkan 

kelembagaan koperasi atau menimbulkan keragu-raguan terhadap kepercayaan pada koperasi. 

Beberapa kelemahan dalam tubuh koperasi antara lain : (1) kurang adanya setia kawanan dari 

anggota yang mengakibatkan kurangnya motivasi terhadap organisasi. (2) banyak anggota yang 

kurang memahami makna, arti dan tujuab koperasi. (3) anggota kurang dapat menggunakan hak 

dan kewajibannya sehingga kurang memiliki terhadap koperasi dan (4) penyuluhan dan 
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penerangan kepada anggota masih kurang, apalagi pada koperasi yang anggotanya besar dan 

bermukim berpancar-pancar pada beberapa desa (Kamaralsjah, dkk, 1987). Semua komponen 

tersebut harus terpenuhi agar koperasi dapat memberikan hasil yang sesuai harapan anggotanya, 

yaitu layanan optimal dalam arti adanya unsure pengayoman, perlindungan dan kemanfaatan 

ekonomi. Motif layanan ini sebagai konsekwensi watak sosial yang dimiliki koperasi sebagai 

badan usaha. Dan sebaliknya, motivasi anggota terhadap kelembagaan koperasi akan 

mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi (Nirbito, dkk, 1986) 

2.9 Fungsi dan Peran Koperasi 

Fungsi koperasi sebagaimana tercantum dalam UUD No. 25 Tahun 1992 adalah : 

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi dan masyarakat. 

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan 

masyarakat. 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian yang merupakan 

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Fungsi koperasi menurut Kamaralsyah, dkk (1987) adalah : (1) alat perjuangan ekonomi 

untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat, (2) alat pendemokrasian ekonomi nasional, (3) 

sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia, (4) alat Pembina insane masyarakat 

untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata 

perekonomian rakyat. Bagi para anggota, koperasi harus diartikan dan dipercayai sebagai wadah 
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kerjasama sesame anggota dalam bidang ekonomi berdasarkan semangat setiakawan/solidaritas 

dan percaya pada diri sendiri. Fungsi koperasi yang utama bagi anggota adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka (Hendrajogidan Siagian, 1994). 

 

2.10  Organisasi Koperasi 

Nirbito, dkk (1986) menyebutkan alat-alat perlengkapan organisasi koperasi terdiri dari 3 

bagian : (1) Rapat anggota, (2) Pengurus, (3) Badan pemeriksa. 

Kelengkapan-kelengkapan organisasi koperasi teresbut diciptakan untuk memungkinkan 

koperasi dapat berfungsi sebagai organisasi ekonomi yang modern, dinamis dan luwes tanpa 

kehilangan sifatnya selaku organisasi yang demokratis. Koperasi adalah organisasi ekonomi 

sehingga harus bekerja atas dasar norma-norma ekonomi, harus berusaha untuk memperbesar 

volume usaha dan mencari keuntungan. Namun, sebagai organisasi ekonomi yang berwatak 

sosial maka dalam jejak usahanya koperasi harus mengutamakan pelayanan pada anggotanya, 

karena memenag untuk memperoleh pelayanan seharian itulah orang tertarik untuk menjadi 

anggota koperasi (Hendrajogi dan Siagian, 1994). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Koperasi Unit Desa (KUD) BATU Kelurahan Sisir 

Kecamatan Batu Kota Batu dengan pertimbangan bahwa KUD BATU merupakan salah satu 

sentra peternakan sapi perah dengan populasi sapi perah yang banyak dan produksi susu yang 

cukup tinggi, pengambilan data dilakukan selama satu bulan mulai tanggal 23 Mei sampai 23 

Juni 2009. 

 

3.2 Responden Penelitian 

Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah petani ternak sapi perah anggota aktif 

Koperasi Unit Desa (KUD) BATU kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Criteria aktif 

yang disebut adalah 1) terdaftar di buku anggota KUD, 2) menyetor susu ke KUD. Sedangkan 

sampel yang ditentukan adalah 60 orang, terdiri dari 30 orang petani ternak Desa Jnatur dan 30 

orang petani ternak Desa pesanggrahan. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode survey dimana informasi dikumpulkan dari sebagian 

populasi untuk mewakili seluruh populasi dengan menggunakan kuesioner, dan wawancara 

langsung kepada para petani ternak sapi perah. 

Metode pengambilan sampel sebagai responden dilakukan dengan metode acak sederhana 

(simple random sampling) yaitu sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit 
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penelitian atau satuan elementer populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih sebagai 

sampel.  

 

3.4 Analisa Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara deskriptif dengan cara menggambarkan 

atau melukiskan keadaan secara obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak sebagaimana adanya. Analisa data penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran motivasi petani ternak terhadap kelembagaan koperasi dan faktor-faktor sosial 

ekonomi yang berhubungan dengan motivasi tersebut. 

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada responden 

berdasrkan kuesioner yang telah dipersiapkan dahulu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

kepustakaan dan informasi dari lembaga atau instansi yang terkait dengan topic dalam penelitian 

ini. 

Tahap-tahap analisa data pada penelitian ini adalah menurut Koentjaraningrat (1986) sebagai 

berikut : 

1. Editing : proses pengeditan data dengan melakukan pengecekan data apakah data 

tersebut sudah terjawab baik dan siap dilakukan proses selanjutnya. 

2. Koding : proses pengklasifikasian jawaban-jawaban responden menurut jenisnya dengan 

cara memberi kode pada jawaban-jawaban tersebut setelah melalui proses editing. 

3. Tabulasi : proses pengelompokan jawaban-jawaban yang sama dan penjumlahan secara 

teliti dan teratur disertai dengan pembuatan table. 
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4. Menghitung frekwensi : pada akhir tahap koding akan diperoleh distribusi data dalam 

frekwensi tertentu pada masing-masing kategori yang ada. Data ini kemudian dihitung 

frekwensinya dengan cara talling atau mengijir. 

Hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dapat diketahui dengan uji statistic 

dengan menggunakan metode korelasi pangkat Spearmen (Dajan, 1984)dengan rumus sebagai 

berikut : 
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Besar T merupakan faktor korelasi bagi tiap kelompok dengan rangking yang sama, yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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dimana, t = jumlah variable yang memiliki rangking sama. Sedangkan untuk pengujian hipotesis, 

digunakan rumus sebagai berikut: 
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keterangan rumus: 

rs  = Koefisien korelasi X dan Y 

X  = Variabel bebas 

Y  = Variabel tidak bebas 

Rx  = Rangking variabel bebas 

Ry  = Rangking variabel tidak bebas 
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N = Jumlah sampel 

d
2
 = Jumlah kuadrat beda antara Rx dan Ry 
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dimana,  fo = frekwensi observasi 

 fh = frekwensi diharapkan 

 

3.5 Klasifikasi dan interpretasi data 

Untuk mempermudah analisa data hasil penelitian disusun daftar jawaban atas pertanyaan 

kedalam kelompok-kelompok dan diberi nilai sesuai dengan bobotnya. Contoh, untuk variabel 

umur diketahui umur responden tertinggi yaitu 60 dan terendah 25. Kemudian dengan skala 

Likhert dibuat 3 kategori yakni muda, sedang dan tua. Selanjutnya dengan menggunakan 

distribusi frekwensi (Sudjana, 1989) diperoleh kelas interval (P) sebagai berikut : 

P= R⁄I 

Dimana, R  = Rentang kelas interval 

= Nilai tertinggi – nilai terendah 

= 60 – 25 

= 35 

     P = 35 ⁄3 = 11,7  

Jadi dengan menambahkan umur termuda dengan kelas interval (P), diperoleh rentang umur 

kategori muda; 25 – 37, sedang, > 37 – 49 dan tua, > 49 – 60. Berdasarkan perhitungan tersebut 

maka diperoleh klasifikasi dan interpretasi data dari variabel-variabel lain sebagai berikut : 

Umur (tahun)        Kategori 

25 – 37        Muda 
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>37 – 49        Sedang 

>49 – 60        Tua 

Tingkat pendidikan (tahun)      Kategori 

6- 9         Rendah 

>9 – 12        Sedang 

>12 – 16        Tinggi 

Jumlah anggota Keluarga (orang)     Kategori 

1 – 3         Sedikit 

>3 – 5         Sedang 

>5 – 6         Banyak 

Pengetahuan tentang koperasi (skor)    Kategori 

45 – 72,7        Rendah 

>72,7 – 100,3        Sedang 

>100,3 – 128        Tinggi 

Lama menjadi anggota (tahun)     Kategori 

3 – 7,7         Sebentar 

>7,7 – 12,3        Sedang 

>12,3 – 17        Lama 

Penguasaan ternak (ST)      Kategori 

1 – 3         Sedikit 

>3 – 6         Sedang 

>6 – 8         Banyak 

Penguasaan Lahan (ha)      Kategori 
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0,1 – 2,4        Sempit 

>2,4 – 4,7        Sedang 

>2,4 – 7        Luas 

Pendapatan ekonomi keluarga (rupiah)    Kategori 

115.000 – 1.060.000       Rendah 

>1.060.000 – 2.005.000      Sedang 

>2.005.000 – 2.950.000      Tinggi 

Perlindungan koperasi (skor)     Kategori 

10 – 14        Kurang baik 

>14 – 18        Sedang 

>18- 22        Baik 

Penyuluhan Koperasi (skor)      Kategori 

10 – 14        Kurang baik 

>14 – 18        Sedang 

>18 – 22        Baik 

Fasilitas koperasi (skor)      Kategori 

24 – 30,7        Kurang baik 

>30,7 – 37,3        Sedang 

>37,3 – 44        Baik 
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3.6 Definisi Operasional 

1. Variabel terpengaruh : 

Motivasi adalah suatu tenaga atau faktor yang terdapat dalam diri manusia, yang 

menimbulkan, mengarahkan dan mengorganisasi tingkah lakunya (Handoko, 1994). 

Dalam hal ini motivasi petani ternak sapi perah terhadap kelembagaan koperasi 

ditunjukkan oleh dua indicator yaitu : karakter individu dan karakter ekonomi. 

Berdasarka dua indicator tersebut dibuat 10 pernyataan (pertanyaan) dengan 

menggunakan skala sikap (skala likert). Jawaban pernyataan (respon) dibuat dalam skala 

dengan lima kategori sehingga untuk pernyataan yang mendukung kelembagaan koperasi 

sebagai berikut : 

● Sangat setuju     dengan skor 5 

● Setuju      dengan skor 4 

● Ragu-ragu      dengan skor 3 

● Tidak setuju      dengan skor 2 

● Sangat setuju     dengan skor 1 

Namun untuk pernyataan yang tidak mendukung kelembagaan koperasi jawaban dirubah 

dalam angka yang merupakan kebalikan dari skor untuk pernyataan yang mendukung 

kelembagaan koperasi yaitu : 

● Sangat setuju     dengan skor 1 

● Setuju      dengan skor 2 

● Ragu-ragu      dengan skor 3 

● Tidak setuju      dengan skor 4 

● Sangat tidak setuju     dengan skor 5 
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2. Variabel Penagruh 

● Umur adalah usia responden yang dihitung berdasrkan tanggal kelahiran hingga 

penelitian dilaksanakan. 

● Tingkat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peternak. 

● Anggota keluarga adalah semua orang dalam keluarga petani ternak sapi perah yang 

kebutuhan hidupnya masih menjadi tanggungan individu kepala keluarga petani ternak 

sapi perah dihitung dengan satuan orang. 

● Penguasaan ternak sapi perah yang dimaksud adalah jumlah ternak sapi perah yang 

diusahakan atau dipelihara oleh petani ternak baik milik sendiri atau bukan milik sendiri, 

dihitung dengan satuan unit ternak. 

● Penguasaan lahan adalah jumlah luas lahan yang dianggap baik lahan milik sendiri atau 

lahan bukan milik sendiri meliputi tegal, sawah, kebun dan pekarangan dihitung dalam 

hektar. 

● Pendapatan ekonomi keluarga adalah jumlah pendapatan uang yang diterima kepala 

keluarga dari pekerjaan sampingan setiap bulan, dinyatakan dalam rupiah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum 

Wilayah kerja KUD BATU Kelurahan Sisir Kecamatan Batu kota Batu terletak pada 

ketinggian 690 – 1.700 meter di atas permukaan laut. Topografi daerah ini merupakan 

pegunungan. Suhu rata – rata di daerah ini adalah 20º Celcius dengan curah hujan rata – rata 

1.830 mm
3 

per tahun serta kelembaban relative 84%. 

KUD Batu terletak di kota Batu. Batas – batas kecamatan Batu adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara  : Kecamatan Sidomulyo 

 Sebelah selatan  : Kecamatan Beji 

 Sebelah barat  : Kecamatan Ngaglik 

 Sebelah Timur  : Kecamatan Temas 

Saat ini KUD Batu melingkupi wilayah kerja kecamatan Batu terdiri dari 24 desa dengan 

jumlah penduduk sekitar 8000 juta jiwa serta menempati daerah seluas 19.908,73 Ha. Ke dua 

puluh empat desa tersebut adalah : 1) kel. Sisir, 2) kel. Ngaglik, 3) desa Pesanggrahan, 4) kel. 

Songgokerto, 5) kel. Temas, 6) desa Oro – oro Ombo, 7) desa Sidomulyo 8)desa Sumberejo 9) 

desa Punten 10) desa Tulungrejo 11)Sumbergondo 120Desa Bulukerto 13) desa Bumiaji 14)desa 

Pandanrejo 15)desa Gunungsari 16)desa Giripurno 17)desa Sumberbrantas 18)desa Torongrejo 

19)desa Mojorejo 20)desa Beji 21)desa Junrejo 22)desa Tlekung 23)desa Dadaprejo 24)desa 

Pendem. 
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Kondisi wilayah kerja ini cocok bagi pengembangan usaha peternakan sapi perah,selain 

ketinggian tempat yang memadai juga ketersediaan lahan yang cukup bagi penanaman hijauan 

makanan ternak. Oleh karena itu,sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani 

dan peternak. Untuk itulah pihak KUD memusatkan perhatian pada penampungan susu sapi 

perah untuk di jual ke pabrik pengolahan susu, yaitu Nestle. 

4.2 Usaha Ternak Sapi Perah Penduduk 

 Usaha sapi perah penduduk di wilayah kerja KUD Batu sebagian besar usaha kecil 

dengan penguasaan ternak rata-rata 2-3 ekor. Jumlah populasi ternak sapi perah secara 

keseluruhan adalah : 

Tabel 1.  Jumlah populasi ternak sapi perah yang ada di wilayah kerja KUD Batu Kelurahan Sisir 

Kecamatan Batu Kota Batu 

 

Uraian Th. 2008 Th. 2007 

Jantan  

Pedet 

Dewasa 

Betina  

Pedet 

Dara bunting 

Dara tidak bunting 

Kering bunting 

Kering tidak bunting 

Laktasi bunting 

Laktasi tidak bunting 

 

574 

213 

 

544 

775 

369 

431 

133 

875 

869 

 

547 

312 

 

544 

456 

369 

431 

133 

876 

869 

Jumlah 4.756 4.438 
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Harga pembelian susu sapi perah dari anggota ditetapkan berdasarkan jumlah produksi 

(liter) yang disetor, BJ (berat jenis) dan kadar lemak susu. Untuk itu KUD melakukan uji BJ, uji 

lemak dan uji organoleptik untuk menghindari pemalsuan susu, sepeti dengan penambahan 

garam, gula atau zat lain ke dalam air susu. 

Petani ternak untuk menyetor susu di tempat – tempat penampungan yang telah disediakan 

KUD sebanyak 7 tempat pelayanan koperasi. Petani ternakmempunyai hak untuk mendapatkan 

uang hasil setor susu setiap 10 hari sekali atau 3 kali dalam sebulan. Dalam hal ini, KUD 

mewujudkan perlindungan kepada anggota dengan penetapan harga standart KUD yaitu 3000,- 

untuk susu dengan BJ 1.023 dan kadar lemak 4%. 

Susu yang ditampung KUD, sementara di simpan di fasilitas pendingin plate cooler, 

dengan suhu 4º Celcius. Selanjutnya susu disetor ke pabrik Nestle satu hari sekali. Untuk 

mengangkut susu KUD mempunyai sarana 2 buah mobil tangki berkapasitas 7000 liter. 

Pihak Nestle selanjutnya membayar susu setoran tersebut tiap 10 hari sekali berdasarkan 

jumlah berat susu (kilogram), TS (total solid) susu, TPC (Total Plane Cone) atau kandungan 

bakteri susu. 

Petani ternak sapi perah dalam kegiatan usahanya sangat tergantung dengan keberadaan 

KUD Batu. KUD inilah satu – satunya pihak yang menjadi penampung hasil susu dari anggota 

dikarenakan hanya KUD yang memiliki fasilitas penyimpanan susu di daerah tersebut. Selain itu 

petani ternak mendapatkan sarana produksi, seperti pakan konsentrasi dari KUD. Apalagi pihak 

KUD mempunyai pabrik pemgolahan makanan ternak yang mengakomodasi kebutuhan 

pembelian dengan system kredit. 
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Ketergantungan petani ternak yang lain yaitu adanya fasilitas dokter hewan,inseminasi 

buatan (IB) serta penyuluhan,dari KUD. Petani ternak sangat keberatan apabila mencari fasilitas 

tersebut diluar KUD dikarenakan biaya yang mahal. Sedangkan KUD melayani 

pengobatan,inseminasi buatan sekaligus penyuluhan dengan biaya relatif murah. 

Untuk mempermudah pelayanan tersebut pihak KUD membentuk kelompok-kelompok 

ternak dengan diketahui seorang dari anggota kelompok dengan maksud menjadi penghubung 

antara KUD dan petani ternak. Biasanya ketua kelompok membawa laporan permintaan layanan 

IB dan kesehatan hewan dari anggota di desa-desa ke KUD setiap pagi hari. Selanjutnya dokter 

hewan atau petugas IB akan dating pada siang harimya untuk memberi layanan sekaligus 

penyuluhan secara langsung. 

4.3 Sejarah KUD Batu 

 Berdasarkan surat keputusan Bupati Kdh. TK II Malang Nomor : D.2075/K/1972 tanggal 

: 20 Oktober 1972,di kecamatan Batu didirikan sebuah Lembaga Perekonomian yang bernama 

Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Tahun 1976 BUUD Kec. Batu,yaitu Kop. Buah –buahan 

“Malusiana”,kop sayur – mayur “Puskopmasa”,Kop. Bunga “Mawar” dan Kop. Susu 

“Tirtowaluyo”. 

 Berdasarkan Inpres No. 2 tahun 1978 tentang : pembentukan, koperasi Unit Desa,maka 

pada tanggal 26 April 1978 BUUD kec. Batu menyelenggarakan rapat anggota yang 

memutuskan mendirikan Koperasi Unit Desa dengan “BEBARENGAN ANGGAYUH 

TENTREM URIP” DISINGKAT KUD “BATU” 
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 Badan hukum :No. 4098/BH/78 Tgl. 5 oktober 1978. Anggaran Dasar KUD “BATU” 

mengalami beberapa kali perubahan,karena menyesuaikan situ7asi dan kondisi. Perubahan 

Anggaran Dasar terakhir : 518/03 – PAD/422.402/2004 tgl 1 Juli 2004. Dalam perjalanan sejak 

awal berdirinya dengan modal yang sangat minim/ peralihan BUUD, berkat tekad bersama serta 

ketekunan segenap perangkat organisasi dan dukungan anggota,KUD  “BATU” terus 

berkembang sebagaimana keberadaannya yang sekarang ini. 

4.4 Struktur Organisasi KUD Batu 

 Pengorganisasian adalah suatu tindakan untuk menetapkan, menggolongkan dan 

mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang perlu dalam rangka mencapai tujuan 

perusahaan. Tujuan pengorganisasian adalah untuk berperan serta dalam menyumbangkan secara 

kongkrit kearah tercapainya tujuan yang dikehendaki dan diusahakan oleh sekelompok manusia. 

 Struktur KUD “BATU” ditetapkan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi RAT yang diadakan setiap setahun sekali berfungsi menetapkan 

Anggaran Dasar,Anggaran Belanja,pengesahan rencana kerja,mengangkat dan memperhatikan 

pengurus,badan penasehat serta pemeriksa. Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari- 

hari,pengurus dibantu oleh beberapa kepala bagian dan kepala unit yang dipilih dan diangkat 

oleh pengurus serta sejumlah karyawan. 

 Seluruh karyawan KUD “BATU” memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing 

sesuai dengan bidangnya. Kewajiban karyawan adalah melaksanakan tugas yang telah ditetapkan 

oleh kepala bagian masing-masing, menaati semua ketentuan yang berlaku,melaporkan semua 

hasil kegiatan kepada atasan sesuai dengan tugas ,masing-masing. Untuk lebih jelasnya struktur 

organisasi KUD “BATU” dapat dilihat pada bagan berikut ini : 
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4.5 Motivasi Petani Ternak Terhadap kelembagaan Koperasi 

 Motivasi adalah kecenderungan dorongan perbuatan petani ternak sapi perah anggota 

KUD untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota KUD untuk melaksanakan hak 

dan kewajiban sebagai anggota KUD. Motivasi petani ternak anggota KUD dapat diukur dengan 

pemberian nilai atau skor terhadap perbuatan anggota dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

sebagai anggota KUD. 

 Distribusi kuantitas dan kualitas atau nilai skor motivasi petani ternak sapi perah terhadap 

kelembagaan KUD BATU Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Dapat dilihat secara rinsi 

pada tabel 2. Distribusi motivasi petani ternak sapi perah terhadap kelembagaan KUD BATU 

Kelurahan Sisir Kecamatan Batu kota Batu 

Tabel 2.  Distribusi motivasi petani ternak sapi perah terhadap kelembagaan KUD BATU 

Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu 

 

No. 
Kategori 

Motivasi (skor) 

Jumlah 
Jumlah skor 

N % 

1. 

2. 

3. 

Rendah 

Sedang 

Tinggi  

26 

10 

24 

43.33 

16.67 

40.00 

1277 

710 

2181 

 Jumlah 60 100 4168 

        Sumber: Data primer diolah 

 

 Tabel 2. Menunjukkan bahwa sebagian besar petani ternak (43.33%) bermotivasi rendah 

yaitu 26 orang, kemudian motivasi tinggi 24 orang (40%) dan motivasi sedang 10 orang 

(16,67%) jumlah skor motivasi petani ternak bermotivasi rendah 1277 dengan rata-rata 49.12 

motivasi sedang 710 dengan rata-rata 71 dan motivasi tinggi 2181 dengan rata-rata 90.88. 
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 Data diatas menunjukkan motivasi petani ternak sapi perah terhadap kelembagaan KUD 

cenderung rendah. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan tentang koperasi petani ternak yang 

masih rendah sehingga kurang memahami manfaat koperasi dalam pengembangan usaha ternak 

sapi perah. Akibatnya mereka enggan memanfaatkan hak sebagai anggota KUD, misalnya hak 

mengambil kredit. 

 Perlindungan dan fasilitas koperasi juga kurang dirasakan manfaatnya oleh semua 

anggota sehingga minat menjadi anggota KUD kurang. Kepercayaan kepada KUD juga belum 

sepenuhnya timbul dikarenakan penyuluhan kepada anggota belum dilakukan dengan rutin atau 

intensitasnya masih kurang. Kamarasjak dkk (1987) menyatakan bahwa hambatan dari dalam 

tubuh koperasi sendiri merupakan faktor yang melemahkan kelembagaan koperasi sehingga 

menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpercayaan pada koperasi. 

4.6 Faktor –faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Petani Ternak Sapi Perah 

 Faktor yang mempengaruhi motivasi petani ternak terhadap kelembagaan koperasi dapat 

dikelompokan dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi, pertama karakter 

individu terdirir dari umur,tingkat pendidiksan,jumlah anggota keluarga,pengetahuan tentang 

koperasi dan lama menjadi anggota koperasi. Kedua,karakter ekonomi meliputi penguasaan 

lahan dan pendapatan ekonomi dan ketiga ,karakter social yaitu norma system social serta 

saluran komunikasi. 

 Faktor ekternal yang mempengaruhi adalah perlindungan dari koperasi, penyuluhan, 

fasilitas yang diberikan koperasi, citra petani ternak terhadap kepengurusan koperasi, dan citra 

petani ternak terhadap lembaga koperasi. 
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4.7 Umur 

 Umur adalah usia petani ternak sapi perah yang dihitung sejak petani ternak dilahirkan 

sampai dengan penelitian ini dilaksanakan dihitung dengan tahun. Distribusi antara umur petani 

ternak dengan motivasi terhadap kelembagaan koperasi dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Distribusi umur dengan motivasi petani ternak sapi perah terhadap kelembagaan KUD 

BATU Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. 

 

Motivasi 
Kategori Umur (tahun) 

Jumlah Muda Sedang Tua 

 

Rendah 

 

 

Sedang 

 

 

Tinggi  

 

4 

(6,67%) 

 

1 

(1,67%) 

 

6 

(10%) 

 

12 

(20%) 

 

4 

(6,67%) 

 

10 

(16,7%) 

 

10 

(16,7%) 

 

5 

(8,33%) 

 

8 

(13,3%) 

 

26 

(43,3%) 

 

10 

(16,7%) 

 

24 

(40%) 

Jumlah 11 

(18,3%) 

26 

(43,4%) 

23 

(38,3%) 

60 

(100%) 

 

  

Distribusi umur pada Tabel 3 di atas menunjukkan sebagian besar petani ternak (43.3%) 

berumur sedang yaitu 26 orang. Kemudian 11 orang (18.3%) berumur muda dan 23 orang 

(38.3%) berumur tua. 

 Petani ternak umur muda memiliki rata-rata skor yang paling rendah yaitu 61.09. 

sedangkan rata- rata skor tertinggi terhadap pada petani ternak berumur sedang (72,69). Petani 

ternak umur tua rata- rata skor 69.83. 

 Motivasi petani ternak berumur muda cenderung rendah dan hanya meneruskan usaha 

keluarganya. Pengalaman usaha dan keanggotaan mereka dalam KUD masih sebentar sehinggan 
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kurang memahami arti penting koperasi. Akibatnya mereka enggan memanfaatkan fasilitas 

kredit koperasi serta tidak mengajukan usul atau saran untuk perbaikan koperasi. 

 Dalam mengahdiri rapat anggota tahunan dan mengajukan usul atau saran ke KUD maka 

petani ternak berumur sedang lebih sering dikarenakan mereka banyak yang menjadi ketua 

kelompok yang berarti juga keanggotaannya dalam KUD sedah lama sehingga motivasinya 

tinggi. Sedangkan petani ternak umur tua meski tidak aktif dalam kegiatan KUD namun 

terbiasaberhubungan dengan pihak koperasi misalnya dalam hal kredit. 

ttabel = 2,002, sehingga hipotesa ditolak. Angka ini menunjukkan hubungan tidak nyata yang 

berarti semakin tua umur petani ternak tidak diikuti dengan semakin tingginya motivasi terhadap 

kelembagaan koperasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gonzales dan Kusumohadi (1989) 

bahwa umur bukan merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi petani ternak sapi perah 

terhadap kelembagaan koperasi. 

4.8 Tingkat Pendidikan Responden 

 Tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh petani ternak 

sapi perah dalam bangku sekolah yang dihitung dalam tahun. Hubungan antara variable tingkat 

pendidikan dengan motivasi terhadap kelembagaan koperasi dapat dilihat pada tabel 4 
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Tabel 4.  Distribusi tingkat pendidikan dengan motivasi petani ternak sapi perah terhadap 

kelemgaan KUD BATU Kelurahan Sisir Kecamatan Batu kota Batu. 

 

Motivasi 
Kategori Tingkat Pendidikan (tahun) 

Jumlah Rendah Sedang Tinggi 

 

Rendah 

 

 

Sedang 

 

 

Tinggi  

 

23 

(38,3%) 

 

9 

(15%) 

 

18 

(30%) 

 

2 

(3,33%) 

 

1 

(1,67%) 

 

6 

(10%) 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

(1,67%) 

 

25 

(41,7%) 

 

10 

(16,7%) 

 

25 

(41,7%) 

Jumlah 50 

(83,3%) 

9 

(15%) 

1 

(1,67%) 

60 

(100%) 
Sumber: Data primer diolah 

  

Pada data distribusi diatas, sebagian besar petani ternak yaitu 50 orang (83,3%) memiliki 

tingkat pendidikan yang rendah yaitu SD atau SMP, 9 orang (15%) berpendidikan sedang atau 

SMU dan 1 orang (1,67%). Petani ternak berpendidikan rendah rata-rata skor motivasinya paling 

rendah yaitu 65,18 kemudian petani ternak pendidikan sedang 90 dan tertinggi terdapat pada 

petani ternak berpendidikan tinggi yaitu 99. 

 Pada petani ternak berpendidikan rendah sebagian besar motivasinya rendah pula. Dari 

data ini bisa disimpulkan bahwa petani ternak berpendidikan rendah cenderung bermotivasi 

rendah jadi semakin tingkat pendidikan semakin tinggi pula motivasi petani ternak. 

 Petani ternak yang tamat SD atau SMP motivasinya cenderung rendah dikarenakan 

pengetahuan yang kurang tentang hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi sehingga tidak 

bisa membedakan yang mana merupakan hak dan yang mana kewajiban. Sedangkan petani 
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ternak tamat SMU sebagian besar motivasinya tinggi (6 orang) dan sebagian kecil (2 orang) 

rendah. 

 Hal ini sesuai dengan hasil uhi korelasi variable yaitu rs = 0,4859 dan thitung =4,275>ttabel = 

2,002 yang berarti hipotesis diterima yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin 

tinggi motivasi petani etrnak terhadap kelembagaan koperasi. 

 Gonzales (1998) menyatakan bahwa pengadopsian inovasi akan lebih cepat pada orang 

yang berpendidikan tinggi. Sedangakn Aziz (1993) menyebutkan bahwa salah satu permasalahan 

dalam membudayakan gerakan koperasi adalah sumberdaya manusi pedesaan yang belum 

mengeyam pendidikan tinggi. 

4.9 Jumlah Anggota Keluarga 

 Jumlah anggota keluarga adalah semua orang dalam keluarga petani ternak sapi perah 

yang kebutuhan hidupnya masih menjadi tanggungan individu kepada keluarga petani ternak 

sapi perah dihitung dengan satuan orang. Distribusi antara variable jumlah anggota keluarga 

dengan motivasi terhadap kelembagaan koperasi dapat dilihat pada tabel 5. 

 Setengah dari jumlah petani ternak (30 orang) mempunyai jumlah amggota keluarga 

sedang yaitu antara 3-5 orang, 27 orang (45%) jumlah anggota keluarga sedikit dan 3 orang (5%) 

dengan jumlah anggota keluarga banyak. 

 Rata-rata skor motivasi tertinggi (75,85) terdapat pada petani ternak dengan jumlah 

anggota keluarga sedikit dan terendah (62,67) pada petani ternak dengan jumlah anggota 

keluarga banyak. Petani ternak yang jumlah anggota keluarganya sedang skornya 64,4 
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Tabel 5.  Distribusi jumlah anggota keluarga dengan motivasi petani ternak sapi perah terhadap 

kelembagaan KUD BATU Keluarga Sisir Kecamatan Batu kota Batu. 

Motivasi 
Kategori Jumlah Anggota Keluarga (tahun) 

Jumlah Sedikit Sedang Banyak 

 

Rendah 

 

 

Sedang 

 

 

Tinggi  

 

12 

(20%) 

 

4 

(6,67%) 

 

11 

(18,3%) 

 

13 

(21,7%) 

 

6 

(10%) 

 

11 

(18,3%) 

 

1 

(21,7%) 

 

0 

 

 

2 

(3,33%) 

 

26 

(43,3%) 

 

10 

(16,7%) 

 

24 

(40%) 

Jumlah 27 

(45%) 

30 

(5%) 

3 

(5%) 

60 

(100%) 
Sumber: Data primer diolah 

  

Petani ternak berkeluarga banyak sudah merasa cukup dalam ekonomi sehingga tidak 

ingin mengembangkan usaha sapi perahnya. Selain itu jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak 

mencukupi sehingga mereka enggan mengambil kredit sapi perah atau modal ke koperasi. 

 Sedangkan petani ternak jumlah anggota keluarga sedikit masih memiliki tenaga kerja 

yang cukup untuk menambah kredit sapi perah atau memanfaatkan hak lain sebagai anggota 

koperasi. Petani ternak ini mempunyai waktu dan tenaga cukup untuk memikirkan 

pengembangan usahanya dikarenakan jumlah ternaknya sedikit. Jumlah anggota keluarga 

semakin besar kesempatannya. 

 Hasil uji korelasi variable jumlah anggota keluarga dengan motivasi adalah rs = -0,2673 

dan thitung -2,113,<ttabel =2,002 yang berarti hipotesis ditolak. Namun dari hasil tersebut terdapat 

hubungan negative nyata yang berarti semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin 

rendah motivasi petani ternak terhadap kelembagaan koperasi. 
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 Anggota keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan 

misalnya dalam pengambilan kredit sapi perah dari koperasi karena anggota ikut member saran 

atau pertimbangan pada kepala keluarga. Soekartawi (1988) menyatakan bahwa anggota 

keluarga sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

menerima suatu inovasi baru. Hal ini sejalan pendapat Soejono (1986) yang menyatakan jumlah 

anggota keluarga juga berpengaruh terhadap penerapan teknologi baru. 

4.10 Pengetahuan tentang koperasi 

 Pengetahuan tentang koperasi adalah fakta dan data yang diketahui petani ternak tentang 

hak dan kewajiban sebagai anggota KUD serta kepengurusandalam pencapaian tujuan KUD, 

dihitung dengan skor. Distribusi antara variable pengetahuan tentang koperasi dan motivasi lebih 

terdapat dalam Tabel 6. 

Tabel 6.  Distribusi pengetahuan tentang koperasi dengan motivasi petani ternak sapi perah 

terhadap kelembagaan KUD BATU kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu 

Motivasi 
Kategori Pengetahuan (skor) 

Jumlah Rendah Sedang Tinggi  

 

Rendah 

 

 

Sedang 

 

 

Tinggi  

 

13 

(21,7%) 

 

4 

(6,67%) 

 

11 

(18,3%) 

 

8 

(13,3%) 

 

4 

(6,67%) 

 

7 

(11,7%) 

 

5 

(21,7%) 

 

2 

(3,33%) 

 

6 

(10%) 

 

26 

(43,3%) 

 

10 

(16,7%) 

 

24 

(40%) 

Jumlah 28 

(46,7%) 

19 

(31,7%) 

13 

(21,7%) 

60 

(100%) 
Sumber : Data primer diolah 
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 Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar petani ternak yaitu 28 orang (46,7%) 

pengetahuan tentang koperasi rendah, 19 orang (31,7%) sedang dan 13 orang (21,7%) tinggi. 

Petani ternak berpengetahuan rendah rata-rata tidak mampu membedakan nama hak dan 

kewajiban sebagai anggota koperasi. Sebagian lagi tidak tahu tentang cara meminjam kredit dari 

koperasi,cara menyimpan uang di koperasi,serta cara memperoleh fasilitas koperasi yang lain. 

Selain itu petani ternak itu kurang memahami bidang kerja koperasi dalam upaya 

mensejahterakan anggotanya. 

 Petani ternak berpengetahuan rendah rata-rata skor motivasinya rendah(52,93) pula, 

sedangkan pengetahuan sedang 77,42 dan pengetahuan tinggi 93,46. 

Dan dari data diatas dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan tentang koperasi maka 

semakin tinggi pula motivasi terhadap kelembagaan koperasi maka semakin tinggi pila motivasi 

terhadap kelembagaan koperasi dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hasil uji korelasi variable 

pengetahuan tentang koperasi dengan rs = 0,8746 dan thitung =13,739>ttabel 2,002 yang berarti 

hipotesis diterima. 

4.11 Penguasaan Ternak Sapi Perah 

 Pengetahuan ternak adalah jumlah ternak sapi perah yang diusahakan atau dipelihara oleh 

petani ternak sapi perah baik milik sendiri maupun bukan milik sendiri dihitung dengan satuan 

unit ternak. Distribusi penguasaan ternak sapi perah dan motivasi terhadap kelembagaan koperasi 

dapat dilihat pada tabel 7. 

 

 



50 

 

Tabel 7.  Distribusi penguasaan ternak sapi perah dengan motivasi petani ternak sapi perah 

terhadap kelembagaan KUD BATU kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu. 

Motivasi 
Kategori Penguasaan Ternak (ST) 

Jumlah Sedikit Sedang Banyak 

 

Rendah 

 

 

Sedang 

 

 

Tinggi  

 

14 

(23,3%) 

 

4 

(6,67%) 

 

11 

(18,3%) 

 

10 

(16,7%) 

 

5 

(8,33%) 

 

11 

(18,3%) 

 

2 

(3,33%) 

 

1 

(1,67%) 

 

2 

(3,33%) 

 

26 

(43,3%) 

 

10 

(16,7%) 

 

24 

(40%) 

Jumlah 29 

(48,3%) 

26 

(43,3%) 

5 

(8,33%) 

60 

(100%) 

Sumber : Data primer diolah 

 Tabel distribusi diatas menunjukkan sejumlah besar petani ternak menguasai ternak 

sedikit yaitu 29 orang (48,35) sedangkan 26 orang (43,3%) menguasai ternak dalam jumlah 

sedang dan 5 orang (8,33) menguasai banyak ternak. Sebagian besar petani ternak memang 

memiliki jumlah ternak sedikit dan hanya mengelola ternak milik sendiri antara 1-3 ekor saja. 

Sedangkan besar juga merupakan ternak local dalam arti bukan ternak hasil kredit ke koperasi 

melainkan dibeli dengan modal sendiri. 

 Rata-rata skor motivasi petani ternak dengan penguasaan ternak sedikit terlihat paling 

rendah yaitu 62,21. Angka ini lebih rendah disbanding petani ternak dengan penguasaan sedang 

(74,88) dan petani ternak dengan penguasaan banyak (83,40). Angka dalam tabel 7. 

Menunjukkan bahwa semakin banyak penguasaan ternak semakin besar pila skor motivasi 

terhadap kelembagaan koperasi. Faktor utamanya adalah petani ternak sedikit kurang berani 

mengambil kredit ternak ke koperasi meskipun persyaratan yang ditetapkan sudah cukup mudah. 
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 Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hendrajogi dan Siagian (1994) bahwa rata-rata 

penduduk desa masih mempunyai mental kurang berani mengambil resiko terhadap usaha. 

Mereka mengelola usaha berdasar prinsip mencoba sedikit dahulu apabila berhasil baru akan 

meningkatkan usahanya. Sedangkan petani ternak yang maju sudah berani mengambil kredit ke 

koperasi untuk mengembangkan usahanya. 

 Petani ternak dengan penguasaan banyak motivasinya cenderung tinggi dikarenakan 

mereka berani memanfaatkan fasilitas simpan pinjam dan kredit modal KUD dengan harapan 

usahanya dapat berkembang lagi. Faktor korelasi antara jumlah penguasaan ternak dengan 

motivasi rs = 0,3579 dan thitung = 2,919>ttabel =2,002 menunjukkan hipotesis diterima. Artinya 

terdapat hubungan nyata antara jumlah penguasaan ternak dengan motivasi atau semakin banyak 

jumlah penguasaan ternak maka semakin tinggi motivasi petani ternak terhadap kelembagaan 

koperasi. 

4.12 Penguasaan Lahan 

 Penguasaan lahanadalah jumlah luas lahan yang digarap oleh petani ternak sapi perah 

baik milik sendiri maupun bukan milik sendiri meliputi tegal,kebun,sawah dan pekarangan 

dihitung dalam hektar. Distribusi penguasaan lahan dan motivasi terhadap kelembagaan koperasi 

dapat dilihat pada tabel 8. 

 

 

 

 

 



52 

 

Tabel 8.  Distribusi penguasaan lahan dengan motivasi petani ternak sapi perah terhadap 

kelembagaan KUD BATU kelurahan sisir kecamatan Batu kota Batu. 

Motivasi 
Kategori Penguasaan Lahan (Hektar) 

Jumlah Sempit Sedang Luas  

 

Rendah 

 

 

Sedang 

 

 

Tinggi  

 

24 

(40%) 

 

9 

(15%) 

 

21 

(35%) 

 

1 

(1,67%) 

 

1 

(1,67%) 

 

3 

(5%) 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

(1,67%) 

 

25 

(41,6%) 

 

10 

(16,7%) 

 

25 

(41,6%) 

Jumlah 54 

(90%) 

5 

(8,33%) 

1 

(1,67%) 

60 

(100%) 

Sumber: Data primer diolah 

 Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa petani ternak lahan sempit berjumlah 54 orang 

(90%),lahan sedang 5 orang (8,33%)dan 1 orang (1,67%) menguasai lahan yang luas. Rata- rata 

skor motivasi petani ternak lahan sempit 67 kemudian berurutan pada petani ternak dengan lahan 

sedang dan luas sebesar 91,60 dan 92. 

 Motivasi terhadap kelembagaan koperasi berdasarkan penguasaan lahan tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi penguasaan lahan semakin tinggi pula motivasi terhadap 

kelembagaan koperasi. Faktor utamanya adalah petani ternak dengan lahan sempit menghabiskan 

waktu untuk mencari rumput ke lapangan atau lahan liar jaraknya jauh dari rumahnya. Ini 

dikarenakan petani ternak kurang mempunyai lahan untuk membudidayakan makanan sehingga 

harus membeli dari orang lain. Sementara petani ternak dengan laha milik sendiri yang cukup 

akan mempunyai waktu untuk berhubungan dengan pihak  kopersi. 

 Selain itu petani ternak dengan lahan sempit biasanya memiliki ternak sedikit pula 

sehingga harus mencari tambahan pengahasilan dengan menjadi buruh atau tenaga kasar pada 



53 

 

orang lain. Hal ini menyebabkan waktu yang tersedia semakin nerkurangnya dan dengan 

demikian hubungan dengan koperasi tidak terbina dengan baik. 

 Subyakto dan Cahyono (1983) menyatakan bahwa kesempatan orang untuk berhubungan 

dengan koperasi sangant mempengaruhi motivasi untuk pengembanagn koperasi. Koperasi harus 

mementingkan kebutuhan anggotanya dahulu dengan anggota lebih tergantung dengan koperasi 

daripada dengan pihak lain. 

 Uji kortelasi antara jumlah penguasaan laha dengan motivasi diperoleh rs = 0,3104 dan 

thitung= 2,487 ttabel = 2,002 yang berarti hipotesis diterima. Hal ini menunujukkan hubungan nyata 

antara jumlah pemhuasaan lahan dengan motivasi atau semakin luas jumlah poenguasaan lahan 

semakin tinggi motivasi petani ternak terhadap kelembagaan koperasi. 

4.13 Pendapatan Ekonomi Keluarga 

 Pendapatan ekonomi keluarga adalah jumlah pendapatan uang yang diterima kepala 

keluarga dari pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan setiap bulan dengan satuan rupiah. 

Distribusi pendapatan ekonomi keluarga dengan motivasi terhadap kelembagaan koperasi dapat 

dilihat pada tabel 9. 

Dari tabel 9. Terlihat bahwa petani ternak dengan pendapatan ekonomi rendah berjumlah 

55 orang (91,7),dengan pendapatan ekonomi sedang berjumlah 3 orang 95%) dan tinggi 2 orang 

(3,33%). Sebagian besar petani ternak berpendapatan ekonomi rendah motivasinya rendah pula 

yaitu 24 orang (40%). 
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Tabel 9.  Distribusi pendapatan ekonomi keluarga dengan motivasi petani ternak sapi perah 

terhadap kelembagaan KUD BATU kelurahan sisir kecamatan Batu kota Batu 

Motivasi 
Kategori Pendapatan Ekonomi Keluarga (Rupiah) 

Jumlah Rendah Sedang Tinggi  

 

Rendah 

 

 

Sedang 

 

 

Tinggi  

 

24 

(40%) 

 

9 

(15%) 

 

22 

(36,7%) 

 

1 

(1,67%) 

 

1 

(1,67%) 

 

1 

(1,67%) 

 

1 

(21,7%) 

 

0 

 

 

1 

(1,67%) 

 

26 

(43,3%) 

 

10 

(16,7%) 

 

24 

(40%) 

Jumlah 55 

(91,7%) 

3 

(5%) 

2 

(3,33%) 

60 

(100%) 

Sumber: Data primer diolah 

 Petani ternak yang pendapatan ekonominya rendah mendapatkan rata-rata skor motivasi 

67,31 pendapatan ekonomi sedang 96 dan pendapatan ekonomi tinggi 89 selisih skor yang jauh 

antara petani ternak berpendapat ekonomi rendah disbanding pendapatan sedang dan tinggi 

disebabkan petani ternak berpendapat rendah kurang berani menambah modal usahanya dengan 

mengambil kredit dari koperasi. 

 Petani ternak ini kurang berani mengambil resiko karena pendapatan mereka hanya 

sedikit sehingga takut mengalami kerugian dan tidak bisa mengembaliakn kredit. Selain itu 

mereka kurang berani memberikan saran atau masukan terhadap koperasi, juga tidak mengahdiri 

rapat anggota ataupun kegiatan – kegiatan yang lain. 

 Hasil uji korelasi antara variabel pendapatan ekonomi keluarga dengan motivasi 

diperoleh rs = 0,4420 dan thitung = 3,753 ttabel = yang berarti hipotesis diterima yaitu semakin 

banyak jumlah pendapatan ekonomi keluarga maka semakin banyak jumlah pendapatan ekonomi 

keluarga maka semakin tinggi motivasi petani ternak terhadap kelembagaan koperasi. 
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Hal ini sesuai dengan pernyataan Slamet dan Asngari (1971) bahwa petani ternak merupakan 

manusia pengusaha yang senantiasa memperhitungkan keuntungan dan kerugian terhadap 

usahanya, sehinggan keputusan yang dilakukan merupakan keputusan hasil perhitungan petani 

ternak atas pembagian untung dan rugi tersebut. 

4.14 Hasil Analisis Korelasi 

 Hipotesisi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi petani ternak terhadap 

kelembagaan koperasi adalah pertama karakter individu terdiri dari umur, tingkat pendidikan, 

jumlah anggota keluarga, pengetahuan tentang koperasi. Kedua karakter ekonomi meliputi 

penguasaan lahan dan pendapatan ekonomi keluarga. 

 Untuk menguji faktor-faktor tersebut maka dilakukan analisis korelasi dengan koefisisen 

korelasi.koefisien korelasi adalah pengukuran hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak 

bebas dan dianggap sebagai pembuktian yang bersifat kausalitas atau sebab akibat. Hal ini berarti 

koegisien korelasinya tidak emnyatakan bahwa varianel bebas merupakan sebab dari vatiabel 

tidak bebas atau sebaliknya (Dajan,1986). 

Variabel Bebas : Umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengetahuan 

tentang koperasi, penguasaan ternak, penguasaan lahan, pendapatan 

ekonomi keluarga 

Variabel tidak bebas : Motivasi petani  ternak sapi perah yang dilihat dari kecenderungan 

dorongan perbuatan petani ternak sapi perah untuk melaksanakan 

hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. 
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Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian atau kebijakan 

tentang motivasi petani ternak terhadap kelembagaan koperasi. Motivasi petani ternak yang 

tinggi akan timbul apabila koperasi memperhatikan faktor- faktor yang berhubungan nyata 

dengan motivasi tersebut. 

Hasil Uji Khi-Kwadrat 

 Uji Khi-Kwadrat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara 

motivasi petani ternak sapi perah terhadap kelembagaan koperasi di dua lokasi penelitian yaitu 

desa Jantur dan desa Pesanggrahan. Distribusi motivasi petani ternak sapi perah di dua desa 

dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10.  Distribusi motivasi petani ternak sapi perah di dua desa dalam wilayah kerja KUD 

BATU kelurahan Sisir kecamatan Batu Kota Batu. 

   

Motivasi 
Lokasi Penelitian 

Jumlah Rendah Sedang 

 

Rendah 

 

 

Sedang 

 

 

Tinggi  

 

16 

(26,7%) 

 

4 

(6,67%) 

 

10 

(16,7%) 

 

10 

(16,7%) 

 

6 

(10%) 

 

14 

(23,4%) 

 

26 

(43,3%) 

 

10 

(16,7%) 

 

24 

(40%) 

Jumlah 30 

(50%) 

30 

(50%) 

60 

(100%) 
   Sumber: Data primer diolah 

 

 Tabel 10 diatas menunjukkan motivasi petani ternak dua desa Jantur berdistribusi rendah 

26,7 persen,sedang 6,67 persen dan tinggi 16,7 persen. Kondisi ini menjelaskan bahwa motivasi 
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sebagian besar petani ternak di desa Jantur cenderung rendah. Sedangka motivasi petani ternak di 

desa Pesanggrahan berdistribusi rendah 16,7 persen, sedang 10 persen dan tinggi 23,3 persen. 

 Sebagian besar petani ternak di desa Pesanggrahan termasuk dalam kategori motivasi 

tinggi disebabkan karena jarak desa pesanggrahan yang dekat dengan KUD BATU sehingga 

petani ternak lebih mudah mendatangi koperasi untuk memanfaatkan hak sebagai anggota. 

Sednagkan petani ternak di desa Jantur lebih enggan mendatangi koperasi dikarenakan jarak 

yang jauh dan harus mengeluarkan biaya transportasi untuk mendatangi koperasi. 

 Hasil analisis perbedaan motivasi terhadap kelembagaan koperasi antara petani ternak 

sapi perah dengan menggunakan uji Khi – Kwadrat menunjukkan hasil x
2 

= 0,554 < x
2
tabel = 

0,559. Hal ini berarti tidak ada perbedaan nyata motivasi terhadap kelembagaan koperasi antara 

petani ternak di desa Jantur dan petani ternak di desa Pesanggrahan. 

 Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan baik koperasi maupun dinas 

peternakan di desa Jantur tidak jauh berbeda dengan desa Pesanggrahan. Selain itu rata-rata 

tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan yang dilimiki juga rendah sehingga 

pengetahuan yang dimiliki juga rendah. Hal ini sejalan dengan pendapat Slamet dan Asngari 

(1971) bahwa untuk merubah perilaku perlu diadakan penyuluhan sebagai salah satu system 

komunikasi untuk menyampaikan ide-ide baru sehingga petani ternak menjadi berubah 

perilakunya dan dengan sendirinya menerima inovasi tersebut di dalam kehidupan. 

 Hal ini menyatakan bahwa motivasi petani ternak sapi perah terhadap kelembagaan 

koperasi bisa ditingkatkan dengan pelaksanaan penyuluhan yang lebih intensif,terutama 

penyuluhan tentang hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Motivasi petani terbak sapi perah terhadap kelembagaan koperasi di wilayah kerja KUD 

BATU kelurahan Sisir kota Batu berdistribusi rendah sebanyak 43,33 persen, sedang 

16,67 persen dan tinggi 40 persen. Dengan demikian motivasi petani ternak terhadap 

kelembagaan koperasi di wilayah kerja KUD BATU menunjukkan fakta 

berkecenderungan rendah sehingga kurang memahami manfaat koperasi dalam 

pengembangan usaha ternak sapi perah. 

2. Faktor – faktor yang berhubungan nyata dengan motivasi peternak terhadap kelembagaan 

koperasi adalah tingkat pendidikan,pengetahuan tentang koperasi,penguasaan ternak, 

penguasaan lahan, pendapatan ekonomi keluarga, perlindungan dari koperasi, penyuluhan 

dari koperasi, memenuhi kewajibanya mengembalikan kredit terhadap koperasi, 

menyetorkan susu kualitas terbaik kepada koperasi. Fenomena ini memberikan gambaran 

bahwa faktor – faktor yang berhubungan nyata tersebut dapat mempengaruhi petani 

ternak dalam melaksanakan hak dan kewajiban. 

3. Hasil analisis perbedaan motivasi terhadap kelembagaan koperasi antara petani ternak 

sapi perah menunjukkan hasil x
2
 = 0,554< x

2
 tabel = 0,559. Yang berarti tidak ada 

perbedaan nyata terhadap kelembagaan koperasi antara petani ternak di desa Jantur dan 

petani ternak di desa Pesanggrahan. Hal ini disebabkan intensitas pelaksanaan 

penyuluhan tentang koperasi yang tidak jauh berbeda antara petani ternak di desa Jantur 

dan desa pesanggrahan. 
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Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dari temuan ini, motivasi petani ternak berkecenderungan 

rendah, maka disarankan kepada pihak koperasi untuk koperasi untuk meningkatkan 

pelayanan atau fasilitas dari koperasi sebagai insentif yang pada giliranya akan mendorong 

perbuatan petani ternak untuk m,elaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi 

sehingga motivasinya meninghkat. Selanjutnya bagi pembuat kebijakan disarakan agar 

memperhatikan karakteristik individu. Ekonomi dam social yang sidnifikan sebagai dasar 

untuk pengaktifan kembali kelompok – kelompok petani ternak di wilayah kerja KUD BATU 

kelurahan sisir kecamatan Batu kota Batu. 
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