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ANALYSIS OF FACTOR RELATED TO MOTIVATION 
IN THE BUSINESS OF LAYER FARMING IN SUB 

DISTRICT SRENGAT REGENCY BLITAR 
 

Nira Lailly Viana, Suprih Bambang Siswijono and Budi Hartono 
 

ABSTRACT 
 

Retrieval of data held on May 28th to June 28th 2011. 
The purpose of this study was to determine the factors from 
within and from outside of farmers related to motivation in 
layer farming. The research used survey method by 
determining the location of the study using a technique 
(purposive sample) and samples were taken by using a total 
sampling of the population of three villages that are considered 
the highest laying chicken breeders in district area Srengat by 
the number of samples of 100 respondents. Data were 
analyzed using spearman rank correlation in analysis. The 
analysis showed that the motivation between 44 percent of 
farmers in low category, 52 percent of category of being and 4 
percent in high category. The result of the correlation analysis 
showed that a real motivation breeders associated with 
educational level (rs=0,231), age (rs=0,273), income 
(rs=0,276), land area (rs=0,211), avability of livestock 
production (rs=0,407) and flunctuated egg price (rs=0,636). It 
can be concluded that the motivation of layer farming raising 
effort was low. Motivation was related to breeders and were 
real with education level, age, income, land ownership, 
availability of livestock production and fluctuated  egg price. 
The research suggested that the motivation of farmers in 
laying chicken business in District Srengat Blitar need to be 
hold the formation group of animals as a means to do 
outreach, so that farmers can increase their business by 
gaining a lot of farm information. 

Keyword: Motivation, layer farming   
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN 

DENGAN MOTIVASI PETERNAK DALAM USAHA 
BETERNAK AYAM RAS PETELUR DI KECAMATAN 

SRENGAT KABUPATEN BLITAR 
 
Nira Lailly Viana, Suprih Bambang Siswijono dan Budi Hartono 
 

RINGKASAN 
  

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Srengat 
Kabupaten Blitar. Pengambilan data dilaksanakan pada 
tanggal 28 Mei sampai 28 juni 2011. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui faktor-faktor dari dalam maupun dari 
luar yang berhubungan dengan motivasi peternak dalam usaha 
beternak ayam ras petelur. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan penentuan lokasi penelitian menggunakan 
teknik (purposive sample) dan sampel diambil dengan 
menggunakan total sampling dari tiga desa yang dianggap 
populasi peternak ayam ras petelur terbanyak  di wilayah 
Kecamatan Srengat dengan  jumlah sampel sebanyak 100 
responden. Data yang dianalisis berasal dari data primer dan 
data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara 
wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan 
sedangkan data sekunder didapat dari kantor kecamatan 
Srengat. Data dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi 
rank spearman. Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi 
peternak 44 persen berada pada kategori rendah, 52 persen 
kategori sedang, dan 4 persen berada pada kategori tinggi. 
Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa motivasi peternak 
berhubungan nyata dengan tingkat pendidikan (rs = 0,231), 
umur (rs = 0,273), pendapatan (rs = 0,276), luas lahan (rs = 
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0,211), ketersediaan sarana produksi peternakan (rs = 0,407) 
dan fluktuasi harga telur ayam ras (rs = 0,636). 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa 
motivasi peternak dalam usaha beternak ayam ras petelur 
adalah rendah. Motivasi peternak berhubungan nyata dengan 
tingkat pendidikan, umur, pendapatan, luas penguasaan lahan, 
ketersediaan sarana produksi peternakan dan fluktuasi harga 
telur ayam ras petelur. Berdasarkan kesimpulan di atas, 
penelitian ini menyarankan perlunya  pembentukan kelompok 
ternak sebagai sarana untuk melakukan penyuluhan agar 
peternak bisa meningkatkan usahanya dengan memperoleh 
banyak informasi peternakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah penduduk Indonesia selalu bertambah dari 
tahun ke tahun. Hal tersebut terus diimbangi dengan kesadaran 
masyarakat akan arti penting peningkatan gizi dalam 
kehidupan yang berimplikasi pada pola konsumsi makanan 
yang juga akan terus meningkat. Disamping penggunaan 
makanan sebagai pemberi zat gizi bagi tubuh yang berguna 
untuk mempertahankan hidup, manusia juga menggunakan 
untuk nilai-nilai kebutuhan sosial.  

Telur ayam merupakan jenis makanan bergizi yang 
sangat popular dikalangan masyarakat dan merupakan salah 
satu sumber protein hewani yang harganya paling murah 
dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Hampir 
semua tingkat lapisan masyarakat dapat mengkonsumsi jenis 
makanan ini sebagai sumber makanan yang mudah diperoleh 
dan mudah dalam pengolahannya. Telur juga merupakan jenis 
bahan makanan yang selalu dibutuhkan dan dikonsumsi secara 
luas oleh masyarakat dan kebutuhan telur juga akan semakin 
meningkat. Hal ini membuktikan bahwa usaha peternakan 
ayam petelur khususnya ayam ras petelur memiliki prospek 
yang bagus ke depan seiring dengan meningkatnya permintaan 
telur di masyarakat.  

Berkembangnya usaha peternakan ayam ras petelur 
sangat tergantung kepada peran peternak sebagai pelaku utama 
dalam kegiatan usaha peternakan. Setiap kegiatan yang 
dilakukan peternak tidak terlepas dari keinginan dan berujung 
pada tujuan, alasan dan sikap yang timbul dari dalam dirinya 
yang mendorong untuk melakukan serangkaian perbuatan 
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yang disebut kegiatan. Suatu dorongan yang ditimbulkan oleh 
peternak untuk melakukan suatu kegiatan beternak ayam ras 
petelur disebut motivasi.  

Sobur (2009) mendefinisikan motif dalam psikologi 
mempunyai arti rangsangan, dorongan, atau pembangkit 
tenaga bagi terjadinya suatu tingkah laku karena 
dilatarbelakangi adanya motif, tingkah laku tersebut disebut 
“tingkah laku bermotivasi”. Tingkah laku bermotivasi itu 
sendiri dapat dirumuskan sebagai tingkah laku yang dilatar 
belakangi oleh adanya kebutuhan dan diarahkan pada 
pencapaian suatu tujuan agar suatu kebutuhan terpenuhi dan 
suatu kehendak terpuaskan.  

Kabupaten Blitar merupakan daerah kota kecil yang 
dapat dikatakan maju dalam komoditi terbesar peternakan 
unggas khususnya adalah ayam ras petelur. Sebagai potensi 
unggulan, produksi telur Kabupaten Blitar mampu memenuhi 
70% dari kebutuhan telur di Jawa Timur dan secara nasional 
memenuhi 30% dari kebutuhan telur ayam nasional 
(Anonimus, 2011). Timbulnya motivasi peternak dimulai dari 
berkembangnya pengetahuan dan informasi tentang dunia 
peternakan ayam ras petelur di masyarakat, membuat para 
peternak menjadi lebih cenderung termotivasi untuk 
melakukan beternak ayam ras petelur yang mana kedepannya 
mempunyai prospek bagus untuk terus dikembangkan. 

Pengembangan peternakan dapat menjadi sangat 
penting dikaitkan dengan komoditi peternakan merupakan 
salah satu komoditi pangan yang sangat strategis terutama 
pada dekade belakangan ini sebagai akibat dari meningkatnya 
pendidikan dan pendapatan masyarakat dan perubahan pola 
konsumsi pangan masyarakat. Disamping itu, pengusahaan 
peternakan umumnya dilakukan oleh para petani ternak yang 
umumnya tinggal di pedesaan dan memiliki daya saing yang 
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sangat rendah. Maka dari itu, motivasi peternak untuk 
melakukan pemeliharaan ternak ayam ras petelur tentunya 
sangat berhubungan dengan sejauh mana usaha ternak dapat 
memberikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan peternak 
(Mulyantini, 2010). 

Adanya kegiatan usaha peternakan ayam ras petelur di 
Kecamatan Srengat menunjukkan bahwa peternak memiliki 
dorongan dan alasan sehingga mau dan mampu melakukan 
usaha peternakan ayam ras petelur. Adapun motivasi tersebut 
dipengaruhi oleh beberapa faktor dari dalam maupun dari luar 
diri peternak. Faktor yang timbul baik dari dalam yaitu 
pendidikan, usia,  pendapatan dari usaha peternakan ayam ras 
petelur dan luas penguasaan lahan. Sedangkan faktor dari luar 
yaitu ketersediaan sarana produksi peternakan dan tingkat 
fluktuasi harga telur. 

1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana motivasi peternak dalam usaha beternak 

ayam ras petelur di Kecamatan Srengat Kabupaten 
Blitar? 

2. Faktor faktor apa saja yang berhubungan dengan 
motivasi peternak dalam usaha beternak ayam ras 
petelur di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalis bagaimana motivasi peternak dalam 

usaha beternak ayam ras petelur di Kecamatan Srengat 
Kabupaten Blitar. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan 
dengan motivasi peternak dalam usaha beternak ayam 
ras petelur di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  
1.  Bagi peneliti, dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan pengalaman disamping untuk 
melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar 
Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang. 

2.   Bagi Peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan 
informasi dan  pertimbangan untuk penelitian 
selanjutnya. 

3.   Bagi tim penyuluh dapat dijadikan pertimbangan untuk 
mengadakan penyuluhan kepada peternak ayam ras 
petelur. 

1.5 Kerangka Pikir 
 Semakin banyaknya orang membuka usaha peternakan 
ayam ras petelur, membuat masyarakat desa dapat menentukan 
pilihan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya dalam 
mempertahankan kehidupan ekonominya. Berkembangnya 
pengetahuan dan informasi di masyarakat tentang peternakan, 
membuat peternak menjadi lebih termotivasi akan usaha 
ternak ayam ras petelur. 

Pola peternakan unggas khususnya di Kabupaten 
Blitar sangat menarik untuk disimak karena mempunyai 
beberapa sentra produksi peternakan unggas antara lain di 
wilayah Kecamatan Srengat, Ponggok dan Kademangan. 
Prospek yang baik kedepan dari segi produksi maupun 
pemasaran itu merupakan motivasi peternak dalam usaha 
beternak ayam ras petelur, karena semakin meningkatnya 
pertambahan penduduk juga akan ikut menambahkan 
konsumsi telur pada setiap masyarakat. Disamping itu, harga 
telur tergolong lebih murah jika dibandingkan dengan harga 
produk hasil peternakan lainnya. Tujuan dilakukan penelitian 
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ini adalah untuk mengetahui bagaimana motivasi peternak dan 
faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan motivasi 
peternak dalam usaha beternak ayam ras petelur di Kecamatan 
Srengat Kabupaten Blitar. Dari uraian di atas dapat dibuat 
skema pada gambar 1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Gambar 1.Skema kerangka pikir penelitian tentang analisis 

faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi 
peternak dalam usaha beternak ayam ras petelur di 
Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. 

 
 
 
 
 

Variabel Bebas 

Faktor dari dalam 
1. Pendidikan 
2. Usia 
3. Pendapatan 
4. Luas lahan 

 

Faktor dari luar 
1. Sarana produksi 

peternakan 
2. Fluktuasi harga 

telur 

Variabel Tidak Bebas 

Motivasi  peternak 
dalam usaha beternak 
ayam ras petelur 

Indikator 

1. HDP (Hen Day 
Production) 

2. Penguasaan ternak 
ayam ras petelur 

3. Lama usaha 
beternak ayam ras 
petelur 

1 
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1.6 Hipotesis 

 Perumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian 
ini adalah: 

1. Ada hubungan positif antara pendidikan peternak 
dengan motivasi peternak dalam usaha beternak ayam 
ras petelur. 

2. Ada hubungan positif antara usia peternak dengan 
motivasi peternak dalam usaha beternak ayam ras 
petelur. 

3. Ada hubungan positif antara pendapatan usaha 
beternak ayam ras petelur dengan motivasi peternak 
dalam usaha beternak ayam ras petelur. 

4. Ada hubungan positif antara luas penguasaan lahan 
dengan motivasi peternak dalam usaha beternak ayam 
ras petelur. 

5. Ada hubungan positif antara ketersediaan sarana 
produksi peternakan di daerah penelitian dengan 
motivasi peternak dalam usaha beternak ayam ras 
petelur. 

6. Ada hubungan positif antara fluktuasi harga telur 
dengan motivasi peternak dalam usaha beternak ayam 
ras petelur.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1      Sejarah Ayam Petelur 
 Ayam liar atau ayam hutan yang ada memang sudah 
dipelihara oleh masyarakat di Indonesia sejak zaman dahulu 
sebagai bagian dari kehidupan mereka yang memang saat itu 
sangat dekat dengan alam bebas. Menginjak awal Tahun 1900, 
ayam liar itu tetap akrab dengan pola kehidupan masyarakat di 
pedesaan. Ayam liar ini kemudian dinamakan ayam lokal yang 
kemudian disebut ayam kampung karena keberadaan ayam itu 
memang di pedesaan. Hingga akhir periode Tahun 1980, orang 
Indonesia tidak banyak mengenal klasifikasi ayam. Ketika itu 
sifat ayam dianggap seperti ayam kampung saja, bila telurnya 
enak dimakan maka dagingnya juga enak dimakan. Namun 
pendapat itu ternyata tidak benar, ayam negeri atau yang lebih 
dikenal dengan sebutan ayam ras ini ternyata bertelur banyak 
tapi tidak enak dagingnya. 

Ayam yang pertama masuk dan mulai diternakkan 
pada periode itu adalah ayam ras petelur white leghorn yang 
kurus dan umumnya setelah habis masa produktifnya. Antipati 
orang terhadap daging ayam ras cukup lama hingga menjelang 
akhir periode Tahun 1990 Ketika itu mulai merebak 
peternakan ayam broiler yang memang khusus untuk produksi 
daging, sementara ayam petelur dwiguna atau ayam petelur 
cokelat mulai menjamur. Disinilah masyarakat mulai sadar 
bahwa ayam ras mempunyai klasifikasi sebagai petelur handal 
dan pedaging yang enak sehingga mulai terjadi persaingan 
tajam antara telur dan daging ayam ras dengan telur dan 
daging ayam kampung.  

Sementara itu telur ayam ras cokelat mulai diatas angin, 
sedangkan telur ayam kampung mulai terpuruk pada 
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penggunaan resep makanan tradisional saja. Persaingan ini 
menandakan maraknya peternakan ayam petelur. Ayam 
kampung memang bertelur dan dagingnya dapat dimakan, 
tetapi tidak dapat diklasifikasikan sebagai ayam dwiguna 
secara komersial-unggul. Penyebabnya adalah dasar genetis 
antara ayam kampung dan ayam ras petelur dwiguna  yang 
berbeda. Ayam kampung memiliki kemampuan adaptasi yang 
baik sehingga dapat mengantisipasi perubahan iklim dengan 
baik dibandingkan ayam ras. Hanya kemampuan genetis yang 
membedakan produksi kedua ayam ini, walaupun ayam ras itu 
juga berasal dari ayam liar di Asia dan Afrika (Rasyaf, 2004). 

 
2.2  Klasifikasi Ayam Berdasarkan Tipe 
 Berdasarkan tujuan pemeliharaan atau biasa disebut 
tipe ayam, ayam dapat dikelompokkan menjadi tipe petelur, 
pedaging, dan medium atau dwiguna (dual purpose). 
 
a. Tipe Petelur 

Ayam tipe petelur memiliki karakteristik bersifat 
nervous atau mudah terkejut, bentuk tubuh ramping, 
cuping telinga berwarna putih dan kerabang telur 
berwarna coklat. Karakteristik lainnya yaitu produksi 
telur tinggi (200 butir/ekor/tahun), efisiensi dalam 
penggunaan ransum untuk membentuk telur, dan tidak 
memiliki sifat mengeram. 

 
b. Tipe Pedaging 

Karakteristik ayam tipe pedaging bersifat tenang, 
bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu merapat ke 
tubuh, kulit putih dan produksi telur rendah (Suprijadna, 
2005). 
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c. Tipe Dwiguna 
Ayam ini mempunyai sifat tengah-tengah, yaitu 

mampu memproduksi telur dan daging, namun produksi 
telur lebih rendah dibandingkan dengan ayam petelur dan 
produksi daging lebih rendah dibandingkan dengan tipe 
ayam pedaging. Oleh karena itu, ayam ini dinamakan tipe 
dwiguna (dual purpose) (Yuwanta, 2004). 

 
2.3. Tipe Ayam Petelur 

Jenis ayam petelur dibagi menjadi dua tipe : 
a. Tipe Ayam Petelur Ringan 

Tipe ayam ini disebut dengan ayam petelur putih. 
Ayam petelur ringan ini mempunyai badan yang 
ramping/kurus-mungil/kecil dan mata bersinar. Bulunya 
berwarna putih bersih dan berjengger merah. Ayam ini 
berasal dari galur murni white leghorn. Ayam galur ini 
sulit dicari, tapi ayam petelur ringan komersial banyak 
dijual di Indonesia dengan berbagai nama. Setiap 
pembibit ayam petelur di Indonesia pasti memiliki dan 
menjual ayam petelur ringan (petelur putih) komersial ini. 
Sebagai petelur, ayam tipe ini memang khusus untuk 
bertelur saja sehingga semua kemampuan dirinya 
diarahkan pada kemampuan bertelur. 

 
b. Tipe Ayam Petelur Medium 

Bobot tubuh ayam ini cukup berat. Meskipun itu, 
beratnya masih berada di antara berat ayam petelur ringan 
dan ayam broiler. Oleh karena itu, ayam ini disebut tipe 
ayam petelur medium. Tubuh ayam ini tidak kurus, tetapi 
juga tidak terlihat gemuk, telurnya cukup banyak dan juga 
dapat menghasilkan daging yang banyak. Ayam ini disebut 
juga dengan ayam tipe dwiguna. Karena warnanya yang 
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coklat, umumnya orang mengatakan telur coklat lebih 
disukai daripada telur putih. Jika dilihat dari warna kulitnya 
memang lebih menarik telur yang coklat daripada yang 
putih, tapi dari segi gizi dan rasa relatif sama. Satu hal yang 
berbeda adalah harganya dipasaran, dimana harga telur 
coklat lebih mahal daripada telur putih. Hal ini dikarenakan 
telur coklat lebih berat daripada telur putih dan produksi 
telur coklat lebih sedikit daripada telur putih. Selain itu, 
daging ayam petelur medium akan lebih laku dijual sebagai 
ayam pedaging dengan rasa yang enak (Rasyaf, 2004). 

 
    2.4 Sistem Pemeliharaan Ayam 
  Pemeliharaan ayam ras petelur dikelompokkan dalam 

periode starter (1 hari-8 minggu), grower (8-20 minggu), 
dan layer (20 minggu sampai afkir). Pemindahan ayam dari 
periode grower ke kandang layer sebaiknya dilakukan 2 
minggu menjelang ayam bertelur untuk menghindari stress 
supaya produksi telur tidak terganggu (Susilorini dkk, 
2007). 
 Berdasarkan tingkat pertumbuhan ayam ras petelur 
terdiri dari tiga fase yakni starter, grower dan layer: 

      Starter adalah masa awal merupakan masa anak ayam 
yang berumur 1 hari hingga 6-7 minggu. Masa ini 
merupakan masa yang menentukan bagi kehidupan 
selanjutnya, dalam pemeliharaan masa awal ini dibagi atas 
dua sistem lantai yaitu lantai litter dan lantai cage. 
Walaupun demikian, prinsip pemeliharaan masa awal 
antara kedua sistem itu sama. 

Grower adalah masa produksi (7-14 atau 7-16 
minggu), secara fisik memang tidak ada perubahan yang 
berarti, ayam masih tetap sama dan ukuran tubuhnya relatif 
sama. Perubahan yang terlihat hanya dari bulu yang mulai 
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lengkap, disamping itu kelamin sekunder juga sudah mulai 
tampak. Walaupun demikian belum banyak yang dapat 
diharapkan dari perubahan yang ada. Ayam masih kecil dan 
belum dapat berproduksi. Pengertian ini tampak bahwa 
pemeliharaan untuk masa remaja memang tidak jauh 
berbeda dengan masa awal. Menjelang akhir masa remaja, 
barulah ada perubahan yang penting dan sudah ada ayam 
yang mulai bertelur. 

Layer adalah ayam dewasa dalam masa bertelur umur 
(15 atau 17 hingga 52 atau 55 minggu). Ayam tipe medium 
(ayam petelur coklat atau ayam dwiguna) akan mulai 
menginjak masa bertelur lebih lama dari pada ayam petelur 
tipe ringan (ayam petelur putih) ayam tipe ringan akan 
mulai bertelur pada umur 15 atau 16 minggu, sedangkan 
ayam tipe medium akan mulai bertelur antara 22 hingga 24 
minggu. Faktor yang menentukan saat mulai bertelur itu 
adalah kedewasaan kelamin dari ayam petelur yang 
dipelihara. Pada masa ini ayam tersebut dipindahkan ke 
kandang yang bersistem sangkar untuk memudahkan 
handling pemeliharaan (Rasyaf, 2004). 

 
    2.5 Motivasi 

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan 
seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri 
seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu 
yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya, maka dari itu 
perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu 
mengandung tema sesuai dengan motivasi yang 
mendasarinya. Motivasi juga dapat diartikan sebagai proses 
untuk mencoba mempengaruhi orang atau orang-orang 
yang dipimpinnya agar melakukan pekerjaaan yang 
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diinginkan sesuai dengan tujuan tertentu yang ditetapkan 
lebih dahulu (Uno, 2010). 

Motif dalam psikologi mempunyai arti rangsangan, 
dorongan atau pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu 
tingkah laku. Karena dilatarbelakangi adanya motif, 
tingkah laku tersebut disebut “tingkah laku bermotivasi”. 
Tingkah laku bermotivasi itu sendiri dapat dirumuskan 
sebagai tingkah laku yang dilatarbelakangi oleh adanya 
kebutuhan dan diarahkan pada pencapaian suatu tujuan, 
agar suatu kebutuhan terpenuhi dan suatu kehendak 
terpuaskan. 

 

 
 

Gambar 2. Lingkaran Motivasi 

Gambar 2 dapat menjelaskan bahwa lingkaran 
motivasi berawal dari kebutuhan seseorang kemudian 
adanya tingkah laku untuk mencapai sebuah tujuan. 
Sobur (2009) dalam teori Maslow menyebutkan lima 
tingkatan kebutuhan manusia yaitu : 
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A. Kebutuhan 
 

1. Kebutuhan fisiologis atau kebutuhan badaniah  
Kebutuhan fisiologis atau kebutuhan badaniah ini 

merupakan kebutuhan yang paling kuat, meliputi 
kebutuhan sandang dan kebutuhan pangan. 

 
2.  Kebutuhan rasa aman (psikologis) 

    Apabila kebutuhan fisiologis relatif telah terpenuhi, 
maka akan muncul seperangkat kebutuhan baru, yang 
kurang lebih dapat dikategorikan dalam kebutuhan akan 
rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman meliputi baik 
kebutuhan akan keamanan bagi jiwa maupun kebutuhan 
akan keamanan harta. 

 
3. Kebutuhan sosial 

    Apabila kebutuhan fisiologis dan rasa aman cukup 
terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan sosial. 
Kebutuhan sosial meliputi kebutuhan akan perasaan 
diterima oleh orang lain, kebutuhan akan perasaan 
dihormati, kebutuhan akan perasaan maju atau berprestasi 
dan kebutuhan akan perasaan ikut serta. 

 
4. Kebutuhan akan penghargaan 

Semua orang dalam masyarakat mempunyai 
kebutuhan dan keinginan akan penilaian mantap, berdasar 
dan biasanya bermutu tinggi, akan rasa hormat diri atau 
harga diri dan penghargaan dari orang lain. Kebutuhan-
kebutuhan ini dapat diklasifikasikan dalam dua perangkat 
tambahan. Pertama, yakni keinginan akan kekuatan, 
prestasi, kecukupan, keunggulan dan kemampuan, 
kepercayaan pada diri sendiri dalam menghadapi dunia 
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serta kemerdekaan dan kebebasan. Kedua, yakni memiliki 
apa yang disebut hasrat akan nama baik atau gengsi, 
prestise, status, ketenaran dan kemuliaan, dominasi, 
pengakuan, perhatian, arti yang penting, martabat atau 
apresiasi. 

 
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri 

Kebutuhan aktualisasi diri menunjuk pada 
keinginan orang akan perwujudan diri, yakni 
kecenderungan untuk mewujudkan diri sesuai dengan 
kemampuannya. Kebutuhan akan aktualisasi diri meliputi 
kebutuhan untuk mewujudkan diri yaitu kebutuhan 
mengenai nilai-nilai kepuasan yang didapat dari 
pekerjaan. 

 
B. Tingkah Laku 

Unsur kedua dari lingkaran motivasi ialah tingkah 
laku yang dipergunakan sebagai cara atau alat agar suatu 
tujuan bisa tercapai. Jadi tingkah laku pada dasarnya 
ditujukan untuk mencapai tujuan. Tujuan tertentu tidak 
selalu diketahui secara sadar oleh seorang individu. 
Sebenarnya semua perilaku merupakan serentetan 
kegiatan. 

 
C. Tujuan 

Unsur ketiga dari lingkaran motivasi ialah tujuan 
yang berfungsi untuk memotivasikan tingkah laku. 
Tujuan juga menentukan seberapa aktif individu akan 
bertingkah laku. Sebab, selain ditentukan oleh motif 
dasar, tingkah laku juga ditentukan oleh keadaan dari 
tujuan. Jika tujuannya menarik, individu akan lebih aktif 
bertingkah laku. Pada dasarnya, tingkah laku manusia itu 
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bersifat majemuk. Maka itu tujuan tingkah laku acap kali 
tidak hanya satu. Selain tujuan pokok (Primary goal), ada 
pula tujuan lain atau (Secondary goal).  

2.6 Klasifikasi Motivasi 
      Para ahli psikologi berusaha mengklasifikasikan 

atau menggolongkan motif yang ada dalam diri manusia 
atau suatu organisme ke dalam beberapa golongan 
menurut pendapatnya masing-masing. Maka dari itu, 
hingga saat ini terdapat berbagai cara mengklasifikasikan 
motif manusia. Ada pengklasifikasian motif yang 
mendasarkan pada reaksi seseorang terhadap stimulus 
yang datang, ada yang mendasarkan pada asal usul 
tingkah laku, ada pula yang mendasarkan pada tingkat 
kesadaran orang bertingkah laku, disamping dasar-dasar 
lainnya. Motif dibedakan menjadi motif intrinsik dan 
motif ekstrinsik Motif intrinsik yaitu motif-motif yang 
dapat berfungsi tanpa harus dirangsang dari luar dimana 
dalam diri individu itu sendiri memang telah ada 
dorongan itu. Seseorang melakukan sesuatu karena ia 
ingin melakukannya. Motif ekstrinsik adalah motif-motif 
yang berfungsi karena ada perangsang dari luar (Sobur, 
2009). 

       Amirullah dan Budiyono (2004) menyatakan 
bahwa motivasi dapat dijelaskan sebagai suatu 
pembentukan perilaku yang ditandai oleh bentuk-bentuk 
aktivitas atau kegiatan melalui proses psikologis, baik 
yang dipengaruhi oleh faktor intrinsik maupun ektrinsik 
yang dapat mengarahkannya dalam mencapai apa yang 
diinginkannya (tujuan). Pengertian ini mengandung arti 
bahwa seseorang dapat diarahkan pada perilaku tertentu 
melalui rangsangan dari dalam maupun dari luar. 
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Rangsangan dari dalam biasanya timbul berdasarkan latar 
belakang pendidikan, pengalaman dan kebutuhan. 
Sedangkan rangsangan dari luar bisa didorong oleh faktor 
kepemimpinan, lingkungan kerja dan rekan sejawat. 

       Faktor dari dalam yang mempengaruhi motivasi 
peternak dalam usaha beternak ayam ras petelur, antara 
lain tingkat pendidikan, umur, luas penguasaan lahan 
yang dimiliki peternak dan pendapatan dari usaha 
peternakan ayam ras petelur. Sedangkan faktor dari luar 
yang mempengaruhi motivasi peternak dalam usaha 
beternak ayam ras petelur, antara lain ketersediaan sarana 
produksi peternakan dan fluktuasi harga jual telur ayam 
ras petelur. 

2.6.1 Faktor dari dalam 
a. Pendidikan 

Pendidikan adalah segala kegiatan pembelajaran 
yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi 
kegiatan kehidupan. Pendidikan berlangsung disegala 
jenis, bentuk dan tingkat lingkungan hidup, yang 
kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang 
ada di dalam diri individu, dengan kegiatan pembelajaran 
seperti itu, individu mampu mengubah dan 
mengembangkan diri menjadi semakin dewasa, cerdas 
dalam perkembangan jiwa dan matang dalam berperilaku 
(Suhartono, 2008). Sedangkan Padil dan Supriyatno 
(2007) menyatakan bahwa pendidikan adalah bagian dari 
proses menuju tercapainya suatu tujuan dimana setiap 
tujuan pendidikan disesuaikan dengan tuntutan 
masyarakat dan kebutuhan dunia kerja, tujuan pendidikan 
disusun secara ringkas, padat dan jelas yang esensinya 
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mengerucut pada kematangan integritas atau 
kesempurnaan pribadi. 

 
b. Umur 

Irawan dan Suparmoko (1999) menyatakan bahwa 
dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka tidak 
semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi, 
hanya penduduk yang berupa tenaga kerja (man power) 
yang dapat dianggap sebagai faktor produksi. Tenaga 
kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 
sampai 64 tahun.  

Usia berpengaruh terhadap kemampuan fisik dalam 
bekerja. Usia 15-64 tahun termasuk dalam usia produktif 
atau bisa disebut juga dengan usia kerja. Pada usia ini 
kemampuan fisiknya lebih baik dari pada usia non 
produktif (>65 tahun) sehingga akan lebih mendukung 
keberhasilan dalam usaha pekerjaan.  Kemampuan kerja 
seseorang dipengaruhi oleh umur, pendidikan, 
keterampilan, pengalaman, kesehatan dan faktor alam. 
Usia produktif sangat penting bagi pelaksanaan usaha 
karena pada usia ini pekerja mampu mengkoordinasi dan 
mengambil langkah yang efektif (Anonimus, 2010). 

Mosher (1997) menyatakan bahwa lama usaha 
merupakan pengalaman yang dapat diambil manfaatnya 
sehingga dapat membantu petani ternak dalam 
mengembangkan usahanya, sebab semakin lama dalam 
usaha berarti semakin banyak pengalaman yang didapat. 

c. Tanah/ Lahan 
Tanah mempunyai makna sebagai areal operasional 

peternakan dan sebagai nilai tabungan bagi pemiliknya. 
Hal ini ikut menentukan tujuan beternak ketika 
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perencanaan makro dirancang, yaitu akan digunakan 
sebagai operasional peternakan. Kondisi tanah secara 
geografis sangat menentukan aspek pemasaran telur dan 
kondisi kandang secara teknis (Rasyaf, 2003). 

d. Pendapatan 
Pendapatan dalam usaha peternakan dapat 

menunjukkan tingkat sosial ekonomi seseorang, sehingga 
keputusan dalam memilih pekerjaan akan dipengaruhi 
oleh sumber daya dan kemampuan individu seseorang. 
Pendapatan seseorang akan membuat seseorang mencoba 
usaha yang baru sebagai tindakan untuk meningkatkan 
pendapatan. Pendapatan yang bertambah akan 
meningkatkan kesejahteraan petani-ternak. Petani-ternak 
yang memiliki tambahan pendapatan dari usaha yang 
dikerjakannya memiliki motivasi yang tinggi dalam 
budidaya usaha yang dikerjakannya, karena dengan 
menambah usahatani budidaya usaha petani-ternak 
mengharapkan peningkatan pendapatan keluarga dan 
perubahan kehidupan. Jika dengan budidaya usaha yang 
dikerjakannya dirasakan memberikan tambahan 
pendapatan yang lebih maka budidaya usaha pertaniannya 
layak untuk terus dikembangkan (Primadesi, 2010). 

 
2.6.2 Faktor dari luar 
a. Sarana Produksi Peternakan 

Salah satu dari yang paling utama dalam usaha 
peternakan adalah ketersediaan sarana produksi 
peternakan secara lokal, sehingga akan mempermudah 
setiap kegiatan usaha dalam peternakan serta 
menimbulkan petani-ternak termotivasi dalam 
bekerjanya. Agribisnis peternakan mencakup semua 
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kegiatan yang dimulai dengan pengadaan dan sarana 
produksi peternakan antara lain, bibit, pakan, desinfektan, 
vaksin dan bahan bakar. Pelaku kegiatan pengadaan dan 
penyaluran sarana produksi adalah perorangan, 
perusahaan swasta, lembaga pemerintah dan juga 
koperasi (Eviyati, 2005).  

Menentukan fasilitas produksi adalah merupakan 
tindak lanjut setelah letak peternakan ditentukan. Hal ini 
merupakan usaha membantu memperkecil biaya produksi. 
Fasilitas produksi yang memiliki efisiensi yang tinggi 
terdapat pada beberapa pertimbangan yaitu; jarak angkut 
yang minim, penggunaan ruang yang efektif, keselamatan 
dalam pengangkutan, biaya pakan, obat-obatan, tenaga 
kerja dan sebagainya diharapkan diperoleh dengan harga 
murah (Wiharto, 2002). 

b. Fluktuasi Harga Telur 
Kurang stabilnya harga ternak dan produksinya juga 

dapat dikarenakan tidak tersedianya ternak dan 
produksinya pada saat permintaan sedang tinggi dan daya 
beli konsumen yang rendah.  

Teknik memasarkan produk unggas, terutama telur 
dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu penjualan 
melalui pedagang perantara/pengepul. Pedagang perantara 
inilah yang nantinya akan berhubungan langsung dengan 
konsumen, sehingga mereka menguasai rantai pemasaran. 
Penyalur dapat membantu kelancaran pemasaran, tetapi 
dapat juga melemahkan produsen, karena harga telur 
biasanya ditentukan oleh pedagang perantara. (Mulyantini, 
2010). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Srengat 

Kabupaten Blitar dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut 
merupakan salah satu daerah sentra peternakan ayam ras 
petelur. Sampel yang diteliti adalah peternak ayam ras petelur. 
Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 
(purposive Sampling) yaitu berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan penelitian 
(Singarimbun dan Effendi, 1995). Pengambilan data penelitian 
dilaksanakan selama satu bulan mulai tanggal 28 Mei sampai 
28 Juni 2011.  
 
3.2 Metode Penelitian 

    Penelitian ini berupa analisis faktor dari dalam dan faktor 
dari luar yang berhubungan dangan motivasi peternak dalam 
usaha beternak ayam ras petelur di Kecamatan Srengat, 
Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan teknik survey. 
Ciri khas dari penelitian survey adalah data yang dikumpulkan 
dari responden dengan menggunakan kuesioner (Singarimbun 
dan Effendi, 1995). Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini dibagi menjadi dua bagian berdasarkan sumber 
data yang digunakan, yaitu:  

 
1.  Pengambilan Data Primer  

Data primer merupakan data yang langsung diambil 
peneliti dari peternak ayam ras petelur di Kecamatan Srengat 
Kabupaten Blitar. Pengambilan data primer pada penelitian ini 
meliputi wawancara, diskusi, observasi dan dokumentasi. 
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a. Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan 
menggunakan panduan berupa daftar pertanyaan yang 
telah disiapkan oleh peneliti. Kuesioner tersebut berisi 
pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan variabel yang 
diamati, yakni mengenai kegiatan dan motivasi peternak 
terhadap usaha beternak ayam ras petelur di Kecamatan 
Srengat Kabupaten Blitar. 

b. Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan 
pengamatan langsung terhadap sasaran penelitian untuk 
mendapatkan data-data yang berhubungan dengan 
kegiatan dan motivasi peternak dalam usaha beternak 
ayam ras petelur di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. 

c.  Dokumentasi, teknik ini dilakukan melalui teknik 
pencatatan data yang diperlukan baik dari responden 
maupun dari instansi terkait yang ada hubungannya 
dengan penelitian ini. 
 

2. Data Sekunder  
Pengumpulan data sekunder yaitu dengan mengambil 

data yang diperoleh dari referensi, laporan, literatur maupun 
data atau ringkasan dari pihak-pihak terkait. Data sekunder 
pada penelitian ini berasal dari pihak kantor Kecamatan 
Srengat berupa monografi dan buku statistik Kecamatan 
Srengat dalam angka Tahun 2010. 

 
3.3 Metode Pengambilan Sampel 
 Metode pengambilan sampel yang digunakan untuk 
penelitian ini adalah dengan menggunakan metode total 
sampling peternak ayam ras petelur dari tiga desa di wilayah 
Kecamatan Srengat yaitu, desa Kendalrejo, Purwokerto dan 
Bagelenan. Ketiga desa tersebut dianggap sebagai desa yang 
memiliki populasi peternak ayam ras petelur terbanyak 
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sehingga total sampel yang diambil berjumlah 100 responden 
dengan perincian jumlah kepemilikan ternak ayam petelur 
setiap peternak > 1000 ekor. 
 
3.4 Metode Analisis Data 
 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan menggunakan analisa korelasi menggunakan 
uji statistik metode korelasi pangkat Spearman melalui 
program computer (Software) Statistical Program Social 
Science (SPSS). Setiawan (2005), menyatakan bahwa korelasi 
pangkat spearman digunakan apabila merupakan ukuran kadar 
asosiasi/relasi/hubungan antara dua variabel yang didasarkan 
atas ranking. 
 
Rumus Koefisien Korelasi Rank Spearman 

� � 1 �
6∑��

	
	� � 1�
 

 
Dimana: 
r = Koefisien Korelasi Rank Spearman 
d2 = Jumlah kuadrat Rx – Ry 
n = Total sample 
 
Kategori nilai korelasi (Zulganef,2008) 

1. 0   : Tidak ada korelasi   
2. >0 – 0,25 : Korelasi lemah  
3. >0,25 – 0,5   : Korelasi cukup  
4. >0,5 – 0,75 : Korelasi  kuat  
5. >0,75 – 0,99 : Korelasi  sangat kuat  
6. 1  : Korelasi sempurna  
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Ketentuan Kriteria Pengujian: 
1. Jika nilai signifikansi < α (0,05)  berarti H1 diterima 

Ho ditolak, artinya ada hubungan yang signifikan 
antara faktor pembentuk motivasi dengan motivasi 
peternak dalam usaha beternak ayam ras petelur  

2. Jika nilai signifikansi > α (0,05) berarti H1 ditolak Ho 
diterima, artinya tidak ada hubungan yang signifikan 
antara faktor pembentuk motivasi dengan motivasi 
peternak dalam usaha beternak ayam ras petelur  

Cara untuk mengetahui seberapa besar persentase 
sumbangan variabel X terhadap Y, digunakan rumus koefisien 
determinasi (r2) dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien 
rank korelasi spearman ( rs ) yang telah dihitung dengan 
rumus sebagai berikut : 

 
 

  
 R2  =  Koefisien determinasi 
 r     =  Koefisien korelasi 
 
3.5 Klasifikasi dan Interpretasi Data 
 Data hasil penelitian yang diperoleh melalui survey 
dan wawancara dengan responden dikelompokkan untuk 
diberikan nilai yang sesuai dengan bobot jawabannya. Dengan 
melakukan analisa data akan menyederhanakan data kedalam 
bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. 
Interpretasi data digunakan dalam penelitian untuk memberi 
makna dari hasil penelitian agar mudah difahami dan dibaca 
(Singarimbun dan Effendi, 1995). 

Dengan menggunakan distribusi frekuensi diperoleh 

kelas interval dengan rumus sebagai berikut: p �


�
 

R2 = r x r x 100% 
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Keterangan: 
P = Panjang kelas Interval 
R = Rentang kelas interval (skor terbesar – skor terkecil) 
I  = Banyaknya kelas (3) 
Rumus diatas diperoleh interval kelas untuk umur 
 

  � �
�����

�
 = 12,3 

 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus diatas 

diperoleh klasifikasi dan interpretasi contoh data umur sebagai 
berikut: 
Umur Muda : 28   +  12,3  = 40,3 ------> 40,3 tahun 
Umur Sedang : 40,3 + 12,3  = 52,6 ------> 52,6 tahun 
Umur Tua : 53  +  12,3 = 64,9-------> 65 tahun 
 
3.6 Definisi Operasional 

1. Motivasi adalah semua alasan atau dorongan yang 
timbul dari dalam maupun dari luar diri seseorang 
peternak ayam ras petelur dalam melakukan usaha 
peternakan ayam ras petelur yang meliputi: HDP, 
jumlah ternak yang dipelihara dan lama beternak yang 
dihitung dalam skor. 

2. Pendidikan yang dimaksudkan disini adalah lama 
pendidikan formal  peternak ayam ras petelur yang 
dinyatakan dengan satuan tahun. 

3. Usia adalah umur responden yang dihitung sejak 
dilahirkan sampai penelitian dilaksanakan yang 
dinyatakan dalam satuan tahun. 

4. Pendapatan dari usaha beternak ayam ras petelur 
adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil beternak 
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ayam ras petelur pada saat penelitian yang dinyatakan 
dalam satuan rupiah per bulan. 

5. Luas penguasaan lahan adalah sejumlah lahan yang 
digunakan peternak untuk beternak ayam ras petelur 
yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha). 

6. Ketersediaan sarana produksi meliputi bibit, pakan, 
obat-obatan vaksin dan peralatan kandang di lokasi 
penelitian dan dihitung dalam skor. 

7. Fluktuasi harga telur yang pernah dialami oleh 
peternak selama satu tahun belakangan ini yang 
dihitung dalam skor. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian  

Kecamatan Srengat merupakan satu wilayah bagian 
dari administratif Kabupaten Blitar. Kecamatan Srengat 
berjarak 13 km dari Kota Blitar. Batas wilayah Kecamatan 
Srengat bagian utara adalah Kecamatan Udanawu,  bagian 
selatan Kabupaten Tulungagung, bagian timur Kecamatan 
Ponggok dan Kecamatan Sanankulon dan bagian barat 
Kecamatan Wonodadi. 
Tabel 1. Keadaan wilayah Kecamatan Srengat Kabupaten 

Blitar 

Keadaan Daerah Penelitian Kecamatan Srengat 

Luas Wilayah Kecamatan (ha) 5,371,80 
Sawah (ha) 1,668,70 
Pekarangan/Tegal/Kebun (ha) 2,281,80 
Non Pertanian (ha) 1,371,80 
Jumlah Penduduk (jiwa) 65,408 

Sumber: Badan pusat statistik Kabupaten Blitar 2010 
 
Tabel 1 menginformasikan bahwa lahan seperti 

pekarangan, tegal dan kebun lebih luas dibandingkan dengan 
lahan sawah. Tegalan adalah suatu daerah dengan lahan kering 
yang bergantung pada pengairan air hujan yang ditanami 
tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan 
dalam sekitar rumah. Lahan tegalan tanahnya sulit untuk 
dibuat pengairan irigasi karena permukaan yang tidak rata. 
Pada saat musim kemarau lahan tegalan akan kering dan sulit 
untuk ditumbuhi tanaman pertanian sedangkan lahan 
pekarangan adalah suatu lahan yang berada di lingkungan 
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dalam rumah (biasanya dipagari dan masuk ke wilayah rumah) 
yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman perkebunan 
(Anonimus, 2005).  

Lebih luasnya lahan pekarangan, tegalan dan kebun 
tersebut sepertinya kurang diminati penduduk Kecamatan 
Srengat untuk ditanami tanaman perkebunan atau pertanian. 
Disamping itu, lahan seperti tegalan dan perkebunan juga 
tergolong lama dalam memperoleh pendapatan yang 
menguntungkan, maka penduduk banyak yang memanfaatkan 
lahan pekarangan dan tegalan untuk tempat mendirikan 
peternakan ayam ras petelur yang dianggap akan lebih 
menguntungkan dan dapat mensejahterakan kehidupan rakyat. 

Secara topografis letak Kecamatan Srengat berada di 
ketinggian 133 m diatas permukaan laut dengan suhu udara 
berkisar 30 ˚C, kelembaban udara antara 68–84 % dan curah 
hujan rata-rata 1488,7 mm/tahun. Kondisi ini sebenarnya 
kurang ideal untuk lingkungan hidup ayam ras petelur, seperti 
yang dinyatakan oleh Suprijadna (2005), bahwa temperatur 
yang ideal untuk ayam sekitar 21˚C. Di atas suhu tersebut, 
ternak menjadi panas dan nafsu makan turun dan konsumsi 
pakan menurun, dampak selanjutnya pertumbuhan dan 
produksi akan menurun. Namun Indonesia sebagai daerah 
tropis memiliki temperatur lingkungan dan kelembaban yang 
relatif tinggi. Temperatur udara di siang hari bisa mencapai 
29-32 ˚C. 
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4.2 Keadaan Umum Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur 
di Daerah   Penelitian 

 
Tabel 2. Jenis ternak unggas dan jumlah total menurut 

kecamatan 

No Jenis 
ternak 
unggas 

Jumlah 
unggas di 

Kecamatan 
Kademangan 

(ekor) 

Jumlah 
unggas di 

Kecamatan 
Ponggok 
(ekor) 

Jumlah 
unggas di 

Kecamatan 
Srengat 
(ekor) 

1 Ayam 
Petelur 

2.282.400 2.160.000 2.151.000 

2 Ayam 
Kampung 

127.426 116.197 101.782 

3 Ayam 
Pedaging 

107.200 308.700 288.700 

4 Itik 46.737 60.381 54.156 
5 Entog 3.057 2.890 3.611 

Sumber: Badan pusat statistik Kabupaten Blitar 2008 
 
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa populasi ternak 

unggas di wilayah Kabupaten Blitar terbesar utama terletak 
pada Kecamatan Kademangan, kedua Kecamatan Ponggok 
dan ketiga Kecamatan Srengat. Peternakan ayam ras petelur di 
daerah Kecamatan Srengat masih tergolong peternakan rakyat, 
yang mana skala kepemilikan ternak/orang <10.000 ekor 
sedangkan lokasi kandang ayam pun masih terletak di 
pekarangan atau di lahan sekitar rumah.  

Kawasan peternakan rakyat ini telah berkembang pada 
desa-desa tertentu di Kecamatan Srengat. Kemudian peternak 
skala kecil ini berkumpul dalam satu desa, yang dalam 
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pengembangannya banyak melibatkan partisipasi rakyat dan 
merangsang tumbuhnya keinginan dari masyarakat sekitarnya 
untuk ikut mendirikan peternakan ayam ras petelur berskala 
kecil. Demi pemberdayaan ekonomi atau peningkatan 
kesejahteraan rakyat, dibangun dan dikembangkan oleh 
masyarakat di sekitar kawasan tersebut berbasis komoditas 
ternak unggas. Namun sampai saat ini, kawasan peternakan 
ayam ras petelur di Kecamatan Srengat masih kurang adanya 
kelompok-kelompok ternak yang dapat mendukung 
kesejahteraan peternakan. Sebagian besar pendapatan 
masyarakat berasal dari usaha pertanian dan peternakan, 
peternakan ayam di kawasan Kecamatan Srengat ini memiliki 
prospek pasar yang jelas di dalam dan di luar Kabupaten 
Blitar. 

4.3 Motivasi Responden 
Motivasi responden dalam melakukan usaha peternakan 

ayam ras petelur sangat penting karena dengan adanya 
motivasi akan mempengaruhi perilaku responden didalam 
melakukan usaha beternak ayam ras petelur. Motivasi 
diartikan sebagai dorongan atau alasan yang ada pada diri 
individu yang menggerakkan atau membangkitkan suatu 
keinginan yang ingin dicapainya dengan indikator motivasi 
yang digunakan pada penelitian ini meliputi HDP, jumlah 
ternak yang dimiliki saat penelitian dan lama beternak yang 
diukur dalam skor kemudian dianalisis dengan menggunakan 
koefisien rank korelasi spearman. 

 Tujuan peternak didalam usaha beternak ayam ras 
petelur adalah untuk meningkatkan pendapatan. Peningkatan 
pendapatan keluarga akan meningkatkan daya beli peternak 
sehingga peternak mampu memenuhi kebutuhan primernya 
meliputi (pangan, sandang dan papan). Jika telah tercukupi 
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akan kebutuhan primernya selanjutnya akan mampu 
memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Semakin tinggi 
daya beli peternak dalam memenuhi kebutuhannya maka 
semakin sejehtera peternak tersebut karena tingkat 
kesejahteraan diukur dari kemampuan seseorang memenuhi 
kebutuhan primernya.  

Selain itu, peningkatan pendapatan akan 
meningkatkan kemampuan peternak untuk menambah modal 
yang bisa berupa barang modal usaha peternakan ayam ras 
petelur. Sobur (2009) menyatakan bahwa motif dalam 
psikologi mempunyai arti rangsangan, dorongan atau 
pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu tingkah laku karena 
dilatarbelakangi adanya motif, tingkah laku tersebut disebut 
tingkah laku bermotivasi. Tingkah laku yang dilatar belakangi 
oleh adanya kebutuhan dan diarahkan pada pencapaian sebuah 
tujuan, agar suatu kebutuhan terpenuhi dan suatu kehendak 
terpuaskan. 
Tabel 3. Distribusi motivasi peternak dalam usaha beternak 

ayam ras petelur di Kecamatan Srengat. 

Motivasi 
Peternak 
(skor) 

Interpretasi Jumlah 
Responden 

% 

≤ 8 Rendah 44 44 
>8-9 Sedang 52 52 
>9-10 Tinggi 4 4 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah 
 Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa 44% peternak 
memiliki motivasi rendah, 52% memiliki motivasi sedang dan 
4% memiliki motivasi yang tinggi. Secara umum motivasi 
peternak dalam usaha peternakan ayam ras petelur di 
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Kecamatan Srengat memiliki kecenderungan kearah yang 
rendah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya responden 
yang kurang memiliki motivasi tinggi. Rendahnya motivasi 
peternak bisa ditandai dengan jumlah kepemilikan ayam ras 
petelur yang tergolong masih skala kecil atau bisa disebut juga 
dengan peternakan rakyat dan mayoritas peternak sudah 
tergolong lama dalam mempunyai usaha beternak ayam ras 
petelur.  

Faktor-faktor tersebut merupakan bagian dari indikator 
motivasi karena mayoritas peternak sudah tergolong lama 
dalam mempunyai usaha beternak ayam ras petelur. Motivasi 
yang rendah menunjukkan bahwa dorongan peternak terhadap 
memiliki usaha ayam ras petelur tidak terlalu kuat disebabkan 
karena pada umumnya usaha beternak ayam ras petelur di 
Kecamatan Srengat merupakan usaha yang sengaja dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.  

Motivasi peternak ayam ras petelur akan tinggi jika 
usaha beternak ayam ras petelur dilakukan sebagai usaha 
komersial karena peternak akan termotivasi mengerjakannya 
dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan keuntungan 
dan kesejahteraan hidup. Amirullah dan Budiyono (2004) 
dalam teori Maslow, menjelaskan bahwa orang-orang akan 
berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Apabila 
kebutuhannya tersebut sudah terpenuhi, maka mereka akan 
berusaha untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti 
kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan sosialisasi, kebutuhan 
penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. 
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4.4 Karakteristik Responden 
4.4.1. Umur 

Umur adalah usia responden yang dihitung sejak 
responden dilahirkan hingga penelitian ini dilaksanakan dan 
dinyatakan dalam satuan tahun.  
Tabel 4. Distribusi umur responden di Kecamatan Srengat 

Umur 
Responden 

(Tahun) 

Interpretasi Jumlah 
Responden 

Presentase 
% 

≤ 40  Muda 32 32 
> 40 – 53  Sedang 32 32 
> 53 – 65  Tua 36 36 
Jumlah  100 100 

Sumber: Data primer yang diolah  
   

Tabel 4 menginformasikan bahwa umur responden 
untuk kategori muda sebesar 32%, sedang 32% dan tua 36%, 
yang mana semua umur responden tergolong umur yang 
termasuk dalam kategori usia tenaga kerja produktif. Irawan 
dan Suparmoko (1999) menyebutkan bahwa dari segi 
penduduk sebagai faktor produksi, maka tidak semua 
penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi. Hanya 
penduduk yang berupa tenaga kerja (man power) yang dapat 
dianggap sebagai faktor produksi. Tenaga kerja adalah 
penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 sampai 64 tahun.  

Mempunyai tenaga kerja produktif yang banyak 
merupakan sisi positif bagi wilayah tersebut karena bisa 
mengurangi penyerapan tenaga kerja dari luar daerah untuk 
melakukan suatu jenis pekerjaan. Namun hal tersebut juga 
harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang 
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memadai, sehingga antara tenaga kerja produktif dan 
ketersediaan lapangan bisa seimbang. 
 
4.4.2. Pendidikan 

Tingkat Pendidikan adalah pendidikan formal yang 
ditempuh responden dan dinyatakan dalam tingkat pendidikan 
terakhir yang dilaksanakan di sekolah.  
Tabel 5. Distribusi pendidikan responden di Kecamatan 

Srengat 

Lama 
Sekolah 

Responden 
(Tahun) 

Interpretasi Jumlah 
Responden 

Presentase 
% 

≤ 9  Rendah 44 44 
>9-12  Sedang 45 45 
>12-16  Tinggi 11 11 
Jumlah   100 100 

Sumber: Data primer yang diolah 
  

Tabel 5 menginformasikan bahwa tingkat pendidikan 
responden di Kecamatan Srengat yang termasuk kategori 
rendah sebesar 44% sedang 45% dan tinggi 11%. Sebagian 
besar responden berpendidikan tamat SD-SLTP. Tingkat 
pendidikan yang cukup baik untuk program 9 tahun wajib 
belajar di Negara Indonesia. Padil dan Supriyatno (2007) 
menyebutkan bahwa pendidikan dianggap sebagai sarana 
untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas 
karena pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan 
tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan 
cara bertindak yang modern. Namun, pada umumnya 
penduduk Kecamatan Srengat berfikir bahwa pengalaman itu 
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lebih penting dari pada mencari pendidikan yang lebih tinggi, 
karena mereka kurang tinggi dalam pendidikan maka mereka 
cenderung mencari pengalaman dengan menciptakan 
pekerjaan yang dianggap akan menambah pengalaman mereka 
dan meningkatkan sosial ekonominya sesuai kemampuan yang 
dimiliki. 
 
4.4.3. Pengalaman Beternak 

Pengalaman beternak adalah lama peternak dalam 
mengusahakan beternak ayam ras petelur dan dinyatakan 
dalam satuan tahun. 
Tabel 6. Distribusi pengalaman beternak responden di 

Kecamatan Srengat 

Pengalaman 
Beternak 

Responden 
(Tahun) 

Interpretasi Jumlah 
Responden  

Presentase 
% 

≤ 10 Baru 17 17 
> 10-17 Sedang 11 11 
> 17-25 Lama 72 72 
Jumlah  100 100 

Sumber: Data primer yang diolah 
 

Tabel 6 menginformasikan bahwa responden yang 
mempunyai kategori baru dalam berpengalaman peternak 
ayam ras petelur sebesar 17% kategori sedang 11% dan 
kategori lama 72%. Pengalaman beternak dalam hal ini adalah 
lamanya seorang peternak dalam usaha beternak ayam ras 
petelur  yang dilakukan atau umur dari usaha tersebut 
semenjak peternakan itu berdiri sampai pada saat penelitian 
ini. Suatu pengertian dimana semakin lama peternak 
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menjalankan usaha beternaknya mengakibatkan adanya 
perkembangan usaha yang signifikan ke arah yang positif 
ataupun negatif.  

Perkembangan dari usaha tersebut tergantung dari 
iklim perdagangan dan persaingan yang terjadi di dunia usaha 
atau pasar. Dari segi pengalaman, peternak yang lebih lama 
dalam usaha beternak ayam ras petelur tentunya lebih dapat 
berkembang dengan baik karena usaha peternakan tersebut 
telah lebih dulu mengenal kondisi pasar yang ada serta selera 
dari konsumen. Mosher (1997) menyatakan bahwa lama usaha 
merupakan pengalaman yang dapat diambil manfaatnya 
sehingga dapat membantu peternak dalam mengembangkan 
usahanya, sebab semakin lama usahanya berarti semakin 
banyak pengalaman yang didapat. 

4.5. Faktor yang Berhubungan dengan Motivasi Peternak 
Ayam Ras  Petelur 

 Beberapa faktor pembentuk motivasi peternak dalam 
melakukan usaha beternak ayam ras petelur yaitu faktor dari 
dalam dan faktor dari luar diri peternak. Faktor dari dalam 
terdiri atas tingkat pendidikan, umur, pendapatan dan luas 
penguasaan lahan. Faktor dari luar diri peternak terdiri atas 
tingkat ketersediaan sarana produksi peternakan dan fluktuasi 
harga telur. Faktor yang berhubungan dengan motivasi 
peternak ayam ras petelur tersaji pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Klasifikasi dan Interpretasi Data 

No Variabel Klasifikasi Satuan Interpret
asi 

1 Pendidikan ≤ 9  Tahun Rendah 
  >9-12   Sedang 

  >12-16   Tinggi 
2 Umur ≤ 40  Tahun Muda 
  > 40 – 53   Sedang 
  > 53 – 65 

Tahun 
 Tua 

3 Pendapatan  ≤ 9.896.331 Rp/Bulan Rendah 
   > 9.896.331 

- 17.784.649 
 Sedang 

   > 
17.784.649- 
25.672.967 

 Tinggi 
 

4 Luas Lahan ≤ 0,35  Ha Sempit 
  > 0,35-0,47   Sedang 
  > 0,47-0,63   Luas 
5 Ketersediaa

n Sapronak  
≤ 8  Skor Tidak 

tersedia 
  > 8-9  Kurang 

tersedia 
  >9-10  Tersedia 
6 Fluktuasi 

Harga 
Telur 

1 Skor Tidak 
stabil 

  2  Kurang 
stabil 

  3  Stabil 

Sumber : Data primer yang diolah 
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4.5.1 Pendidikan (X1) 

Tingkat pendidikan adalah pendidikan formal yang 
ditempuh responden dan dinyatakan dalam tingkat pendidikan 
terakhir yang dilaksanakan di sekolah. Distribusi frekuensi 
tingkat pendidikan responden yang dikaitkan dengan motivasi 
usaha beternak ayam ras petelur di Kecamatan Srengat dapat 
dilihat pada Tabel 8. 
Tabel 8. Distribusi frekuensi antara tingkat pendidikan dengan 

motivasi peternak dalam usaha beternak ayam ras 
petelur di Kecamatan Srengat 

 
X1 

 

Motivasi Peternak  
Total 

Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 

Rendah 26 26 17 17 1 1 44 44 

Sedang 13 13 30 30 2 2 45 45 

Tinggi 5 5 5 5 1 1 11 11 

Total 44 44 52 52 4 4 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah 
 

Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa makin 
tinggi pendidikan cenderung semakin tinggi motivasi peternak. 
Hubungan antara pendidikan dengan motivasi memiliki nilai 
korelasi sebesar 0,231 (kategori nilai korelasi lemah) dengan 
nilai signifikansi 0,021 < α (0,05). Hasil pengujian statistik 
tersebut menunjukkan besarnya hubungan positif yang nyata 
antara tingkat pendidikan dengan motivasi peternak dan nilai 
koefisien determinasi (R2) yang diperoleh sebesar 0,05. Hal ini  
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berarti bahwa variasi motivasi peternak dalam usaha beternak 
ayam ras petelur 5% dapat dijelaskan oleh variasi variabel 
tingkat pendidikan.  

Peternak yang mempunyai pendidikan tinggi memiliki 
pemikiran yang lebih maju dari pada peternak yang 
berpendidikan rendah, sehingga makin tinggi pendidikan 
peternak cenderung memiliki motivasi tinggi. Suhartono 
(2008) menyatakan bahwa pendidikan merupakan segala 
kegiatan pembelajaran yang berlangsung di segala jenis, 
bentuk dan tingkat lingkungan hidup yang kemudian 
mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada di dalam 
individu sehingga, individu tersebut mampu mengubah dan 
mengembangkan dirinya menjadi matang dalam berperilaku. 
Sedangkan Padil dan Supriyatno (2007) menyatakan bahwa 
pendidikan merupakan proses menuju tercapainya suatu tujuan 
dimana setiap tujuan pendidikan disesuaikan dengan tuntutan 
masyarakat dan kebutuhan dunia kerja. Tujuan pendidikan 
disusun secara ringkas, padat dan jelas yang esensinya 
mengerucut pada kematangan integritas atau kesempurnaan 
pribadi. 

4.5.2 Umur (X2) 
Umur adalah usia responden yang dihitung sejak 

responden dilahirkan hingga penelitian ini dilaksanakan dan 
dinyatakan dalam satuan tahun. Distribusi frekuensi tingkat 
umur responden yang dikaitkan dengan motivasi dalam usaha 
beternak ayam ras petelur di Kecamatan Srengat dapat dilihat 
pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Distibusi frekuensi antara tingkat umur dengan 
motivasi peternak dalam  usaha beternak ayam ras  

 Petelur di Kecamatan Srengat 

Sumber: Data primer yang diolah 
 
 Berdasarkan Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa makin 
tinggi umur peternak cenderung semakin tinggi motivasi. 
Hubungan antara umur dengan motivasi peternak memiliki 
nilai korelasi sebesar 0,273 (kategori nilai korelasi lemah) 
dengan nilai signifikansi 0,006 < α (0,05). Berdasarkan 
pengujian statistik tersebut menunjukkan besarnya hubungan 
positif yang nyata antara tingkat umur dengan motivasi 
peternak dan nilai koefisien determinasi (R2) yang diperoleh 
sebesar 0,07. Hal ini berarti bahwa variasi motivasi peternak 
dalam usaha beternak ayam ras petelur 7% dapat dijelaskan 
oleh variasi variabel umur.  

Peternak berusia tua cenderung memiliki motivasi 
yang tinggi dibandingkan dengan peternak yang berusia muda. 
Hal ini dikarenakan bahwa peternak berusia tua cenderung 
sudah mempunyai anggota keluarga yang banyak sehingga 
lebih termotivasi untuk melakukan usaha beternak ayam ras 
petelur untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini 

 
X2 

Motivasi Peternak  
Total 

Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 

Muda 26 26 5 5 1 1 32 32 

Sedang 2 2 29 29 1 1 32 32 

Tua 16 16 18 18 2 2 36 36 

Total 44 44 52 52 4 4 100   100 
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berbeda dengan yang dikemukakan oleh Soekartawi (1988) 
menyebutkan bahwa umur seseorang mempengaruhi dalam 
melakukan adopsi inovasi, dimana semakin muda umur 
biasanya mempunyai semangat untuk ingin tahu sehingga 
berusaha untuk lebih cepat dalam melaksanakan adopsi 
inovasi. Sedangkan peternak yang berumur lebih tua merasa 
apa yang dilakukan dalam usaha ayam ras petelur hanya 
berdasarkan pengalaman saja.  

4.5.3 Pendapatan usaha beternak ayam ras petelur (X3) 
Pendapatan usaha beternak ayam ras petelur adalah total 

penerimaan dikurangi total pengeluaran yang diperoleh dari 
usaha beternak ayam ras petelur dalam satu bulan dan dihitung 
dalam satuan rupiah. Distribusi frekuensi tingkat pendapatan 
responden yang dikaitkan dengan motivasi dalam usaha 
beternak ayam ras petelur di Kecamatan Srengat dapat dilihat 
pada Tabel 10. 
Tabel 10. Distribusi frekuensi antara tingkat pendapatan 

dengan motivasi peternak dalam usaha  beternak 
ayam ras petelur di Kecamatan Srengat 

X3 
Motivasi Peternak  

Total Rendah Sedang Tinggi 
n % n % n % n % 

Rendah 29 29 25 25 1 1 55 55 

Sedang 14 14 15 15 1 1 30 30 

Tinggi 1 1 12 12 2 2 15 15 

Total 44 44 52 52 4 4 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan Tabel 10 dapat dijelaskan bahwa makin 
tinggi pendapatan cenderung semakin tinggi motivasi 
peternak. Hubungan antara pendapatan dengan motivasi 
peternak memiliki nilai korelasi sebesar 0,276 (kategori nilai 
korelasi lemah) dengan nilai signifikansi 0,005 < α (0,05) . 
Berdasarkan pengujian statistik tersebut menunjukkan 
besarnya hubungan positif yang nyata antara tingkat 
pendapatan dengan motivasi peternak dan nilai koefisien 
determinasi (R2) yang diperoleh sebesar 0,07. Hal ini berarti 
bahwa variasi motivasi peternak dalam usaha beternak ayam 
ras petelur 7% dapat dijelaskan oleh variasi variabel 
pendapatan usaha beternak ayam ras petelur.  

Peternak dengan makin tinggi pendapatan cenderung 
memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan dan 
mengembangkan usaha beternak ayam ras petelur karena 
adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih 
banyak dan dapat mensejahterakan perokonomian peternak. 
Seperti yang dikemukakan oleh Primadesi (2010) bahwa 
pendapatan yang bertambah akan meningkatkan kesejahteraan 
petani-ternak. Petani-ternak yang memiliki tambahan 
pendapatan dari usahanya yang tinggi memiliki motivasi yang 
tinggi dalam membudidayakan usahanya karena dengan 
menambah usaha budidayanya petani-ternak mengharapkan 
peningkatan pendapatan keluarga dan perubahan kehidupan, 
dan jika dengan budidaya usahanya dirasakan dapat 
memberikan tambahan pendapatan yang lebih maka budidaya 
usahanya layak untuk terus dikembangkan.  

 
4.5.4 Penguasaan Lahan (X4) 

Penguasaan lahan adalah luasnya lahan yang dikuasai 
responden yang dimilikinya dan dinyatakan dalam satuan 
hektar (ha). Distribusi frekuensi penguasaan lahan responden 
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yang dikaitkan dengan motivasi dalam usaha beternak ayam 
ras petelur di Kecamatan Srengat dapat dilihat pada Tabel 11. 

  Tabel 11.  Distribusi frekuensi antara tingkat penguasaan lahan   
dengan motivasi peternak  dalam usaha beternak 
ayam ras petelur di Kecamatan Srengat. 

 
X4 

Motivasi Peternak  
Total 

Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 

Sempit 37 37 37 37 1 1 75 75 

Sedang 2 2 9 9 1 1 12 12 
Luas 5 5 6 6 2 2 13 13 

Total 44 44 52 52 4 4 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah 
 
Berdasarkan Tabel 11 dapat dijelaskan bahwa makin 

luas lahan cenderung semakin tinggi motivasi peternak. 
Hubungan antara luas penguasaan lahan dengan motivasi 
peternak memiliki nilai korelasi sebesar 0,211 (kategori nilai 
korelasi lemah) dengan nilai signifikansi 0,035< α (0,05). 
Berdasarkan pengujian statistik tersebut menunjukkan 
besarnya hubungan positif yang nyata antara luas lahan 
dengan motivasi peternak dan nilai koefisien determinasi (R2) 
yang diperoleh sebesar 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa 
variasi motivasi peternak dalam usaha beternak ayam ras 
petelur 4% dapat dijelaskan oleh variasi variabel penguasaan 
lahan.  

Lahan merupakan aset yang berharga dan penting 
karena berfungsi sebagai modal untuk mengembangkan usaha 
peternakan ayam ras petelur. Peternak dengan lahan luas 
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mempunyai keinginan yang tinggi untuk lebih berusaha 
dibidang beternak ayam ras petelur dengan dorongan untuk 
mengembangkan dan memajukan usaha beternaknya. Seperti 
yang dikemukakan oleh Rasyaf (2003) bahwa dalam lingkup 
operasional peternakan, tanah atau lahan mempunyai nilai 
tabungan bagi pemiliknya. Hal ini ikut menentukan tujuan 
beternak ketika perencanaan makro dirancang, yaitu akan 
digunakan sebagai operasional peternakan dan kondisi tanah 
secara geografis sangat menentukan aspek pemasaran telur dan 
kondisi kandang secara teknis. 

 
4.5.5 Ketersediaan Sarana Produksi Peternakan (X5) 

Ketersediaan sarana produksi peternakan merupakan hal 
yang menunjang dan mendorong keberlanjutan dalam 
mengembangkan usaha beternak ayam ras petelur. Distribusi 
frekuensi ketersediaan sarana produksi peternakan responden 
yang dikaitkan dengan motivasi dalam usaha beternak ayam 
ras petelur di Kecamatan Srengat dapat dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12.Distribusi frekuensi antara tingkat ketersediaan  

sarana produksi peternakan dengan motivasi 
peternak dalam usaha beternak ayam ras petelur di  
Kecamatan Srengat  

Sumber: Data primer yang diolah 
 
Berdasarkan Tabel 12 dapat dijelaskan bahwa makin 

tinggi ketersediaan sarana produksi peternakan cenderung 
semakin tinggi motivasi peternak. Hubungan antara 
ketersediaan sarana produksi peternakan dengan motivasi 
peternak memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,407 
(kategori nilai korelasi cukup) dengan nilai signifikansi 0,000  
<α(0,05). Berdasarkan pengujian statistik tersebut   
menunjukkan besarnya hubungan positif yang nyata antara 
tingkat ketersediaan sarana produksi peternakan dengan 
motivasi peternak dan nilai koefisien determinasi (R2) yang 
diperoleh sebesar 0,16. Hal ini berarti bahwa variasi motivasi 
peternak dalam usaha beternak ayam ras petelur 16% dapat 
dijelaskan oleh variasi variabel ketersediaan sarana produksi 
peternakan.

 
X5 

Motivasi Peternak  
Total Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 

Tidak 
Tersedia 

28 28 13 13 1 1 42 42 

Kurang 
Tersedia 

12 12 18 18 2 2 32 32 

Tersedia 4 4 21 21 1 1 26 26 

Total 44 44 52 52 4 4 100 100 





26 
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Peternak yang memiliki ketersediaan sarana produksi 
peternakan yang tinggi cenderung memiliki motivasi tinggi. 
Hal ini disebabkan karena peternak dengan tingkat 
ketersediaan sarana produksi peternakan yang tinggi memiliki 
motivasi untuk terus berusaha meningkatkan usaha 
beternaknya karena adanya dorongan untuk mendapatkan 
keuntungan yang lebih karena keperluan produksi bisa 
didapatkan secara lokal sehingga biaya produksi lebih efisien.  

Wiharto (2002) menyatakan bahwa menentukan 
fasilitas produksi adalah merupakan tindak lanjut setelah letak 
peternakan ditentukan. Hal ini merupakan usaha membantu 
memperkecil biaya produksi. Fasilitas produksi yang memiliki 
efisiensi yang tinggi terdapat pada beberapa pertimbangan 
yaitu; jarak angkut yang minim, penggunaan ruang yang 
efektif, keselamatan dalam pengangkutan, biaya pakan, obat-
obatan, tenaga kerja dan sebagainya diharapkan diperoleh 
dengan harga murah.  

4.5.6 Fluktuasi Harga Telur (X6) 
 Fluktuasi harga telur ayam ras petelur merupakan 

suatu perubahan harga dengan rentang yang besar dalam 
beberapa tahun yang diasumsikan sejak satu tahun belakangan 
ini. Distribusi frekuensi fluktuasi harga telur responden yang 
dikaitkan dengan motivasi dalam usaha beternak ayam ras 
petelur di Kecamatan Srengat dapat dilihat pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Distribusi frekuensi antara fluktuasi harga telur 
dengan motivasi peternak dalam usaha beternak 
ayam ras petelur di Kecamatan Srengat  

 
X6 

Motivasi Peternak  
Total Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 
Tidak 
Stabil 

39 39 12 12 1 1 52 52 

Kurang 
Stabil 

4 4 16 16 1 1 21 21 

Stabil 1 1 24 24 2 2 27 27 
Total 44 44 52 52 4 4 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah 
 
Berdasarkan Tabel 13 dapat dijelaskan bahwa makin 

stabil fluktuasi harga telur cenderung semakin tinggi motivasi 
peternak. Hubungan antara kestabilan fluktuasi harga telur 
dengan motivasi peternak memiliki nilai korelasi sebesar 
0,636 (kategori nilai korelasi kuat) dengan nilai signifikansi 
0,000 < α (0,05). Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan 
besarnya hubungan positif yang nyata antara kestabilan 
fluktuasi harga telur ayam ras petelur dengan motivasi 
peternak dan nilai koefisien determinasi (R2) yang diperoleh 
sebesar 0,40. Hal ini berarti bahwa variasi motivasi peternak 
dalam usaha beternak ayam ras petelur 40% dapat dijelaskan 
oleh variasi variabel fluktuasi harga telur ayam ras petelur.  
 Harga telur ayam ras sangat fluktuatif naik turun 
setiap waktu sehingga harga telur menjadi tidak stabil. Maka 
dari itu, dibutuhkan harga telur yang stabil agar peternak akan 
terus termotivasi untuk berusaha meningkatkan usahanya 
karena adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan yang 
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lebih banyak. Peternak ayam ras petelur di Kecamatan Srengat 
tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya. 
Pada umumnya peternak menjual produksi telurnya kepada 
pedagang pengumpul, sehingga peternak tidak terlalu sulit 
mencari konsumen. Pola pemasaran semacam ini di satu sisi 
menguntungkan bagi peternak, karena mereka bisa 
berkonsentrasi penuh dalam pengelolaan kegiatan produksi. 
Namun di sisi yang lain, peternak harus tunduk pada 
pengumpul dalam penentuan harga telur. Hal ini juga dapat 
menjadi salah satu faktor terjadinya fluktuasi harga telur di 
kalangan peternak, karena peternak tunduk dengan harga yang 
ditawarkan oleh pengepul. Selain itu, pedagang pengepul 
tersebut mengetahui kebutuhan pasar dan permintaan 
konsumen.  

Mulyantini (2010) menyatakan bahwa teknik 
memasarkan produk unggas terutama telur dapat dilakukan 
melalui pedagang perantara/pengepul. Jika dalam keadaan 
tertentu dimana tidak adanya koperasi atau peraturan peternak 
setempat dalam pemasaran, maka telur dijual melalui 
pedagang perantara. Pedagang perantara inilah yang nantinya 
akan berhubungan langsung dengan konsumen, sehingga 
mereka menguasai rantai pemasaran. Penyalur dapat 
membantu kelancaran pemasaran, tetapi dapat juga 
melemahkan produsen karena harga biasanya ditentukan oleh 
pedagang perantara. Kurang stabilnya harga ternak dan 
produksinya juga dapat dikarenakan tidak tersedianya ternak 
dan produksinya pada saat permintaan sedang tinggi namun 
daya beli konsumen yang rendah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi peternak dalam usaha beternak ayam ras 
petelur di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar 
cenderung rendah. Hal ini dapat disebabkan karena 
usaha ini masih tergolong usaha kecil atau peternakan 
rakyat yang belum mengarah kepada peternakan yang 
komersial dan mayoritas peternak sudah tergolong 
lama dalam usaha beternak ayam ras petelur yang 
sudah terbiasa mengandalkan pengalaman. 

2. Faktor-faktor yang berhubungan positif dengan 
motivasi peternak dalam usaha beternak ayam ras 
petelur adalah pendidikan, umur, luas penguasaan 
lahan, pendapatan, ketersediaan sarana produksi 
peternakan dan yang paling mendominasi diantara 
variabel tersebut adalah fluktuasi harga telur.  

Saran 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi 

peternak terhadap usaha beternak ayam ras petelur 
mempunyai kecenderungan rendah, sehingga perlu 
pendekatan melalui program-program penyuluhan 
seperti membentuk kelompok-kelompok ternak 
berdasarkan pembagian wilayah agar peternak 
senantiasa mudah dalam mendapatkan informasi-
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informasi baru untuk menunjang karirnya dalam 
mengusahakan beternak ayam ras petelur. 
 

2. Bagi peneliti lebih lanjut diharapkan dapat meneliti 
klasifikasi motivasi dari dalam maupun dari luar 
peternak ayam ras petelur dari segi variabel yang 
berbeda dari pada penelitian ini, harapannya akan 
didapatkan informasi-informasi baru yang dapat 
dijadikan pengetahuan dan referensi baru bagi orang 
yang membutuhkannya.  
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Lampiran 1. Data Responden Variabel Bebas 

No 
Responden 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 

1 1 3 1 1 1 2 

2 1 3 2 1 1 2 

3 1 2 2 1 1 2 

4 3 3 1 1 2 2 

5 2 2 2 1 2 3 

6 2 3 1 1 3 3 

7 2 3 3 1 1 1 

8 1 2 1 2 3 1 

9 2 2 2 3 1 1 

10 2 3 2 2 2 2 

11 2 2 1 1 2 1 

12 2 2 2 1 1 2 

13 2 3 1 1 3 1 

14 1 2 1 1 2 1 

15 2 2 3 2 2 3 

16 1 2 1 1 3 2 

17 1 1 1 1 3 1 

18 1 2 1 3 2 2 

19 1 3 1 1 1 2 

20 2 1 1 1 2 2 

21 2 3 1 1 3 3 

22 1 1 1 1 2 1 

23 1 2 1 1 2 1 

24 1 3 1 1 2 1 

25 1 3 1 1 2 1 
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26 1 3 1 1 1 1 

27 2 1 3 2 3 3 

28 3 2 1 1 3 2 

29 1 2 2 2 2 2 

30 2 3 1 2 3 2 

31 2 2 3 1 2 3 

32 2 2 2 2 3 1 

33 3 2 2 1 3 1 

34 1 3 1 1 2 1 

35 2 2 1 1 3 3 

36 3 3 1 1 1 1 

37 1 3 1 1 1 1 

38 1 3 2 1 1 1 

39 1 1 2 1 1 1 

40 1 3 2 1 1 1 

41 2 2 1 1 3 3 

42 1 1 1 1 1 1 

43 3 3 1 1 3 2 

44 1 3 1 1 1 1 

45 2 2 3 1 3 3 

46 2 2 2 1 3 3 

47 1 1 1 2 2 1 

48 2 3 3 3 2 2 

49 2 1 1 1 3 3 

50 1 3 1 1 1 1 

51 2 2 3 1 2 1 

52 2 1 1 1 1 1 

53 2 2 1 1 3 3 

54 1 1 1 1 3 3 
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55 1 1 1 1 1 1 

56 2 2 2 2 2 1 

57 2 3 3 1 3 2 

58 1 1 1 1 3 1 

59 2 1 1 1 1 1 

60 2 1 1 1 1 1 

61 3 3 1 1 1 3 

62 2 3 1 1 1 1 

63 2 2 1 1 2 3 

64 1 1 1 1 1 1 

65 1 2 2 1 3 3 

66 2 1 1 1 2 1 

67 2 2 3 3 2 3 

68 1 2 1 1 1 2 

69 1 1 2 1 1 1 

70 1 3 1 1 1 1 

71 3 3 2 1 1 2 

72 1 2 1 1 1 2 

73 1 3 3 3 2 3 

74 2 2 1 3 2 3 

75 1 1 1 3 3 1 

76 2 2 3 1 2 3 

77 2 3 2 2 1 1 

78 2 2 2 2 2 3 

79 2 3 2 3 2 1 

80 1 1 1 3 1 1 

81 3 1 2 2 2 3 

82 2 2 3 3 1 3 

83 1 1 1 1 1 1 
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84 3 1 2 1 1 3 

85 2 1 1 3 1 1 

86 2 1 2 3 2 1 

87 1 3 1 1 2 1 

88 1 1 1 1 3 1 

89 2 1 1 1 1 1 

90 2 3 2 1 1 1 

91 3 1 3 1 1 2 

92 1 1 3 1 2 1 

93 3 1 2 1 2 1 

94 2 3 2 1 1 3 

95 2 3 2 1 1 3 

96 1 3 3 3 3 2 

97 1 3 2 1 3 3 

98 1 1 2 1 1 1 

99 2 1 1 1 1 1 

100 1 1 2 1 1 1 

Keterangan:  

X1= Tingkat pendidikan, X2= Umur,  X3= Pendapatan,     
X4= Luas penguasaan lahan, X5= Ketersediaan sarana 
produksi peternakan, X6= Fluktuasi harga telur ayam ras 
petelur 
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Lampiran 2. Data Responden Variabel  Tidak Bebas 

No 
Responden 

Skor 
HDP 

Skor 
Lama 

Ternak 

Skor 
Total 

Ternak 

Total Y 

1 2 3 1 6 

2 2 3 1 6 

3 2 3 1 6 

4 2 3 1 6 

5 3 3 2 8 

6 3 3 1 7 

7 3 3 3 9 

8 3 3 1 7 

9 2 3 1 6 

10 1 3 1 5 

11 2 3 1 6 

12 1 3 2 6 

13 3 3 1 7 

14 2 3 1 6 

15 2 3 2 7 

16 2 3 1 6 

17 2 3 1 6 

18 2 3 1 6 

19 2 3 1 6 

20 1 3 1 5 

21 3 3 1 7 

22 1 3 1 5 

23 2 3 1 6 

24 1 3 1 5 

25 2 2 1 5 
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26 1 1 1 3 

27 3 3 1 7 

28 2 3 1 6 

29 2 3 1 6 

30 2 3 1 6 

31 2 3 2 7 

32 3 3 1 7 

33 2 1 1 4 

34 2 1 1 4 

35 3 3 1 7 

36 1 2 2 5 

37 1 1 1 3 

38 1 1 1 3 

39 1 1 2 4 

40 2 1 1 4 

41 2 3 2 7 

42 1 1 1 3 

43 2 3 1 6 

44 1 1 1 3 

45 2 3 3 8 

46 2 3 2 7 

47 2 1 1 4 

48 2 3 3 8 

49 3 3 1 7 

50 2 1 1 4 

51 2 3 2 7 

52 2 1 1 4 

53 3 3 1 7 

54 3 3 1 7 
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55 1 1 1 3 

56 1 3 3 7 

57 2 3 2 7 

58 1 1 1 3 

59 1 1 1 3 

60 2 1 1 4 

61 2 3 1 6 

62 2 1 1 4 

63 3 3 1 7 

64 2 1 1 4 

65 2 3 2 7 

66 2 1 1 4 

67 3 3 2 8 

68 2 2 1 5 

69 2 1 1 4 

70 1 1 2 4 

71 1 3 1 5 

72 2 3 2 7 

73 1 3 3 7 

74 3 3 3 9 

75 1 1 1 3 

76 2 3 3 8 

77 2 3 2 7 

78 2 3 3 8 

79 1 2 1 4 

80 2 1 1 4 

81 3 3 3 9 

82 3 1 3 7 

83 1 2 1 4 
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84 1 2 2 5 

85 2 1 1 4 

86 2 1 1 4 

87 2 3 1 6 

88 1 1 1 3 

89 1 1 1 3 

90 2 1 1 4 

91 2 3 2 7 

92 1 2 1 4 

93 2 2 1 5 

94 2 3 2 7 

95 2 3 2 7 

96 3 3 3 9 

97 2 3 2 7 

98 2 1 1 4 

99 1 1 1 3 

100 1 1 1 3 
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Lampiran 3. Contoh Perhitungan Analisa Pendapatan Usaha 

Beternak Ayam Ras Petelur di Kecamatan 

Srengat Kabupaten Blitar Responden No:10 

A) Biaya Modal Tetap/Bulan 

No Komposisi Masa 
Ekonomis 
(Bulan) 

Harga 
Awal (Rp) 

Penyusutan 
(Rp) 

1 Kandang 240 50.000.000 208.333 
2 Tempat Pakan dan 

Minum 
72 4.250.000 90.277 

3 Ternak 24 17.500.000 2.953.600 
4 Baterray 72 5.500.000 76.388 
5 Tandon Air 240 1.200.00 5.000 
6 Cangkul dan 

Sekop 
60 100.000 3.333 

7 Gudang Pakan dan 
Telur 

240 6.250.000 26.041 

8 Timbangan 300 kg 240 400.000 1.666 
9 Tangki air 60 200.000 3.333 
10 Ember Plastik 12 10.000 1.666 
11 Sewa Tanah - - 750.000 
12 Gaji Tenaga Kerja - - 1.230.000 
13 Total   5.348.637 
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B) Biaya Tidak Tetap / Variabel/ Bulan 

No Komposisi Harga (Rp) 
1 Pakan 67.606.560 
2 Listrik 20.000 
3 Vaksin dan Obat-

obatan 
90.000 

4 Konsumsi Pekerja 300.000 
5 Mortalitas (Bulan) 480.000 
6 Total 68.496.560 
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C) Total Penerimaan dan Keuntungan dalam satu bulan.  

No Komposisi Jumlah Harga Satuan 

(Rp) 

Rp 

 Penerimaan    

1 Telur 270 kg @ kg. 11.250 84.375.000 

2 Kotoran Ayam 700 

karung/ta

hun 

@ karung. 

5.000 

320.833 

3 Karung Bekas 360 biji @ Karung. 

1000  

360.000 

4 Total - - 85.055.833 

 Keuntungan  -  

1 Total Biaya 

Produksi 

- - 73.845.197 

2 Total 

Penerimaan 

- - 85.055.833 

3 Laba Usaha / 

Bulan 

- - 11.210.636 

4 Bunga Modal - 13 % 799.989 

5 Laba Bersih - - 10.410.647 

6 R/C Ratio - - 1.15 

7 Keterangan - - Untung 
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Lampiran 4. Hasil Analisis Data Menggunakan SPSS 16.0 

 

Correlations

1.000 .042 .228* .062 .104 .331** .231*

. .681 .023 .537 .302 .001 .021

100 100 100 100 100 100 100

.042 1.000 .076 -.030 -.011 .157 .273**

.681 . .454 .766 .916 .119 .006

100 100 100 100 100 100 100

.228* .076 1.000 .279** -.010 .285** .276**

.023 .454 . .005 .924 .004 .005

100 100 100 100 100 100 100

.062 -.030 .279** 1.000 .142 .086 .211*

.537 .766 .005 . .158 .392 .035

100 100 100 100 100 100 100

.104 -.011 -.010 .142 1.000 .327** .407**

.302 .916 .924 .158 . .001 .000

100 100 100 100 100 100 100

.331** .157 .285** .086 .327** 1.000 .636**

.001 .119 .004 .392 .001 . .000

100 100 100 100 100 100 100

.231* .273** .276** .211* .407** .636** 1.000

.021 .006 .005 .035 .000 .000 .

100 100 100 100 100 100 100

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Pendidikan

Umur

Pendapatan

Luas Lahan

Ketersediaan Sarana
Produksi Peternakan

Fluktuasi Harga Telur

Motifasi

Spearman's rho
Pendidikan Umur Pendapatan Luas Lahan

Ketersediaan
Sarana

Produksi
Peternakan

Fluktuasi
Harga Telur Motifasi

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Lampiran 5. Quesioner 

QUESIONER 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN 

DENGAN MOTIVASI PETERNAK DALAM USAHA 

BETERNAK AYAM RAS PETELUR DI KECAMATAN 

SRENGAT KABUPATEN BLITAR 

 

 

 

 

 

 

2. Komposisi Ternak 

 

 

 

Komposisi Ternak 
Ayam Ras Petelur 

Jumlah 
(ekor) 

Umur Pemberian 
Pakan/ekor/hari 

Starter (DOC)    
Grower    
Layer    
Total    

1. Identitas Responden 

 

a) Nama  :………………………… 

b) Usia :………………………… 

c) Jenis Kelamin :……………………… 

d) Alamat : …..……………………. 
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3. Biaya Tetap 

No Item Harga 
awal 

Umur 
teknis 

(Tahun) 

Harga akhir 

1 Lahan sendiri    
2 Lahan sewa    
3 Kandang/1000 

ekor 
   

4 Ayam pullet    
5 Peralatan 

kandang/1000 
ekor 

   

 Total    
 

4. Biaya Tidak Tetap 

No Item Jumlah 
Ransum 

(Kg) 

Harga 
Satuan 
(Rp) 

Total 
 

1 Pakan    
a Konsentrat    
b Jagung    
c Bekatul    
 Total    
d Harga pakan 

rata-rata/kg 
   

  Harga (Rp) Jumlah  Total 
2 Obat-obatan & 

vaksin 
   

3 Tenaga kerja    
4 Biaya listrik 

dan air 
   

 Total    
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5. Penerimaan 

No Item Rata-rata 

Produksi 

(Kg) 

Hari/bulan 

Harga 

(Rp) 

Penerimaan 

(Rp) 

1 Telur    

2 Pupuk 

Kandang 

   

3 Karung 

Bekas 

   

 Total    

 

6. HDP (Hen Day Production) 

=………………………………………………………………. 
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1. Tingkat pendidikan formal terakhir peternak ayam ras 

petelur pada saat dilakukan penelitian? 

a. SD    b. SMP 

 c.SMA/Sarjana 

2. Berapa luas lahan yang digunakan peternak dalam 

mengusahakan beternak ayam ras petelur? 

………………………Ru 

3. Sudah berapa lama peternak mengusahakan 

pemeliharaan ternak ayam ras petelur? 

……………………..Tahun 

4. Apakah bibit ayam ras petelur tersedia secara lokal? 

a. Tersedia  b. Kurang tersedia 

 c. Tidak tersedia 

5. Apakah pakan ayam ras petelur tersedia secara lokal? 

a. Tersedia  b. Kurang tersedia 

 c. Tidak tersedia 

6. Apakah peralatan kandang  ayam ras petelur tersedia 

secara lokal? 

a. Tersedia  b. Kurang tersedia 

 c. Tidak tersedia 

7. Apakah vaksin dan obat-obatan ayam ras petelur  

tersedia secara lokal? 
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a. Tersedia  b. Kurang tersedia 

 c. Tidak tersedia 

8. Bagaimana jalur pemasaran hasil produksi peternakan 

(telur) yang digunakan peternak? 

a. Peternak - pengecer - konsumen   

b. Peternak - pengumpul - pengecer-konsumen 

c. Peternak - pengumpul -  grosir -  pengecer – 

konsumen 

9. Bagaimana menurut peternak tentang fluktuasi harga 

telur dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini? 

a. Stabil b. Kurang stabil         c. Tidak stabil 

 


