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The study was aimed to investigate the adult man 
perception in livestock farming to examine factors associating 
with their interest in animal husbandry farming. Fifty 
respondent were employed in this study. Primary data namely, 
perception, interests as well as internal and external factors 
were obtained and analyzed using descriptive analysis. 
Result’s stowed that young men has a good perception toward 
livestock farming because its farm has flexible time, economic 
value and increasing prestige as well as few labor requirement. 
The high interest in livestock farming was found based on the 
following criteria, the involvement in raising management, the 
development in social relationship between farmers and the 
assessment in innovation, information and resources’. The 
internal factor (education) has positive association with the 
young peoples interest in livestock farming. Their interest was 
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also positively related to external factors, such as social 
interaction and information searching.  
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PERSEPSI DAN MINAT PEMUDA TERHADAP USAHA 
PETERNAKAN DI DESA SENGONAGUNG 
KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN 

PASURUAN 

 
RINGKASAN 

 
Sub sektor peternakan semakin penting ketika bangsa 

Indonesia menghadapi krisis ekonomi karena mampu bertahan 
dari krisis tersebut. Sub sektor peternakan bukannya tidak 
menghadapi masalah, banyak hal yang mempengaruhi sub 
sektor ini menjadi sub yang penting dalam pembangunan. 
Salah satunya adalah pergeseran kesempatan kerja di sub 
sektor peternakan. Pergeseran kesempatan kerja di sub sektor 
peternakan tersebut setidaknya mempengaruhi persepsi dan 
minat pemuda terhadap usaha peternakan. Tujuan penelitian 
ini adalah mendeskripsikan persepsi dan minat pemuda desa 
terhadap usaha peternakan, mengkaji hubungan faktor internal 
dan eksternal pemuda desa dengan minat terhadap usaha 
peternakan serta mengkaji hubungan persepsi pemuda desa 
dengan minat terhadap usaha peternakan. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sengonagung 
Kecamatan Purwosari pada tanggal 11 januari – 11 februari 
2013. Desain penelitian ini adalah Deskriptif korelasional 
dengan 50 orang responden yang diambil secara sensus. Uji 
korelasi yang digunakan adalah Uji korelasi rank Spearman 
(rs) dan Uji korelasi Chi-Square (x2). 

Pemuda yang menjadi responden dalam penelitian ini 
(24%) menikah dan (92%) merupakan anak pertama sampai 
ketiga, (12%) berpendidikan SD/Sederajat, (84%) pekerjaan 
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orang tua di luar sub sektor peternakan, dengan 
kekosmopolitan pemuda yang melakukan mobilitas keluar 
desa sebagian besar nyatakan pernah (96%). Sosialisasi 
pekerjaan peternakan yang diterima dari orang tua jarang 
(34%) dan dalam penerimaan informasi dari luar yang berupa 
media massa baik media cetak atau elektronik sebagian 
pemuda pernah mendapatkannya (66%). 

Faktor internal pemuda dengan minat pemuda yang 
ditunjukan oleh hubungan tingkat pendidikan dengan aspek 
mencari informasi, mencari rumput untuk pakan, merawat 
secara teratur, mengobati dan mengobati. Pekerjaan orang tua 
berhubungan nyata dengan aspek membersihkan kandang, 
memberikan makan dan minum dan menjaga kebersihan 
lingkungan kandang. Sedangkan faktor eksternal pemuda 
memiliki beberapa hubungan dengan minat. Terdapat 
hubungan yang nyata antara aspek mencari informasi dengan 
membina hubungan sesama peternak. Sosialisasi pekerjaan 
peternakan berhubungan sangat nyata dengan membersihkan 
kandang dan mencari rumput untuk pakan. Persepsi pemuda 
terhadap usaha peternakan masuk dalam kategori baik (Rataan 
skor 3,44) dan minat pemuda terhadap usaha peternakan 
masuk dalam kategori berminat (3,74). Persepsi pemuda 
terhadap usaha peternakan yang memiliki hubungan yang 
nyata dengan minat adalah aspek ekonomi dan beban fisik. 
Sedangkan aspek waktu kerja dan prestise tidak memiliki 
hubungan yang nyata dengan minat pemuda terhadap usaha 
peternakan. 

 
 


