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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sub sektor peternakan menjadi semakin penting, 
karena sub sektor ini mampu bertahan ketika bangsa Indonesia 
menghadapi krisi ekonomi yang berkepanjangan. Sub sektor 
peternakan bukannya tidak menghadapi masalah, banyak hal 
yang mempengaruhi sub sektor ini untuk menjadi sub sektor 
yang penting dalam pembangunan. 

Meningkatnya jumlah penduduk di desa yang 
berurbanisasi ke kota menyebabkan semakin berkurangnya 
sumber daya manusia desa tersebut, salah satu dampak yang 
dirasakan dari adanya urbanisasi tersebut adalah sub sektor 
peternakan domba, dimana sub sektor ini akan mengalami 
pergeseran tenaga kerja yang bekerja di bidang peternakan. 
Minimnya pengetahuan masyarakat desa akan pentingnya sub 
sektor peternakan dan upah yang rendah bagi tenaga buruh di 
peternakan menyebabkan penduduk desa terutama para 
pemudanya memilih bekerja di kota atau di luar sub sektor 
peternakan. 

Kondisi turunnya tingkat upah di desa tentunya 
membuat pemuda di desa berpikir untuk mencari pekerjaan 
yang lebih baik di luar sub sektor peternakan. Pergeseran 
tenaga kerja di pedesaan tersebut setidaknya mempengaruhi 
persepsi dan minat pemuda terhadap pekerjaan di sub sektor 
peternakan. Faktor lain yang mempengaruhi pola pikir untuk 
melakukan gerak urbanisasi adalah sektor industri. Sektor 
industri ini biasannya terletak di perkotaan, hal ini menjadi 
daya tarik kota sebagai penampung tenaga kerja buruh desa 
yang terdorong dari desanya. Kondisi ini menimbulkan 
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masalah urbanisasi berlebih pada perkotaan, yaitu 
meningkatnya penduduk perkotaan sebagai akibat urbanisasi, 
sementara kesempatan kerja tidak mencukupi padatnya tenaga 
kerja yang ada (Todaro dan Stilkind dalam Manning dan Noer, 
1991).          
 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 
rumusan masalah yang dapat dibuat adalah :  

1. Bagaimana persepsi pemuda tentang usaha peternakan? 
2. Bagaimana minat pemuda muda untuk mengembangkan 

usaha peternakan? 
3. Faktor-faktor apa yang berhubungan dengan minat 

pemuda tentang usaha peternakan?  

1.3 Tujuan 
Tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini antara 

lain: 
1. Mendeskripsikan persepsi pemuda terhadap usaha 

peternakan. 
2. Mendeskripsikan minat pemuda terhadap perkembangan 

usaha peternakan. 
3. Mengkaji hubungan faktor internal dan faktor eksternal 

pemuda dengan minat terhadap usaha peternakan serta 
mengkaji hubungan persepsi pemuda dengan minat 
terhadap usaha peternakan.  

1.4 Manfaat  
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini 

antara lain: 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 
mengatasi masalah pengangguran khususnya yang ada 
di pedesaan. 

2. Memberi masukan pada pemerintah dengan membuat 
kebijakan untuk meningkatkan pembangunan pedesaan 
melalui sektor pertanian. 

1.5 Kerangka Pikir  
Dalam penelitian ini minat pemuda terhadap 

pekerjaan peternakan didefinikan sebagai keinginan pemuda 
yang timbul dari perasaannya untuk mengikuti sesuatu 
kegiatan atauentunya dipengaruhi aktivitas lainnya seperti 
beternak domba ataupun yang lainnya. Minat yang timbul 
dari setiap diri seseorang tentunya dipengaruhi oleh faktor-
faktor dalam (Internal) dan luar (Eksternal). Faktor luar 
sebagai stimulus luar yaitu objek, orang, kelompok, hasil 
kebudayaan dan lain-lain. Faktor dalam terdiri dari motif-
motif, sikap, ambisi dan sikap yang berhubungan dengan 
norma-norma sosial, pengaruh pengalaman masa lalu. Faktor 
internal adalah faktor yang melekat pada individu, seperti: 
tingkat pendidikan, status pernikahan status pekerjaan orang 
tua, kekosmopolitan, dan anak keberapa dalam keluarga. 
Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu, 
seperti lingkungan dan keluarga. Faktor eksternal terbagi 
menjadi sosialisasi pekerjaan peternakan, informasi dari luar 
tentang usaha peternakan. 

Berdasarkan pengertian diatas maka minat pemuda desa 
terhadap pekerjaan di sub sektor peternakan adalah keinginan 
pemuda terhadap pekerjaan di sub sektor perternakan di 
pengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor internal dan 
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faktor eksternal. Lebih jelasnya gambar sistematika dari 
kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1.    
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Gambar 1. Kerangka Pikir 


