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IMPLEMENTATION OF FARM SCALE ON 

HOUSEHOLD INCOME STRUCTURE OF ETTAWAH 

CROSSBRED GOAT FARM (Study at Bangelan village 

Wonosari Subdistrict Malang Regency) 
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Wonosari subdistrict was known as a centre of goat 

production in Malang Regency. The aims of this research were 

1) to identify the goat farmer’s characteristic, 2) to analyze the 

contribution of goat farming activities to family income, 3) to 

analyze the corellation between goat farming scale and the 

income derived from goat farming activities. In addition, the 

study tended to analyse goat farming scale and the income 

contribution of goat farming activities. The respondents were 

divided into three scales based on goat ownerships for one 

year ago. The annual average income of goat farming 

activities in Bangelan village were IDR 5,464,427.71 in scale 

I, IDR 7,955,059.73 in scale II and IDR 9,399,334.27 in scale 

III. The annual average income of the farmers family in 

Bangelan village were IDR 17,550,142.71 in scale I, IDR 

20,715,250.21 in scale II and IDR 21,699,334.27 in scale III. 

The annual average contribution of goat farming activities to 

the farmers income were 32.8% in scale I, 43.6% in scale II 

and 48.9% in scale III. 

 

Keywords: on farm, goat farming activities, and income
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Pembangunan sub sektor peternakan memiliki peran 

sangat strategis dalam upaya ketahanan pangan, menyerap 

tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan mencerdaskan 

sumberdaya manusia yang berkualitas melalui konsumsi 

produknya. Peran strategis tersebut ditunjang dengan potensi 

ternak yang berbeda-beda pada masing-masing daerah. 

Penelitian ini bertujuan 1) mengetahui karakteristik 

peternak kambing dan tata laksana usaha ternak kambing, 2) 

menganalisis besarnya kontribusi usaha ternak kambing 

terhadap pendapatan keluarga petani peternak dan 3) 

menganalisis hubungan antara skala usaha peternakan 

kambing dengan pendapatan usaha ternak kambing dan skala 

usaha peternakan kambing dengan kontribusi pendapatan 

usaha ternak kambing 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bangelan 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang mulai Desember 

2013 sampai dengan Januari 2014. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode survey dengan penentuan sampel 

secara purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 

peternak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan 

meliputi analisis deskriptif, analisis pendapatan usaha ternak 

kambing, analisis pendapatan keluarga petani peternak, 

analisis kontribusi usaha ternak kambing terhadap pendapatan 

keluarga petani peternak dan analisis korelasi Pearson.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur responden 

berkisar antara 25 sampai 64 tahun dan paling banyak 

(42,86%) berumur 35-44 tahun pada skala III. Mayoritas 

tingkat pendidikan formal yang diikuti peternak adalah 

SD/sederajat. Pengalaman beternak paling banyak (57,14%) 

adalah 12 sampai 21 tahun pada skala III. Rata-rata jumlah 

tanggungan keluarga pada ketiga skala tersebut berkisar antara 

2 sampai 5 orang. Petani merupakan mata pencaharian yang 

paling banyak ditekuni oleh responden pada ketiga skala selain 

menjalani usaha ternak kambing. Sistem pemeliharaan ternak 

kambing dilakukan dengan cara intensif. Pemeliharaan ternak 

kambing yang secara umum dilakukan adalah pencarian 

pakan, pemberian pakan, membersihkan kandang, penanganan 

penyakit dan perkawinan.  
Rata-rata pendapatan usaha ternak kambing adalah Rp 

5.464.427,71/tahun pada skala I, Rp 7.955.059,73/tahun pada 

skala II dan Rp 9.399.334,27/tahun pada skala III. Kontribusi 

pendapatan usaha ternak kambing terhadap pendapatan 

keluarga petani peternak adalah 32,8% pada skala I, 43,6% 

pada skala II dan 48,9% pada skala III yang menggambarkan 

bahwa usaha ternak kambing di Desa Bangelan Kecamatan 

Wonosari masih termasuk tipologi cabang usaha. Hasil 

analisis korelasi Pearson pada taraf kepercayaan 99% 

menunjukkan bahwa nilai korelasi antara skala usaha ternak 

kambing dengan pendapatan usaha ternak kambing memiliki 

nilai yang positif yaitu 0,561. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin besar skala usaha ternak kambing akan meningkatkan 

pendapatan peternak serta memiliki hubungan yang cukup 

kuat karena uji signifikansi 2 arah yang dihasilkan yaitu 0,000. 

Nilai korelasi antara skala usaha ternak kambing dengan 
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persentase kontribusi pendapatan usaha ternak kambing 

memiliki nilai positif yaitu 0,518 dan memiliki hubungan yang 

kuat karena uji signifikansi 2 arah yang dihasilkan yaitu 0,000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



xi 

 

DAFTAR ISI 

 

 
RIWAYAT HIDUP .......................................................... i 

KATA PENGANTAR .................................................... iii 

ABSTRACT .................................................................... v 

RINGKASAN ................................................................ vii 

DAFTAR ISI .................................................................. xi 

DAFTAR TABEL ......................................................... xv 

DAFTAR GAMBAR ................................................... xvii 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................ xix 

BAB I. PENDAHULUAN .............................................. 1 

1.1 Latar Belakang ....................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................. 2 

1.3 Tujuan .................................................................... 3 

1.4 Manfaat Penelitian ................................................. 3 

1.5 Kerangka Pikir ....................................................... 3 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .................................... 7 

2.1 Penelitian Terdahulu .............................................. 7 

2.2 Kambing Peranakan Ettawah (PE) ........................ 7 

2.3 Biaya ...................................................................... 9 

2.4 Penerimaan dan Pendapatan ................................ 10 

2.5 Pendapatan Usaha Ternak ................................... 11 



xii 

 

BAB III. MATERI DAN METODE ............................. 13 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ............................... 13 

3.2 Populasi dan Sampel ............................................ 13 

3.3 Pengumpulan Data ............................................... 14 

3.4 Jenis dan Sumber data ......................................... 14 

3.5 Analisa data ......................................................... 15 

3.5.1 Analisis Deskriptif ........................................ 15 

3.5.2  Analisis Pendapatan Usaha Ternak Kambing

 ....................................................................... 15 

3.5.3 Analisis Kontribusi Pendapatan Usahaternak 

Kambing terhadap Pendapatan Rumah Tangga 

Peternak ......................................................... 16 

3.5.4 Analisis Korelasi Pearson ............................. 16 

3.6 Batasan Istilah ..................................................... 17 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ...................... 19 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.................... 19 

4.2 Kepemilikan Ternak Kambing ............................ 21 

4.3 Karakteristik Responden...................................... 22 

4.3.1 Umur ............................................................. 23 

4.3.2 Tingkat Pendidikan ....................................... 24 

4.3.3 Pengalaman Beternak ................................... 25 

4.3.4 Jumlah Anggota Rumah Tangga .................. 27 

4.4 Tata Laksana Usaha Ternak Kambing................. 28 

4.4.1 Perkandangan ............................................... 28 

4.4.2 Pemberian Pakan .......................................... 29 



xiii 

 

4.4.3 Tenaga Kerja................................................. 30 

4.4.4 Sistem Perkawinan ....................................... 30 

4.4.5 Penanganan Penyakit pada Ternak ............... 31 

4.5 Pemasaran Ternak Kambing ................................ 31 

4.6 Pendapatan Usaha Ternak Kambing.................... 32 

4.6.1 Penerimaan ................................................... 32 

4.6.2 Biaya ............................................................. 33 

4.6.3 Pendapatan .................................................... 35 

4.7 Pendapatan Usaha Non Peternakan Kambing ..... 35 

4.8 Pendapatan Keluarga Peternak Kambing ............ 37 

4.9 Kontribusi Pendapatan Usaha Ternak Kambing 

terhadap Pendapatan Keluarga Petani Peternak .. 37 

4.10 Hubungan antara Skala Usaha Peternakan 

Kambing dengan Pendapatan Usaha Ternak 

Kambing dan Skala Usaha Peternakan Kambing 

dengan Kontribusi Pendapatan Usaha Ternak 

Kambing .............................................................. 39 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ....................... 41 

5.1 Kesimpulan .......................................................... 41 

5.2 Saran .................................................................... 41 

DAFTAR PUSTAKA .................................................... 43 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1. Populasi ternak di Desa Bagelan ..................... 20 
Tabel 2. Jumlah ternak dan skala usaha peternakan 

responden ........................................................ 22 
Tabel 3. Dominasi karakteristik responden pada tiap 

skala ................................................................. 23 

Tabel 4. Total penerimaan peternak kambing PE 

(Rp/peternak/tahun) ......................................... 33 
Tabel 6. Kontribusi pendapatan usaha ternak kambing 

terhadap pendapatan keluarga ......................... 38 

Tabel 7.  Hubungan antara skala usaha peternakan 

kambing, pendapatan usaha ternak kambing dan 

kontribusi pendapatan usaha ternak kambing . 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



xvii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian .............................. 5 

Gambar 2. Usaha ternak kambing milik anggota 

Kelompok Karya Sari .................................. 21 

Gambar 3. Karakteristik responden berdasarkan umur 

Menurut skala usaha .................................... 23 

Gambar 4. Karakteristik responden berdasarkan tingkat 

pendidikan ................................................... 24 
Gambar 5. Karakteristik responden berdasarkan 

pengalaman beternak (tahun) ....................... 26 
Gambar 6. Karakteristik responden berdasarkan jumlah 

anggota keluarga menurut skala usaha ........ 27 

Gambar 7. Pemasaran ternak kambing di Desa Bangelan 

menurut skala usaha ..................................... 32 

Gambar 8. Rata-rata pendapatan responden dari usaha 

non peternakan kambing(Rp/tahun) ............ 36 

Gambar 9. Rata-rata pendapatan responden 

(Rp/peternak/tahun) ..................................... 37 



 

 



xix 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Kuesioner penelitian ................................. 47 

Lampiran 2. Data hasil penelitian .................................. 53 
Lampiran 3. Analsisis korelasi ...................................... 55 



 

 



1 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan pertanian saat ini khususnya sub sektor 

peternakan dihadapkan pada sejumlah tantangan antara lain 

tingginya permintaan produk peternakan, penyediaan bibit 

ternak, kualitas bibit, terjadinya berbagai wabah penyakit 

ternak yang sangat merugikan bagi sub sektor peternakan 

sendiri, serta tuntutan perubahan manajemen pembangunan 

sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan partisipasi 

masyarakat. Pembangunan sub sektor peternakan memiliki 

peran sangat strategis dalam upaya ketahanan pangan, 

menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan 

mencerdaskan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui 

konsumsi produknya. Peran strategis tersebut ditunjang 

dengan potensi ternak yang berbeda-beda pada masing-masing 

daerah.  

Propinsi Jawa Timur memiliki potensi ternak kambing 

terbesar di Indonesia. Jumlah populasi ternak kambing di Jawa 

Timur mencapai 2.937.980 ekor (Dinas Peternakan Provinsi 

Jawa Timur, 2013). Kabupaten Malang merupakan sentra 

pengembangan ternak kambing yang terbesar kedua di daerah 

Jawa Timur yang memiliki populasi sebesar 225.374 ekor. 

Rata-rata tiap tahun terjadi kenaikan populasi ternak kambing 

sebesar 3,41% dan tersebar di Kecamatan Ampelgading, 

Tirtoyudo, Wajak, Kalipare, Pagak, Kromengan dan Wonosari 

(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, 

2013).  

Usaha ternak kambing merupakan usaha yang 

memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga petani peternak. Desa 

Bangelan merupakan salah satu desa di Kecamatan Wonosari 

yang memiliki populasi ternak kambing terbanyak 

dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Wonosari. 

Kambing merupakan mayoritas ternak yang dipelihara di Desa 
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Bangelan dengan populasi pada tahun 2013 sebesar 5623 ekor. 

Ternak kambing lebih disukai keluarga petani peternak karena 

(1) dapat memanfaatkan tenaga kerja keluarga, (2) 

memanfaatkan limbah pertanian dan rumput lapang, (3) 

mendukung sistem produksi tanaman melalui pupuk kandang, 

(4) dapat memecahkan kebutuhan uang tunai, (5) secara tidak 

langsung dapat meningkatkan status pemiliknya, (6) mudah 

beradaptasi terhadap berbagai lingkungan, (7) cepat 

berkembang biak, (8) kurang memerlukan lahan dan modal 

yang relatif besar dan (9) cara pemeliharaannya tidak terlalu 

sulit sehingga banyak dipelihara oleh petani sebagai usaha 

sampingan (Setyono et al., 1994).  

Usaha ternak kambing merupakan salah satu jenis 

usaha yang dapat mendukung pola usaha tani di pedesaan 

karena dapat memberikan pupuk kandang dan sebagai sumber 

keuangan untuk membeli kebutuhan pertanian atau untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mendadak. Usaha 

ternak kambing juga sangat disenangi oleh petani peternak di 

pedesaan karena pemeliharaannya relatif mudah serta tidak 

memerlukan modal usaha yang besar. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan petani peternak 

sendiri maupun dari pihak pemerintah dan para investor dalam 

mengembangkan usaha ternak kambing yang dapat 

meningkatkan pendapatan peternak.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Permasalahan penelitian ini antara lain:  

1. Berapa besarnya kontribusi usaha ternak kambing PE 

berdasarkan skala usaha terhadap pendapatan keluarga 

petani peternak di Desa Bangelan Kecamatan 

Wonosari Kabupaten Malang?  

2. Bagaimana hubungan antara skala usaha dengan 

pendapatan usaha ternak kambing PE dan skala usaha 
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dengan kontribusi pendapatan usaha ternak kambing 

PE?  

 

1.3 Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis besarnya kontribusi skala usaha ternak 

kambing PE terhadap pendapatan keluarga masyarakat 

petani peternak di Desa Bangelan Kecamatan 

Wonosari Kabupaten Malang 

2. Menganalisis hubungan antara skala usaha dengan 

pendapatan usaha ternak kambing PE dan skala usaha 

dengan kontribusi pendapatan usaha ternak kambing 

PE 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat antara lain:  

1. Sebagai masukan bagi pemerintah Desa Bangelan 

Kecamatan Wonosari khususnya dan pemerintah 

Kabupaten Malang umumnya dalam mengambil 

kebijakan untuk mengembangkan usaha ternak 

kambing  

2. Sebagai informasi bagi pihak yang berminat untuk 

melakukan penelitian selanjutnya  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kabupaten Malang sebagai sentra pengembangan 

ternak kambing terbesar kedua di daerah Jawa Timur yang 

memiliki populasi sebesar 225.374 ekor (Dinas Peternakan 

Provinsi Jawa Timur, 2013). Ternak kambing memiliki peran 

strategis dalam upaya ketahanan pangan, menyerap tenaga 

kerja, meningkatkan pendapatan dan mencerdaskan 

sumberdaya manusia. Besarnya kontribusi yang diberikan 

usaha ternak kambing dapat dilihat dari analisis pendapatan 

peternak kambing dan pendapatan keluarga petani peternak.  
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Usaha peternakan kambing di masyarakat dilakukan 

dalam berbagai skala usaha yang didasarkan pada jumlah 

kepemilikan ternak yakni skala pengusahan relatif kecil (2-5 

ekor) hingga tinggi (>10 ekor). Adanya variasi skala usaha 

ternak kambing akan menyebabkan perbedaan pemeliharaan 

dan penerapan teknologi yang digunakan. Dalam 

merencanakan dan mengembangkan usaha ternak kambing, 

perlu diketahui informasi mengenai skala usaha efisien yang 

sebaiknya dipilih oleh peternak sebagai pengelola usaha ternak 

kambing. Beragamnya skala usaha akan mengakibatkan 

struktur biaya yang berbeda-beda pada masing-masing skala 

usaha. Secara teoritis meningkatnya skala usaha akan 

mengakibatkan struktur biaya yang semakin rendah. Biaya 

yang rendah akan mempengaruhi tingkat pendapatan peternak 

yang nantinya berpengaruh juga terhadap  pendapatan rumah 

tangga.  

Pendapatan keluarga petani peternak diperoleh dari 

penjumlahan usaha-usaha yang dilakukan oleh para petani 

peternak. Selain menganalisis pendapatan, juga dilakukan 

analisis korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara 

skala usaha peternakan kambing dengan pendapatan usaha 

ternak kambing dan skala usaha peternakan kambing dengan 

kontribusi pendapatan usaha ternak kambing. Kerangka 

penelitian ini lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

Pendapatan usaha 

pertanian 

Peternak kambing 

Pendapatan keluarga petani peternak 

 

Peternakan kambing 

Pendapatan usaha non 

pertanian 

Kontribusi usaha ternak kambing terhadap 

pendapatan keluarga peternak di Kecamatan 

Wonosari Kabupaten Malang 

 

Skala usaha ternak 

kambing 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pangayoman (2013) yang melakukan penelitian tentang 

kontribusi usaha ternak kambing terhadap pendapatan rumah 

tangga warga Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu 

Kabupaten Tulungagung mendapatkan hasil bahwa kontribusi 

usaha ternak kambing terhadap pendapatan rumah tangga 

warga Desa Kendalbulur sebesar 24%. Pendapatan usaha 

ternak kambing tersebut dipengaruhi oleh jumlah ternak 

kambing, pendapatan usaha selain ternak kambing, jumlah 

anggota rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga yang 

bekerja. 

Pendapatan rumah tangga tidak hanya berasal dari satu 

sumber saja, tetapi bisa berasal dari dua atau lebih sumber 

pendapatan. Ragam sumber pendapatan tersebut dipengaruhi 

oleh tingkat pendapatan itu sendiri. Tingkat pendapatan yang 

rendah mengharuskan anggota rumah tangga untuk 

mendapatkan penghasilan yang lebih besar (Mardikanto, 

1993). Sedangkan Munawir (2002) menyatakan bahwa 

pendapatan dari sektor pertanian termasuk peternakan masih 

sangat tinggi di pedesaan. 

 

2.2 Kambing Peranakan Ettawah (PE) 

Kambing liar (Capra aegagrus) di dunia ini dibagi atas 

3 kelompok, yakni kelompok bezoar (Capra aegagrus), 

kelompok ibeks (Capra ibex), dan kelompok markhor (Capra 

falconeri). Setiap kelompok meliputi beberapa subspesies 

yang terpisahkan secara geografi. Pada mulanya ada tiga 

macam spesies terdiri kelompok tersebut, akan tetapi karena 

persilangan antara kelompok hewan ternyata bisa 

menghasilkan keturunan yang subur, maka satu nama spesies 

dipandang sudah memadai dewasa ini (Devendra dan Burns, 

1994).  
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Kambing PE merupakan hasil persilangan antara 

kambing Ettawah (asal India) dengan kambing Kacang yang 

memiliki penampilan mirip Ettawah tetapi lebih kecil. 

Kambing PE tipe dwiguna yaitu sebagai penghasil daging dan 

susu (perah). Kambing peranakan yang penampilannya mirip 

kambing Kacang disebut Bligon atau Jawa randu yang 

merupakan tipe pedaging (Kementerian Pertanian, 2009). 

Kambing ini dibudidayakan pertama kali oleh masyarakat 

Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah. Saat ini sudah banyak 

bibit kambing PE disebarkan ke berbagai daerah di Indonesia 

untuk meningkatkan kinerja kambing lokal di daerah 

bersangkutan (Budiarsana, Sutama, Dharsana, Adiati, 

Hastono, Hidayat, Mulyawan, Bachtiar dan Sukmana, 2001). 

Ciri khas kambing PE antara lain bentuk muka cembung 

melengkung dan dagu berjanggut, terdapat gelambir di bawah 

leher yang tumbuh berawal dari sudut janggut, telinga 

panjang, lembek menggantung dan ujungnya agak berlipat, 

ujung tanduk agak melengkung, tubuh tinggi, pipih, bentuk 

garis punggung mengombak ke belakang, rambut tumbuh 

panjang di bagian leher, pundak, punggung dan paha, rambut 

paha panjang dan tebal. Warna rambut ada yang tunggal, 

putih, hitam dan coklat, tetapi jarang ditemukan. Kebanyakan 

terdiri dari dua atau tiga pola warna, yaitu belang hitam, 

belang coklat, dan putih bertotol hitam (Kementerian 

Pertanian, 2009). Kambing ini tergolong tipe dwiguna yang 

banyak diternakkan untuk menghasilkan daging dan susu. 

Bobot badan kambing jantan dewasa antara 65–90 kg dan 

yang betina antara 45–70 kg. Produksi susu bisa mencapai 1–3 

liter/hari (Sodiq, 2004). 
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2.3 Biaya  

Supriyono (2000) mengemukakan biaya adalah harga 

perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka 

memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai 

sebagai pengurang penghasilan. Ditambahkan oleh Simamora 

(2002) bahwa biaya adalah kas atau nilai setara kas yang 

dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi 

manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. 

Mulyadi (2005) menyatakan bahwa biaya adalah 

pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang 

yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan 

terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya (Cost) dapat dibedakan 

menjadi biaya tetap (Fixed Cost), yaitu biaya yang besarnya 

tidak dipengaruhi besarnya produksi, dan biaya variabel 

(variabel Cost) yaitu biaya yang besarnya dipengaruhi 

besarnya produksi (Suratiyah, 2008). 

Biaya produksi dapat digolongkan dalam biaya tetap 

dan biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang 

jumlahnya tetap dan tidak tergantung pada besar kecilnya 

jumlah produksi hingga batas kapasitasnya yang 

memungkinkan, misalnya sewa tanah, bunga pinjaman dan 

listrik. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah-

ubah mengikuti besar kecilnya volume produksi, misalnya 

pengeluaran untuk sarana biaya pengadaan bibit, pupuk, obat-

obatan, pakan dan lain sebagainya (Soekartawi, 2003). 

Penentuan biaya tetap (Fixed Cost) dan biaya tidak tetap 

(Variabel Cost) tergantung pada sifat dan waktu pengambilan 

keputusan. Misalnya sewa lahan adalah biaya variabel dalam 

kaitannya dengan suatu keputusan petani/peternak menyewa 

tambahan lahan, tetapi lahan yang sudah disewa dan 

digunakan adalah biaya tetap (Rahim dan Hastuti, 2007). 

Menurut Dahlan (2008), biaya yang termasuk dalam biaya 

tetap misalnya gaji tenaga kerja administrasi, penyusutan 

mesin, penyusutan gedung dan peralatan lain, sewa tanah, 

sewa kantor dan sewa gedung. Sedangkan yang termasuk 
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dalam biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, bahan bakar dan listrik. Biaya tetap dan biaya 

variabel ini jika dijumlahkan menjadi biaya total. 

 
2.4 Penerimaan dan Pendapatan 

Rasyaf (2002) menyatakan bahwa apabila hasil produksi 

peternakan di jual ke pasar atau ke pihak lain, maka diperoleh 

sejumlah uang sebagai produk yang dijual tersebut. Besar 

kecilnya uang yang diperoleh tergantung pada jumlah barang 

dan nilai barang yang dijual. Barang akan bernilai tinggi bila 

penerimaan melebihi penawaran atau produksi sedikit. 

Disebutkan juga bahwa jumlah produk yang dijual dikaitkan 

dengan harga yang ditawarkan merupakan jumlah uang yang 

diterima sebagai ganti produk peternakan yang dijual. Ini 

dikatakan penerimaan uang sebagai hasil jerih payah beternak 

pada saat itu yang belum diketahui untung atau rugi. 

Analisis pendatapan mempunyai kegunaan bagi petani 

maupun pemilik faktor produksi. Tujuan analisa pendapatan 

yaitu : (1). menggambarkan keadaan sekarang atau kegiatan 

usaha dan (2). menggambarkan keadaan yang akan datang dari 

perencanaan atau tindakan. Bagi petani, analisa pendapatan 

memberikan bantuan untuk mengukur apakah kegiatan usaha 

pada saat ini berhasil atau tidak. Selanjutnya dijelaskan pula 

bahwa pada usaha tani menguntungkan tenaga kerja dari 

keluarga sehingga lebih tepat kalau pendapatan dihitung 

sebagai pendapatan yang berasal dari kerja keluarga. Dalam 

hal ini, kerja keluarga tidak dihitung sebagai pengeluaran atau 

dengan kata lain kerja keluarga yang berasal dari keluarga 

tidak dianggap sebagai pengeluaran apabila biaya yang tidak 

dibayarkan ini dihitung sebagai biaya usaha tani. Maka analisa 

usaha tani akan berakhir dengan angka negatif, dikatakan pula 

bahwa pendapatan yang diterima hampir seluruhnya 

digunakan untuk konsumsi. (Patong, 2002). 

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai 

maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu 
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periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir 

periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut 

menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap 

konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan 

adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah 

keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode dan 

bukan hanya yang dikonsumsi (Rustam, 2001).  

Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup 

kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan 

usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai 

statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah 

jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan 

penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan 

hutang (Rustam, 2001). 

 

2.5 Pendapatan Usaha Ternak  

Soekartawi, Soeharjo, Dillon dan Hardarker (1986) 

menyatakan bahwa pendapatan kotor usaha tani merupakan 

hasil perolehan total sumberdaya yang digunakan dalam usaha 

tani sedangkan pendapatan bersih usaha tani merupakan selisih 

antara pendapatan kotor dan pengeluaran total usaha tani. 

Pendapatan bersih mengukur imbalan yang diperoleh keluarga 

petani dari penggunaan faktor-faktor produksi kerja, 

pengelolaan dan modal milik sendiri atau modal pinjaman 

yang diinvestasikan kedalam usaha tani. Pendapatan tunai 

adalah selisih antara penerimaan tunai dengan pengeluaran 

tunai usaha tani yang menunjukkan kemampuan usaha tani 

untuk menghasilkan uang tunai.  

Pendapatan usaha dapat digambarkan sebagai balas jasa 

dari kerjasama faktor-faktor produksi. Pendapatan usaha tani 

merupakan selisih antara penerimaan yang diperoleh dengan 

biaya yang dikeluarkan untuk usaha tani (Hernanto, 1993). 

Besarnya penerimaan dan pengeluaran selama jangka waktu 

tertentu akan mempengaruhi besarnya pendapatan usaha tani. 

Menurut Soekartawi dkk (1986), penerimaan usaha tani adalah 



12 

 

nilai uang yang diterima dari penjualan produk usaha tani. 

Pengeluaran usaha tani adalah jumlah uang yang dibayarkan 

untuk pembelian barang dan jasa bagi usaha tani. Hernanto 

(1993) menyatakan bahwa berdasarkan jumlah output yang 

dihasilkan biaya produksi dapat dibedakan menjadi:  

1. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh 

besar kecilnya produksi  

2. Biaya variabel adalah biaya yang berpengaruh langsung 

terhadap besar kecilnya produksi pada usaha tani  

Biaya yang langsung dikeluarkan dan diperhitungkan 

terdiri dari:  

1. Biaya tunai adalah biaya tetap dan biaya variabel yang 

dibayar tunai. Biaya tunai digunakan untuk melihat 

pengaruh pengalokasian modal yang dimiliki oleh 

petani.  

2. Biaya diperhitungkan meliputi biaya penyusutan 

peralatan dan bangunan, sewa lahan milik sendiri dan 

tenaga kerja dalam keluarga. Biaya diperhitungkan 

digunakan untuk melihat bagaimana pengelolaan suatu 

usaha tani.  
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BAB III. MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bangelan 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang mulai Desember 

2013 sampai dengan Januari 2014. Pemilihan lokasi penelitian 

di Desa Bangelan didasarkan pertimbangan bahwa di lokasi ini 

terdapat kelompok peternak Karya Sari dan memiliki jumlah 

populasi kambing terbanyak dibandingkan desa lainnya di 

Kecamatan Wonosari. Populasi kambing di Kecamatan 

Wonosari tahun 2012 sebesar 18.796 ekor dengan jumlah 

populasi kambing di Desa Bangelan sebesar 5623 ekor atau 

29,91% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2013). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

survey dan pengamatan terhadap peternak kambing PE. 

Metode pengambilan sampel dengan metode purposive 

sampling, yaitu peternak kambing PE di Desa Bangelan 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang yang memenuhi 

kriteria memiliki ternak kambing yang dipelihara milik sendiri 

dan bukan program gaduhan selama lebih dari 2 tahun. 

Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan jumlah 

peternak kambing PE di Desa Bangelan Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Malang. Total populasi peternak kambing adalah 

128 peternak. 

Sampel merupakan bagian dari populasi dan 

representasi dari jumlah populasi responden pada penelitian 

ini. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus 

Slovin sebagai berikut :  

  

  
 

    ( ) 
 

Dimana : n = Jumlah sampel 

 N = Jumlah populasi 
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 e  = Tingkat kelonggaran 

 Menurut Sugiyono (2003), tingkat kelonggaran 10% 

digunakan dengan dasar jumlah populasi tidak lebih dari 2000 

sehingga jumlah sampel yang didapatkan yaitu 

  
   

      (   ) 
 

  
   

      (     )
 

  
   

    
 

        = 40 

Kriteria pengumpulan skala usaha adalah berdasarkan 

jumlah kepemilikan ternak yang diusahakan. Penentuan batas 

distribusi frekuensi dengan panjang kelas menurut Sudjana 

(1992) adalah menentukan rentang yaitu kepemilikan terbesar 

dikurangi kepemilikan terkecil kemudian dibagi panjang kelas. 

Pembagian skala usaha berdasarkan pada rumus: 

         
       

           
 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah  

1. Observasi, yaitu dengan melakukan kunjungan dan 

pengamatan langsung terhadap peternak kambing. 

2. Wawancara yaitu memberikan pertanyaan langsung 

kepada peternak kambing dengan bantuan kuesioner 

seperti yang tersaji pada Lampiran 1. 

3. Studi pustaka yaitu berdasarkan literatur dan landasan 

teori yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.4 Jenis dan Sumber data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah  
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1. Jenis data 

Jenis data yang diambil adalah data kuantitatif yang 

merupakan data-data yang dapat menggambarkan dan 

menjelaskan variabel-variabel penelitian yaitu biaya 

produksi yang terdiri atas biaya pakan, biaya kandang dan 

peralatan, vaksin dan obat-obatan, serta penerimaan. 

2. Sumber data 

a. Data primer yaitu data mentah yang diperoleh dari 

hasil wawancara langsung dengan pihak responden 

mengenai jumlah kepemilikan ternak, biaya produksi 

yang terdiri atas biaya pakan, biaya kandang dan 

peralatan, vaksin dan obat-obatan, serta penerimaan 

yang dihitung dari harga jual ternak. 

b. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan data 

yang bersumber dari hasil telaah literatur dan laporan-

laporan Dinas Peternakan, kantor pemerintah dan 

instansi-instansi terkait dengan penelitian. 

 

3.5 Analisa data 

3.5.1 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang kondisi umum lokasi penelitian, 

karakteristik petani peternak, sistem usaha ternak kambing dan 

tata laksana usaha ternak kambing.  

 

3.5.2  Analisis Pendapatan Usaha Ternak Kambing  

Soekartawi dkk (1986) menyatakan usaha tani adalah 

suatu kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menghasilkan 

penerimaan dengan input fisik, tenaga kerja, dan modal 

sebagai korbanannya. Penerimaan total adalah nilai produk 

total usaha tani dalam jangka waktu tertentu. Pengeluaran total 

usaha tani adalah semua nilai input yang dikeluarkan dalam 

proses produksi. Pendapatan yang diperoleh peternak dari 

usaha peternakan kambing didasarkan pada rumus analisa 

pendapatan, yakni : 
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Y = P + Q - M - N - O 

Keterangan :  

Y = Pendapatan dari ternak kambing (Rp/tahun) 

P   = Nilai ternak kambing pada akhir tahun (Rp) 

Q  = Nilai ternak kambing yang dijual selama satu 

tahun (Rp) 

M  = Nilai ternak kambing pada awal tahun (Rp) 

N   = Nilai ternak kambing yang dibeli selama satu 

tahun (Rp) 

O = Biaya pemeliharaan selama satu tahun (Rp) 

 

3.5.3 Analisis Kontribusi Pendapatan Usahaternak 

Kambing terhadap Pendapatan Rumah Tangga 

Peternak 

Kontribusi pendapatan usaha ternak kambing terhadap 

pendapatan rumah tangga peternak dihitung berdasarkan 

persamaan : 

    
 

 
       

Keterangan : 

KP = kontribusi pendapatan usaha ternak kambing terhadap 

pendapatan rumah tangga peternak (%) 

X  = pendapatan bersih usaha ternak kambing 

(Rp/peternak/tahun) 

Y  = pendapatan rumah tangga peternak (Rp/peternak/tahun) 

 

3.5.4 Analisis Korelasi Pearson  

Analisis korelasi Pearson digunakan untuk menganalisis 

hubungan antara skala usaha peternakan kambing dengan 

pendapatan usaha ternak kambing dan skala usaha peternakan 

kambing dengan kontribusi pendapatan usaha ternak kambing. 

Ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur hubungan 

kekuatan adalah koefisien korelasi dengan bantuan komputer 

yang menggunakan program SPSS  (Statistical Package for 
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Social Sciences) 19.0 for Windows yang disimbolkan dengan 

huruf r. 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Penerimaan adalah total jumlah uang yang diterima oleh 

peternak kambing dari hasil penjualan dan konsumsi yang 

diberikan kepada orang lain serta ternak yang sementara 

dipelihara yang dinyatakan dalam Rp/tahun. 

2. Biaya tetap adalah biaya yang sifatnya tidak terpengaruh 

oleh naik turunnya tingkat produksi, seperti biaya 

penyusutan kandang, peralatan, pajak bumi dan bangunan 

yang dinyatakan dalam Rp/tahun. 

3. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh jumlah atau tingkat produksi, seperti 

biaya bibit, pakan, vaksin dan obat-obatan, tenaga kerja 

dan lain-lain yang dinyatakan dalam Rp/tahun. 

4. Total biaya adalah total biaya yang dikeluarkan oleh 

peternak kambing selama proses pemeliharaan berupa 

biaya tetap dan biaya varibel yang dinyatakan dalam 

Rp/tahun. 

5. Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan usaha 

peternakan kambing dengan total biaya yang dikeluarkan 

selama proses pemeliharaan yang dinyatakan dalam 

Rp/tahun. 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Bangelan merupakan salah satu desa yang terletak 

di kaki Gunung Kawi. Secara administratif Desa Bangelan 

masuk kedalam wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Malang, Propinsi Jawa Timur. Desa Bangelan berada pada 

ketinggian 604 meter di atas permukaan laut dengan rata-rata 

suhu udara 23,19°C. Iklim di wilayah Desa Bangelan termasuk 

iklim tropis yaitu musim kemarau dan musim penghujan. 

Periode musim kemarau jatuh pada bulan Mei hingga bulan 

Agustus, sedangkan periode musim penghujan jatuh pada 

bulan September hingga bulan April.  

Desa Bangelan memiliki rata-rata curah hujan 232 

mm/tahun dalam 180 hari hujan per tahun. Batas-batas 

wilayah Desa Bangelan yaitu sebelah utara berbatasan dengan 

Desa Sumbertempur, sebelah timur berbatasan dengan Desa 

Kluwut, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kromengan 

dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangrejo. 

Desa Bangelan terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) dan 

37 Rukun Tetangga (RT). Desa Bangelan  terletak sekitar 40 

km dari Ibu Kota Kabupaten Malang. Luas wilayah Desa 

Bangelan adalah 6.437.426 Ha dengan topografi wilayah datar 

sampai berombak 46%, wilayah berombak sampai berbukit 

34% dan wilayah berombak sampai bergunung 20%. Jenis 

tanah yang terdapat di wilayah Desa Bangelan dapat 

dikelompokkan pada jenis tanah latosol. Jenis tanah ini cocok 

untuk tanaman teh, sayur-sayuran, padi, buah-buahan, coklat 

dan kopi. Hal ini dibuktikan adanya perkebunan kopi milik 

PTPN XII. Penggunaan lahan di Desa Bangelan sebagian 

besar berupa persawahan seluas 675.224 Ha dan perkebunan 

seluas 285.801 Ha. 

Desa Bangelan memiliki populasi kambing yang 

terbanyak dibandingkan desa-desa lainnya yaitu 5.623 ekor 

(Anonymous, 2013). Selain itu, Desa Bangelan merupakan 
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wilayah yang memiliki lahan potensial untuk dijadikan sumber 

pakan hijauan bagi ternak kambing. Jenis ternak yang terdapat 

di Desa Bangelan Kecamatan Wonosari adalah ayam, sapi 

perah, itik, kambing dan kerbau. Populasi ternak di Desa 

Bangelan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Populasi ternak di Desa Bagelan 

Jenis ternak Jumlah (ekor) 

Sapi 241 

Kerbau 6 

Ayam kampong 4320 

Ayam broiler 5000 

Kambing 5623 

Puyuh 2000 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

 

4.1.1 Kelompok Peternak Karya Sari  
Kelompok peternak Karya Sari mulai didirikan tanggal 

2 Agustus 2002 yang dipimpin oleh Bapak Kabul yang 

sekaligus menjabat sebagai sekretaris desa di Desa Bangelan 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Alamat sekretariat 

kelompok peternak Karya Sari terletak di Jl. Raya PTPN No. 

01 Bangelan. Jumlah anggotanya sebanyak 30 orang terdiri 

dari 27 laki-laki orang dan 3 orang perempuan. 

Desa Bangelan merupakan daerah yang termasuk 

perkebunan PTPN XII. Lahan yang potensial dan jumlah 

penduduk yang cukup besar merupakan salah satu pendukung 

kegiatan usaha ternak dimana kegiatan ini sudah menjadi pola 

hidup sebagian besar masyarakat di Desa Bangelan. Kegiatan 

usaha ternak yang dilakukan di Desa Bangelan adalah 

memelihara kambing dengan sistem pembibitan. Kegiatan 

usaha ternak kambing telah dilakukan sejak lama dan 

merupakan sumber pendapatan bagi para petani ternak tetapi 

pemeliharaan masih secara tradisonal dan belum diusahakan 

secara intensif. Padahal kegiatan usaha ternak kambing di 
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Desa Bangelan jika dikelola secara profesional akan 

berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

hal, yaitu adanya sumber daya manusia (SDM) yang berminat 

untuk mengembangkan usaha ternak, sebagian besar 

masyarakat adalah petani ternak, pemeliharaannya relatif lebih 

mudah dilakukan dan dipantau sehingga resiko kematian 

relatif kecil dan peluang pemasaran hasil cukup besar. 

 

 
 

Gambar 2. Usaha ternak kambing milik anggota Kelompok 

Karya Sari 

 

Melihat besarnya peluang pengembangan usaha dan 

besarnya minat para peternak untuk berusaha bersama-sama 

mengembangkan usaha ternak kambing maka dibentuk 

kelompok tani ternak yang pendiriannya berdasarkan 

keinginan masyarakat (petani ternak) dan diharapkan mampu 

menjadi wadah bagi para anggota untuk meningkatkan 

kegiatan usaha dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan 

taraf hidup para peternak. Anggota kelompok Karya Sari sejak 

didirikan sampai tahun 2013 mengalami peningkatan dan 

jumlah anggota kelompok saat ini mencapai 58 orang. 

 

4.2 Kepemilikan Ternak Kambing  

Desa Bangelan Kecamatan Wonosari merupakan salah 

satu daerah yang memiliki jumlah populasi kambing terbanyak 

di Kabupaten Malang. Jenis kambing yang tersebar di daerah 

ini adalah jenis Peranakan Ettawah (PE). Tujuan responden 
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memeliharaan ternak kambing PE adalah untuk menghasilkan 

kambing tipe pedaging.  

Kambing yang dimiliki oleh responden, terdiri dari 

cempe (jantan/betina) berumur 0-6 bulan, kambing muda 

(jantan/betina) berumur 7-12 bulan dan kambing dewasa 

(jantan/betina) berumur lebih dari 12 bulan. Jumlah kambing 

yang dimiliki responden setahun yang lalu dibagi kedalam 3 

skala, yaitu skala I, skala II dan skala III. Distribusi responden 

berdasarkan skala kepemilikan ternak kambing dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Jumlah ternak dan skala usaha peternakan responden 

Jumlah 

ternak 

Skala Jumlah 

Responden 

Persentase (%) 

2 – 6 ekor I 12 46,67 

7 – 11 ekor II 21 33,33 

12 – 16 ekor III 7 20,00 

Jumlah  40 100,00 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

 

4.3 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden penelitian yang meliputi umur, 

pendidikan, pengalaman beternak dan jumlah tanggungan 

keluarga disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Dominasi karakteristik responden pada tiap skala 

No Karakteristik  

I 

Skala 

II 

 

III 

1 Umur (tahun) 55-64 35-44 35-44 

2 Pendidikan  SD SD SD 

3 Pengalaman beternak 

(tahun) 

>22 >22 12-21 

4 Anggota keluarga (orang) 2-5 2-5 2-5 

 

4.3.1 Umur 

Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas 

kerja seseorang adalah faktor umur karena akan berdampak 

pada kemampuan fisik seseorang dalam bertindak dan 

berusaha. Orang yang sudah berusia lanjut tentunya memiliki 

kemampuan fisik yang cenderung lemah dibandingkan dengan 

mereka yang masih berumur muda. Komposisi umur 

responden peternak kambing di Desa Bangelan Kecamatan 

Wonosari, Kabupaten Malang. Dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Karakteristik responden berdasarkan umur Menurut 

skala usaha 

 

Umur responden mayoritas berkisar antara 25 sampai 64 

tahun. Gambar 3 menjelaskan bahwa mayoritas responden 

16,67% 
23,81% 

14,29% 

25% 
33,33% 

42,86% 

25% 
23,81% 

28,57% 
33,33% 

28,57% 

14,29% 

Skala I Skala II Skala III

Persentase Umur Responden 

25 - 34 tahun 35 - 44 tahun 45 - 54 tahun 55 - 64 tahun
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(33,33%) pada skala I berumur 55 sampai 64 tahun. 

Sedangkan pada skala II dan III didominasi responden yang 

berumur 35 sampai 44 tahun yakni masing-masing sebanyak 

33,33% dan 42,86%. Golongan umur responden 35–44 tahun 

masih sangat produktif melakukan pekerjaan sebagai peternak 

kambing. 

 

4.3.2 Tingkat Pendidikan 

Kemampuan seseorang dalam menjalankan usaha 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan intelektual. Kemampuan 

intelektual tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. 

Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

tentunya juga akan memiliki kemampuan dalam menerima 

atau menolak suatu inovasi. Tingkat pendidikan yang dimiliki 

oleh responden dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Karakteristik responden berdasarkan tingkat 

pendidikan 

 

Pendidikan formal yang diselesaikan oleh responden 

mayoritas (58,33%) adalah SD/sederajat pada skala I, 47,62% 

pada skala II dan 42,86% pada skala III. Rendahnya 

58,33% 

47,62% 
42,86% 

25% 
38,1% 

25,57% 

16,67% 14,28% 14,29% 

0% 0% 

14,29% 

Skala I Skala II Skala III

Persentase Tingkat Pendidikan Responden 

SD SMP SMA Sarjana
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pendidikan formal yang responden disebabkan oleh mahalnya 

tingkat pendidikan dan kesibukan responden untuk mengelola 

usaha ternak kambing yang sudah menjadi warisan (turun 

temurun), sehingga pentingnya pendidikan formal bagi 

keberlangsungan usaha ternak kambingnya belum dapat 

dirasakan. Tetapi untuk mendukung usaha peternakan 

kambing, responden selalu mengikuti pelatihan dan 

penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dan perguruan tinggi 

diantaranya Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Kegiatan ini berlangsung secara periodik sehingga 

memberikan pengetahuan dan keterampilan yang luas tentang 

inovasi peternakan kambing. 

Menurut Mosher (1985), pendidikan adalah faktor 

pelancar dalam pertanian. Pendidikan merupakan sarana untuk 

meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh peternak. 

Pendidikan di daerah pedesaan adalah untuk mengurangi 

pengaruh dari kepercayaan dan tradisi yang menghambat 

pembangunan. Pendidikan menanamkan tata nilai baru yang 

akan merubah perilaku penduduk untuk bergerak maju. 

Tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang 

tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. 

 

4.3.3 Pengalaman Beternak 

Lama usaha berkaitan dengan tingkat pengalaman yang 

diperoleh peternak dalam melakukan suatu usaha peternakan. 

Mosher (1985) menyatakan bahwa lama usaha merupakan 

pengalaman yang dapat diambil manfaatnya sehingga dapat 

membantu peternak dalam usahanya, karena semakin lama 

usahanya semakin banyak pengalaman yang diperoleh 

peternak. Slamet dan Asngari (1989) menambahkan bahwa 
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pengalaman yang diperoleh seseorang akan memberikan 

pengaruh terhadap perilaku yang meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. Pengalaman akan mempengaruhi 

pemahaman peternak didalam upaya menunjang manajemen 

usaha ternaknya. Lama usaha beternak responden dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Karakteristik responden berdasarkan pengalaman 

beternak (tahun) 

 

Pengalaman beternak responden pada skala I dan II 

paling banyak adalah lebih dari 22 tahun yaitu masing-masing 

33,33% dan 42,86%. Sedangkan pengalaman beternak 

responden pada skala III paling banyak (57,14%) adalah 12 

sampai dengan 21 tahun. 

Responden pada umumnya telah memiliki pengalaman 

beternak yang cukup lama. Pengalaman memelihara kambing 

PE adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

produktifitas kambing PE. Semakin lama usaha kambing PE 

yang diusahakan peternak akan berpengaruh pada semakin 

terampilnya peternak dalam menghadapi masalah yang ada 

16,67% 
23,81% 

28,57% 
25% 

33,33% 

57,14% 

33,33% 
42,86% 

14,29% 

Skala I Skala II Skala III

Persentase Pengalaman Beternak Responden   

2- 11 tahun 12 - 21 tahun > 22 tahun
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dalam usaha ternak kambing PE, sehingga akan semakin 

mampu memecahkan masalah yang ada. 

 

4.3.4 Jumlah Anggota Rumah Tangga 

Jumlah anggota keluarga responden dapat dilihat pada 

Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Karakteristik responden berdasarkan jumlah 

anggota keluarga menurut skala usaha 

 

Jumlah anggota rumah tangga responden pada ketiga 

skala mayoritas berkisar antara 2-5 orang/KK. Jumlah anggota 

keluarga mempengaruhi perilaku produksi dan perilaku 

konsumsi rumah tangga. Semakin tinggi jumlah anggota 

keluarga maka semakin tinggi konsumsi rumah tangga. 

Semakin tinggi konsumsi akan mempengaruhi perilaku 

produksi rumah tangga tersebut karena belum tentu masing-

masing anggota keluarga mempunyai selera yang sama. 

Jumlah anggota keluarga berkaitan dengan pendapatan rumah 

tangga. 

Perilaku produksi rumah tangga juga akan 

mempengaruhi perilaku konsumsi yang terjadi melalui 

perubahan pendapatan. Perilaku ini dapat dilihat dari 

58,33% 61,9% 

71,43% 

41,67% 38,1% 

28,57% 

Skala I Skala II Skala III

Persentase Jumlah anggota Keluarga 

Responden 

2 - 5 orang 6 - 9 orang
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persamaan permintaan barang (Elly dkk, 2008). Sedangkan 

perilaku konsumsi mempengaruhi perilaku produksi dapat 

dilihat melalui karakteristik rumah tangga. Perubahan internal 

dalam rumah tangga misalnya terjadi perubahan struktur 

demografi rumah tangga. Struktur demografi rumah tangga ini 

dapat dilihat dari ukuran keluarga dan jumlah pekerja. Apabila 

terjadi perubahan struktur keluarga yang berdampak pada 

jumlah konsumsi maka akan menyebabkan terjadi perubahan 

rasio konsumsi dan pekerja. Rumah tangga akan mengurangi 

waktu santai dengan menambah waktu untuk bekerja dan 

memperoleh pendapatan. 

 

4.4 Tata Laksana Usaha Ternak Kambing  

Sistem pemeliharaan ternak kambing di Desa Bangelan 

Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dilakukan didalam 

kandang (sistem intensif). Pemeliharaan ternak kambing yang 

secara umum dilakukan adalah membersihkan kandang, 

pencarian pakan, pemberian pakan, perkawinan dan 

penanganan penyakit.  

 

4.4.1 Perkandangan  

Kandang memiliki beberapa fungsi bagi ternak 

kambing, yaitu sebagai: 1) tempat berlindung dari segala 

kondisi cuaca; 2) tempat kambing beraktivitas (istirahat, 

makan dan minum, buang kotoran, kawin dan berkembang 

biak); 3) memudahkan pemeliharaan; 4) memudahkan 

pengontrolan terhadap penyakit; 5) memudahkan penanganan 

kotoran; 6) memudahkan perhitungan untung rugi dalam usaha 

pemeliharaan ternak dan 7) memudahkan program seleksi 

(Mulyono dan Sarwono, 2004). Kandang yang digunakan di 

lokasi penelitian adalah kandang jenis panggung, dimana 

lantai kandang mempunyai jarak dengan tanah. Tanah yang 

berada di bawah kandang digunakan untuk tempat 

penampungan kotoran kambing. Kotoran kambing 

dikumpulkan untuk berbagai kegunaan, seperti dijual kepada 
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PTPN XII serta dijadikan pupuk untuk lahan pertanian yang 

dimiliki oleh responden atau diberikan kepada petani lain. 

Para peternak memisahkan induk kambing melalui 

penyekatan kandang yang berbeda-beda dengan tujuan agar 

induk kambing tersebut tidak terganggu oleh kambing yang 

lain ketika menyusui. Selain itu, penyekatan kandang juga 

dilakukan pada kambing pedaging yang digemukkan dan 

dibesarkan sampai dijual oleh peternak. Kambing betina harus 

memiliki situasi yang nyaman pada saat bunting dan 

menyusui, sedangkan kambing jantan harus memiliki kandang 

yang kuat untuk menopang tingginya tingkat agresivitas. 

Bahan-bahan kandang yang umum digunakan oleh 

responden relatif seragam. Atap kandang kambing 

menggunakan genteng, dinding dan pintu kandang dibuat dari 

kayu, alas untuk lantai kandang dibuat dari bambu. 

Pemeliharaan ternak kambing membutuhkan perlengkapan dan 

peralatan pendukung bagi usaha ternak kambing. 

Perlengkapan yang digunakan oleh responden adalah 

keranjang, karung dan sapu lidi. Sedangkan peralatan yang 

digunakan adalah sepatu boot, tambang, asahan, gunting 

rambut, sekop, sabit, linggis, cangkul dan gunting kuku.  

 

4.4.2 Pemberian Pakan  

Pakan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan 

usaha ternak disamping faktor lingkungan dan faktor 

manajemen pemeliharaan. Sistem pemeliharaan intensif adalah 

budidaya ternak yang dikandangkan selama pemeliharaan 

(Mulyono dan Sarwono, 2004). Jenis pakan yang diberikan 

oleh responden adalah hijauan, limbah kulit kopi dan dedak. 

Hijauan yang diberikan adalah rumput-rumputan dan 

leguminosa (daun lamtoro dan daun kaliandra). Responden 

memperoleh hijauan dari berbagai wilayah di Desa Bangelan 

diantaranya di lahan milik PTPN Bangelan, lahan sendiri dan 
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pinggir-pinggir jalan yang ditumbuhi oleh rumput/pakan 

hijauan lainnya.  

Frekuensi pemberian hijauan yang dilakukan oleh 

seluruh responden seragam yaitu 2 kali per hari pada pagi hari 

sekitar pukul 06.30-07.00 WIB dan pada sore hari pukul 

16.30-17.00 WIB. Peternak memberikan dedak dan limbah 

kulit kopi pada siang harinya. Cara pemberian hijauan yang 

dilakukan responden adalah dengan mencampurkan semua 

jenis hijauan yang telah dicincang atau dipotong. Hijauan 

tersebut dicampurkan juga dengan garam yang pemberiannya 

tergantung dengan banyaknya rumput/hijauan lain yang 

diberikan. Fungsi pemberian garam sebagai tambahan mineral 

pada pakan adalah untuk membantu proses metabolisme 

makanan, perangsang nafsu makan dan untuk fungsi fisiologis 

tubuh (Mulyono dan Sarwono, 2004).  

 

4.4.3 Tenaga Kerja  

Tenaga kerja yang digunakan untuk mengelola usaha 

ternak kambing adalah tenaga kerja keluarga. Kegiatan yang 

setiap hari dilakukan antara lain menyabit rumput untuk pakan 

ternak dan memberi pakan. Sedangkan kegiatan yang tidak 

setiap hari dilakukan adalah memandikan ternak dan 

memotong kuku.  

 

4.4.4 Sistem Perkawinan  

Sistem perkawinan ternak kambing yang dilakukan oleh 

responden adalah sistem perkawinan alami. Seluruh responden 

pada umumnya memiliki pejantan sendiri untuk melakukan 

perkawinan, tetapi disaat responden memiliki pejantan yang 

sudah memasuki umur afkir/tidak memiliki pejantan maka 

responden akan meminjam kepada peternak lain. Peternak 

yang meminjam pejantan tersebut tanpa dipungut biaya. 

Tempat untuk mengawinkan kambing betina dan pejantan 

adalah di padang rumput dan halaman sekitar kandang. 

Bantuan yang diberikan oleh peternak kepada kambing yang 
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sedang kawin adalah dengan memegang tali pada kambing 

betina agar proses perkawinan dapat berjalan dengan lancar.  

 

4.4.5 Penanganan Penyakit pada Ternak  

Penyakit yang biasanya menyerang pada ternak 

kambing di lokasi penelitian adalah sakit mata (mata merah 

dan banyak mengeluarkan air mata yang lama-kelamaan akan 

menjadi belek), perut kembung, cacing dan mencret. 

Penanganan penyakit pada kambing dapat dilakukan dengan 2 

cara, yaitu dengan cara pengobatan sendiri dan memanggil 

mantri hewan.  

Pencegahan penyakit yang dilakukan oleh responden 

adalah dengan membersihkan kandang secara periodik. 

Kebersihan kandang merupakan hal yang tidak dapat 

ditinggalkan dalam usaha ternak kambing karena sesuai 

dengan fungsinya kandang merupakan rumah bagi kambing 

yang dipelihara secara intensif. Pembersihan kandang yang 

dilakukan oleh para responden adalah 1 kali dalam seminggu. 

Kotoran kambing yang berada di sekitar kandang dapat 

menjadi sarang penyakit bila tidak dibersihkan. 

 

4.5 Pemasaran Ternak Kambing 

Responden menjual ternaknya dengan alasan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penjualan ternak 

kambing rata-rata dilakukan pada saat menjelang hari raya 

Idul Fitri dan Idul Adha. Responden biasanya menjual ternak 

kambing ke pasar, tengkulak atau pemesan dari luar Desa 

Bangelan. Rata-rata pemasaran penjualan ternak kambing 

dapat dilihat pada Gambar 7.  
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Gambar 7. Pemasaran ternak kambing di Desa Bangelan 

menurut skala usaha 

 

Gambar 7 menjelaskan bahwa sebagian besar 

pemasaran kambing pada skala I dan skala II masih 

bergantung kepada tengkulak yaitu masing-masing 83,33% 

dan 66,67%. Sedangkan mayoritas (42,86%) pemasaran ternak 

kambing pada skala III melalui pasar langsung, sisanya 

menjual ternaknya melalui tengkulak dan kepada pemesan. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa responden pada skala III sudah 

memiliki jaringan pemasaran yang lebih luas. Harga jual 

ternak kambing di lokasi penelitian cukup beragam. Hal ini 

disebabkan oleh penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga ternak kambing yakni bobot badan, umur, performans 

ternak itu sendiri dan momen hari raya.  

 

4.6 Pendapatan Usaha Ternak Kambing  

4.6.1 Penerimaan  

Penerimaan dari peternakan kambing terdiri dari 

penerimaan tunai dan penerimaan tidak tunai. Penerimaan 

tunai berasal dari penjualan ternak kambing dan penjualan 

pupuk kandang. Nilai penjualan ternak kambing diperoleh dari 

16,67% 
23,81% 

42,86% 

83,33% 

66,67% 

28,57% 

9,52% 

28,57% 
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Persentase Pemasaran Ternak Kambing Desa 

Bangelan Menurut Skala Usaha 

Pasar Tengkulak Pemesan



 

33 

 

perkalian antara jumlah ternak kambing yang dijual dengan 

harga jual ternak tersebut. Penjualan pupuk kandang kambing 

dilakukan secara kolektif setiap 3 bulan dan dijual kepada 

tengkulak yang mengumpulkan kotoran kambing atau dikirim 

ke PTPN XVI Bangelan. Rata-rata penerimaan peternak 

disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Total penerimaan peternak kambing PE 

(Rp/peternak/tahun) 
Komponen 

Penerimaan 

Skala I % Skala II % Skala III % 

Penjualan 

kambing 

8.025.000,00 87,6 11.576.000,00 89,04 13.000.000,00 86,36 

Penjualan 

pupuk 

kandang 

1.145.200 12,4  1.425.000 10,96 2.053.000 13,64 

Total 

penerimaan 

9.170.200,00 100 13.001.000,00 100 15.053.000,00 100 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

 

Rata-rata total penerimaan responden dari usaha ternak 

kambing adalah Rp 9.170.200/tahun pada skala I, Rp 

13.001.000/tahun pada skala II, dan Rp 15.053.000/tahun pada 

skala III. Penjualan ternak kambing merupakan komponen 

penerimaan terbesar pada masing-masing skala yaitu 87,51% 

pada skala I, 89,04% pada skala II, dan 86,36% pada skala III.  

 

4.6.2 Biaya  

Biaya produksi dalam usaha ternak kambing dapat 

dibagi menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Komponen 

biaya variabel usaha ternak kambing meliputi pakan, obat-

obatan, perlengkapan dan tenaga kerja keluarga. Sedangkan 

komponen biaya tetap usaha ternak kambing meliputi 

penyusutan peralatan dan penyusutan kandang.  

Penyusutan peralatan dan kandang dihitung 

menggunakan metode garis lurus yaitu selisih nilai awal dan 

nilai sisa dibagi masa manfaat. Nilai penyusutan peralatan 
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yang digunakan adalah selisih nilai awal yang diperoleh dari 

harga peralatan dikalikan dengan jumlah kepemilikan 

peralatan dengan nilai sisa kemudian dibagi dengan masa 

manfaat dari peralatan tersebut. Nilai penyusutan kandang 

yang digunakan adalah selisih nilai awal yang diperoleh dari 

biaya pembuatan kandang dan nilai sisa kemudian dibagi 

dengan masa manfaat yang seragam yaitu 5 tahun. Rata-rata 

biaya usaha ternak kambing pada setiap skala dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rata-rata pendapatan usaha ternak kambing 

(Rp/peternak/tahun) 

Sumber: Data primer diolah, 2014 

 

Tabel 5 menjelaskan bahwa perbedaan biaya yang harus 

dikeluarkan responden pada tiap skala berbeda cukup 

signifikan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi skala usaha 

Komponen Biaya Skala I Skala II Skala III 

BIAYA 

TETAP 

Peny.kandang 496.208,00 672.172,00 808.031,00 

Peny.alat 104.300 112.232,00 125.037,00 

Total Biaya 

Tetap 

600.508,00 784.404,00 933.068,00 

BIAYA 

TIDAK 

TETAP 

Biaya pakan 2.876.550,00 3.973.456,27 4.355.472,73 

    

Biaya obat 58.000,00 97.500,00 115.000,00 

Biaya 

perlengkapan 
 

170.714,29 190.580,00 250.125,00 

Total Biaya 

Tidak Tetap 

3.105.264,29 4.261.536,27 4.720.597,73 

TOTAL BIAYA PRODUKSI 3.705.772,29 5.045.940,27 5.653.665,73 

Penerimaan 9.170.200,00 13.001.000,0

0 

15.053.000,0

0 

Total Pendapatan 5.464.427,71 7.955.059,73 9.399.334,27 

R/C 1,47 1,57 1,66 
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ternak kambing maka biaya yang harus dikeluarkan juga 

semakin tinggi. 

 

4.6.3 Pendapatan  

Pendapatan usaha ternak kambing diperoleh dari 

pengurangan penerimaan dengan biaya produksi. Tabel 5 

menunjukkan bahwa semakin tinggi skala kepemilikan juga 

semakin meningkatkan pendapatan rata-rata responden. 

Responden pada skala III memiliki pendapatan yang lebih 

besar daripada responden pada skala lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar skala kepemilikan 

kambing dan penjualan ternak yang dimiliki maka semakin 

besar pula pendapatan yang diperoleh. 

 

4.7 Pendapatan Usaha Non Peternakan Kambing  

Pendapatan usaha non peternakan diperoleh responden 

dari usaha selain beternak kambing diantaranya petani, tukang, 

berdagang dan pegawai negeri sipil (PNS). Rata-rata 

pendapatan usaha non peternakan kambing PE pada setiap 

skala dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Rata-rata pendapatan responden dari usaha non 

peternakan kambing(Rp/tahun) 

 

Gambar 8 menunjukkan bahwa pendapatan dari usaha 

selain beternak kambing memiliki nilai yang beragam. 

Pekerjaan yang dimaksud adalah tukang batu/kayu serta 

tukang buruh bangunan. Sedangkan untuk wiraswasta adalah 

pedagang. Pada skala I dan II, pekerjaan tukang menghasilkan 

pendapatan terbesar dari pada usaha lainnya yaitu masing-

masing sebesar Rp 14.400.000/tahun dan Rp 

14.000.000/tahun. Sedangkan pekerjaan wiraswasta 

menghasilkan pendapatan yang terbesar pada skala III yakni 

sebesar Rp 13.200.000/tahun. 

 

 

Skala I Skala II Skala III

Petani 9,771,429 10,440,000 11,400,000

Tukang 14,400,000 14,000,000

Wiraswasta 12,085,714 13,840,000 13,200,000

PNS 12,300,000

Jumlah

Rata-rata

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Persentase Pendapatan Responden dari Usaha 

Non Peternakan Kambing 

36.257.143 38.280.000 

12.300.000 

39.900.000 

12.085.174 12.760.000 

27% 

40% 

33% 

27% 

37% 

36% 

36% 

33
% 

31% 
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4.8 Pendapatan Keluarga Peternak Kambing 

Pendapatan keluarga responden diperoleh dari 

penjumlahan pendapatan usaha ternak kambing dan 

pendapatan usaha ternak selain kambing. Rata-rata pendapatan 

responden pada setiap skala dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Rata-rata pendapatan responden (Rp/peternak/tahun) 

 

Gambar 9 menunjukkan bahwa usaha non peternakan 

yang dilakukan oleh responden memiliki kontribusi terbesar 

pada pendapatan keluarga. 

 

4.9 Kontribusi Pendapatan Usaha Ternak Kambing 

terhadap Pendapatan Keluarga Petani Peternak  

Kontribusi pendapatan usaha ternak kambing terhadap 

pendapatan keluarga responden merupakan perbandingan 

antara pendapatan dari usaha ternak kambing dengan 

pendapatan keluarga responden. Besarnya kontribusi 

Skala I Skala II Skala III

Usaha Non Peternakan

Kambing
12,085,714 12,760,000 12,300,000

Usaha Peternakan

Kambing
5,464,427.71 7,955,059.21 9,399,334.27

Jumlah

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Persentase Pendapatan Keluarga Petani 

Peternak Kambing  

20.715.819,73 17.550.142,71 

69% 

31% 

62% 

38% 

57% 

43% 

43% 
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pendapatan usaha ternak kambing terhadap pendapatan 

keluarga pada setiap skala dapat dilihat pada Tabel 6.  

 

Tabel 5. Kontribusi pendapatan usaha ternak kambing 

terhadap pendapatan keluarga 

Skala Pendapatan usaha 

ternak kambing 

(Rp/tahun) 

Pendapatan keluarga 

petani peternak 

(Rp/tahun) 

 Kontribusi 

       (%) 

I 5.464.427,71 17.550.142,71 32,8 

II 7.955.059,73 20.715.819,21 43,6 

III 9.399.334,27 21.699.334,27 48,9 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan 

usaha ternak kambing terhadap pendapatan keluarga 

responden terbesar adalah pada skala III (48,9%). Suryana 

(2005) melaporkan bahwa klasifikasi usaha peternakan 

dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu: 1) peternakan 

sebagai usaha sambilan, yaitu petani mengusahakan komoditas 

pertanian terutama tanaman pangan, sedangkan ternak hanya 

sebagai usaha sambilan untuk mencukupi kebutuhan rumah 

tangga (subsisten) dengan tingkat pendapatan usaha dari 

peternakan < 30%. 2) peternakan sebagai cabang usaha, yaitu 

peternak mengusahakan pertanian campuran dengan ternak 

dan tingkat pendapatan dari usaha ternak mencapai 30-70%. 3) 

peternakan sebagai usaha pokok, yaitu peternak 

mengusahakan ternak sebagai usaha pokok dengan tingkat 

pendapatan berkisar antara 70-100%, dan 4) peternakan 

sebagai industri dengan mengusahakan ternak secara khusus 

(specialized farming) dan tingkat pendapatan dari usaha 

peternakan mencapai 100%. Skala peternakan di Indonesia 

umumnya peternakan rakyat berskala kecil dan tingkat usaha 

masih tradisional yang belum dilandasi orientasi ekonomi. 

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka usaha ternak kambing 

responden di Desa Bangelan masuk kategori sebagai cabang 

usaha. 
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4.10 Hubungan antara Skala Usaha Peternakan Kambing 

dengan Pendapatan Usaha Ternak Kambing dan 

Skala Usaha Peternakan Kambing dengan Kontribusi 

Pendapatan Usaha Ternak Kambing  

Hasil analisis korelasi Pearson antara skala usaha 

peternakan kambing dengan pendapatan usaha ternak kambing 

dan skala usaha peternakan kambing dengan kontribusi 

pendapatan usaha ternak kambing dapat dilihat pada Tabel 7.  

 

Tabel 6.  Hubungan antara skala usaha peternakan kambing, 

pendapatan usaha ternak kambing dan kontribusi 

pendapatan usaha ternak kambing 
Variabel Korelasi Pearson  Sig. (2-tailed)  

Skala usaha - pendapatan 0,561 ** 0,000 

Skala usaha - kontribusi 0,518 ** 0,000 

Pendapatan - kontribusi 0,743 ** 0,000 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai korelasi antara skala 

usaha ternak kambing dengan pendapatan usaha ternak 

kambing memiliki nilai yang positif yaitu 0,561. Hal ini 

menunjukkan bahwa skala usaha ternak kambing akan 

berhubungan positif dengan tingkat pendapatan peternak serta 

memiliki hubungan yang kuat karena uji signifikansi 2 arah 

yang dihasilkan yaitu 0,000. Nilai korelasi antara skala usaha 

ternak kambing dengan persentase kontribusi pendapatan 

usaha ternak kambing juga memiliki nilai positif yaitu 0,518. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar skala usaha ternak 

kambing akan membuat persentase kontribusi pendapatan 

usaha ternak kambing semakin tinggi serta memiliki hubungan 

yang kuat karena uji signifikansi 2 arah yang dihasilkan yaitu 

0,000. Skala usaha ternak kambing berkorelasi dengan tingkat 

pendapatan usaha ternak kambing serta persentase kontribusi 

pendapatan usaha ternak kambing secara signifikan pada taraf 

kepercayaan 99%. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 

1. Kontribusi usaha ternak kambing terhadap pendapatan 

keluarga peternak pada ketiga skala masing-masing sebesar 

32,8% pada skala I, 43,6% pada skala II dan 48,9% pada 

skala III yang menggambarkan bahwa usaha ternak 

kambing di Desa Bangelan Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Malang merupakan usaha sampingan dan belum 

bisa dikatakan sebagai usaha utama karena nilai 

kontribusinya terhadap pendapatan keluarga kurang dari 

50%.  

2. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa nilai 

korelasi antara skala usaha ternak kambing dengan 

pendapatan usaha ternak kambing memiliki nilai positif 

(0,561). Nilai korelasi antara skala usaha ternak kambing 

dengan kontribusi pendapatan usaha ternak kambing 

memiliki nilai positif (0,518). Hal ini menunjukkan bahwa 

skala usaha ternak kambing memiliki hubungan yang 

positif dengan tingkat pendapatan dan kontribusi 

pendapatan usaha ternak kambing. 

 

5.2 Saran 

Disarankan kepada peternak pada tiap skala untuk 

meningkatkan jumlah kepemilikan ternak kambing sehingga 

memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan 

usaha.
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Lampiran 1. Kuesioner penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Implementasi Skala Usaha Terhadap 

Struktur Pendapatan Rumah Tangga 

Peternak Kambing (Studi di Desa 

Bangelan Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Malang) 

 

 

I. Profil Responden  
Nama   : 

Umur    :       th 

Jenis Kelamin   : L / K 

Alamat   :  

Jumlah anggota keluarga ...... orang  

Pekerjaan utama : 

Tingkat pendidikan formal terakhir yang pernah saudara ikuti :  

a. SD  b. SMP  c. SMA  d. D3  e. S1 

Sudah berapa lama saudara beternak kambing?...........(thn) 

 

II. Kepemilikan Lahan  
Berapa total luas lahan yang saudara miliki: ........................... 

m2  

Berapakah luas lahan/ tanah yang saudara pergunakan untuk:  

a. Tempat tinggal/ rumah : ................................. m2  

b. Kandang : ................................. m2  

c. Pekarangan : ................................. m2  

d. Lahan hijauan : ................................. m2  

e. Lainnya : ................................ m2  

 

III. Usaha Peternakan kambing  

Kepemilikan dan populasi ternak kambing  
Bagaimana status kepemilikan kambing saudara?  

a. Milik sendiri b. Memelihara ternak orang lain  
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 Berapa jumlah kambing yang dipelihara? ...... ekor 

 

Ternak Jumlah 

Pejantan  

Jantan Muda  

Induk  

Dara  

Cempe jantan  

Cempe betina  

 

VI. Tata Laksana Usaha Peternakan Kambing 

Pakan  
Bagaimana cara memperoleh pakan hijauan ?  

a. Disabit oleh pemilik sendiri  

b. Disabitkan oleh tenaga kerja upahan  

c. Lainnya, sebutkan ......  

 

Darimana biasanya saudara memperoleh pakan hijauan?  

a. Padang rumput/lahan pertanian milik sendiri ( luas = 

..........................)  

Rumput/Legum/Pohon apa yang ditanam?  

 

Apakah rumput yang ditanam mencukupi baik musim kemarau 

maupun penghujan? 

a. Ya  b. Tidak.  

Jika tidak, darimana saudara mendapatkan hijauan tambahan?  

- Membeli, berapa kg/ikat? (Rp .................................../kg/ikat)  

b. Padang rumput/lahan pertanian milik orang lain.  

c. kombinasi a dan b  

d. Lainnya, sebutkan ........................................... 

 

Berapa frekuensi pemberian hijauan.........kali/hari (pukul 

berapa saja?................................, 

......................................................) 
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Apakah anda memberikan pakan tambahan ................ 

Harga ................ 

Berapa frekuensi pemberian konsentrat dalam satu hari? ..... 

kali, sebanyak....... kg, waktu (pukul)......................................., 

....................................,  

 

Perkandangan  
Kepemilikan kandang  

a. Milik sendiri b. Menyewa (biaya 

sewa=.................................)  

Perincian kandang yang digunakan:  

a. Luas kandang: .............. m2 

c. Jarak kandang dari rumah pemilik : ..................... m2  

d. Atap : 

Genteng/seng/rumbia/asbes/lainnya...........................................

...........  

e. Dinding : Papan 

kayu/tembok/bambu/lainnya..................................................  

f. Lantai : Papan kayu/ semen/ beton/ bambu/ / 

lainnya....................  

 

Berapa biaya total yang dikeluarkan saudara untuk pembuatan 

kandang? ............................. 

 

Perkawinan  
Berapa umur ternak kambing saudara saat dikawinkan pertama 

kali ? ......... tahun  

Berapa umur ternak kambing anda ketika disapih? ................. 

bulan  

 

Darimana saudara memperoleh pejantan unggul?  

a. milik sendiri  

b. milik orang lain  

c. keduanya  

d. lainnya .......  
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Apakah saudara sudah menggunakan teknologi inseminasi 

buatan (IB)?  

a. Ya b. Tidak  

 

Jika ya, siapa yang melakukannya? ......................................  

 

Berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap IB? Rp ................ 

 

Berapa kali rata-rata melakukan IB agar bunting? ............. kali  

 

Tenaga Kerja  

Apakah saudara menggunakan tenaga kerja luar keluarga 

(upahan)? Ya/tidak  

 

Jika ya, berapa orang tenaga kerja upahan yang digunakan dan 

berapa biaya yang dikeluarkan? ................... orang  

 

Kesehatan 

Penyakit apa yang sering menyerang kambing 

anda?........................ 

 

Dimana anda melakukan pengobatan jika ternak terkena  

penyakit dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk 

pengobatan?........................ 

 

Pengolahan limbah 

Bagaimana saudara mengolah limbah (kotoran) yang 

dihasilkan?  

Dipakai sendiri    dijual (jika dijual berapa harga yang 

didapatkan........................) 
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V. Pendapatan Usaha Ternak  

Berapa total penjualan ternak kambing saudara selama satu 

tahun terakhir 

Ternak Jumlah Harga 

Pejantan   

Pejantan muda   

Dara   

Induk   

Cempe jantan   

Cempe betina   

 

VI. Biaya Usaha Ternak 

Biaya tidak 

tetap 

Jumlah Waktu Harga 

Pakan hijauan    

Pakan 

konsentrat 

   

Obat-obatan    

Tenaga kerja    

Listrik    

 

Biaya 

tetap 

Jumlah Daya 

Tahan 

Harga 

Awal/satuan 

Harga 

Akhir/satuan 

Kandang     

Sapu     

Sabit     

Tempat 

minum 

    

Ternak     

Sewa 

lahan 
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Lampiran 2. Data hasil penelitian 

  

SKALA NAMA UMUR J K PENDD PEK  JML KMBG ♂ ♀ 

I BUARI 45 L SMA DAGANG 4 1 3 

I SLAMET 43 L SD TANI 2 2   

I BUKHARI 35 L SD TANI 4 1 3 

I SAMSURI 45 L SMA SWASTA 3 1 2 

I HARI K 45 L SD TANI 3 2 1 

I SAMSUL B 30 L SD TANI 2 2   

I SAMSUL A 60 L SMP SWASTA 6 3 2 

I BENDU 38 L SD TUKANG 5 4 1 

I SANTOSO 45 L SD TANI 4 1 3 

I HERU A 39 L SMP SWASTA 5   5 

I SAMPAN 53 L SD TANI 3 3   

I SUGONDO 65 P SMP TANI 4 3 1 

II KAMIM 43 P SMP SWASTA 7 5 2 

II WANITO 43 L SMP SWASTA 8 3 5 

II DARMONO 54 L SD TANI 9 4 5 

II BARI 42 L SMP TANI 8 4 4 

II SUKADI 42 L SMP SWASTA 8 3 5 

II LEKEN 68 L SD TANI 9 4 5 

II MISDI 65 L SD TANI 7 2 5 

II SLAMET 35 L SMA SWASTA 10 4 6 

II WIDODO 45 L SMP SAWSTA 8 5 3 

II MISKAN 51 P SMP TANI 8 4 4 

II SOLEKAN 67 L SD TUKANG 7 3 4 

II SUTRISNO 53 L SD TANI 8 2 6 

II SUTAR 36 L SMA SWASTA 8 6 2 



 

54 

 

 

II ENDONG 45 L SMA SWASTA 7 3 4 

II KHOIRUL 54 L SD TANI 9 4 5 

II EDI 56 L SD TANI 11 3 8 

II SIKAT 45 L SMP SWASTA 10 6 4 

II NYOTO 56 L SD TANI 7 3 4 

II MAT 58 L SD TANI 8 4 4 

II KEMAT 44 L SMP SWASTA 8 3 5 

II PANI 60 L SD SWASTA 7 3 4 

III SUBAI 56 L SD TANI 13 4 9 

III DANURI 34 L SMA OJEK 12 7 5 

III PAK NO 44 L SMP SWASTA 14 6 8 

III SATUWI 45 L SD TANI 12 8 4 

III KABUL 37 L S1 PNS 16 7 9 

III MAHIT 56 L SD TANI 13 5 8 

III SUYITNO 54 L SMP TANI 14 5 9 
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Lampiran 3. Analsisis korelasi 

 
Correlations 

  Skala_Usaha Pendapatan_kambing 

Skala_Usaha Pearson 
Correlation 

1 .561** 

Sig. (2-
tailed) 

 
.000 

N 40 40 

Pendapatan_kambing Pearson 
Correlation 

.561** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

 

N 40 40 

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

 

 

 
Correlations 

  Skala_Usaha Konstribusi 

Skala_Usaha Pearson Correlation 1 .518** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

Konstribusi Pearson Correlation .518** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

  Pendapatan_kambing Konstribusi 

Pendapatan_kambing Pearson 

Correlation 
1 .743** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

Konstribusi Pearson 

Correlation 
.743** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

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

 


