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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi perekonomian Indonesia masih berada pada 

kondisi labil sebagai akibat dari pergolakan nasional dan krisis 

moneter pada medio tahun 1998, hal tersebut seakan 

membangkitkan kesadaran masyarakat untuk dapat melihat 

kondisi fundamental perekonomian nasional. Di sisi lain 

kondisi ini seharusnya dapat memotivasi semua pihak agar 

sesegera mungkin mengatur langkah-langkah konkrit guna 

merekstrukturisasi keadaan perekonomian yang dilanda 

kemelut berkepanjangan tersebut. Salah satu hal yang relevan 

dalam hal ini adalah dengan mengelola dan memberdayakan 

sektor-sektor andalan secara efektif guna memperoleh hasil 

yang optimal. Pembangunan sektor pertanian salah satunya, ini 

sangat penting karena menyangkut hajat hidup lebih dari 

setengah penduduk Indonesia yang menggantungkan 

perekonomian keluarga pada sektor ini. Sektor pertanian 

diupayakan untuk dapat bertahan dan tetap dapat memberikan 

kontribusi pada perekonomian yang sangat memprihatinkan 

tersebut. 

Peran sektor pertanian di samping sebagai sumber 

penghasil devisa yang besar, juga merupakan sumber 

kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia, dan bila 

dilihat dari jumlah orang yang bekerja, maka sektor pertanian 

paling banyak menyerap tenaga kerja yang pada umumnya 

adalah tenaga kerja tidak terdidik, tidak memiliki ketrampilan 

dan pemerataan pendapatan yang tidak merata. Kontribusi 

sektor pertanian pada perekonomian tersebut pada hakekatnya 

merupakan akumulasi dari kontribusi-kontribusi subsektor 
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tabama (tanaman bahan makanan), perikanan, perkebunan, 

peternakan, dan kehutanan. Kondisi tersebut seakan memberi 

peringatan pada pemerintah dan masyarakat pada umumnya 

agar lebih memfokuskan perhatian pada sektor pertanian. 

Masyarakat Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat 

negara agraris telah membuktikan bahwa sektor pertanian 

memiliki ketahanan dalam menghadapi situasi sulit berkenaan 

dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Di Jember 

sumbangan sektor pertanian pada tahun 2012 sebesar 35,49%, 

angka ini jauh diatas perdagangan, hotel, dan restoran yang 

ada di posisi kedua dengan peranan sebesar 26,60%, disusul 

pengolahan sebesar 11,06% dan jasa-jasa sebesar 10,88%, 

kemudian sektor lain yang berkisar antara 2-5% yakni sektor 

penggalian, konstruksi, pengangkutan & kominikasi, dan 

keuangan, persewaan & jasa perusahaan, sementara itu sektor 

yang paling kecil peranannya adalah listrik & air bersih yakni 

sebesar  0,84% (BPS, 2012).  

Produksi peternakan di Jember tiap tahunnya mengalami 

peningkatan, produksi daging pada tahun 2011 menunjukkan 

angka sebesar 14.725.876 kg meningkat menjadi 15.327.612 

kg pada tahun 2012. Peningkatan juga terjadi pada produksi 

telur dan susu, untuk produksi telur meningkat 0,99% menjadi 

10.591.424 kg pada tahun 2012, sedangkan untuk produksi 

susu meningkat cukup signifikan yakni sebesar 11,54% dari 

1.393.195 liter pada tahun 2011 menjadi 1.757.029 liter pada 

tahun 2012 (BPS, 2013). 

Subsektor peternakan salah satu subsektor andalan pada 

sektor pertanian telah memperlihatkan kinerja yang 

memuaskan dan juga merupakan salah satu subsektor yang 

dapat diandalkan. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu 

hal ini akan menghambat subsektor tabama dan perkebunan 



3 
 

yang selama ini menjadi penyumbang PDRB utama sektor 

pertanian, subsektor peternakan dapat dijadikan solusi untuk 

menghadapi permasalahan ini. Data peningkatan produksi 

produk-produk peternakan menjadi bukti bahwa peternakan di 

Jember dapat diandalkan untuk mengatasi masalah cuaca yang 

dapat menghambat subsektor tabama dan perkebunan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penulisan ini adalah : 

1. Seberapa besar peranan subsektor peternakan dalam 

menunjang Produk Domestik Regional Bruto di 

Kabupaten jember. 

2. Seberapa besar peranan subsektor peternakan dalam 

menunjang penyerapan tenaga kerja di Kabupaten 

Jember 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan di 

atas, maka tujuan penulisan ini adalah : 

1. Mengetahui seberapa besar peranan subsektor 

peternakan dalam menunjang Produk Domestik 

Regional Bruto di Kabupaten Jember. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh subsektor 

peternakan dalam menunjang penyerapan tenaga kerja 

di Kabupaten Jember. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

rekomendasi untuk kebijakan pengembangan subsektor 
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peternakan serta perencanaan dan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Jember. 

1.5 Kerangka Pikir 

Subsektor peternakan sebagai bagian dari sektor pertanian 

mempunyai potensi sebagai pendorong pertumbuhan kawasan 

ekonomi, karena peternakan menghasilkan produk-produk 

kebutuhan pokok rakyat seperti telur, daging, dan susu. 

Pemenuhan kebutuhan seperti pangan apabila mengandalkan 

dari negara lain atau impor tentu akan sangat riskan, karena 

dapat menimbulkan masalah yang rumit dan biaya mahal 

dikemudian hari (Habibie, Nono dan Wardani,1995).  

Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah penghasil 

produk dalam sektor pertanian, khususnya melalui subsektor 

peternakan perlu kiranya mendapatkan perhatian sehubungan 

dengan pembangunan daerah guna mengoptimalkan produksi 

peternakannya. Pengelolaan subsektor peternakan di Jember 

tersebut juga diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Jember seiring dengan peningkatan daya serap tenaga 

kerja yang berhubungan erat dengan meningkatnya 

pendapatan masyarakat di Jember. Secara sistematis kerangka 

pikir penelitian ini dapat dilihat pada diagram alur berikut ini: 
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Gambar 1. Alur Kerangka Pemikiran 
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