
25 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kondisi Umum Kabupaten Jember  

Kabupaten Jember secara astronomis terletak pada posisi 

6
º
27'29

"
  s/d 7º14'35" Bujur Timur dan 7º59'6" s/d 8º33'56" 

Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas 3.293,34 Km
2. 

dan 

memiliki ± 76 pulau-pulau kecil dengan pulau terbesar adalah 

Pulau Nusa Barong. Berdasarkan posisi geografisnya, 

Kabupaten Jember memiliki batas  : 

 Sebelah Utara : Kabupaten Bondowoso dan 

Kabupaten  Probolinggo 

 Sebelah Selatan : Samudera Indonesia  

 Sebelah Timur :  Kabupaten Banyuwangi 

 Sebelah Barat :  Kabupaten Lumajang 

Penggunaan lahan di Kabupaten Jember didominasi oleh 

fungsi kegiatan budidaya, dimana lahan yang dibudidayakan 

untuk pertanian adalah seluas 46,41% dari luas wilayah, 

sedangkan sisanya digunakan untuk permukiman seluas 

9,93%, hutan seluas 21,17% dan lain-lain seluas 22,49%. 

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0-3.330 meter 

di atas permukaan laut. Daerah dengan ketinggian 100-500 

meter di atas permukaan air laut merupakan kawasan terluas, 

yaitu 1.240,77 km²  atau 37,68% dari luas wilayah Kabupaten 

Jember sedangkan kawasan tersempit adalah daerah dengan 

ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut 

dengan luas 31,34 km² atau 0,95% dari luas wilayah 

Kabupaten Jember. 

Kabupaten Jember memiliki karakter topografi dataran 

ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan serta 

dikelilingi oleh pegunungan yang memanjang pada batas Barat 
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dan Timur. Di wilayah Barat Daya memiliki dataran dengan 

ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut, sedangkan di 

wilayah Timur Laut yang berbatasan dengan Kabupaten 

Bondowoso dan wilayah Tenggara yang berbatasan dengan 

Kabupaten Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 

meter di atas permukaan air laut. 

Wilayah Kabupaten Jember memiliki beberapa sungai 

besar yang bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan di bidang 

pertanian. Di Kabupaten Jember terdapat 16 Daerah Aliran 

Sungai (DAS), dimana masing-masing DAS terdiri dari 

beberapa sungai yang mengaliri lahan-lahan pertanian di 

sekitarnya. Sungai terbesar adalah sungai Bedadung yang 

berada pada DAS Bedadung Hilir, melintasi ibu kota 

Kabupaten dengan panjang 46.875 meter dan mampu mengairi 

lahan sawah seluas 93.000 hektar. Sungai terpanjang adalah 

kali Mayang yang berada pada DAS Antirogo dengan panjang 

145.500 meter dan mengairi lahan seluas 5.860 hektar. Sungai-

sungai lainnya adalah Kali Sanen, Kali Agung, Kali 

Krongkongan, Kali Besini, Sungai Bondoyudo, Kali Tanggul, 

Kali Suko, Sungai Watu Urip dan Kali Garanan. 

Potensi air permukaan sebanyak 7.153.660,80 m
3
 tersebut, 

dapat dimanfaatkan untuk domestik sebesar 1.784.177,95 m
3
, 

Pertanian sebesar 1.463.539,12 m
3
, Jumlah pemakaian untuk 

domestik dan Pertanian sebesar 3.247.717,07 m
3
 dan sisa 

cadangan air permukaan sebesar 3.905.942,93 m
3. 

Sumber/mata air secara umum berada di sekitar/lereng 

pegunungan, bukit dan gumuk. Jumlah gumuk di Kabupaten 

Jember sebanyak 1.670 buah sudah terinventarisir dan 285 

buah belum terinventarisir  yang tersebar di beberapa 

Kecamatan, antara lain : kecamatan Arjasa, Sumbersari, 

Jelbuk, Sukowono, Kalisat, Pakusari, Ledokombo dan 
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Sumberjambe. Di bagian utara wilayah Kabupaten Jember 

pada umumnya masyarakat memanfaatkan smber mata air 

yang ada untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan air bersih 

karena belum tersentuh oleh jaringan pipa PDAM.  

Posisi penduduk didalam mekanisme pembangunan 

bukanlah semata-mata hanya sebagai sasaran (object), tetapi 

lebih dari itu adalah sebagai pelaksana pembangunan. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, upaya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dijadikan titik berat pada pembangunan 

nasional sejalan dengan pembangunan ekonomi. Oleh karena 

itu data kependudukan menjadi sangat vital dalam penentuan 

kebijakan pembangunan yang berorientasi pada manusia. 

Jumlah penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2012 

adalah sebanyak 2.329.929 jiwa, terdiri dari 1.143.766 jiwa 

penduduk laki-laki dan 1.186.163 jiwa penduduk perempuan, 

dengan sex ratio di Kabupaten Jember sebesar 96,43. Dari 

tahun ke tahun jumlah penduduk Kabupaten Jember relatif 

terus bertambah. Jika dibandingkan dengan Tahun 2008, 

penduduk Kabupaten Jember bertambah 14.227 jiwa atau 

sebesar 0,61%. Jika dibandingkan dengan hasil sensus 

penduduk Tahun 2003, maka selama 10 (sepuluh) tahun terjadi 

pertambahan penduduk sebanyak 142.272 jiwa atau 

pertumbuhan rata-rata penduduk sebesar 0,63 % per tahun.  

Peningkatan jumlah penduduk yang ditunjang dengan 

peningkatan pendapatan perkapita merupakan peluang dalam 

usaha peternakan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, 

maka akan semakin meningkatkan jumlah konsumsi terhadap 

hasil-hasil peternakan. 
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4.2 Subsektor Peternakan Kabupaten Jember 

Berdasarkan data penelitian diketahui jumlah usaha 

pertanian di Kabupaten Jember sebanyak 325.878 dikelola 

oleh rumah tangga, sebanyak 49 dikelola oleh perusahaan 

pertanian berbadan hukum dan sebanyak 12 dikelola oleh 

selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum. Silo, 

Wuluhan dan Sumberbaru merupakan tiga kecamatan dengan 

urutan teratas yang mempunyai jumlah rumah tangga usaha 

pertanian terbanyak, yaitu masing-masing 20.989 rumah 

tangga, 19.762 rumah tangga, dan 16.719 rumah tangga. 

Sedangkan Kecamatan Kaliwates merupakan wilayah yang 

paling sedikit jumlah rumah tangga usaha pertaniannya, yaitu 

sebanyak 2.322 rumah tangga. 

Sementara itu jumlah perusahaan pertanian berbadan 

hukum dan usaha pertanian selain perusahaan dan rumah 

tangga di Kabupaten Jember sebanyak 61 usaha., untuk 

perusahaan sebanyak 49 unit dan lainnya 12 unit. Jumlah 

perusahaan pertanian berbadan hukum terbanyak berlokasi di 

Kecamatan Silo yaitu sebanyak 7 perusahaan dan paling 

sedikit di Kecamatan Kencong, Gumukmas, Puger, Wuluhan, 

Ambulu, Mumbulsari, Jenggawah, Semboro, Pakusari, Kalisat, 

Sukowono dan Sumbersari yaitu sebanyak 1 perusahaan. 

Sedangkan jumlah perusahaan tidak berbadan hukum atau 

bukan usaha rumah tangga usaha pertanian terbanyak terdapat 

di Kecamatan Wuluhan, yaitu sebanyak 3 unit dan paling 

sedikit di Kecamatan Ambulu, Rambipuji, Sumberbaru, 

Sukorambi, Arjasa, Kalisat dan Sumbersari, yaitu sebanyak 1 

unit.  

Berdasarkan angka Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah 

tangga usaha pertanian Kabupaten Jember mengalami 

penurunan sebanyak 139.213 rumah tangga dari 464.275 
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rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 325.062 rumah tangga 

pada tahun 2013, yang berarti menurun sebesar 2,99% per 

tahun. Penurunan terbesar terjadi di Kecamatan Kaliwates dan 

penurunan terendah terjadi Kecamatan Sumberjambe, yaitu 

masing-masing sebesar 61,73% dan 10,21% selama sepuluh 

tahun.  

Sebaran jumlah rumah tangga usaha pertanian dibeberapa 

kecamatan selama sepuluh tahun terakhir tidak/banyak 

berubah. Berdasarkan hasil data sensus tahun 2003, 5,91% 

rumah tangga usaha pertanian berada di Kecamatan Silo, 

5,70% di Kecamatan Wuluhan dan sisanya tersebar di wilayah 

seluruh kecamatan. Sementara menurut hasil sensus tahun 

2013, 6,46% rumah tangga usaha pertanian berada di 

Kecamatan Silo, 6,08% di Kecamatan Wuluhan dan sisanya 

tersebar di wilayah seluruh kecamatan yang disajikan pada 

Tabel 1.  
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Tabel 1. Jumlah Rumah tangga pertanian di Kabupaten 

Jember per kecamatan tahun 2013 
Kecamatan Jumlah rumah tangga pertanian Persentase 

Kencong 9.742 3 

Gumukmas  15.689 4,83 

Puger  15.868 4,88 

Wuluhan  19.762 6,08 

Ambulu  14.125 4,35 

Tempurejo  12.881 3,96 

Silo  20.989 6,46 

Mayang  8.441 2,6 

Mumbulsari  9.740 3 

Jenggawah  10.528 3,24 

Ajung  6.950 2,14 

Rambipuji  9.319 2,87 

Balung  7.612 2,34 

Umbulsari  12.674 3,9 

Semboro  5.499 1,69 

Jombang  6.640 2,04 

Sumberbaru  16.719 5,14 

Tanggul  9.610 2,96 

Bangsalsari  16.511 5,08 

Panti  9.853 3,03 

Sukorambi  5.049 1,55 

Arjasa  6.163 1,9 

Pakusari  7.077 2,18 

Kalisat  11.890 3,66 

Ledokombo  11.575 3,56 

Sumberjambe  14.561 4,48 

Sukowono  9.969 3,07 

Jelbuk  7.104 2,19 

Kaliwates  2.322 0,71 

Sumbersari  4.656 1,43 

Patrang  5.544 1,71 

Total 325.062 100 

Sumber : BPS Kabupaten Jember, 2013. 
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Perkembangan produksi ternak yang terdapat di 

Kabupaten Jember sangat menggembirakan, kecuali kerbau 

dan kambing semua jenis ternak mengalami perkembangan 

positif. Subsektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak 

kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak seperti susu segar, 

telur serta hasil pemotongan ternak. Sedangkan untuk produk-

produk pendukung peternakan seperti pakan ternak, tempat 

pakan, dan lain-lain tidak masuk dalam kategori pembentuk 

PDRB subsektor peternakan. Produk-produk tersebut masuk 

dalam industri pengolahan yang mencakup kegiatan untuk 

mengubah atau mengolah suatu barang organik dan anorganik 

menjadi barang baru yang mempunyai nilai lebih tinggi, 

sedang pengolahannya dapat dilakukan dengan tangan atau 

mesin. Populasi ternak di Kabupaten Jember selama 4 tahun 

terakhir dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Populasi ternak di kabupaten Jember tahun 2009-

2012 (ekor) 

Jenis Ternak 
Tahun dan Pertumbuhan 

2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 

Sapi Potong 225.417 4,32 237.675 5,44 324.230 36,4 350.170 8,00 

Sapi Perah 719 1,06 729 1,39 713 -2,19 1.283 79,9 

Kerbau 1.191 1,39 1.245 4,53 396 -68,1 399 0,76 

Kambing 61.139 1,32 58.996 -3,51 46.973 -20,3 47.677 1,50 

Domba 41.083 5,38 45.021 9,59 69.162 53,6 70.200 1,50 

Babi 213 23,4 370 73,7 663 79,1 427 -35,6 

Kuda 274 8,79 302 10,22 353 16,8 334 -5,38 

Ayam Buras 1.257.560 5,67 1.334.929 6,15 1.605.080 20,2 1.621.133 1,07 

Ayam Petelur 490.677 4,32 484.246 -1,31 782.035 61,5 789.855 1,02 

Ayam Pedaging 1.377.706 13,5 1.622.271 17,7 1.423.188 -12,2 1.904.421 33,8 

Itik 169.627 1,03 171.538 1,13 174.351 1,64 175.750 0,80 

Sumber : dinas peternakan Jawa Timur, data diolah 2013. 

Tabel 2 dapat dilihat bahwa ternak sapi perah dan babi 

mengalami peningkatan yang signifikan. Sapi perah 
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mengalami peningkatan karena dalam beberapa tahun terakhir 

banyak upaya yang dilakukan oleh pihak swasta maupun 

pemerintah. Sebuah perusahaan swasta pada tahun 2011 

bahkan menyiapkan dana sebesar 1 triliun rupiah untuk 

meningkatkan produksi susu di Jawa Timur dan Kabupaten 

Jember termasuk salah satu dari 10 Kabupaten yang mendapat 

kucuran dan tersebut. sedangkan ternak babi merupakan salah 

satu ternak pengasil daging yang perkembangannya 

mengagumkan dan memiliki berbagai keunggulan 

dibandingkan ternak lain. Pada tahun 2010 populasi babi di 

Jawa Timur tidak lebih dari 20 ribu ekor, namun pada tahun 

2011 jumlah tersebut meningkat drastis yaitu lebih dari 30 ribu 

ekor. Memang pada tahun 2009-2010 bisnis beternak babi 

cukup menjanjikan. Mungkin inilah yang menggoda beberapa 

orang untuk mulai terjun dalam bisnis peternakan tersebut. 

Dan juga bagi pelaku yang sudah ada berusaha untuk 

meningkatkan populasi usahanya tersebut (Disnak Jatim, 

2012). 

Data dari tabel 2 menunjukkan penurunan pada kerbau dan 

kambing. Kerbau mengalami penurunan karena selama ini 

kerbau difungsikan untuk mengolah lahan pertanian dan lahan 

pertanian mengalami penurunan yang berimbas pada 

penjualan kerbau. Sedangkan untuk kambing, para peternak 

banyak yang beralih untuk memelihara domba. Karena selain 

dapat diambil dagingnya, juga dapat menghasilkan bulu yang 

dapat diolah. 

4.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Jember 

Salah satu cara untuk mengamati kondisi perekonomian 

Kabupaten Jember dapat dilihat dari sisi struktur ekonominya. 

Dengan melihat angka-angka distribusi persentase, bisa 
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dikatakan perekonomian Kabupaten Jember bertumpu pada 

sektor primer. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten 

Jember mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik 

dinilai dari harga berlaku maupun harga konstan. Tabel 3  

memberikan gambaran perubahan struktural pada tahun 2012. 

Sektor ekonomi yang paling besar peningkatan peranan dalam 

pembentukan PDRB adalah sektor tersier kemudian sektor 

primer. Sektor ini memberikan sumbangan pada pembentukan 

PDRB sebesar 47,59%. Peringkat berikutnya dalam 

memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten 

Jember adalah sektor primer yaitu sebesar 38,21%, dan sektor 

sekunder yang memberikan peranan sebesar 14,26% terhadap 

perekonomian Kabupaten Jember.  

Tabel 3. Peranan Sektor Ekonomi Dalam PDRB Kabupaten 

Jember Tahun 2008-2012 

Sektor 

Tahun ( % ) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Primer (Agriculture)  43,89 43,34 41,61 40,23 38,21 

1. Pertanian  40,97 40,44 38,74 37,45 35,49 

2. Pertambangan dan Penggalian  2,92 2,90 2,87 2,78 2,72 

Sekunder (Manufacture)  13,61 13,67 13,85 14,02 14,26 

3. Industri Pengolahan  10,58 10,63 10,71 10,81 11,06 

4. Listrik, Gas & Air Bersih  0,84 0,83 0,86 0,85 0,84 

5. Konstruksi  2,19 2,21 2,28 2,36 2,36 

Tersier (Services)  42,51 42,99 44,54 45,74 47,59 

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 23,36 23,67 24,52 25,17 26,66 

7. Pengangkutan & Komunikasi  4,22 4,37 4,54 4,65 4,60 

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 4,93 4,94 5,18 5,30 5,45 

9. Jasa-jasa 10,00 10,01 10,30 10,62 10,88 

Sumber : BPS Kabupaten Jember, 2013 

Beberapa sektor yang mengalami peningkatan peran 

sektoralnya dalam PDRB antara lain adalah: sektor industri 
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pengolahan yaitu dari 10,58% pada tahun 2008 menjadi 

11,06% pada tahun 2012; sektor konstruksi dari 2,19% pada 

tahun 2008 menjadi 2,36% pada tahun 2012, sektor 

perdagangan, hotel dan restoran dari 23,36% pada 2008 

menjadi 26,66% pada tahun 2012; sektor pengangkutan dan 

komunikasi dari 4,22% pada tahun 2008 menjadi 4,60% pada 

tahun 2012.  

Disisi lain, sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan 

negatif dalam pembentukan PDRB adalah : sektor pertanian 

dari 40,97% tahun 2008 pertumbuhannya turun sebesar -

1,25% tahun 2009. Tahun 2010 pertumbuhan penurunannya 

semakin besar yaitu -3,99%, sedikit membaik pada 2011 

sebesar -3,31% tetapi pada tahun terakhir pengamatan semakin 

memburuk menjadi -5,02% penurunannya. Sektor ini dalam 

perkembangannya mengalami kecenderungan penurunan 

peranan sektoral dalam pembentukan PDRB. Selain itu sektor 

pertambangan dan penggalian dari 2,92% tahun 2008 menjadi 

2,72% tahun 2012. Sektor pertanian yang sejak semula 

menunjukkan kinerja yang impresif, seiring dengan 

membaiknya perekonomian di Kabupaten Jember, peran 

sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dari tahun 

ke tahun secara perlahan. Perubahan ini bukan berarti sektor 

pertanian mengalami penurunan, tetapi semata-mata karena 

sektor lain tumbuh lebih cepat. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa kontribusi 

sektor pertanian dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di 

daerah tingkat II Jember sangat besar, utamanya dilihat dari 

sudut pandang kontribusinya terhadap pembentukan PDRB 

Kabupaten Jember jika dibandingkan dengan sektor lain. 

Bahkan nilai yang yang ditunjukkan oleh tabel distribusi 

persentase Produk Domestik Regional Bruto yang sangat 
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mencolok adalah sektor pertanian dibanding dengan sektor-

sektor ekonomi lainnya yang berada di Kabupaten Jember. 

4.4 Perkembangan PDRB Subsektor Peternakan 

Secara umum dapat dikatakan bahwa subsektor peternakan 

dalam kurun waktu pengamatan yaitu tahun 2008-2012 selalu 

mengalami peningkatan dalam jumlah PDRB. Peningkatan 

tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya, inovasi 

yang dilakukan pemerintah setempat berhasil, pembukaan 

lahan baru untuk usaha peternakan, sehingga hal ini 

membuktikan bahwa sektor pertanian  dan subsektor 

peternakan khususnya di daerah Kabupaten Jember selayaknya 

diberi ruang yang lebih luas guna dijadikan leading sector 

dalam menopang pembangunan daerah tersebut di samping 

sektor-sektor ekonomi lain yang kiranya juga perlu 

mendapatkan perhatian. Pada tabel 4 di bawah ini berisi 

tentang kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB sektor 

pertanian Kabupaten Jember. 

Tabel 4. Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB 

Sektor Pertanian Kabupaten Jember atas Dasar 

Harga Berlaku 2008-2012 

Tahun 

Nilai Tambah Bruto 

Subsektor  Peternakan 

(Rp) 

PDRB Sektor Pertanian 

(Rp) 

Konstribusi 

(%) 

Pertumbuha

n (%) 

2008 1.403.962.960 8.301.371.840 16,91  

2009 1.553.463.250 9.142.868.070 16,99 0,47 

2010 1.778.231.470 9.796.541.560 18,15 6,82 

2011 1.921.078.800 10.633.456.540 18,06 -0,49 

2012 2.092.119.300 11.416.095.660 18,32 1,43 

Sumber : BPS Kabupaten Jember, data diolah 2013. 

Untuk melihat peranan subsektor peternakan terhadap 

perekonomian Kabupaten Jember, maka digunakan indikator 
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nilai PDRB Kabupaten Jember menurut subsektor. Seperti 

yang terlihat pada Tabel 5, PDRB subsektor peternakan 

Kabupaten Jember rata-rata selama 5 tahun dari tahun 2008 

sampai 2012 mencapai Rp. 1.749.771.156. Angka ini berarti 

memberikan kontribusi sebesar 6,79% terhadap total PDRB 

Kabupaten Jember pada rentang tahun tersebut. Selain data 

PDRB subsektor peternakan juga dapat dilihat pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Jember yang diukur dari PDRB atas dasar 

harga berlaku, selama periode 2008–2012 juga tersaji pada 

Tabel 5 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Berikut rinciannya. 

Tabel 5. Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB 

Kabupaten Jember atas Dasar Harga Berlaku 2008-

2012 

Tahun 
Nilai Tambah Bruto 

Subsektor  Peternakan (Rp) 
PDRB (Rp) Konstribusi (%) Pertumbuhan (%) 

2008 1.403.962.960 20.260.950.000 6,93  

2009 1.553.463.250 22.609.240.000 6,87 -0,86 

2010 1.778.231.470 25.285.250.000 7,03 2,32 

2011 1.921.078.800 28.389.360.000 6,76 -3,84 

2012 2.092.119.300 32.167.440.000 6,50 -3,84 

Sumber : BPS Kabupaten Jember, data diolah 2013. 

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat PDRB Kabupaten 

Jember dalam periode lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten 

Jember mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada 

tahun 2008 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 

20.260.950.000, dan kemudian pada tahun 2012 meningkat 

menjadi Rp 32.167.440.000 atau meningkat sebesar 37,01 %. 

Rinciannya adalah untuk tahun 2008 kontribusi subsektor 

peternakan dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 

1.403.962.960 dari total PDRB sebesar 20.260.950.000, pada 
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tahun 2009 kontribusi subsektor peternakan adalah sebesar 

1.553.463.250 dari total PDRB sebesar 22.609.240.000. Untuk 

tahun 2010 kontribusi subsektor peternakan dalam 

pembentukan PDRB yaitu sebesar 1.778.231.470 dari total 

PDRB sebesar 25.285.250.000, tahun 2011 kontribusi 

subsektor peternakan adalah sebesar 1.921.078.800 dari total 

PDRB sebesar 28.389.360.000 dan untuk tahun 2012 

kontribusi subsektor peternakan adalah sebesar 2.092.119.300 

dari total PDRB sebesar 32.167.440.000. 

Selama periode 2008-2012 persentase kontribusi subsektor 

peternakan terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) juga dapat dilihat di Tabel 5. Dari perhitungan 

menunjukkan bahwa selama periode tersebut mengalami 

pertumbuhan yang fluktuatif, pada tahun awal penelitian yaitu 

2008 kontribusi subsektor peternakan menunjukkan nilai 

6,93%, tumbuh sebesar -0,86% di tahun 2009. Tahun 2010 

pertumbuhan menunjukkan angka positif yakni sebesar 2,32%. 

Pertumbuhan negatif kembali tercatat pada 2011 dan 2012 

yaitu sama-sama -3,84%. Fluktuasi pertumbuhan kontribusi 

peternakan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 

karena patokan yang digunakan adalah atas harga berlaku 

sehingga nilai produk peternakan terus bergerak mengikuti 

harga yang berlaku di tahun tersebut. Selain itu faktor 

dikarenakan pertumbuhan sektor yang melaju begitu cepat 

yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan 

dari subsektor peternakan. 

Sumbangan subsektor peternakan walupun kecil tetapi hal 

tersebut mempunyai arti bagi perekonomian daerah karena 

dapat mempengaruhi besarnya Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Kabupaten Jember, selain itu peternakan 

merupakan komoditas yang dapat menggerakkan sektor 
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industri pengolahan, perdagangan dan pengangkutan karena 

merupakan bahan input bagi sektor-sektor tersebut. 

4.5 Perkembangan Pendapatan Perkapita 

Salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui 

pertumbuhan pendapatan daerah dalam hubungannya dengan 

kemajuan sektor ekonomi daerah tersebut adalah pendapatan 

perkapita yang biasanya dipakai sebagai indikator 

perkembangan kesejahteraan rakyat. Pada umumnya 

pendapatan regional disajikan berdasarkan atas dasar harga 

berlaku, karena pendapatan regional selain dipengaruhi faktor 

produksi juga dipengaruhi oleh harga barang/jasa. Sehingga 

gambaran tersebut di atas tidak dapat dijadikan langsung 

sebagai ukuran peningkatan kinerja ekonomi maupun 

penyebaran disetiap strata ekonomi, karena pengaruh inflasi 

sangat dominan baik dalam pembentukan PDRB maupun 

Pendapatan Regional. 

Pendapatan perkapita merupakan sebuah indikator yang 

sangat dikenal, terutama oleh para birokrat yang 

berkecimpung dalam penanganan peningkatan kemakmuran 

masyarakat. Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu 

yang sangat penting dalam penentuan kebijakan pembangunan 

daerah. Pada umumnya, indikator ini disajikan dari angka atas 

dasar harga berlaku, walaupun sebetulnya masih mengandung 

perubahan harga barang dan jasa. Selama lima tahun terakhir, 

pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Jember mengalami 

peningkatan yang tersaji pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Perkembangan Pendapatan Perkapita dan 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 

2008-2012 
Tahun Pandapatan perkapita (Rp) Pertumbuhan Ekonomi 

2008 8.031.590  

2009 8.935.090 11,24 

2010 9.984.180 11,74 

2011 11.196.430 12,14 

2012 12.528.280 11,89 

Sumber : BPS Kabupaten Jember, data diolah 2013. 

Besaran PDRB bila dibagi dengan jumlah penduduk 

pertengahan tahun maka akan menghasilkan besaran 

pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita Kabupaten 

Jember pada tahun 2008 mencapai Rp 8.031.590 sedangkan 

pada tahun 2009 sebesar Rp 8.935.090 atau memgalami 

pertumbuhan sebesar 11,24%. Selanjutnya pada tahun 2010 

meningkat lagi menjadi Rp 9.984.180 dengan persentasi 

11,74%. Tahun 2011 terjadi pertumbuhan sebesar 12,14% 

menjadi Rp 11.196.430 dan pada tahun 2012 meningkat 

sebesar 11,89% menjadi Rp 12.528.280. 

Adapun nilai pertumbuhan pendapatan perkapita 

Kabupaten Jember yang termasuk subsektor peternakan 

selama kurun waktu pengamatan yakni periode 2008 - 2012 

berkisar 11,24% - 12,14%, dengan nilai rata-rata sebesar 

11,75% pertahun. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada 

tahun 2011 dengan nilai pertumbuhan sebesar 12,14% dan laju 

pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 dengan nilai 

perumbuhan sebesar 11,24%. 

4.6 Sektor Basis Di Kabupaten Jember 

Salah satu metode untuk menentukan apakah suatu sektor 

tergolong basis dapat digunakan metode Location Quotient 
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(LQ). Metode LQ menggambarkan tingkat kemampuan sektor 

tersebut untuk menyumbang terhadap kebutuhan ekonomi 

regional. Diformulasikan dengan perbandingan antara share 

sektor di daerah penelitian terhadap share sektor tersebut pada 

cakupan wilayah yang lebih luas. Dengan kata lain LQ 

diperoleh dari perbandingan share suatu sektor di Kabupaten 

Jember terhadap share sektor tersebut terhadap perekonomian 

Provinsi Jawa Timur. Jika perbandingan menunjukkan angka 

satu atau lebih berarti sektor tersebut mampu memenuhi 

kebutuhan akan sektor itu sendiri. Berarti share tersebut di 

Kabupaten Jember lebih berarti dibandingkan dengan share 

sektor tersebut dari daerah lain.  

Kajian dan penelitian terkait penentuan komoditas 

unggulan diatas menjadi referensi penting untuk 

mengembangkan daerah-daerah lain berdasarkan potensi lokal 

sumberdaya alam yang dimiliki. Seperti halnya dengan 

Kabupaten Jember yang memiliki potensi hayati dalam sektor 

peternakan terutama, dimana sektor peternakan di Kabupaten 

Jember menjadi pilihan utama masyarakatnya untuk 

menjalankan perekonomian. Selain itu, banyak pula aktivitas 

atau kegiatan dalam bidang peternakan, terutama dalam 

kegiatan peternakan ayam broiler dan sapi serta adanya 

industri pendukung terkait penyediaan sarana produksi 

peternakan dan industri hasil peternakan 

Analisis perhitungan Location Quotient (LQ) bahwa 

sektor peternakan di Kabupaten Jember memiliki nilai LQ 

selalu lebih besar dari satu. Nilai LQ yang selalu lebih besar 

dari satu mengindikasikan bahwa sektor peternakan dapat 

menjadi kekuatan dalam pembangunan daerah dan 

memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan 

ekonomi daerah. Data Nilai LQ sektor pertanian Kabupaten 
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Jember pada tahun 2008 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. LQ Sektor-sektor Pertanian Kabupaten Jember 

Terhadap Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 
Sektor Pertanian 2008 2009 2010 2011 2012 

Tanaman Bahan Pangan 2,30 2,31 2,29 2,30 2,16 

Tanaman Perkebunan  5,12 5,14 5,02 4,93 4,75 

Peternakan 2,25 2,24 2,35 2,25 2,15 

Kehutanan 2,33 2,30 1,99 1,79 1,46 

Perikanan 0,74 0,71 0,74 0,74 0,72 

Sumber : BPS Kabupaten Jember, data diolah 2013. 

Hasil perhitungan subsektor peternakan selalu 

menunjukkan nilai LQ lebih dari 1, bahkan nilainya selalu 

diatas 2. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa 

subsektor peternakan merupakan subsektor basis selama 

periode 2008-2012 yang berarti sudah mampu mencukupi bagi 

kebutuhan perekonomian Kabupaten Jember, bahkan sudah 

dapat digunakan sebagai salah satu  produk yang dapat 

diekspor ke luar Kabupaten Jember dimana nilai LQ dalam 

periode penelitian tersebut selalu bernilai >1. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa 

Kabupaten Jember memiliki potensi besar dalam sektor 

peternakannya. Namun, tidak semua komoditas pertanian yang 

ada di Kabupaten Jember memberikan kontribusi besar dalam 

pengembangan sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan kajian mengenai apakah komoditas peternakan 

dapat menjadi unggulan daerah. Sehingga, pembangunan 

sektor pertanian khususnya subsektor peternakan kedepannya 

dapat lebih berfokus pada komoditas-komoditas unggulan 

peternakan yang berdayasaing. 
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Perhitungan nilai LQ dengan membandingkan dengan 

sektor pertanian lainnya memiliki nilai LQ lebih besar dari 

satu (LQ > 1). Semakin besar nilai LQ yang dihasilkan 

menunjukkan semakin terkonsentrasinya pengusahaan 

komoditas-komoditas tersebut di Kabupaten Jember. Derajat 

konsentrasi atau sifat basis inilah yang mengindikasikan 

bahwa komoditas tersebut berpotensi untuk menjadi 

komoditas unggulan. Meskipun sektor peternakan merupakan 

sektor yang potensial untuk dikembangkan dan untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi kabupaten Jember, akan tetapi kita 

tidak boleh melupakan sektor nonbasis lainnya. Karena 

dengan adanya sektor tersebut maka sektor nonbasis dapat 

dibantu untuk dikembangkan menjadi sektor basis baru. 

4.7 Pertumbuhan Kontribusi Tenaga Kerja Subsektor 

Peternakan Terhadap 9 Sektor Ekonomi 

Kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini juga banyak 

dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam 

mengelola dan memberdayakan bahan baku yang dimiliki agar 

mempunyai nilai jual yang tinggi atau bersaing dengan nilai 

jual yang dimiliki oleh produsen-produsen di negara lain 

dalam rangka menghadapi era pasar bebas atau globalisasi 

ekonomi. 

Daya saing produk atau jasa yang dimiliki merupakan 

salah satu tolak ukur dari kemampuan sumber daya manusia 

yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengelola sumber daya 

bahan mentah yang dimiliki untuk kemudian dijadikan 

produk-produk yang mempunyi daya saing tinggi yang dengan 

sendirinya akan meningkatkan nilai jual dari produk yang 

dihasilkan dilihat dari sudut pandang kualitas maupun sudut 

pandang kuantitasnya. Oleh karena itu pengelolaan terhadap 
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sumber daya manusia selayaknya dijadikan prioritas dalam 

pembangunan kembali fundamental perekonomian yang 

tengah dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan, di 

samping hal-hal lain yang dianggap perlu guna 

mengembalikan kestabilan kondisi perekonomian tersebut. 

Untuk mengetahui besarnya persentase jumlah tenaga kerja 

dari keseluruhan sektor ekonomi yang terdapat di daerah 

tingkat II Jember yang dapat diserap oleh subsektor 

peternakan, maka akan disajikan dalam Tabel 8 berikut ini: 

Tabel 8. Persentase Tenaga Kerja Subsektor Peternakan 

Terhadap Tenaga Kerja 9 Sektor Ekonomi Di 

Kabupaten Jember 2008-2012 

Tahun 

Tenaga Kerja 

Subsektor 

Peternakan 

Tenaga Kerja 9 

Sektor Ekonomi 

Persentase 

(%) 

Pertumbuhan 

(%) 

2008 38.181 1.013.443 3,76  

2009 38.173 1.029.190 3,70 -1,59 

2010 38.159 1.031.782 3,69 -0,27 

2011 38.143 1.045.687 3,64 -1,35 

2012 38.129 1.069.274 3,56 -2,19 

Sumber : BPS Kabupaten Jember, data diolah 2013. 

Tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja 

untuk sektor peternakan selama kurun waktu 2008-2012, 

mengalami penurunan. Dimulai pada tahun 2008 jumlah 

tenaga kerja sebesar 38.181 orang tenaga kerja, turun 8 orang 

pada tahun berikutnya menjadi 38.173. Tahun-tahun 

berikutnya tenaga kerja di subsektor peternakan masih 

mengalami penurunan secara bertahap,  pada tahun 2010 yang 

mengalami penurunan tenaga kerja sebanyak 14 orang. Pada 

tahun 2011 penurunan kembali terjadi sebanyak 16 orang 

menjadi 38.143. Begitu juga tahun 2012 terjadi penurunan 

menjadi 38.129 yang berarti mengalami penurunan sebanyak 
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14 orang tenaga kerja. Berdasarkan tabel tersebut, dapat juga 

dilihat jumlah tenaga kerja untuk seluruh sektor ekonomi yang 

ada di Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2008 - 2012, 

dimana pada tahun 2008 sebesar 1.013.443 orang tenaga kerja 

dan pada tahun 2009 sebesar 1.029.190 orang tenaga kerja, 

dalam hal ini terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 

15.747 orang tenaga kerja. Tahun-tahun selanjutnya jumlah 

tenaga di keseluruhan sektor ekonomi terus mengalami 

peningkatan. Peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut sebagai 

akibat dari semakin bertambahnya kebutuhan akan tenaga 

kerja dari keseluruhan sektor ekonomi di Kabupaten Jember. 

Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja naik menjadi 1.031.782, 

tahun 2011 terjadi kenaikan lagi sebesar 13.905 orang menjadi 

1.045.687. Tahun 2012 yang menjadi tahun akhir analisis juga 

terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 1.069.274 atau 

dengan kata lain meningkat sebanyak 23.587 orang tenaga 

kerja. 

Selain dua data diatas dari tabel tersebut kita juga dapat 

melihat besarnya kontribusi jumlah tenaga kerja subsektor 

peternakan terhadap 9 sektor ekonomi yang berkisar antara 

3,76% - 3,56%, dimana terjadi penurunan pertumbuhan 

jumlah tenaga kerja yang terserap antara tahun 2008 - 2012. 

Dimulai pada tahun 2008 yang memiliki persentase sebesar 

3,76% yang tumbuh -1,59% pada tahun 2009. Pertumbuhan 

minus kembali terjadi pada tahun 2010  yakni -0,27%, dan 

yang selanjutnya tumbuh sebesar -1,35% pada tahun 2011. 

Terakhir pada tahun 2012 turun lagi menjadi -2,19%. 

Pertumbuhan minus jumlah tenaga kerja subsektor peternakan 

terhadap 9 sektor ekonomi tersebut umumnya sebagai sebagai 

akibat dari tidak sebandingnya peningkatan jumlah tenaga 

kerja antar keduanya, sebagai contoh pada tahun 2012 tenaga 
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kerja 9 sektor ekonomi menyerap sebesar 23.587 orang dan 

subsektor peternakan mengalami penurunan 14 orang. 

Timpangnya pertumbuhan ini sebagai akibat dari laju 

pertumbuhan ekonomi sektor lain yang begitu cepat tidak 

mampu diimbangi oleh subsektor peternakan. Faktor lain 

karena mindset masyarakat pada subsektor peternakan di 

Kabupaten Jember telah berubah yaitu bekerja di bidang 

peternakan kurang menjanjikan dibandingkan menjadi 

pegawai. 

Daya serap tenaga kerja subsektor peternakan terhadap 9 

sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Jember menunjukkan 

nilai yang kecil yakni yang berkisar antara 3,76% - 3,56%. Hal 

ini dapat pula diartikan bahwa terdapat sekitar 3,76% - 3,56% 

dari tenaga kerja secara keseluruhan dari berbagai sektor 

ekonomi di Kabupaten Jember yang diserap oleh subsektor 

peternakan. Berdasarkan data tersebut, setelah dilakukan 

perhitungan maka persentase perumbuhannya secara 

keseluruhan dapat di simpulkan mengalami penurunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


