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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha peternakan sapi potong dikelola oleh peternak 

rakyat dengan keuletan dan kemampuan seadanya. Terkadang 

pekerjaan usaha ternak sapi dilakukan karena tidak adanya 

pekerjaan lain yang dapat dilakukan. Usaha ternak sapi potong 

dapat dikatakan berhasil bila telah memberikan kontribusi 

pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup peternak 

sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari berkembangnya jumlah 

kepemilikan ternak, pertumbuhan berat badan ternak dan 

tambahan pendapatan keluarga. 

Sapi potong adalah sumber daya penghasil bahan 

makanan dengan nilai ekonomis tinggi dan penting bagi 

masyarakat luas. Seekor ternak atau sekelompok dapat 

menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama berupa 

daging, dan hasil ikutan seperti pupuk kandang, kulit, tulang, 

dan sebagainya (Saleh, 2006). Hoddi (2011) menjelaskan 

bahwa usaha ternak sapi potong akan dinilai berhasil apabila 

memberikan kontribusi pendapatan dan memenuhi kebutuhan 

hidup peternak sehari-hari, dan dapat dinilai dari 

berkembangnya jumlah kepemilikan ternak, pertambahan 

bobot badan ternak, dan tambahan pendapatan keluarga. 

Desa Mojojejer merupakan desa yang sebagian besar 

penduduknya bekerja pada sektor pertanian maupun 

peternakan. Usaha ternak yang banyak digeluti oleh penduduk 

adalah usaha ternak sapi potong. Sehingga muncul gagasan 

pembentukkan kelompok ternak dengan usaha utama 

penggemukan (fattening). Pada tahun 2010 ditetapkan sebagai 

kawasan agribisnis sapi potong yang merupakan usaha 
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pemerintah dalam pengembangan usaha sapi potong dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Kecamatan Mojowarno merupakan kecamatan yang 

dipetakan sebagai wilayah pengembangan sapi potong di 

Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil pendataan sapi 

potong, sapi perah, dan kerbau (PSPK) tahun 2011 jumlah sapi 

potong di Kecamatan Mojowarno adalah 6.847 ekor dan pada 

sensus pertanian yang dilaksanakan pada tahun 2013 

jumlahnya menjadi 3.911 ekor. 

Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah 

pengembangan sapi potong di Jawa Timur. Berdasarkan data 

statistik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur berturut-turut 

mulai tahun 2009-2012 mengalami peningkatan : 86.260, 

91.493, 103.014, dan 115.852, sedangkan berdasarkan data 

sensus pertanian tahun 2013 jumlah sapi potong, sapi perah, 

dan kerbau adalah 62.648 ekor. Sementara itu, hasil pendataan 

Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau pada tahun 2011 adalah 

107.338 ekor. 

Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan jumlah 

populasi sapi potong terbesar di Indonesia. Berdasarkan data 

populasi sapi potong menurut provinsi Deptan beruturut-turut 

mulai tahun 2009-2013 : 3.458.948, 3.745.453, 4.727.298, 

4.957.478, dan 5.058.853. Sementara itu, berdasarkan 

Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau tahun 2011 

berjumlah 5.056.300 ekor, dan pada sensus pertanian tahun 

2013 berjumlah 3.831.500 ekor.  

Penelitian tentang kontribusi usaha ternak sapi potong 

terhadap pendapatan rumah tangga diperlukan terutama bagi 

peternak agar dapat mengetahui besarnya usaha ternak sapi 

potong memberikan sumbangan terhadap pendapatan rumah 
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tangga, dengan demikian peternak dapat memperoleh bahan 

informasi dalam mengambil keputusan dan kelangsungan 

usaha ternak sapi potong yang dilakukannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Usaha peternakan seharusnya memiliki orientasi 

terhadap perhitungan ekonomi, agar usaha tersebut dapat 

bertahan lama dan mengalami perluasan usaha. Umumnya 

peternak rakyat tidak memiliki catatan keuangan baik 

pemasukan maupun pengeluaran usahanya. Peternak biasanya 

hanya melihat kenaikan nilai jual sapi potong yang dipelihara 

tanpa memperhitungkan jumlah pakan, curahan waktu, dan 

tenaga kerja keluarga. Kurangnya informasi mengenai 

kontribusi pendapatan keluarga usaha ternak sapi potong yang 

dilakukan bagi pendapatan rumahtangga peternak, 

menyebabkan tidak adanya keputusan terbaik bagi usaha 

ternak sapi potong, sehingga usaha yang dilakukan bersifat 

stagnan. 

 Usaha ternak sapi potong di Desa Mojojejer 

Kecamatan Mojowarno akan meninggalkan usahaternak sapi 

potong dan beralih ke usaha lain yang membutuhkan modal 

usaha yang relatif kecil dan memiliki keuntungan yang lebih 

besar, walaupun memiliki potensi dalam pengembangan usaha 

ternak sapi potong. 

 Permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian 

yaitu: 

1. Berapa persen kontribusi pendapatan dari usaha ternak 

sapi potong pada berbagai skala usaha terhadap 

pendapatan rumah tangga peternak ? 
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2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 

pendapatan peternak sapi potong pada berbagai skala 

usaha? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk : 

1. Menganalisis besarnya sumbangan (kontribusi) 

pendapatan dari usaha ternak sapi potong pada 

berbagai skala usaha terhadap pendapatan rumah 

tangga peternak. 

2. Mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap 

pendapatan peternak sapi potong pada berbagai skala 

usaha. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat berguna sebagai : 

1. Masukan bagi peternak dalam pengembangan usaha 

ternak sapi potong yang dijalankan. 

2. Masukan bagi pemerintah daerah setempat dalam 

pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan 

pengembangan peternakan di Desa Mojojejer, 

Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Peternak sapi potong di Desa Mojojejer memiliki skala 

usaha yang berbeda dan berbagai usaha lainnya diluar usaha 

ternak sapi potong yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangga. Pendapatan rumah tangga berasal dari 

pendapatan usaha pertanian (usaha tani selain beternak, usaha 

ternak sapi potong, dan usaha ternak selain sapi potong) dan 

usaha non pertanian (karyawan, buruh tani, pegawai negeri 

sipil, wirausaha, dan guru). Berbagai macam usaha tersebut 
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akan memberikan kontribusi pendapatan yang berbeda 

terhadap pendapatan rumah tangga peternak sapi potong. 

Pendapatan usaha ternak sapi potong dihitung dengan 

mengurangi penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan 

untuk usaha tersebut. Pendapatan usaha tani selain usaha 

peternakan sapi potong diperoleh dengan mengurangi 

penerimaan usaha dengan total biaya yang dikeluarkan untuk 

usaha tersebut. Pendapatan dari usaha non usaha tani 

dilakukan dengan mengurangkan penerimaan dengan total 

biaya yang yang dikeluarkan untuk usaha tersebut. 

Menghitung total pendapatan rumah tangga peternak dihitung 

dengan menjumlahkan pendapatan dari usaha ternak sapi 

potong dengan pendapatan usaha non sapi potong. Kontribusi 

merupakan sumbangan yang diberikan oleh usaha ternak sapi 

potong terhadap pendapatan keluarga. Kontribusi pendapatan 

dihitung dengan membagi rata-rata pendapatan peternak 

dengan rata-rata pendapatan peternak ditambah dengan rata-

rata pendapatan non peternak. Kontribusi pendapatan peternak 

dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi masyarakat, 

yakni umur peternak, tingkat pendidikan, tenaga kerja, 

pengalaman beternak, jumlah ternak, pemasaran, tujuan 

pemeliharaan, biaya produksi dan luas lahan. Kerangka pikir 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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1.6 Hipotesis 

1. Jumlah kepemilikan ternak berpengaruh positif 

terhadap pendapatan peternak sapi potong di Desa 

Mojojejer Kec. Mojowarno Kab. Jombang. 

2. Pengalaman beternak berpengaruh positif terhadap 

pendapatan peternak sapi potong di Desa Mojojejer 

Kec. Mojowarno Kab. Jombang. 

 


