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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Desa  Mojojejer adalah salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Desa Mojojejer 

ini termasuk daerah yang telah lama menjadi daerah 

pengembangan sapi potong. Desa Mojojejer terletak 1 km dari 

Kecamatan Mojowarno dan 20 km dari pusat Kabupaten 

Jombang. Batas-batas wilayah administratif Desa Wonokerto 

yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Selorejo, sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Karanglo, sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Gedangan dan sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Mojowangi. Letak wilayah Desa 

Mojojejer secara geografis berada antara 7°34’35,45’’LS - 

7°40’37,83’’LS dan 112°15’39,69’’BT - 112°21’21,97’’BT. 

Kondisi topografi Desa Mojojejer adalah 90 m dpl dengan 

suhu yaitu maksimal 30
o
C dan minimal 23

o
C sedangkan 

kondisi lahan relatif datar. 

 Desa Mojojejer yang terdiri atas 3 dusun ini mempunyai 

jumlah penduduk 4.047 jiwa yang terdiri dari 2.018 jiwa 

penduduk laki-laki (49,86) dan 2.029 jiwa penduduk wanita 

(50,14). Desa Mojojer mempunyai potensi sebagai kawasan 

pengembangan usaha peternakan berupa Sumber Daya Alam 

(SDA) berupa lahan pertanian maupun Sumber Daya Manusia 

(SDM) berupa petani ternak produktif. Luas lahan Desa 

Mojojer adalah 231,22 ha terdiri dari sawah, pemukiman, 

tegalan, lain-lain. Gambaran umum penggunaan lahan di Desa 

Mojojer dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

 

 



33 

 

Tabel 1. Distribusi penggunaan tanah di Desa Mojojejer  

No  Penggunaan lahan Luas lahan (ha) Persentase 

(%) 

1 Sawah irigasi 171,50 74,17 

2 Pemukiman/pekarangan 49,60 21,45 

3 Tegalan 1,42 0,61 

4 Lain-lain  8,70  3,76 

 Jumlah 231,22 100 

Sumber : Data Primer Di olah, 2014 

  

 Berdasarkan pada Tabel 1 bahwa luas wilayah di Desa 

Mojojejer yang cukup besar tersebut maka dibutuhkan 

penggunaan lahan yang terencana dan terarah, hal ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan perkembangan 

pembangunan Desa Mojojejer. Penggunaan tanah di desa 

Mojojejer yang sebagaimana digambarkan pada tabel 1 

menunjukkan bahwa penggunaan lahan paling banyak untuk 

sawah yaitu sebesar 171,50 ha atau (74,17%), tanah tersebut 

digunakan untuk menanam tanaman pangan seperti tanaman 

padi, jagung dan juga tanaman pakan ternak. Luas lahan 

pemukiman/pekarangan yaitu 49,60 ha (21,45%), lain-lain 

(masjid, lapangan, kuburan, sekolah, dll) sebesar 8,70 ha 

(3,7%) dan persentase terkecil adalah untuk tegalan yaitu 

sebesar 1,42 ha (0,61%).  

 Distribusi penggunaan lahan di Desa Mojojejer 

mayoritas dimanfaatkan sebagai lahan persawahan 

menunjukkan bahwa pedesaan memang tidak bisa dilepakan 

dari sektor pertanian. Todaro (2012) menyatakan bahwa 

sekitar dua pertiga dari dari penduduk di negara-negara 

berkembang masih menggantungkan hidup dari pola pertanian 

yang subsistem, baik petani kecil atau buruh tani kecil yang 
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berpenghasilan rendah. Dominasi penggunaan lahan di sektor 

pertanian juga tercermin dari dari mata pencaharian penduduk 

di Desa Mojojejer seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2. Struktur penduduk berdasarkan mata  

   pencaharian di Desa Mojojejer 

No  Mata pencaharian Jumlang (orang) Persentase (%) 

1 Petani 351 33,75 

2 Buruh Tani 316 30,3 

3 Pegawai Negeri 41 3,94 

4 Jasa Angkutan  13 1,25 

5 Jasa Ketrampilan 18 1,73 

6 Pensiunan 32 3,07 

7 Pedagang 18 1,73 

9 TNI 9 0,86 

10 Lainnya 242 23,26 

 Jumlah 1040 100 

Sumber : Data Primer, Di olah 2014 

 

 Mata pencaharian penduduk di Desa Mojojejer 

mayoritas sebagai petani/buruh tani dengan tanaman jagung 

dan tanaman padi sebagai hasil pertanian utama. Mata 

pencaharian selain di sektor pertanian, penduduk di Desa 

Mojojejer  di luar sektor pertanian yaitu pegawai negeri, jasa 

angkutan, jasa ketrampilan, pedagang, pensiunan, pedagang, 

TNI, dan lain-lain.  

 Berdasarkan pada Tabel 2 bahwa mata pencaharian 

petani sebanyak 351 orang (33,75%), buruh tani 316 orang 

(30,3%), pegawai negeri 41 orang (3,94%), jasa angkutan 

sebanyak 13 orang (1,25%), jasa ketrampilan sebanyak 18 

orang (1,73%), pensiunan sebanyak 32 orang  (3,07%), 
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pedagang sebanyak 18 orang (1,73% ), dan yang mata 

pencaharian sebagai TNI sebanyak 9 orang (0,86%). Terdapat 

242 orang (23,26%) yang mata pencahariannya lain-lain, yang 

dimaksud mata pencaharian lain-lain ini seperti 

buruh/karyawan, pembantu rumah tangga, dll).  

 

4.2 Karakteristik Responden 

 Setiap rumah tangga peternak di Desa Mojojejer 

Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda yang menggambarkan tingkat 

kemampuan masing-masing rumah tangga peternak. Adapun 

karakteristik yang dikumpulkan dari responden antara lain 

tingkat pendidikan, umur peternak, pengalaman beternak, dan 

jumlah anggota keluarga. 

 

4.2.1 Tingkat Pendidikan 

  Tingkat pendidikan peternak diperoleh 

melalui pendidikan formal maupun non formal. 

Pendidikan formal yang diperoleh diharapkan akan 

memudahkan peternak dalam memperoleh inovasi baru 

dan pendidikan non formal diperoleh peternak dari 

pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan 

setempat. Nugroho (2010) menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan faktor yang mempengaruhi cara berfikir dan 

tindakan respnden dalam menjalankan usahanya, hal ini 

akibat dari semakin luasnya wawasan dan kemampuan 

yang dimiliki sehingga dapat mengaplikasikan 

pengetahuannya dengan usahanya. Tingkat pendidikan 

peternak sapi potong di Desa Mojojejer Kecamatan 

Mojowarno dapat dilihat pada Gambar 2. 
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    Penguasaan Sapi Potong 

  

  Penguasaan Sapi Potong 

 Gambar 2. Karakteristik peternak berdasarkan tingkat 

       pendidikan  

 

  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

tingkat pendidikan peternak di Desa Mojojejer 

Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang pada skala 

usaha kecil sebagian besar berpendidikan SMA sebesar 

32%, SMP sebesar 27%, SD sebesar 23%, dan PT sebesar 

18%. Pada skala usaha sedang tingkat pendidikan SMA 

dan PT memiliki persentase 36%, SMP 28%, dan SD 0%. 

Dan skala besar 100% peternak berpendidikan PT. 

Matatula (2010) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan 

sangat berpengaruh terhadap proses peningkatan 

kemampuan petani peternak dalam mengembangkan 

usahanya. Semakin tinggi tingkat pendidikan peternak 

maka akan semakin tinggi kualitas sumberdaya 

peternaknya yang akan dapat meningkatkan produktivitas 

kerja yang dilakukan. 
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  Peternak di Desa Mojojejer Kecamatan 

Mojowarno umumnya memiliki bekal pendidikan formal 

yang cukup karena mayoritas memiliki pendidikan SMA 

sehingga mampu menunjang usaha peternakannya. 

Darmawi (2011) menjelaskan bahwa pendidikan 

merupakan syarat penunjang berhasil tidaknya usaha 

peternakan, karena pendidikan  seseorang yang akan 

mempengaruhi cara berfikir dan cara pandang seseorang. 

Seseorang dengan pendidikan tinggi akan lebih mudah 

menerima hal-hal  baru dan memiliki cara pandang yang 

lebih baik kepada suatu obyek.  

   Pendidikan petani maupun peternak sapi 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

pengembangan usaha ternak sapi. Pendidikan sangat 

mempengaruhi keputusan produksi. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan, petani peternak semakain dapat 

mengadopsi teknologi, sehingga mereka akan dapat 

meningkatkan produksi dengan rasional untuk mencapai 

keuntungan yang maksimal (Elly, 2012). 

 

4.2.2 Umur Peternak 

  Umur merupakan faktor yang mempengaruhi 

kekuatan fisik seseorang dalam menjalankan aktivitasnya. 

Terutama dalam sektor pertanian yang erat kaitannya 

dengan kemampuan fisik dan daya pikir peternak. 

Dengan semakin tua usia seseorang akan semakin lemah 

kemampuan fisik dan kemampuan berfikirnya semakin 

lamban. Elly (2012) menjelaskan bahwa umur merupakan 

salah satu faktor sosial yang mempengaruhi keputusan 

peternak dalam menjalankan usahanya. Pada usia 

produktif peternak akan lebih mudah dalam menyerap 
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teknologi yang diberikan. Kondisi tersebut sangat 

menunjang pengembangan sapi potong di daerah. Umur 

peternak sapi potong di Desa Mojojejer Kecamatan 

Mojowarno dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  Penguasaan Sapi Potong    

 Gambar 3. Karakteristik peternak berdasarkan umur 

       peternak 

 

  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

umur peternak pada skala kecil berada pada usia 

produktif (31-59 tahun) sebesar 86% dan 14% pada usia 

tidak produktif (60-70 tahun), pada skala sedang peternak 

sapi potong berada pada usia produktif dengan persentase 

82% dan 18% pada usia tidak produktif, sedangkan 

peternak skala besar berada pada usia produktif 100% 

(Gambar 3). Berdasarkan karakteristik tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas peternak sapi potong di 

Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten 

Jombang berada pada usia yang produktif. Hartono 

(2011) menjelaskan bahwa kegiatan usaha peternakan 
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memerlukan tenaga fisik yang kuat dan memadai dalam 

menjalankan usahanya oleh karena itu peternak yang 

berada dalam kisaran umur 18 tahun sampai dengan 59 

tahun secara fisik memungkinkan dalam melakukan 

kegiatan usaha peternakan sapi potong. 

  Matatula (2010) menyatakan bahwa peternak 

yang berada pada kisaran usia produktif merupakan 

potensi yang handal untuk diberdayakan dalam usaha 

pengembangan sapi potong sebab kemampuannya dalam 

berpikir serta kematangan dalam pengambilan keputusan 

sangat dipengaruhi oleh umur. Pada batasan umur yang 

produktif seorang  peternak akan berpikir lebih matang 

dalam menjalankan usahanya. 

 

4.2.3 Pengalaman Beternak 

  Pengalaman beternak merupakan lamanya 

peternak dalam menjalankan usaha peternakan sapi 

potong dalam satuan tahun. Dengan pengalaman beternak 

yang lebih besar diharapkan peternak dapat mengatasi 

masalah-masalah yang ada dalam usaha peternakan sapi 

potong. Setiani (2013) menyatakan bahwa lama beternak 

(pengalaman) merupakan waktu yang digunakan oleh 

peternak dalam memelihara ternak sapi potong selama 

satu tahun. Pengalaman beternak sapi potong peternak di 

Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno dapat dilihat pada 

Gambar 4. 
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  Penguasaan Sapi Potong 

 

 Gambar 4. Karakteristik peternak berdasarkan  

        pengalaman beternak  

 

  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

pengalaman beternak berada dalam kisaran 8–15 tahun. 

Pengalaman beternak pada skala kecil sebagian besar 

memiliki pengalaman beternak 1-10 tahun dengan 

persentase 64%, pada skala sedang sebagian besar 

memiliki pengalaman beternak 11-20 tahun dengan 

persentase 55%, dan pada skala besar seluruh peternak 

memiliki pengalaman 11-20 tahun dengan 100% (Gambar 

4). Darmawi (2011) menjelaskan bahwa lama seorang 

peternak dalam menjalankan usaha yang dilakukan maka 

akan mempermudah dalam mengatasi masalah serta 

mengambil keputusan, semakin lama waktu yang dijalani 

maka semakin banyak pula pengalaman yang diperoleh. 
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4.2.4 Jumlah Anggota Keluarga 

  Jumlah anggota keluarga terbesar berkisar 

antara 2-4 orang dengan persentase 60% dan berkisar 5-7 

orang dengan persentase 40% (Gambar 5). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota 

keluarga sebesar 4,2 orang. Jumlah anggota keluarga erat 

hubungannya dengan perilaku konsumsi dan aktivitas 

usaha peternakannya. Semakin banyak anggota keluarga 

maka akan semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan 

sehingga semakin tinggi konsumsi. Biaya yang 

dikeluarkan biasanya untuk keperluan makan, pakaian, 

uang sekolah, dan lain sebagainya. Jumlah anggota 

keluarga peternak sapi potong di Desa Mojojejer 

Kecamatan Mojowarno dapat dilihat pada Gambar 5. 
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  Penguasaan Sapi Potong  

 Gambar 5. Karakteristik peternak berdasarkan jumlah 

       anggota keluarga 

  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak 

skala kecil memiliki anggota keluarga 1-4 orang dan 5-7 

orang sebesar 50%, peternak skala sedang sebagian besar 

memiliki anggota keluarga 1-4 orang sebesar 73%, dan 

peternak skala besar 100% memiliki anggota keluarga 1-4 

orang. Jumlah anggota keluarga berkaitan dengan tenaga 

kerja yang digunakan dalam usaha peternakan sapi 

potong. Semakin banyak jumlah anggota keluarga akan 

semakin banyak tenaga kerja yang membantu usaha 

peternakan sapi potong. Sonbait (2013) menjelaskan 

jumlah anggota keluarga peternak akan mempengaruhi 

aktivitas usaha ternak karena tenaga kerja akan membantu 

akan ketersediaan tenaga kerja yang dapat membantu 

kegiatannya. Dari segi jumlah anggotanya, semakin besar 

anggota keluarga maka akan semakin besar kebutuhan 

yang harus dipenuhi. Dengan begitu akan mendorong 
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peternak untuk berusaha memperoleh penghasilan 

tambahan melalui usahanya. 

4.3 Profil Usaha Peternakan 

 Usaha peternakan sapi potong yang dijalankan 

peternak memiliki profil usaha yang berbeda-beda tergantung 

pada kemampuan masing-masing peternak. Profil usaha 

peternakan penting untuk mengetahui gambaran usaha 

peternakan dan hubungannya dengan pendapatan peternak. 

Adapun profil usaha peternakan yang dikumpulkan dari 

responden adalah jumlah kepemilikan ternak, tujuan 

pemeliharaan sapi potong, dan pemasaran. 

 

4.3.1 Jumlah Kepemilikan Ternak 

   Jumlah ternak yang dimiliki merupakan faktor 

yang penting dalam usaha peternakan sapi potong, selain 

mempengaruhi besarnya produksi yang dihasilkan 

banyaknya ternak yang dimiliki juga mempengaruhi 

besarnya pendapatan. Rata-rata kepemilikan ternak 

peternak di Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno 

adalah 3,92 ST atau berskala kecil. Suranjaya (2011) 

menyatakan bahwa usaha peternakan rakyat utamanya 

dicirikan oleh jumlah ternak yang dipelihara dalam skala 

(jumlah) kecil, disamping itu manajemen pemeliharaan 

yang sederhana serta permodalan yang terbatas.  
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   Pengusaan Sapi Potong 
 Gambar 6. Karakteristik peternak berdasarkan jumlah 

       kepemilikan  ternak 

 

  Perhitungan jumlah kepemilikan dalam 

penelitian dilakukan dengan pedoman satuan ternak dan 

peternak dikelompokkan menjadi 3 skala kepemilikan. 

Sebagian besar peternak berada pada kepemilkan ternak 

dengan skala usaha kecil antara 1,25–5,75 satuan ternak 

sebesar 63% atau sebanyak 22 peternak, sedangkan 

peternak yang berada pada skala usaha sedang dengan 

kepemilikan antara 5,76–10,25 satuan ternak sebesar 31% 

atau sebanyak 11 peternak, dan peternak dengan skala 

usaha besar dengan kepemilikan ternak antara 10,26–

14,75 satuan ternak sebesar 6% atau sebanyak 2 peternak 

(Gambar 6). Setiani (2013) menjelaskan bahwa jumlah 

ternak yang dimiliki memiliki pengaruh terhadap 

pendapatan peternak sapi potong. Artinya, semakin tinggi 

kepemilikian (skala usaha) peternak sapi potong maka 

akan semakin tinggi pendapatan peternak. 
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4.3.2 Tujuan Pemeliharaan Sapi Potong 

  Usaha peternakan sapi potong di Desa 

Mojojejer Kecamatan Mojojejer merupakan usaha 

sampingan yang dijalankan peternak untuk menambah 

pendapatan rumah tangga atau sebagai tabungan bila 

sewaktu-waktu membutuhkan uang maka ternak akan 

dijual. Peternak lebih senang memelihara ternak betina 

untuk dijadikan indukan dan mendapat penghasilan bila 

indukan melahirkan. Peternak perlu mengetahui tipe 

usaha peternakan yang dilakukan agar dapat 

membandingkan typical usaha yang lebih 

menguntungkan.  

   Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tujuan pemeliharaan sapi potong di Desa 

Mojojejer bertipe pembibitan dan campuran, sedangkan 

peternakan bertipe penggemukan tidak ada. Usaha ternak 

sapi potong bertipe pembibitan berjumlah 15 peternak 

dengan persentase 43 % dan usaha ternak bertipe 

campuran berjumlah 20 peternak dengan persentase 57 

%. Rincian tentang daftar peternak dan kepemilikan 

ternak dapat dilihat pada lampiran 2. 
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  Pengusaan Sapi Potong  

Gambar 7. Tujuan pemeliharaan sapi potong               

berdasarkan skala usaha 

 

  Tujuan pemelihataan sapi potong pada 

berbagai skala usaha di Desa Mojojejer Kecamatan 

Mojowarno bervariasi. Peternak skala kecil sebagian 

besar peternak bertipe pembibitan dengan persentase 64% 

dan 36% bertipe campuran. Peternak skala sedang 

sebagian besar bertipe campuran dengan persentase 91% 

dan 9% bertipe pembibitan. Peternak skala besar 

seluruhnya bertipe campuran (persentase 100%), lebih 

jelas dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

4.3.3 Pemasaran 

  Penjualan sapi potong yang dilakukan 

peternak di Desa Mjojojejer paling banyak dilakukan 
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dengan tawar menawar dengan pengepul sesuai dengan 

kualitas sapi yang dijual. Pemasaran sapi potong sapi 

potong di Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Pengusaan Sapi Potong          

 Gambar 8. Karakteristik peternak berdasarkan      

 pemasaran sapi potong 

 

  Peternak di Desa Mojojejer Kecamatan 

Mojowarno lebih sering menjual pedet jantan, pedet 

betina biasa dipelihara sebagai calon induk. Penjualan 

betina dewasa hanya dilakukan bila betina dirasa sudah 

tidak produksif lagi. Proses penjualan ternak dilakukan di 

kandang, dan penjualan tidak terjadwal tetapi tergantung 

kebutuhan peternak. Hartono (2011) menyatakan bahwa 

penjualan sapi disesuaikan dengan kebutuhan peternak. 

Sapi betina bakalan tidak dijual, tetapi dipelihara sendiri 

untuk digunakan sebagai bibit (induk). Sapi bakalan 

dijual kepada pengepul atau kepada peternak lain yang 
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membutuhkan dan harga penjualan tergantung antara 

kesepakatan penjual dan pembeli. Penyerahan ternak 

dilakukan baik di tempat penjual maupun pembeli, dan 

pembayaran dilakukan secara tunai. 

  Proses penjualan sapi potong biasa dilakukan 

dikandang, pembeli datang ke kandang peternak dan 

memilih ternak yang diinginkan. Sehingga peternak tidak 

mengeluarkan biaya untuk pemasaran ternak. Penjualan 

tidak terjadwal dan tidak berkelanjutan. Hal itu 

disebabkan karena jumlah ternak yang dimiliki masih 

terbatas. Penerimaan berasal dari penjulan pedet lepas 

sapih (Putro, 2013). 

 

4.4 Analisis Usaha Peternakan Sapi Potong 

 Usaha peternakan sapi potong bertujuan untuk 

mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Keuntungan dan kerugian hanya dapat diketahui apabila 

seluruh biaya produksi dan penerimaan diperhitungkan. 

Selama ini peternak tidak memiliki catatan rinci tentang 

pembiayaan dan penerimaan sapi potong. Analisa usaha 

peternakan sapi potong dilakukan dengan menghitung 

penerimaan, biaya produksi, analisa rugi laba, pendapatan sapi 

potong, dan R/C ratio. 

 

4.4.1 Penerimaan Usaha Sapi Potong 

  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

rata-rata penerimaan masing-masing skala usaha yaitu 

peternak skala besar dengan penerimaan sebesar Rp. 

168.500.000/peternak selama satu tahun, peternak skala 

sedang dengan penerimaan sebesar Rp. 

89.545.455/peternak selama satu tahun, dan peternak 
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skala kecil dengan penerimaan sebesar 

48.608.409/peternak selama satu tahun. Dengan demikian 

diketahui bahwa peternak dengan skala usaha besar 

memiliki penerimaan yang lebih besar dibandingakan 

dengan peternak dengan skala dibawahnya. Darmawi 

(2011) menjelaskan bahwa penerimaan merupakan nilai 

produksi yang dihasilkan dari suatu usaha, makin besar 

produk yang dihasilkan maka akan semakin besar 

penerimaannya, tetapi penerimaan yang besar belum tentu 

menjamin pendapatan yang besar. 

  Penerimaan merupakan seluruh penjualan 

ternak baik pedet, dara, maupun dewasa ditambah dengan 

nilai akhir ternak dan dikurangi dengan nilai ternak awal 

tahun (nilai tambah ternak). Sementara penjualan kotoran 

tidak dihitung karena peternak memanfaatkannya untuk 

pupuk maupun sebagai biogas. Penjualan sapi potong 

biasanya dilakukan peternak melalui blantik dengan 

pertimbangan harga sesuai ciri-ciri fisik sapi. (Hoddi, 

2011) menyatakan bahwa harga penjualan seekor sapi 

biasanya ditentukkan oleh peternak berdasarkan pada 

biaya-biaya yang dikeluarkan selama mengelola usaha 

peternakan tersebut. Penerimaan usaha sapi potong 

diperoleh dari penjumlahan antara jumlah sapi yang telah 

dijual, jumlah ternak sapi yang dikonsumsi dan jumlah 

ternak sapi yang masih ada dijumlahkan dengan harga 

jual sekarang. Adapun penerimaan usaha peternakan sapi 

potong di Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno 

Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Tabel 3. 
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4.4.2 Biaya Produksi 

  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

biaya tetap usaha peternakan di Desa Mojojejer 

Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang terdiri dari 

penyusutan ternak, penyusutan kandang, sewa lahan, dan 

penyusutan peralatan. Adapun total biaya tetap masing-

masing peternak yaitu, peternak skala kecil sebesar Rp 

57.005.750 (9,4 %), peternak skala sedang sebesar Rp. 

40.766.702 (9,14 %), dan peternak skala besar sebesar 

Rp. 11.700.500 (5,95 %). Sedangkan rata-rata biaya tetap 

yang dikeluarkan per peternak masing-masing skala 

usaha adalah skala kecil sebesar Rp. 2.591.170/peternak, 

skala sedang sebesar Rp. 3.706.063/peternak, dan skala 

besar sebesar Rp. 5.850.250/peternak. Gusasi (2006) 

menyatakan bahwa biaya tetap merupakan pengeluaran 

yang dikeluarkan untuk membiayai usaha ternak secara 

tetap yang tidak tergantung pada besarnya skala usaha 

seperti pajak bumi dan bangunan, biaya penyusutan 

kandang, peralatan, listrik, gaji, tetap karyawan yang 

dinyatakan dalan rupiah dalam satu tahun. 

  Biaya tidak tetap yang dikeluarkan peternak di 

Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno terdiri dari biaya 

pakan, inseminasi buatan, listrik dan air, kesehatan 

ternak, dan pembelian ternak. Adapun total biaya tidak 

tetap masing-masing peternak yaitu, peternak skala kecil 

sebesar Rp. 549.689.000 (90,6 %), peternak skala sedang 

sebesar Rp. 405.200.000 (90,86 %), dan peternak skala 

besar sebesar Rp. 184.970.000 (94,05 %) dari seluruh 

biaya produksi. Rata-rata total biaya masing-masing 

peternak pada berbagai skala adalah peternak skala kecil 

sebesar Rp. 27.577.034/peternak/tahun, peternak skala 
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sedang sebesar Rp. 40.542.427/peternak/tahun, dan 

peternak skala besar sebesar Rp. 

98.335.250/peternak/tahun. Gusasi (2006) menyatakan 

bahwa biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan 

tergantung pada besar kecilnya produksi. Semakin 

besarnya skala usaha, maka semakin besar pula biaya 

yang harus dikeluarkan. Biaya variabel diantaranya biaya 

bibit, pakan, obat-obatan, tenaga kerja, air dan listrik 

selama satu tahun.  

  Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang 

dikelarkan selama proses produksi usaha peternakan sapi 

potong. Biaya produksi dalam usaha peternakan dibagi 

menjadi dua, yakni biaya tetap (fixed cost) dan biaya 

variabel (variable cost). Biaya tetap harus dikeluarkan 

baik proses produksi dilakukan maupun saat proses 

produksi tidak berlangsung. Biaya tidak tetap nerupakan 

biaya yang dikeluarkan tergantung pada besar kecilnya 

produksi yang kan dihasilkan. Biaya tetap dan biaya tidak 

tetap dari lokasi penelitian di Desa Mojojejer Kecamatan 

Mojowarno Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Tabel 

3. 

 

4.4.3 Analisis Rugi Laba 

  Perhitungan rugi laba merupakan 

perbandingan antara penerimaan dan biaya produksi 

(biaya tetap dan biaya variabel), sehingga diketahui 

efisiensi suatu usaha. Usaha dikatakan efisien apabila 

nilainya sama dengan satu, semakin besar angka yang 

muncul maka semakin efisien usaha tersebut. Perhitungan 

rugi laba penting karena tidak selalu besarnya pendapatan 

mencerminkan efisiensi suatu usaha. 
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  Berdasarkan perhitungan rugi laba yang 

dilakukan, nilai R/C ratio terbesar berada pada skala 

sedang sebesar 2,20, pada skala usaha kecil sebesar 1,76 

dan skala usaha besar sebesar 1,71. Nilai penerimaan 

terbesar ada skala besar, tetapi efisiensi usaha yang paling 

baik berada pada skala sedang. Adapun perhitungan rugi 

laba usaha ternak sapi potong yang ada di Desa Mojojejer 

Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Tabel 3. Analisis rugi laba peternak sapi potong di Desa 

Mojojejer Kecamatan Mojowarno kabupaten 

Jombang 

 

Keterangan : Skala kecil antara 1,25-5,75 ST (22 peternak) 

  : Skala sedang antara 5,76-10,25 ST (11 peternak) 

  : Skala besar antara 10,26-14,75 ST (2 peternak) 

Data Primer di Olah, 2014 
 

 

 Skala kecil   Skala sedang  Skala besar  

KOMPONEN BIAYA JUMLAH BIAYA % JUMLAH BIAYA % JUMLAH BIAYA % 

Rp/tahun Rp/hari  RP/tahun RP/hari  RP/tahun RP/hari  

PENERIMAAN 

Penjualan ternak 

Nilai tambah ternak 

Total penerimaan 

Rata-rata (peternak)  

BIAYA TETAP 

Penyusutan ternak 

Penyusutan kandang 

Sewa lahan 

Penyusutan peralatan  

Total Biaya Tetap 

Rata-rata (peternak) 

BIAYA TIDAK TETAP 

Pakan 

Tenaga kerja 

Inseminasi buatan 

Listrik dan air 

Kesehatan ternak 

Pembelian bakalan 

Total Biaya Tidak Tetap 

Rata-rata (peternak) 

Total Biaya Produksi 

Rata-rata (peternak) 

Keuntungan 

Rata-rata (peternak) 

R/C ratio 

 

382.050.000 

687.335.000 

1.069.385.000 

48.608.409 

 

34.200.000 

9.100.000 

4.405.750 

9.300.000 

57.005.750 

2.591.170 

 

234.170.000 

0 

4.445.000 

424.000 

1.425.000 

309.225.000 

549.689.000 

24.985.863 

606.694.750 

27.577.034 

462.690.250 

21.031.375 

1,76 

 

1.049.588 

1.888.283 

2.937.871 

133.539 

 

93.965 

25.000 

12.204 

25.549 

156.609 

7.119 

 

643.324 

0 

12.212 

1.165 

3.915 

849.519 

1.510.135 

68.642 

1.666.744 

75.761 

1.271.127 

57.779 

 

 

 

 

 

 

5,64 

1,5 

0,73 

1,53 

9,4 

 

 

38,6 

0 

0,74 

0,07 

0,23 

50,9

6 

90,6 

 

100 

 

333.000.000 

652.000.000 

985.000.000 

89.545.455 

 

25.800.000 

3.905.952 

3.635.750 

7.425.000 

40.766.702 

3.706.063 

 

201.960.000 

0 

1.505.000 

325.000 

2.360.000 

199.050.000 

405.200.000 

36.836.363 

445.966.702 

40.542.427 

539.033.298 

49.003.027 

2,20 

 

914.835 

1.791.209 

2.706.045 

246.004 

 

70.879 

10.731 

9.988 

20.398 

111.996 

10.181 

 

554.835 

0 

4.135 

893 

6.484 

546.841 

1.113.187 

101.199 

1.225.183 

111.380 

1.480.860 

134.624 

. 

 

 

 

 

 

5,78 

0,87 

0,82 

1,67 

9,14 

 

 

45,29 

0 

0,34 

0,07 

0,53 

44,63 

90,86 

 

100 

 

103.000.000 

234.000.000 

337.000.000 

168.500.000 

 

8.400.000 

850.000 

800.000 

1.650.000 

11.700.500 

5.850.250 

 

79.260.000 

38.400.000 

490.000 

120.000 

200.000 

66.500.000 

184.970.000 

92.485.000 

196.670.500 

98.335.250 

140.329.500 

70.164.750 

1,71 

 

282.967 

642.857 

925.824 

462.912 

 

23.077 

2.335 

2.198 

4.533 

32.144 

16.072 

 

217.747 

105.494 

1.346 

330 

549 

182.692 

508.159 

254.080 

540.304 

270.152 

385.521 

192.760 

 

 

 

 

 

 

 

4,27 

0,43 

0,41 

0,84 

5,95 

 

 

40,3 

19,5

3 

0,25 

0,06 

0,10 

33,8

1 

94,0

5 

 

100 
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4.4.4 Pendapatan Peternak Usaha Sapi Potong 

   Pendapatan (keuntungan) peternak sapi potong diperoleh 

dari penerimaan seluruh peternak yang dikurangi dengan total biaya 

(total cost) yang merupakan penjumlahan dari biaya tetap (fixed cost) 

dan biaya tidak tetap (variable cost). Hoddi (2011) menjelaskan bahwa 

sebelum mengetahui besarnya pendapatan peternak maka harus 

mengetahui keseimbangan antara biaya-biaya yang dikeluarkan 

dengan menggunakan rumus π = TR – TB dimana π merupakan 

pendapatan (keuntungan), TR adalah total revenue atau total 

penerimaan peternak dan TC merupakan total cost atau total 

biaya-biaya. Sebelum melakukan analisis terlebih dahulu 

harus melakukan pemisahan biaya dan penerimaan. 

Analisis pendapatan peternak di Desa Mojojejer 

Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dapat 

diketahui pada Tabel 3. 

   Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

diketahui bahwa pendapatan peternak skala usaha besar 

memiliki rata-rata pendapatan lebih tinggi dibandingkan 

dengan peternak dengan skala usaha sedang dan skala 

usaha kecil. Adapun pendapatan rata-rata masing-masing 

peternak sapi potong di Desa Mojojejer Kecamatan 

Mojowarno Kabupaten Jombang yaitu peternak skala 

kecil sebesar Rp. 21.031.375/peternak/tahun, peternak 

skala sedang sebesar Rp. 49.003.027/peternak/tahun, dan 

peternak skala besar sebesar Rp. 

70.164.750/peternak/tahun. Darmawi (2011) menjelaskan 

bahwa pendapatan bersih usaha tani (net farm income) 

merupakan selisih antara pendapatan kotor usaha tani 

dengan pengeluaran total usaha tani. Dan pendapatan 

tunai usaha tani (farm net cash flow) adalah selisih antara 

penerimaan tunai dengan pengeluaran tunai usaha tani. 

Sedangkan pengeluaran usaha tani merupakan sejumlah 
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uang yang digunakan untuk pembelian barang atau jasa 

bagi usaha tani tersebut. 

   Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2013 

tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

2014 tertanggal 20 November 2013 tertulis bahwa upah 

buruh yang berlaku mulai 1 januari 2014 dan berlaku 

untuk seluruh perusahaan di Jatim, Kabupaten Jombang 

nilai UMK sebesar Rp. 1.500.000/bulan. Penetapan UMK 

ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak pada 

masing-masing daerah otonom. Dengan upah minimum 

Rp. 1.500.000/bulan artinya dalam setahun upah 

minimum yang diperoleh adalah Rp. 18.000.000. 

Peternak di Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno 

dikatakan sejahtera karena memiliki rata-rata pendapatan 

diatas Rp. 18.000.000/tahun (Tabel 3). 

  Peternak di Desa Mojojejer Kecamatan 

Mojowarno kurang memperhatikan biaya-biaya yang 

dikeluarkan seperti pakan, tenaga kerja serta waktu 

pemeliharaan ternak tersebut. Peternak biasanya hanya 

berpedoman pada pembelian awal pedet dan menjualnya 

dengan harga lebih tinggi dari harga awal. Sehingga 

peternak tidak tahu apakah usaha yang dilakukan sudah 

cukup menguntungkan atau tidak. Rizqina (2011) 

menyatakan bahwa peternak umumnya hanya 

memperhitungkan biaya pembeliaan sapi (bakalan), 

sedangkan pakan dan tenaga kerja tidak dihitung, 

sehingga peternak hanya merasa rugi bila harga jualnya 

menurun (fluktuasi harga ditentukan kondisi regional). 

  Peternak dengan skala usaha yang semakin 

besar, berdampak positif terhadap rata-rata pendapatan 

peternak sapi potong. Artinya, semakin besar skala usaha 
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(kepemilikan ternak) akan menambah penghasilan 

peternak sapi potong. Darmawi (2011) menjelasan bahwa 

pemeliharaan sapi di pedesaan umumnya peternakan 

rakyat dengan skala kecil. Untuk pemeliharaan sapi 

peternak selalu mengalami kesulitan dalam memperoleh 

modal.  

  Berdasarkan pengamatan di lapangan, 

pendapatan peternak sapi potong sulit diketahui oleh 

peternak, karena masih bersifat tradisional peternak tidak 

pernah melakukan pencatatan besaran biaya maupun 

penerimaan dari usaha yang diusahakan. Darmawi (2011) 

menyatakan bahwa selain sebagai sumber protein, ternak 

sapi juga memiliki peran sebagai sumbangan pendapatan 

atau tabungan bagai keluarga peternak. Dalam 

menjalankan suatu usaha sangat diperlukan pencatatan 

yang jelas, sehingga hasil usaha dapat diketahui secara 

riil. Dan hasil usaha tersebut benar-benar menguntungkan 

atau hanya merupakan nilai kontribusi korbanan tenaga 

dan waktu selama pemeliharaan. 

   

4.5 Pendapatan Usaha Non Peternakan Sapi Potong 

 Pendapatan peternak usaha non sapi potong 

merupakan pendapatan yang diperoleh peternak selain usaha 

sapi potong yang diusahakan. Pendapatan usaha non sapi 

potong dapat berasal dari usaha tani lain yang dimiliki 

peternak maupun non usaha tani. Usaha tani yang dikelola 

peternak di Desa Mojojejer adalah petani padi dan jagung, 

sedangkan usaha non usaha tani seperti karyawan, PNS, 

pedagang. 
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Tabel 4. Rata-rata pendapatan usaha non peternakan sapi 

potong selama satu tahun 

Pekerjaan Pendapatan (Rp/Tahun) 

PNS 

Karyawan 

Petani 

Pedagang 

92.266.666 

19.760.000 

39.858.343 

14.400.000 

Rata-rata 4.751.000 

 Sumber : Data Primer di Olah, 2014 

 

 Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa rata-rata 

pendapatan peternak usaha non sapi potong masing-masing 

adalah PNS sebesar Rp. 92.266.666/tahun, karyawan sebesar 

Rp. 19.760.000/tahun, petani sebesar Rp. 39.858.343/tahun, 

dan pedagang sebesar Rp. 14.400.000/tahun. Rata-rata 

pendapatan peternak usaha non sapi potong adalah Rp. 

4.751.000/peternak/tahun. Pendapatan yang diperoleh 

merupkan hasil yang didapat selama satu tahun baik secara 

tunai maupun tidak tunai. Kusmantoro (2009) menyatakan 

bahwa pendapatan luar usaha tani diperoleh dari bekerja 

sebagai buruh tani, menyewakan lahan, menyewakan ternak, 

atau menyewakan alat-alat pertanian. Sedangkan pendapatan 

selain usaha tani didapatkan dari bekerja diluar sektor 

pertanian seperti buruh bangunan, usaha rumah tangga, 

berdagang, dan sebagainya. 

 Pendapatan usaha non sapi potong yang memiliki 

rataan pendapatan terbesar adalah PNS. Hal itu menunjukkan 

bahwa pendapatan luar pertanian lebih besar daripada 

pendapatan dari usaha tani meskipun peluang menjadi PNS 

adalah sangat kecil. Girsang (2012) menyatakan bahwa 

pendapatan sektor luar pertanian yang lebih besar dari 

pertanian sebagai indikasi transformasi ekonomi pedesaan dari 
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pertanian keluar pertanian tetapi memiliki fondasi yang tidak 

kuat karena hampir semua jenis usaha luar pertanian 

mengandalkan faktor luar desa dan bersifat sensitif dan tidak 

serta menentu serta tidak berkelanjutan. Jumlah pegawai 

negeri sangat terbatas dan tidak dapat dijadikan lapangan 

pekerjaan di masa depan. 

 

4.6. Pendapatan Rumah Tangga Peternak Sapi Potong 

 Pendapatan rumah tangga peternak sapi potong di 

Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang 

berasal dari penjumlahan antara pendapatan usaha ternak sapi 

potong dan pendapatan usaha ternak selain sapi potong. 

Pendapatan rumah tangga selain berasal dari ayah (kepala 

rumah tangga) juga berasal dari ibu yang bekerja. Junianita 

(2012) menjelaskan bahwa pendapatan total rumah tangga 

merupakan keseluruhan pendapatan keluarga dari usahanya 

maupun luar usahanya serta pendapatan lain.  

 

Tabel 5. Rata-rata pendapatan rumah tangga peternak 

sapi potong selama satu tahun 

Skala usaha Rata-rata pendapatan (Rp/tahun/peternak) 

Kecil 

Sedang 

Besar 

73.465.148 

91.932.482 

298.759.750 

Keterangan : Skala kecil antara 1,25-5,75 ST (22 peternak) 

  : Skala sedang antara 5,76-10,25 ST (11 peternak) 

  : Skala besar antara 10,26-14,75 ST (2 peternak) 

Data Primer di Olah, 2014 

 

 Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa rata-rata 

pendapatan rumah tangga peternak sapi potong pada berbagai 
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skala yaitu peternak skala kecil sebesar Rp. 

73.465.148/peternak/tahun, skala sedang sebesar Rp. 

91.932.482/peternak/tahun, dan peternak skala besar sebesar 

Rp. 298.759.750/peternak/tahun. Pendapatan rumah tangga 

peternak pada skala besar berbeda jauh dengan pendapatan 

peternak skala kecil dan sedang, hal tersebut tentu 

berpengaruh terhadap kontribusi pendapatan rumah tangga 

peternak. 

 Pendapatan kepala rumah tangga seringkali 

mengabaikan pendapatan sumber-sumber pendapatan dari 

isteri dan anak-anak serta anggota keluarga lainnya dari usaha 

tani maupun non usaha tani. Pendapatan rumah tangga 

menjadi penting sebagai ukuran yang lebih obyektif dalam 

menghitung pendapatan rumah tangga dan pendapatan per 

kapita di pedesaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengabaikan hal-

hal tersebut (Girsang, 2012). 

 Pendapatan yang bersumber dari usaha pertanian tidak 

dapat dipisahkan dari pendapatan rumah tangga masyarakat di 

Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno baik yang bersumber 

dari usaha tani maupun usaha ternak. Girsang (2012) 

menjelaskan bahwa pendapatan rumah tangga lebih 

didominasi oleh usah pertanian dibanding usaha luar pertanian 

yang hanya sebagai pelengkap pendapatan dari pendapatan 

yang berasal dari pertanian. Namun pada hakikatnya 

pendapatan pertanian maupun luar pertanian saling 

melengkapi sehingga memiliki arti yang penting bagi rumah 

tangga di pedesaan, bahkan pendapatan non pertanian lebih 

dominan dalam menunjang kehidupan masyarakat. 

Firmansyah (2006) menyatakan bahwa usaha pembibitan sapi 

potong sudah menjadi pendapatan utama disamping dari 
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kegiatan usaha pertanian dan kegiatan usaha lainnya. 

Pendapatan usaha ini digunakan untuk membiayai kegiatan 

rumah tangga peternak dan hasil penjualan digunakan untuk 

budidaya padi, ditabung atau diinvestasikan ke hal-hal lain. 

 Pendapatan rumah tangga merupakan sumber-sumber 

pendapatan yang menjadi penopang pendapatan rumah tangga 

di desa, sesuai dengan kondisi alam sosio budaya masyarakat 

setempat. Hal itu penting karena memperbaiki pendapatan 

rumah tangga melalui introduksi komoditas atau usaha yang 

sama sekali baru akan lebih sulit dibanding memperbaiki 

usaha yang sudah ada berbasis sumberdaya lokal. Struktur 

dasar pendapatan rumah tangga berbasis pada usaha pertanian 

maupun non pertanian. Pada dasarnya, usaha non pertanian 

akan lebih kuat dan berkelanjutkan jika dibangun atas 

landasan usaha pertanian dan industri pengolahan hasil 

pertanian yang berkelanjutan (Girsang, 2012). 

 

4.7. Kontribusi Pendapatan Peternak Sapi Potong 

 Beternak sapi potong di Desa Mojojejer Kecamatan 

Mojowarno merupakan pekerjaan sambilan bagi masyarakat. 

Sehingga sebagian besar peternak sapi potong memiliki skala 

kepemilikan yang rendah. Pekerjaan utama mereka bermacam-

macam seperti bertani, PNS, karyawan, dan pedagang. Hal 

tersebut yang menunjukkan rendahnya kontribusi pendapatan 

peternak sapi potong di Desa Mojojejer Kecamatan 

Mojowarno. Soekardono (2005) menjelaskan bahwa 

kebanyakan petani memelihara ternak sebagai usaha sambilan 

sehingga produktivitas ternaknya rendah. Dengan 

pemeliharaan yang lebih intensif, usaha ternak di pedesaan 

memiliki peluang besar untuk menghasilkan pendapatan yang 
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tinggi tanpa harus bersaing dengan pangan dalam penggunaan 

lahan. 

 

Tabel 6. Kontribusi pendapatan peternak sapi potong 

     pada berbagai skala usaha selama satu tahun 

Skala usaha Kontribusi pendapatan (%) 

Kecil 

Sedang 

Besar 

3,79 

30,11 

20,07 

Keterangan : Skala kecil antara 1,25-5,75 ST (22 peternak) 

  : Skala sedang antara 5,76-10,25 ST (11 peternak) 

  : Skala besar antara 10,26-14,75 ST (2  peternak) 

Data Primer di Olah, 2014 

 

 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kontribusi 

pendapatan peternak sapi potong pada berbagai skala usaha di 

Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang 

masing-masing yaitu skala kecil kontribusi pendapatan sebesar 

3,79 %, pada skala sedang kontribusi pendapatan sebesar 

30,11 %, dan pada skala besar kontribusi pendapatan sebesar 

20,07 %. Peternak sapi potong dengan skala kecil memiliki 

kontribusi pendapatan yang rendah dibandingkan dengan 

peternak dengan skala usaha sedang dan besar. Soekardono 

(2005) menyatakan bahwa peranan atau kontribusi pendapatan 

peternak sapi dapat lebih ditingkatkan dengan penambahan 

jumlah sapi yang dipelihara dan mengintensifkan cara 

pengelolaan. 

 Masih rendahnya kontribusi pendapatan peternak sapi 

potong di Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno disebabkan 

karena usaha ternak hanya bersifat sebagai usaha sambilan dan 

mengandalkan usaha diluar sapi potong sebagai penopang 
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pendapatan keluarga. Hartono (2011) menyatakan bahwa 

kontribusi pendapatan usaha ternak sapi potong selama ini 

masih relatif rendah karena usaha sapi potong masih bersifat 

tradisional dan sebagai usaha sambilan bukan sebagai sumber 

utama pendapatan rumah tangga. Fungsi ternak sapi potong 

terutama pola pembibitan masih sebagai tabungan yang setiap 

saat dapat diuangkan apabila diperlukan peternak. Lebih 

lanjut, Suranjaya (2011) menyatakan bahwa belum optimalnya 

pendapatan peternak sapi potong karena sebagian besar usaha 

yang dilakukan sebagai pekerjaan sambilan atau usaha rumah 

tangga berskala kecil yang sederhana pbaik dalam manajemen 

pemberian pakan maupun pemeliharaan ternak. 

 

 

4.8 Analisis Regresi Berganda Faktor Pendapatan 

Peternak Sapi Potong 

 Faktor yang mempengaruhi pendapatan peternak sapi 

potong di Desa Mojojejer  dalam penelitian ini diduga 

meliuputi pengalaman beternak, umur peternak, penguasaan 

lahan, jumlah ternak, anggota keluarga, dan tujuan 

pemeliharaan, dan skala usaha. Pendugaan faktor tersebut 

menggunakan analisis regresi berganda SPSS 20.00.  

   

 4.8.1. Uji Asumsi Klasik 

 Model regresi berganda harus memenuhi uji 

normalitas, uji multikorelasi, uji heteroskedasitas dan uji 

autokorelasi. Penelitian menggunakan empat uji tersebut 

dengan indikasi uji normalitas melihat grafik, uji 

multikorelasi dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation 

Factor), dan uji autokerelasi menggunakan uji Durbin-
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Watson. Adapun uji asumsi klasik bisa dilihat dibawah 

ini.  

 

Uji Normalitas 

Uji normalitas perlu dilakukan sebelum data 

diolah berdasarkan model penelitian. Uji normalitas 

dilakukan untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data 

yang baik dan layak digunakan dalam penelitian 

adalah data yang memiliki distribusi normal. 

Pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 9. Grafik Uji Normalitas Faktor  

           Pendapatan 
 

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas 

diketahui bahwa titik-titik data berkumpul di 
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sekitaran garis lurus yang menunjukkan bahwa 

data berdistribusi normal. Dapat disimpulkan 

bahwa data dalam penelitian ini telah memenuhi 

asumsi normalitas. Sujarweni (2014) menyatakan 

bahwa salah satu cara mengecek 

kenormalitasannya adalah dengan plot 

probabilitas normal. Pada plot ini, masing-masing 

nilai pengamatan dipasangkan dengan nilai 

harapan pada distibusi normal. Normalitas 

terpenuhi apabila titk-titik (data) terkumpul 

disekitar garis lurus. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas menujukkan  bahwa 

variasi varibel tidak sama untuk semua 

pengamatan/observasi. Jika variasi dari residual 

suatu pengamatan ke pangamatan lain tetap 

makan disebut homokedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah terjadi homokedastisitas dalam 

model, atau dengan kata lain tidak terjadi 

heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan grafik Scatterplot. 
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      Gambar 10. Uji scartterplot faktor     

pendapatan 

 

Berdasarkan grafik Scartterplot pada 

gambar 11 menunjukkan bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar diatas 

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi 

adanya  heteroskedastisitas pada model regresi 

sehingga layak dipakai untuk memprediksi 

pendapatan peternak dengan variabel bebas yaitu 

umur, pendidikan, pengalaman, penguasaan 

ternak dan penguasaan lahan.  

 

Uji Multikoliniearitas 

Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi kolinearitas antar variabel independen. 

Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 
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variabel tersebut tidak ortogonal. Uji 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat 

Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai 

Tolerance dari hasil analisis. Hasil analisis 

diperoleh nilai VIF untuk maing-masing variabel 

bebas dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel  7.  Variance   Inflation   Faktor   (VIF)   

   masing-masing variabel bebas 

Variabel bebas VIF 

Pengalaman 

Umur 

Penguasaan lahan 

Jumlah ternak 

Anggota keluarga 

Tujuan pemeliharaan 

Skala usaha 

2,286 

1,169 

1,142 

6,297 

1,236 

1,757 

4,007 

  Sumber : Data Primer Di olah, 2014 

 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai 

Tolerance untuk semua variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian penelitian > 0,10 dan 

VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa 

persamaan regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

Sujarweni (2014) menyatakan bahwa uji 

multikolinieritas untuk mengetahui ada tidaknya 

kemiripan antar variabel independen dalam suatu 

model. Kemiripan antar variabel independen akan 

mengakibatkan korelasi yang kuat. 
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Uji Autokorelasi 

Tujuan menguji autokorelasi adalah untuk 

mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel 

penganggu dengan variabel tertentu dengan 

variabel sebelumnya. Untuk data time series 

autokorelasi sering terjadi, sedangkan untuk data 

crosssection jarang terjadi karena variabel 

penggangu satu dengan yang lainnya berbeda. Uji 

korelasi pearson bertujuan untuk menguji 

hubungan dua variabel atau lebih yang berdata 

rasio ataupun data kuantitatif.untuk mengetahui 

terdapat hubungan atau tidak dapat dilihat dari 

nilai signifikan dan seberapa besar hubungannya 

dapat dilihat dengan nilai r.   

Berdasarkan uji autokorelasi diketahui 

bahwa variabel bebas yang memiliki hubungan 

kuat dengan variabel terikat adalah pengalaman, 

umur, penguasan lahan, jumlah ternak, anggota 

keluarga, tujuan pemeliharaan, pemasaran dan 

biaya produksi. Variabel pengalaman dan jumlah 

ternak memliki nilai diatas 0,500 sehingga salah 

satu perlu diperbaiki atau dihilangkan dalam 

regresi. Regresi dilakukan dua kali yang pertama 

menghilangkan variabel pengalaman, selanjutnya 

menghilangkan variabel jumlah ternak dan 

mengikutkan pengalaman, hasil regresi yang 

diambila adalah yang memiliki nilai R paling 

tinggi. Uji autokorelasi dapat dilihat pada 

lampiran 13. 

Nilai Durbin Watson diperoleh dari analisis 

dan dibandingkan dengan tabel Durbin Watson 
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(dl dan du). Kriteria jika du < d hitung < 4-du 

maka tidak terjadi autokorelasi. Nilai Durbin 

Watson pada tabel Durbin Watson (k, n) jadi (7, 

35) (k adalah jumlah variabel bebas) diperoleh 

nilai dl dan du sebesar 1,034 dan 1,967. Jika 

dibandingkan dengan nilai Durbin Watson 

sebesar 1,541, nilai autokorelasi diantara 1,034 < 

1,541 < 1,967 jadi tidak terjadi autokorelasi. 

 

Tabel 8. Hasil uji autokorelasi 

dl 1,034 

d
u
 1,967 

Durbin-Watson 1,541 

Sumber : Data Primer di Olah, 2014 

 

      4.8.2 Uji Statistik 

  Usaha peternakan sapi potong dipengaruhi 

beberapa faktor diantaranya profil usaha peternakan, 

sumberdaya internal, dan karakteristik peternak. Uji 

statistik dilakukan untuk mengetahui seberapa faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan peternak sapi 

potong. Adapun faktor-faktor yang telah memenuhi 

asumsi klasik adalah pengalaman, umur, penguasaan 

lahan, jumlah ternak, anggota keluarga, tujuan 

pemeliharaan, dan skala usaha. Analisis regresi berganda 

faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan peternak 

dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Hasil analisis regresi berganda faktor-

faktor yang mempengaruhi 

pendapatan peternak sapi potong 

No Variabel Independen Signifikasi 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Konstanta 

Pengalaman 

Umur 

Penguasaan lahan 

Jumlah ternak 

Anggota keluarga 

Tujuan pemeliharaan 

Skala usaha 

0,922 

0,011 ** 

0,003 * 

0,242  

0,112  

0,340 

0,202 

0,210 ** 

R adjusted = 77,80% 

R square (R
2
) = 82,40% 

N = 35 

F hitung = 18.015 

Keterangan : * : P<0,01 ** : P<0,05 

Sumber : Data Primer Di olah, 2014 

 

    Uji R
2 
(Koefisien Determinasi) 

 Koefisien determinasi adalah besaran yang 

dipakai untuk menunjukkan seberapa besar variasi 

dependen dijelaskan oleh variabel independen. 

Kegunaan dari koefisien determinasi untuk 

mengukur ketepatan suatu garis regresi yang 

diterapkan suatu kelompok data observasi. Apabila 

R
2 

semakin besar, maka semakin tepat garis 

regresinya dan sebaliknya jika R
2 

semakin kecil 

maka tidak tepat garis regresinya. Fungsi 

selanjutnya yaitu untuk mengukur seberapa jauh 
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variabel independen mampu menerangkan variabel 

dependen. 

Tabel 9 menunjukkan bahwa angka R yang 

dihasilkan sebesar 0,908. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa korelasi antara pendapatan 

peternak (variabel dependen) dengan nilai variabel 

independennya (pengalaman, umur, penguasaan 

lahan, jumlah ternak, anggota keluarga, status 

pendidikan, tujuan pemeliharaan, dan skala usaha. 

Dikatakan kuat karena 0,908 > 0,5. Angka 

koefisien determinasi atau R
2
 yang dihasilkan 

adalah sebesar 0,824. Namun, untuk jumlah 

variabel independen lebih dari 2 (dalam kasus ini 

7) lebih baik digunakan Adjusted R Square yaitu 

sebesar 0,778. Hal ini berarti 77,8% variasi dari 

pendapatan peternak bisa dijelaskan oleh keenam 

variabel independen yang digunakan dalam 

persamaan regresi. Sedangkan selebihnya yaitu 

22,2% (100%-77,8%) dijelaskan atau dipresiksi 

oleh variabel lain diluar keenam variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

 Uji F 

 Uji F digunakan untuk melihat apakah 

variabel bebas yang digunakan secara bersama-

sama berpengaruh nyata pada variabel terikat atau 

apakah signifikan atau tidak model dugaan yang 

digunakan untuk menduga pendapatan peternak. 

Uji F dilakukan untuk mnegetahui pengaruh 

keseluruhan faktor-faktor bebas terhadap pengaruh 

pendapatan peternak. Nilai dari F-hitung yang 
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diperoleh dari hasil analisis regresi menggunakan 

program SPSS (tabel). 

Berdasarkan pada Tabel 10 menunjukkan 

bahwa nilai uji ANOVA atau uji F didapatkan 

Fhitung sebesar 18,015 dengan tingkat signifikasi 

sebesar 0,000. Dan nilai 18,015 > 1,457 dan 0.000 

< 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi pendapatan peternak (Y) atau 

dikatakan bahwa variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, 

dan X7 secara bersama-sama berpengaruh secara 

nyata terhadap variabel Y. 

 

Uji t 

 Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

jauh satu variabel independen (umur peternak, 

penguasaan lahan, jumlah ternak, anggota keluarga, 

dan tujuan pemeliharaan) secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen (Pendapatan 

Peternak). Sumodiningrat (1997) menyatakan 

bahwa uji t digunakan untuk menguji masing-

masing koefisien regresi. Uji t dilakukan untuk 

mengetahui  keberartian dari masing-masing  

penduga parameter secara parsial, apakah koefisien 

parsial yang diperoleh  tersebut mempunyai 

pengaruh atau tidak dengan asumsi bahwa variabel  

tidak bebas lainnya konstan. 

Model persamaan yang diperoleh dari regresi 

pada faktor yang mempengaruhi pendapatan 

peternakan diduga dengan persamaan berikut :  
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Y = 0.922 + 33,4X1 – 28,4X2 + 39,7X7 + e 

Interpretasi model diatas dihitung secara 

parsial. Berdasarkan perhitungan parsial nilai t-

hitung yang dihasilkan dari uji t diperoleh variabel-

variabel yang berpengaruh nyata secara statistik 

terhadap pendapatan ternak, berikut variabel bebas 

yang signifikan:  

 

Pengalaman Beternak 

Persamaan regeresi dapat diketahui 

bahwa nilai thitung pada variabel pengalaman 

beternak adalah 2,732 dengan tingkat signifikasi 

0,011. Berdasarkan analisa statistik 0,011 < 0,05 

maka pengalaman beternak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pendapatan peternak 

sapi potong. Setiap kenaikan 1 tahun 

pengalaman akan menambah pendapatan 

sebesar 33,4%. 

Berdasarkan persamaan regresi diketahui 

pengalaman beternak berpengaruh nyata 

terhadap pendapatan peternak sapi potong. Hal 

tersebut membuktikan bahwa hipotesa bahwa 

pengalaman beternak berpengaruh posistif 

terhadap pendapatan peternak sapi potong di 

Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno 

Kabupaten Jombang. Pengalaman memang 

memiliki pengaruh terhadap keputusan peternak 

dalam memelihara sapi potong. Peternak yang 

berpengalaman akan lebih bisa mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapi selama usaha 
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peternakan sapi potong. Namun, ada faktor-

faktor lain yang lebih dominan dibandingkan 

dengan pengalaman sehingga di Desa Mojojejer 

Kecamatan Mojowarno pengalaman bukan 

merupakan faktor utama dalam pendapatan 

peternak sapi potong. Saleh (2006) menjelaskan 

bahwa peternak dengan pengalaman beternak 

lebih menguasai tata laksana beternak dengan 

baik seperti pemberian pakan, perawatan 

kebersihan kandang dan ternak, perawatan 

kesehatan, serta penanganan penyakit. Namun 

di lapang kenyataannya berbeda dikarenakan 

peternak sapi potong tidak melakukan 

perubahan-perubahan positif dalam usaha 

meningkatkan pendapatan menurut pengetahuan 

yang diperoleh berdasarkan pengalaman 

masing-masing peternak. Banyak peternak yang 

memiliki pengalaman yang memadai namun 

masih mengelola usaha tersebut dengan 

kebiasaan lama yang sama dengan waktu 

mereka mengawali usahanya sekarang. 

 

Umur  

Persamaan regeresi dapat diketahui 

bahwa variabel bebas umur berpengaruh nyata 

terhadap pendapatan peternak. Nilai thitung yang 

diperoleh sebesar -3,245 dengan signifikasi 

.003. Berdasarkan analisa statistik 0,003 < 0,01 

maka umur berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan peternak sapi potong. 

Setiap penambahan umur peternak sebesar 1 
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tahun maka akan mengurangi pendapatan 

sebesar 28,4% dengan syarat variabel yang lain 

konstan.  

 Berdasarkan model persamaan regresi 

dapat diketahui umur berpengaruh nyata 

terhadap pendapatan peternak. Umur 

merupakan salah satu variabel yang menentukan 

didalam melakukan salah satu usaha. Umur ini 

berkaitan erat dengan kemampuan fisik dan 

daya piker peternak. Semakin tua umur 

seseorang kemungkinan akan semakin lemah 

kemampuan fisik dan kemampuan berpikir yang 

relatif menjadi lebih lamban. Para peternak di 

Desa Mojojejer yang berusia lanjut biasanya 

fanatik terhadap tradisi dan sulit untuk diberikan 

pengertian-pengertian yang dapat mengubah 

cara berpikir, cara kerja, cara hidupnya dan 

tentunya akan berpengaruh terhadap hasil 

pendapatan usaha peternakan sapi potong. Hal 

ini membuktikan bahwa semakin bertambahnya 

umur peternak maka akan dapat mengurangi 

pendapatan peternak. Saleh (2006) menjelaskan 

bahwa kriteria umur peternak tidaklah 

mendorong kinerja peternak dalam usaha ternak 

sapi potong. Mayoritas penduduk yang bekerja 

sebagai karyawan dan penduduk yang berusia 

produktif tidak terlalu tekun dalam menggeluti 

usaha ternak ini karena masih dalam usaha 

sampingan atau sekedar hobi saja. Sedangkan 

yang berusai non produktif sudah tidak 

memiliki kinerja penuh lagi. 
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Skala Usaha 

Persamaan regresi yang dilakukan dengan 

variabel skala usaha didapatkan nilai thitung 

sebesar 2,451 dengan tingkat signifikasi 0,021. 

Berdasarkan analisa statistik 0,021 > 0,05 maka 

variabel skala usaha berpengaruh positif 

terhadap pendapatan peternak dan signifikan 

terhadap pendapatan peternak. Peternak yang 

memiliki skala usaha yang semakin besar 

memiliki pendapatan sebesar 39,7% 

dibandingkan dengan peternak yang memiliki 

skala usaha kecil dengan syarat variabel yang 

lain konstan. 

Skala usaha peternakan sapi potong di 

Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno 

Kabupaten Jombang memiliki pengaruh yang 

besar terhadap pendapatan peternak sapi potong. 

Semakin tinggi skala usaha, semakin banyak 

pula ternak yang dipelihara. Jumlah 

kepemilikan ternak dalam hal ini skala usaha 

akan meningkatkan pendapatan peternak. 

Setiani (2013) menjelaskan bahwa jumlah 

ternak yang dipelihara merupakan faktor 

penting bagi usaha peternakan, selain 

mempengaruhi produksi jumlah ternak yang 

dipelihara juga mempengaruhi pendapatan. 

 


