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ABSTRACT 

 

 This research was conducted in Sumbawa Horse Farm Kulling, Penyaring Village, 

Sumbawa Regency. This research was started from 25th January to 5th March 2019. This study 

was alimed to determine find out the impact of the Sumbawa Horse Farm Kulling on 

employment opportunities and business opportunities. The method of survey qualitative 

descriptive with a case study qualitative. The sampling method were purposive sampling and 

snowball sampling. Data collection methods were observation, interview and documentation. 

The results showed that farms in Penyaring Village has a number of horse about 67 horses. 

Besides the main attraction of the tourist activities the integration between farm, Sumbawa 

wild horse milk business and horse racing, the combination of this sectors, it can be an 

education trip for tourists coming to Sumbawa Horse Farm Kulling. The impact arised from 

employment opportunities for the local population as much priority to the workes coming 

from Sumbawa Horse Farm Kulling. Another effect is the emergence of informal sector 

business opportunities for the community so that it can increase income for the community. 
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RINGKASAN 

 

 Kabupaten Sumbawa merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Indonesia, yang terdapat banyak tempat wisata yang sering di kunjungi wisatawan baik lokal 

maupun mancanegara. Khususnya peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa Penyaring, 

Kecamatan Moyo Utara ini, menyuguhkan wisata yang berbeda dari yang lain. Peternakan 

Kuda Sumbawa Kulling di Desa Penyaring ini mengintegrasikan peternakan kuda dengan 

hasil ternak kuda itu sendiri yang dikenal dengan susu kuda liar Sumbawa dan juga adanya 

pacuan kuda. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri karena berbeda dari wisata lain. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon dari masyarakat dan dampak yang 

timbul terhadap kesempatan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat sekitar dengan adanya 

Peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa Penyaring. Hasil dari penelitian diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan informasi agar dapat dikembangkan sehingga dapat mengurangi 

pengangguran. 

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara Kabupaten 

Sumbawa. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari tanggal 25 Januari hingga 5 Maret 2019. 

Penentuan lokasi penelitian diambil secara purposive karena di Desa Penyaring terdapat 

Peternakan Kuda  Sumbawa Kulling. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam (indepth interview) 

terhadap informan dan subjek. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternakan Kuda Sumbawa Kulling yang ada di 

Desa Penyaring memiliki jumlah kuda sekitar 67 ekor yang terdiri dari kuda anakan dan kuda 

dewasa. Faktor utama yang menjadi tujuan wisatawan datang ke Peternakan Kuda Sumbawa 

di Desa Penyaring adalah bermain dengan kuda dan membeli oleh-oleh susu kuda liar 

Sumbawa, walaupun wahana yang ditawarkan disana masih sedikit.  

 Kegiatan wisata di Peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa Penyaring mempunyai 

dampak bagi masyarakat sekitar. Dampak yang ditimbulkan dapat menciptakan kesempatan 

kerja bagi masyarakat sekitar, serta timbulnya peluang berusaha sektor informal bagi 

masyarakat sehingga dapat menambah penghasilan bagi masyarakat. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peternakan Kuda Sumbawa Kulling 

berkontribusi penting dalam hal mengurangi pengangguran, karena memberikan kesempatan 

kerja sebagai tenaga kerja sektor formal dan peluang berusaha disektor informal sehingga 

dapat menambah penghasilan bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan. Saran dari 

penelitian ini diharapkan peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa Penyaring Kabupaten 
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Sumbawa, Nusa Tenggara Barat lebih berkembang lagi nantinya agar menambah kesempatan 

kerja dan peluang berusaha sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan mengurangi 

pengangguran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Kuda (Equus caballus) telah dikenal banyak orang sebagai hewan yang memiliki banyak 

fungsi, yaitu dapat digunakan sebagai hewan piaraan, hewan olah raga, sumber pangan 

ataupun sebagai sarana transportasi. Walaupun Peternakan kuda diperkirakan telah dimulai 

sejak tahun 4500 SM, bukti-bukti penggunaan kuda untuk keperluan manusia baru ditemukan 

terjadi sejak 2000 SM. Kuda adalah hewan vang mudah diatur, dikendalikan, dan ramah 

terhadap mahluk sekitarnya termasuk manusia. Peternakan kuda di Indonesia saat ini masih 

belum berkembang dengan pesat layaknya komoditi ternak lain seperti sapi potong dan ayam. 

Keadaan inilah yang menjadikan peternakan kuda mempunyai peluang yang sangat besar 

seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebutuhan gizi. 

Pemeliharan kuda pada saat ini hanya sebagai usaha sambilan masyarakat peternak dan 

pemeliharaannya masih dengan cara tradisional, meskipun ada juga yang menjadikan sebagai 

mata pencaharian pokok tetapi jumlahnya tidak banyak. Kuda merupakan salah satu jenis 

ternak yang mempunyai prospek untuk dikembangkan, karena memerlukan sarana dan sistem 

pemeliharaan yang relatif sederhana serta dapat beradaptasi dengan lingkungan dan jenis 

pakan.  

Peternakan kuda sangat cocok berada di daerah dataran tinggi. Melihat keadaan tersebut 

Desa Penyaring merupakan wilayah potensial untuk pengembangan peternakan kuda. 

Peternakan kuda juga dapat diintegrasikan dengan hasil peternakan tersebut yang dapat 

dijadikan produk unggulan dikawasan tersebut. 

  Peternakan Kuda Sumbawa di Desa Penyaring merupakan usaha yang 

mengintegrasikan antara susu kuda liar Sumbawa dan peternakan dalam satu wilayah. Adanya 

peternakan kuda menjadi daya tarik wisatawan mengunjunginya, dikarenakan wisatawan bisa 

mendapatkan kesempatan menaiki kuda dan berdekatan dengan kuda. Selain itu potensi 

alamnya (agroekosistem) yang mendukung untuk pengembangan peternakan kuda di kawasan 

ini.  

Peternakan Kuda Sumbawa Kulling merupakan peternakan kuda yang mengintegrasikan 

peternakan dengan wisata pacuan kuda serta hasil dari ternak kuda tersebut berupa susu Kuda 

Sumbawa yang dikenal dengan sebutan susu kuda liar Sumbawa. Hal ini menjadi keunikan 

tersendiri bagi peternakan ini daripada tempat wisata lain yang ada di Kabupaten Sumbawa. 

Maka terciptalah peluang untuk dimanfaatkannya hal tersebut oleh masyarakat Desa 

Penyaring untuk berjualan susu kuda liar Sumbawa. Dengan demikian menyebabkan 

terciptanya aktivitas sektor informal yaitu dengan melakukan kesepakatan penjualan dengan 

pemilik peternakan Kuda Sumbawa, masyarakat sekitar peternakan mendapatkan keuntungan 

tersendiri dari adanya peternakan kuda ini, yakni dapat menambah peghasilan dari berjualan 

susu kuda liar Sumbawa. Selain itu pekerja di peternakan Kuda Sumbawa Kulling  juga 

berasal dari masyarakat sekitar Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten 

Sumbawa. Mereka berdatangan untuk bekerja dengan adanya kesempatan yang terbuka untuk 

berjualan, seperti yang dikatakan Pitoyo (2017), masyarakat sekitar ataupun masyarakat dari 
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luar kota pun tak sedikit yang berimigrasi untuk berjualan disana dengan terbukanya peluang 

pekerjaan, dikarenakan kesempatan kerja dikota sebelumnya sangat terbatas. 

Pertambahan penduduk di Kabupaten Sumbawa yang semakin meningkat menghalangi 

perubahan sosial dan transformasi ketenagakerjaan. Dengan semakin sempitnya lapangan 

pekerjaan, penduduk yang berada di desa melakukan perpindahan ke kota dengan harapan 

bisa mendapatkan pekeriaan lebih baik. Namun hal itu tidak selalu benar, di perkotaan begitu 

selektif untuk mendapatkan pekerjaan sehingga para pendatang dari desa harus membuat 

lapangan pekerjaan sendiri dengan melakukannya di sektor informal, untuk masuk di sektor 

formal terlalu sulit karena keterbatasan kemampuan dan pendidikan, maka penduduk   

menggunakan cara sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Peternakan Kuda Sumbawa Kulling merupakan peternakan kuda yang 

mengkombinasikan peternakan dengan wisata pacuan kuda. Luas lahan yang mencapai 2 

hektar dan berada di kawasan perkebunan Desa Penyaring yang memilki dataran tinggi. 

Terdapat sirkuit yang menjadi lapangan pacuan kuda. Aktivitas pacuan atau balap kuda dapat 

anda saksikan di peternakan Kuda Sumbawa, hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik 

bagi wisatawan. Masyarakat sekitar peternakan juga mendapatkan keuntungan tersendiri dari 

adanya peternakan kuda ini, yakni dapat menambah penghasilan dari aktifitas sektor informal 

dengan berjualan susu kuda liar, selain itu pekerja dipeternakan Kuda Sumbawa berasal dari 

masyarakat sekitar. 

Sesuai dengan rencana strategis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Sumbawa sektor pariwisata sangat diperhatikan dengan 6 langkah yaitu 1.) Menjadi tuan 

rumah yang baik bagi wisatawan; 2.) Memperlakukan wisatawan secara baik; 3.) Menyiapkan 

dan membangun nuansa dan kawasan wisata yang nyaman; 4.) Promosi Wisata 5.) Kerjasama 

antar pelaku industri pariwisata ; 6) Melestarikan nilai-nilai budaya yang bersifat 

multicultural. Oleh karena itu dengan pariwisata yang mempunyai peluang besar untuk 

dikembangkan, terlebih dengan memanfaatkan peternakan kuda sebagai daya tarik wisatawan 

yang datang ke Desa Penyaring, Kabupaten Sumbawa. Dengan kebijakan tersebut, maka 

dapat dipastikan peternakan Kuda Sumbawa akan dapat berkembang dengan pesat dan juga 

memiliki prospek yang baik untuk bersaing dengan tempat wisata lain yang sudah ada di 

Kabupaten Sumbawa.  

Peternakan ini akan mampu memotivasi peternak-peternak yang ada di Kabupaten 

Sumbawa khususnya Desa Penyaring agar mau dan  mampu mengembangkan peternakan 

kuda. Berdasarkan hal yang dikemukakann di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang dampak aktivitas pariwisata terhadap masyarakat disekitar Peternakan 

Kuda Sumbawa di Desa Penyaring. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil usaha peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa Penyaring? 

2. Bagaimana dampak keberadaan peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa 

Penyaring terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui profil peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa Penyaring. 

2. Untuk mengetahui dampak keberadaan peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa 

Penyaring terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak pengusaha peternakan Kuda Sumbawa dalam 

menjalankan usahanya.  

2. Sebagai bahan informasi bagi pelaku usaha peternakan yang mengembangkannya 

dengan pariwisata. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Desa Penyaring merupakan salah satu desa di Kabupaten Sumbawa yang sedang 

mengembangkan sektor peternakan dan sektor pariwisatanya, yang didalamnya memiliki 

berbagai macam destinasi wisata yang ditawarkan yaitu wisata dengan memanfaatkan 

keindahan alam, seperti pantai Ai loang dan bukit Tanjung Menangis. Usaha peternakan Kuda 

Sumbawa Kulling memanfaatkan peluang adanya pariwisata, aktivitas yang ada didalam 

peternakan Kuda Sumbawa antara lain (1) peternakan (2) pemerahan susu kuda Sumbawa dan 

penjualan susu Kuda Liar Sumbawa (3) Pacuan Kuda. Ditambahkan pendit (2004) bahwa 

wilayah pariwisata sesuai dengan fungsinya adalah daerah tujuan wisata yang benar-benar 

dapat memberikan atraksi beraneka ragam, baik yang dimiliki alam sekitar sebagai objek tak 

bergerak, dan dapat memperlihatkan kegiatan masyarakat sekitar serta memiliki akses lalu 

lintas yang baik dan ditunjang dalam fasilitas pariwista yang lengkap. 

Melihat potensi yang dimiliki Desa Penyaring  untuk menjadi salah satu destinasi wisata 

potensial dengan memanfaatkan keadaan alam yang mendukung, bisa menjadikan masalah 

pengangguran sedikit bekurang dengan adanya kesempatan kerja yang terbuka. Herat (2015) 

menambahkan bahwa konsep penawaran wisata bisa dijadikan acuan bagi promosi pariwisata. 

Sesuai dengan rencana strategis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, 

pariwisata di Desa Penyaring dapat berkembang dengan baik karena letak geografisnya 

berada di dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan, sehingga banyak wisatawan yang akan 

banyak datang ke Desa Penyaring. Peluang usaha tersebut bisa menciptakan aktivitas sektor 

informal, dengan memanfaatkan susu kuda untuk berjualan.  

Vehbi (2007) mengatakan bahwa dampak pariwisata ditingkat lokal menciptakan 

kesempatan kerja yang pada gilirannya akan mengurangi angka pengangguran. Hal ini 

merupakan manfaat paling menonjol dari pengembangan pariwisata pada suatu daerah. 

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan di peternakan Kuda Sumbawa Kulling adalah 

timbulnya kesempatan kerja atau peluang berusaha bagi masyarakat sekitar. Para peternak 

kuda Sumbawa disana bisa dibilang unik dalam usaha pemeliharaannya dikarenakan dalam 

pemberian pakannya dari usaha tersebut yaitu dengan cara digembalakan dilahan milik 

peternak atau milik warga setempat. Hal tersebut dilakukan karena karakteristik sosial 

ekonomi penduduk yang rendah sehingga tidak mampu menyediakan kebutuhan pakan dari 

kuda secara konsisten, selain itu budaya turun menurun dari nenek moyangnya lah yang 
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menjadikan masyarakat disana melakukan penggembalaan secara rutin. Kerangka  pikir 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa Penyaring merupakan peternakan kuda 

yang mengintegrasikan peternakan dengan wisata pacuan kuda serta hasil dari 

ternak kuda tersebut berupa susu Kuda Sumbawa yang dikenal dengan sebutan susu 

kuda liar Sumbawa. Aktivitas yang ada di peternakan Kuda Sumbawa inilah yang 

dapat menjadi salah satu pendukung sektor pariwisata disana. 

 

Mendukung timbulnya : 

Kesempatan Kerja (Sunindhia, 

1988)  

Mendukung timbulnya : 

Peluang Usaha (Dwiyanto, 

1996). 

Sektor Formal (Rizal, 2006) 
 Sektor  Informal (Alma, 2001) 

Peternakan Kuda Sumbawa di Desa 

Penyaring termasuk dalam sektor 

formal yang didalamnya terdapat 

aktivitas yang menciptakan pekerjaan 

pada tiap bagian pendukung 

berjalannya peternakan tersebut.  

Pewarung merupakan bagian dari 

sektor informal yang ditimbulkan 

karena adanya peternanakan Kuda 

Sumbawa Kulling yaitu dengan 

memanfaatkan susu Kuda Sumbawa 

(susu kuda liar) dan lahan disekitar 

peternakan sebagai peluang usaha. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Ilham dan Swastika (2016) melakukan penelitian terhadap dampak kebijakan ekonomi 

pemerintah terhadap usaha peternakan sapi perah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui dampak krisis ekonomi terhadap daya saing usaha peternakan sapi perah rakyat, 

mengetahui dampak menguatnya nilai tukar rupiah terhadap daya saing produk SDN dengan 

produk impor dan mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap usaha tersebut. 

Manfaat teoritis yang berupa penyajian fakta guna memperkaya kepustakaan ilmu ekonomi 

dan manfaat praktis berupa sumber wawasan bagi pembaca baik pembaca umum  atau anak 

muda maupun dinas terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

menyangkut teks, wawancara, pendekatan lebih lanjut melalui analisis konvensional. 

Kesimpulan penelitian dampak kebijakan ekonomi pemerintah terhadap usaha peternakan sapi 

perah di Indonesia adalah usaha petemakan sapi perah cukup efisien, baik di dataran tinggi 

maupun di dataran rendah sampai sedang dan berdampak pada majunya usaha peternakan sapi 

perah di Indonesia. 

Nyak dan Yusdja (2010) melakukan penelitian mengenai dampak flu burung terhadap 

produksi unggas dan kontribusi usaha unggas terhadap pendapatan peternak skala kecil di 

indonesia. Penelitian ini dilakukan di tiga kota yaitu Lampung (tingkat serangan ringan), Jawa 

Timur (sedang), dan Jawa Barat (berat). Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive 

sampling sementara responden dipilih secara convenienve sampling yang masing-masing kota 

diwawancarai 40 responden dengan menggunakan kusioner terstruktur. Proses pengambilan 

data dengan survei. Data yang dikumpulkan antara lain umur peternak, tingkat pendidikan, 

pengalaman beternak, keberanian mengambil resiko, curahan waktu kerja, jumlah tanggungan 

keluarga, dampak flu burung terhadap produksi unggas (ekonomi dan non ekonomi) dan 

kontribusinya. Kusioner digunakan alat sebagai alat penelitian. Hasil akhir berupa dampak 

yang ditimbulkan yaitu dampak langsung akibat wabah yang mematikan dan menurunkan 

produksi usaha unggas, kerugian ekonomi akibat wabah flu burung disebabkan juga oleh 

dampak tidak langsung karena permintaan akan hasil ternak menurun yang menyebabkan 

harga-harga turun akibat ketakutan konsumen akan bahaya mengkonsumsi produk unggas 

saat terjadinya wabah flu burung dan Keberlanjutan usaha unggas dipengaruhi oleh tingkat 

serangan, jenis unggas yang dipelihara, dan pola usaha yang dikembangkan. 

Adnyana dan Karyasa (2016) melakukan penelitian mengenai dampak era globalisasi 

ekonomi terhadap usaha ternak sapi perah, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pujon, 

Malang Jawa Timur. Penelitian bersifat deskriptif, data sekunder diperoleh dari instansi-

instansi terkait mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai tingkat Kabupaten. Data primer 

dikumpulkan dari petemak sapi perah melalui survei terstruktur mengikuti kerangka 

penarikan contoh secara acak (random sampling design). Jenis data yang dikumpulkan 

meliputi antara lain input-output usaha temak sapi perah, data ekspor-impor, karakteristik 

petemak, populasi, produksi dan konsumsi, harga dan data lainnya yang relevan. Penggunaan 

kusioner sebagai instrument yang kemudian divalidasi menggunakan literatur, penyesuaian 

kusioner serta melalui diskusi. Kesimpulan penelitian ini yaitu dampak era globalisasi 
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ekonomi pada usaha petemakan sapi perah di Indonesia akan sangat terasa pada petemak yang 

menggunakan pakan sarat dengan kandungan komponen impor. Di sisi lain, diperkirakan 

harga susu di pasaran dunia akan semakin turun akibat adanya kebijaksanaan penurunan tarif 

impor. Kondisi ini rnengharuskan sistem usaha peternakan sapi perah di Indonesia semakin 

efisien agar mampu bersaing di pasar global. 

Sugiarti dan Siregar (2006) melakukan penelitian mengenai dampak pelaksanaan 

Inseminasi Buatan (IB) terhadap peningkatan pendapatan peternak sapi perah di daerah Jawa 

Barat yang bertujuan untuk mengetahui dampak pelaksanaan IB terhadap peningkatan 

pendapatan peternak sapi perah, telah dilakukan di Kabupaten Bandung yang merupakan 

usaha pemeliharaan sapi perah terpadat di daerah Jawa Barat. Sampel diambil secara acak dan 

dipilih 30 peternak dimasing-masing lokasi penelitian. Desain penelitian berupa survei yang 

bersifat deskriptif. Kusioner penelitian terdiri dari dua bagian yang berisi pertanyaan untuk 

mengetahui karekteristik peternak pada bagian pertama dan berisi pertanyaan untuk mengukur 

dampak pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) pada bagian kedua. Analisis menggunakan 

analisis rataan dan sebaran untuk karekteristik dan dampak pelaksanaan inseminasi buatan. 

Hasil akhir penelitian ini berupa karekteristik yang berhubungan dengan dampak pelaksanaan 

Inseminasi Buatan (IB) adalah umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan 

pengetahuan mengenai Inseminasi Buatan.  

Maryowani (2006) melakukan penelitian mengenai perencanaan suatu lanskap 

Agrowisata Berkelanjutan Kawasan Gunung Leutik Bogor. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa pertanian dan peternakan menjadi pendorong kawasan Gunung Leutik untuk menjadi 

kawasan agrowisata berkelanjutan, Hal tersebut didukung oleh masyarakat yang berorientasi 

terhadap kegiatan pertanian dan peternakan. Sedangkan untuk kegiatan wisata merupakan 

fungsi pendukung yang menguatkan fungsi kawasan sebagai daerah pertanian dan peternakan. 

Budiarto, Suwarto dan Muflikhati (2013) melakukan penelitian mengenai 

pengembangan agrowisata berbasis masyarakat pada usaha tani terpadu guna meningkatkan 

kesejahteraan petani dan keberlanjutan sistem pertanian. Dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa budidaya pertanian, sarana prasarana dan dukungan masyarakat 

menjadikan Desa Cihideung berpotensi menjadi daerah agrowiisata berbasis masyarakat. 

Dinata dan Siti (2011) melakukan penelitian mengenai pemberdayaan potensi suatu 

masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis pertanian di Kecamatan Petang 

Kabupaten Badung Bali, dan hasilnya menunjukkan bahwa Kecamatan Petang mempunyai 

potensi alam untuk dapat dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. Namun, kurangnya kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada didaerah petang tersebut menjadikan potensi alamnya 

terbuang sia-sia. Produk-produk hasil dari masyarakat sperti hasil pertanian, perikanan, 

peternakan dan kerjainan tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dijadikan 

sebagai daya tarik wisata. Akibatnya, manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pariwisata tidak 

dinikmati masyarakat lokal tetapi lebih banyak diminati oleh pengusaha hotel dan pengusaha 

jasa pariwisata lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan teknologi pertanian, 

manajemen serta pemasaran produk pariwisata. 

Kuswanto (2017) melakukan penelitian mengenai wisata agroresort memiliki 

fungsionalisme structural bagi masyarakat sekitar, dimana ada dua sisi yaitu warga merasa 

diuntungkan dengan adanya usaha tersebut karena dapat membuka lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitar. Namun juga disfungsional karena bau yang ditimbulkan dari hasil limbah 
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peternakan dapat menggangu aktivitas masyarakat sekitar, tetapi disfungsionalisme tersebut 

sudah tidak menjadi masalah bagi masyarakat karena sudah tertutupi dengan keuntungan yang 

didapat dari kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah terletak 

pada subyek penelitiannya, dimana peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang potensi 

agrowisata untuk sebuah daerah kawasan agrowisata, sedangkan penelitian ini membahas 

tentang adanya peternakan Kuda Sumbawa sebagai daya tarik wisatawan dan juga tentang 

kontibusi dan dampak adanya aktivitas di peternakan Kuda Sumbawa di Desa Penyaring 

terhadap kesempatan kerja dan peluang usaha masyarakat sekitar. 

 

2.2 Kuda 

Ahmad dan Anis (2012) menjelaskan bahwa kuda merupakan hewan ternak yang 

penting secara ekonomis. kuda dapat ditunggangi oleh manusia dan dapat pula digunakan 

untuk menarik beban, seperti kendaraan beroda, atau bajak. Kuda (Equss coballus atau Equss 

ferus caballus) adalah salah satu dari sepuluh spesies modern mamalia dari genus Equus. 

Pada beberapa daerah, Kuda juga digunakan sebagai sumber makanan. Bukti-bukti 

penggunaan kuda untuk keperluan manusia baru ditemukan terjadi sejak 2000 SM. kuda 

dalam bahasa makasar disebut jaran. Adapun jenis kuda yang terdapat di Indonesia antara 

lain, kuda Makasar, kuda Gorontalo dan Minahasa, kuda Sumba, kuda Sumbawa, kuda Bima, 

kuda Flores, kuda Sabu, kuda Roti (kuda Kori), kuda Timor, kuda Sumatra, kuda Jawa, kuda 

Bali dan Lombok, kuda Kuningan. 

Kuda modern saat ini dibedakan menjadi kuda domestikasi dan kuda liar. Kuda 

domestikasi (Equus caballus) adalah kuda yang sengaja dipelihara manusia untuk digunakan 

dan diambil manfaatnya. Sedangkan kuda liar (Equus ferus Caballus) adalah kuda yang masih 

hidup dialam liar. Kuda memiliki tubuh tinggi antara 115-120 cm telah didomestikasi sekitar 

5000 tahun yang lalu. Dahulu kala, kuda merupakan hewan buruan. Kuda yang saat ini kita 

temui adalah hasil dari proses evolusi sejak sekitar 58.000.000 tahun yang lalu (Kidd, 1985). 

Prabowo (2003) menjelaskan bahwa Kuda yang terdapat diwilayah asia tenggara termasuk 

kedalam ras timur karena memiliki bentuk tengkorak yang kecil. Hal tersebut berbeda dengan 

kuda ras eropa yang memiliki tengkorak kepala yang besar. Melihat bentuk wilayahnya, kuda 

ras timur diduga merupakan keturunan kuda mongol. Kuda mongol diperkirakan merupakan 

keturunan tengah. Ditambahkan juga bahwa kuda lokal Indonesia digolongkan kedalam kuda 

poni. Kegunaan kuda lokal Indonesia sebagian besar adalah sebagai sarana transportasi, 

pengankut barang, sarana hiburan dan sebagai bahan pangan masyarakat lokal. 

Kuda memiliki peranan penting di Indonesia. Pada jaman perang kuda dimanfaatkan 

untuk mengangkut peluru, motir dan alat-alat peperangan lain didaerah operasi. Sampai 

sekarang pasukan yang dikenal dengan nama pasukan kavaleri ini ada dalam Kesatuan 

Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain digunakan untuk mengangkut alat peperangan, kuda 

juga dimanfaatkan untuk alat angkutan umum. Sebelum ada kendaraan bermotor, peran kuda 

sebagai alat transportasi antar daerah sangat penting. Kuda biasanya digunakan untuk menarik 

andong, delman, sado, cidomo, bendi, dokar, dan grobak. Manfaat kuda yang lainnya adalah 

digunakan sebagai kuda pacu untuk keperluan olahraga dan digunakan sebagai sumber 

makanan diberbagai daerah di Indonesia (Parakkasi, 2006). 
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2.2.1    Kuda Sumbawa 

Kuda Sumbawa merupakah salah satu hasil dari diservikasi pemanfaatan kuda di 

daerah Sumbawa yang pada dasarnya Kuda Sumbawa telah lama dikenal di Nusantara dengan 

sebutan “Kuda Sandelwood”. Dengan tubuh yang kecil dan gesit Kuda Sumbawa merupakan 

ternak penarik beban yang kuat, disamping dimanfaatkan sebagai ternak pacuan juga sebagai 

penghasil susu. Kuda Sumbawa sangat terkenal karena menjadi tunggangan para raja, 

bangsawan, dan panglima perang sejak abad 18. Kuda Sumbawa juga dikenal dengan sebutan 

kuda liar Sumbawa yang pada proses pemeliharaannya dilakukan dialam bebas (lar) (Riyadh, 

2013).  

Indetifikasi melalui indera terhadap Kuda Sumbawa dapat dilakukan selain 

melaui warna tubuh kuda yang memiliki rentang warna kecoklatan hingga putih, yang 

menurut Dapawole (2018), Kuda Sumbawa dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain postur tubuh 

lebih pendek jika dibandingkan dengan kuda daerah lain, jarak antara kaki depan dan 

belakangnya pun cukup dekat, dan memiliki perut yang buncit. 

 

 
Kuda Sumbawa betina memproduksi susu yang diketahui memiliki berbagai 

manfaat bagi tubuh manusia, susu kuda dapat digunakan sebagai penunjang kekebalan tubuh 

karena adanya kandungan vitamin dan mineral serta kandungan bioaktif susu yaitu 

immunoglobin dan lactoferin. Penggunaan susu kuda untuk tujuan pengobatan telah banyak 

dilakukan. Sejak ditemukannya bahwa susu kuda dapat untuk mengobati anak kuda yang 

secara sengaja diinfeksi kuman yang berbeda dan hanya dengan pemberian susu induknya, 

dapat disembuhkan (Yuniati dan Sahara, 2012).  

Susu Kuda Sumbawa merupakan salah satu jenis susu hasil pemerahan kuda 

yang dilepas di padang rumput di Nusa Tenggara Barat dan dipasaran  dikenal dengan sebutan 

“susu kuda liar” yang banyak diklaim memiliki berbagai efek menyehatkan. Beberapa efek 

yang diklaim dari meminum susu kuda liar Sumbawa adalah penyembuhan bronchitis, tifuss, 

paru-paru basah, menurunkan kolesterol hpertensi dan sebagainya (Sujaya, 2008). 

2.3 Tinjauan Umum Pariwisata 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara yang sangat penting dan 

mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembangunan. Produk wisata 

konvensional mulai banyak ditinggalkan  dan wisata wisatawan lebih banyak beralih kepada 

produk wisata yang lebih menghargai lingkungan, alam, budaya dan atraksi secara spesial. 

Kepuasan wisatawan tidak lagi bersandar pada keindahan alam dan kelengkapan fasilitas 

wisata melainkan juga pada keleluasaan dan intensitas interaksi dengan lingkungan  

masyarakat lokal. Berdasarkan fakta di atas maka perlu dirumuskan bentuk pembangunan 

pariwisata berkelanjutan yang lebih tepat di masa mendatang. Konsep pariwisata perdesaan 
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(rural tourism) dengan cirinya produk yang unik, khas serta ramah lingkungan kiranya dapat 

menjadi solusi baru bagi pengembangan kepariwisataan. Sebagai respon atas pergeseran 

minat wisatawan tersebut maka di Indonesia pun tumbuh pilihan wisata baru berupa desa 

wisata di berbagai provinsi di Indonesia (Susyanti, 2013). 

  Wilayah pariwisata paling ideal dan dapat menjamin maksud serta tujuan industri 

pariwisata sesuai dengan fungsinya adalah daerah tujuan wisata yang benar-benar dapat 

memberikan atraksi beraneka ragam, baik yang dimiliki alam akitar sebagai objek tak 

bergerak, dan dapat memperlihatkan kegiatan masyarakat sekitar serta memiliki akses lalu 

lintas vang yang baik yang ditunjang dengan fasilitas pariwisata an ai yang lengkap (Pendit, 

2004).  

Perjalanan wisata sudah merupakan suatu gaya hidup hagi orang-orang di akhir abad  

ini. Terutama di negara-negara maju, negara-negara industri, perjalanan pariwisata merupakan 

pola konsumsi dan kebutuhan tersendiri yang mewah lainnya. pariwisata negara ma itu 

Karena kebutuhan menyaingi kebutuhan mewah lainnya. Karena itu pengembangan industri 

pariwisata dan pentingnya kepariwisataan sekarang ini, haruslah ditinjau dalam konteks 

pentingnya pariwisata sebagai industri yang dapat membuat masyarakat disekitar daerah 

pariwisata merasakan dampak nyata Yoeti (1985). Bahkan Suprina dan Pambudi (2013) 

menyatakan bahwa faktor pendorong wisatawan mengunjungi objek wisata bertipe 

ecotourism dan agritourism adalah dominan dipengaruhi oleh faktor faktor relaxation, 

escape, strengthening family bond, dan play. Kunjungannya untuk memenuhi penyegaran 

tubuh, menghilangkan kejenuhan, ajakan teman atau keluarga, dan mencari hiburan bermain.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata antara 

lain terdiri dari atraksi, fasilitas, transportasi, dan keramahtamahan. Dalam pariwisata, 

dimensi-dimensi tersebut menjadi faktor yang menentukan tingkat kompetitif 

penyelenggaraan dari destinasi wisata. Atraksi adalah dimensi yang unik, karena seringkali 

hanya terjadi atau dapat dinikmati pada kawasan tertentu dan pada masa atau waktu tertentu. 

Biasanya sringkali tidak dapat ditiru oleh destinasi-destinasi tempat lain (Hakim, 2004). 

Strategi pemasaran yang dapat dibuat meliputi pengembangan tempat dan aktivitas 

wisata, akomodasi, akses ke tujuan-tujuan wisata, sarana-sarana pendukung pariwisata, dan 

juga komunikasi pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien (Laksana, Riyanto dan Said, 

2015). Herat, Rembang dan Kalangi (2015) menambahkan bahwa konsep penawaran wisata 

bisa dijadikan acuan bagi promosi pariwisata. Seha apabila promosi yang dilakukan baik dan 

maksimal serta sesuai dengan tujuan promosi, akan meningkatkan arus kunjungan wisatawan. 

Adanya peningkatan arus kunjungan wisatawan akan berdampak bagi daerah sekitar dengan 

timbulnya pembangunan berbagai infrastruktur dalam menunjang kegiatan pariwisata dan 

timbulnya lapangan kerja.  
 

2.4 Kesempatan Kerja  

Model kesempatan kerja dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu dari teori 

klasik dan teori Keynes. Teori klasik mengemukakan pandangan mereka mengenai 

kesempatan kerja, yaitu bahwa tingkat keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian 

berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (full employment). Sementara, keseimbangan 

dengan tingkat kesempatan kerja penuh (equilibrium with full employment) hanya bisa dicapai 

melalui bekerjanya mekanisme pasar bebas. Jadi, adanya mekanisme pasar yang bekerja 

secara bebas tanpa campur tangan pemerintah itu merupakan necessary condition bagi 

tercapainya keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh. Keseimbangan dengan 

kesempatan kerja penuh tersebut menurut kaum klasik merupakan kondisi yang ideal atau 

normal dari suatu perekonomian. Jika sampai terjadi pengangguran di dalam perekonomian, 
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maka hal tersebut hanyalah gejala atau fenomena yang bersifat sementara, bahwa dalam 

jangka panjang akan hilang dengan sendirinya melalui bekerjanya secara bebas mekanisme 

pasar. 

Menurut Soeroto (1986) bahwa kesempatan kerja dan jumlah serta kualitas orang yang 

digunakan dalam pekerjaan mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan. Ini 

bukan hanya karena tenaga kerja tersebut merupakan pelaksana pembangunan, akan tetapi 

juga karena mereka bekerja atau pekerjaan merupakan sumber utama bagi masyarakat.   

Sunindhia (1988) Kesempatan kerja ialah sebuah kesempatan yang bisa diperoleh 

angkatan pencari kerja disuatu sektor formal dan menyatakan perluasan kesempatan kerja 

dapat terlaksana dengan jalan meluaskan dasar kegiatan ekonomi, pariwisata, dan lain 

sebagainya, tetapi perluasan tersebut harus disertai dengan usaha meningkatkan produktivitas, 

baik di bidang kegiatan yang baru maupun dibidang tradisional. Hal ini disebabkan karena 

salah satu faktor yang pada umumnya menghambat produksi di negara-negara berkembang 

adalah produktivitas yang rendah disertai dengan kurangnya penggunaan secara penuh 

terhadap angkatan kerja. Perluasan akan kesempatan kerja selain akan memberikan 

pendapatan sekaligus akan mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan atas 

lapisan masyarakat. Sebaliknya jumlah angkatan kerja yang tinggi bila tidak diikuti dengan 

perluasan kesempatan kerja, otomatis akan menjadi beban bagi pembangunan. Sehingga yang 

terjadi yaitu peningkatan angka pengangguran, yang juga akan berpengaruh terhadap 

pendapatan per kapita suatu masyarakat. 

2.4.1 Sektor Formal 

 Sektor Usaha Formal adalah lapangan atau bidang usaha yang mendapat izin dari 

pejabat berwenang dan terdaftar di kantor pemerintahan. Badan usaha tersebut apabila dilihat 

di kantor pajak maupun kantor perdagangan dan perindustrian terdaftar nama dan bidang 

usahanya. Sektor formal diartikan sebagai usaha yang membutuhkan syarat-syarat tertentu 

agar dapat melakukan kegiatan usaha, seperti izin usaha, jumlah modal, proposal kegiatan dan 

susunan pengurus. Persiapan untuk  memasuki bidang perekonomian formal harus benar-

benar mempertimbangkan segala hal yang berhubungan dengan perekonomian tersebut 

(Rizal, 2006). 

 Purnomo, Sulistyantara dan Gunawan (2013) menjelaskan bahwa, untuk 

memasuki pekerjaan yang ada dalam sektor formal bisa dikatakan tidak mudah dikarenakan 

perlu adanya pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang mendukung dalam bidang 

yang akan dimasuki. Sektor formal lebih terdapat banyak tahapan dan persyaratan untuk 

dimasuki, akan tetapi tetap menjadikan sektor formal menjadi bidang pekerjaan yang 

diinginkan masyarakat Indonesia. 

2.5 Peluang Usaha 

Purwanti (2012) menjelaskan bahwa suatu peluang berusaha dapat terealisikan apabila 

adanya peluang yang dapat diperoleh seseorang untuk mendapatkan pendapatan baik dari 

bidang formal maupun bidang informal. Peluang usaha memang tidak identik dengan usaha 

kecil, dan juga tidak selalu identik dengan watak atau cirinya. Namun demikian telah sejak 

lama peluang usaha tersebut dianggap sebagai faktor yang mendorong dan memberikan 

kontribusi yang tidak kecil terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. “Small 
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business is business that are locally owned and managed, often with very few employes 

working at a single location” . 

 Peluang usaha adalah proses menciptakan dan mengambil suatu peluang dengan 

menggunakan menggunakan waktu dan kegiatan yang dapat disertai modal dan risiko serta 

menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi.Tidak sedikit pengertian mengenai 

peluang usaha yang saat ini muncul seiring dengan perkembangan ekonomi dengan semakin 

meluasnya bidang dan garapan (Sya’roni dan  Sudirham,  2010). 

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara yang sangat penting dan mampu 

memberikan pemasukan yang cukup berarti bagi pembangunan. Produk wisata konvensional 

mulai banyak ditinggalkan dan wisatawan beralih kepada produk wisata yang lebih 

menghargai lingkungan, alam dan budaya. Kepuasan wisatawan tidak lagi bersandar pada 

keindahan alam dan kelengkapan fasilitas wisata, melainkan juga pada keleluasaan dan 

intensitas interaksi dengan lingkungan dan masyarakat lokal. Berdasarkan fakta di atas, maka 

perlu dirumuskan bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan yang lebih tepat di masa 

mendatang. Pariwisata juga mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, karena dapat 

menyediakan lapangan kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan 

kontribusi secara Iangsung bagi kemajuan dalam usaha-usaha pembuatan dan perbaikan 

berbagai sarana dan prasarana yang ada di sekitar wilayah objek wisata tersebut yang bisa 

memberikan keuntungan dan kesenangan, baik bagi masyarakat setempat maupun wisatawan 

dan luar (Arifin, Wasman dan Fitriani, 2017). 

Areks, Nadjib dan Cangara (2015) menjelaskan bahwa pengembangan kepariwisataan 

berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa. 

Pariwisata biasanya akan lebih berkembang atau dikembangkan, jika di suatu daerah terdapat 

lebih dari satu jenis objek dan daya tarikwisata. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang 

mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang 

ke suatu daerah tertentu. Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. 

Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah atau tempat tertentu kepariwisataan sulit untuk 

dikembangkan. 

Sistem pariwisata dapat menunjukkan bagaimana sebagian orang dapat memanfaatkan 

pengetahuan tentang pariwisata untuk industri dan daerah tujuan wisata (destinasi) sebagai 

suatu sistem karena beberapa komponen yang ada didalamnya mempunyai hubungan yang 

saling terkait. Kegiatan pariwisata yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan manfaat 

ekonomi yang berarti dengan pemanfaatan yang berdampak kecil terhadap kawasan lindung. 

Kegiatan pariwisata pada daerah yang dilindungi, bila diatur dan dikendalikan secara baik 

akan mengarah pada pemanfaatan ekonomi dengan dampak kerusakan yang minimum. Secara 

luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian 

suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, 

ekonomi dan politik (Marliani dan Saputra. 2017).  

Waani (2016) menjelaskan bahwa pariwisata dapat menyediakan lapangan kerja dan 

kesempatan berusaha menumbuhkan kebudayaan dan kesenian dan bagi wisatawan domestic 

dan salah satu aspek penting dalam pengembangan pariwisata adalah aspek sosial budaya. 

Karena pariwisata dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik apabila didukung dengan 

pariwisata budaya yakni dilihat dari aspek sosial budaya.  Perkembangan pariwisata Indonesia 

secara menyeluruh merupakan hasil kerja berbagai pihak antara lain pemerintah swasta dan 
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masyarakat. Kebijakan pembangunan pariwisata nasional merupakan upaya untuk mendorong 

pelaku disektor kepariwisataan dalam mencapai sasaran yang digariskan dan tujuan yang 

ditetapkan. 

2.5.1 Sektor Informal 

Adapun penjelasan mengenai sektor informal menurut para ahli ialah : 

Menurut Alma (2001) memberikan pengertian bahwa, istilah sektor informal 

biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. 

Tetapi akan menyesatkan bila disebutkan perusahaan berskala kecil, karena sektor informal 

dianggap sebagai suatu manifestasi situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang 

berkembang, karena itu mereka yang memasuki kegiatan berskala kecil ini di kota, terutama 

bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. 

Karena mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat 

rendah, tidak terampil dan kebanyakan para migran, jelaslah bahwa mreka bukanlah kapitalis 

yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha seperti yang dikenal 

pada umumnya. Sedangkan menurut Hadionoto (1988) yang menyatakan bahwa pilihan 

sektor informal adalah suatu jawaban atas rendahnya pendidikan dan keterampilan yang 

dimiliki oleh anak-anak jalanan. Investasi yang diperlukan untuk sektor ini relatif rendah serta 

tidak memerlukan persyaratan kemampuan atau keterampilan khusus. 

  Menurut Bremen (1985) menyatakan, bahwa sektor informal merupakan suatu 

pekerjaan yang umumnya padat karya, kurang memperoleh dukungan dan pengakuan dari 

pemerintah juga kurang terorganisir dengan baik. Sedangkan menurut Hadionoto, (1988: 42) 

yang menyatakan bahwa pilihan sektor informal adalah suatu jawaban atas rendahnya 

pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak jalanan. Investasi yang diperlukan 

untuk sektor ini relatif rendah serta tidak memerlukan persyaratan kemampuan atau 

keterampilan khusus. membedakan sektor informal menjadi tiga kelompok: 

1. Kelompok pekerja berusaha sendiri dengan modal kecil dan memiliki keterampilan 

2. Kelompok buruh pada usaha kecil dan usaha sendiri tanpa modal atau modal kecil. 

3. Kelompok pekerja miskin yang kegiatannya cenderung melanggar hukum dan mirip 

dengan gelandangan, pemungut puntung rokok. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa sektor 

informal merupakan sejumlah kegiatan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan 

beserta penghasilan yang bekerja dengan keterbatasan baik modal maupun keahliaan. 

 

2.6 Dampak Pariwisata Terhadap Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha  

Desa adalah suatu tempat tinggal masyarakat disuatu wilayah yang memiliki batas-

batas. Di Desa juga terdapat berbagai macam aktivitas-aktivitas untuk memenuhi segala 

keperluan yang dibutuhkan masyaraka. Masyarakat Desa saling berhubungan antara yang satu 

dengan yang lainnya, seperti tolong-menolong, pinjam-meminjam serta aktivitas-aktivitas 

sosial yang lain. Berdasarkan mata pencahariannya, masyarakat desa memiliki berbagai 

macam tipologi, yaitu masyarakat desa yang bermatapencahariannya disektor pertanian, 

perkebunan, peternakan, dan industri. Tipologi masyarakat pedesaan dapat dilihat dari segi 

matapencahariaan pokok yang dikerjakannya (Yuliati dan Poernomo, 2013). 

Perlu diketahui tiap daerah memiliki perbedaan pertumbuhan penduduk dan perbedaan 

perkembangan sosial-ekonomi sehingga munculnya fenomena kemiskinan. Hal tersebut yang 
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mendorong masyarakat pedesaan untuk melakukan migrasi ke perkotaan dikarenakan mereka 

dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi daripada ditempat asalnya. Meskipun 

demikian muncul dampak negatif yang sering terjadi antara lain adalah berkembangnya 

pemukiman kumuh. Fenomena kemiskinan sebenarnya bisa diatasi jika dalam suatu desa 

dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki dengan menjadikannya sektor 

pariwisata sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Bandiyono dan Indrawardani, 

2010). 

Sebagian penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dari hasil pertanian 

ada yang berusaha mengombinasikan dengan terlibat pada kegiatan industri kecil-kecilan 

disekita rumah tangga. Mmeskipun pekerjaan-pekerjaan industri kecil dan industri rumah 

tangga yang tergolong sektor informal cukup banyak menciptakan peluang kerja, selama ini 

kurang mendapat proteksi dan perlindungan dari pemerintah. Berbeda dengan indutri besar 

yang dilindungi dan mendapat kemudahan-kemudahan, hanya menyerap sebagian kecil 

angkatan kerja (Prayitno, 2016). 

Karekteristik masyarakat desa salah satu cirinya adalah kehidupan yang sangat 

bergantung dengan pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Bagi para petani kehidupan 

ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk diringkatkan. Kebutuhan ekonomi yang 

dimaksud adalah suatu upaya yang dilakukan manusia atau individu ataupun kelompok dalam 

rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup akan sandang, pangan dan papan. Maka untuk 

mendapatkan penghasilan yang lebih masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan 

yang lebih tinggi tingkat penghasilannya (Talundu, 2015). 

Penduduk dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah, korban penggusuran, 

kaum perempuan, dan lainnya, mereka berkerja seadanya pada lapangan kecil apa saja yang 

tidak membutuhkan keterampilan. Dengan demikian sektor informal telah memberikan ruang 

bagi mereka untuk dapat tetap bertahan hidup daripada menjadi pengangguran. Sektor 

Informal merupakan penampung kelebihan tenaga kerja pada saat program pembangunan 

tidak dapat menyediakan peluang kerja bagi seluruh pencari kerja. Dengan demikian 

menunjukkan tingginya kemampuan daya serap sektor informal terhadap kelebihan pencari 

kerja di Indonesia (Piyoto, 2007). 

Damsar (2012) menjelaskan bahwa sektor informal dapat dikatakan sebagai pensubsidi 

sektor formal, pekerja dengan  upah rendah akan menghasilkan masukan yang rendah pula 

bagi sektor formal dan akan menyediakan barang-barang dan jasa yang murah bagi para 

pekerja di sektor formal. Hubungan antara ekonomi formal dan informal merupakan salah 

satu kajian penting dalam studi tentang ekonomi informal. Paling tidak hubungan tersebut 

dapat dilihat dari dua perspektif yaitu pendekatan konflik dan pendekatan fungsional. Bahkan 

hampir disetiap kegiatan ekonomi terdapat bagian dimasuki aktivitas sektor informal mulai 

dari produksi makanan sampai obatan-obatan, mulai dari jasa hiburan sampai jasa keamanan, 

mulai dari pedagang loak sampai kepedagang emas. Menjamurnya aktivitas ekonomi sektor 

informal tersebut dipandang sebagai suatu kegiatan yang mudah untuk masuk kedalamnya. 

Sektor informal dipandang sebagai pelengkap dan penunjang serta sebagai sumber 

potensi perkembangan ekonomi kota. Sektor informal dan formal saling mengisi satu sama 

lain. Sektor informal mengasilkan dan menyediakan barang dan jasa bagi sektor formal. 

Sebaliknya sektor formal dapat merangsang terciptanya peluang kerja dan berusaha bagi 

penduduk miskin atau migran dikota, meskipun ada dalam kegiatan sector informal. Diyakini 
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bahwa sektor informal akan dapat berkembang menjadi formal sejalan dengan meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi kota. Atas dasar asumsi itu, penganut pendangan ini menekankan 

bahwa sektor informal perlu dipromosikan dan sedapat mungkin dibantu serta diupayakan 

terkait dengan pekembangan ekonomi kota, khususnya sektor formal. Dengan upaya itu 

diharapkan kegiatan sektor informal dan gejala kemiskinan di kota dapat dikurangi (Adillah 

dan S. Nanik, 2015). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada  25 Januari – 5 Maret 2019 di Peternakan Kuda Sumbawa 

Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa (NTB). Penentuan lokasi 

dilakukan secara purposive dengan pertimbangan karena wisata di peternakan ini memiliki 

keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh obyek wisata lain di Kabupaten Sumbawa, yaitu 

menjadikan peternakan kuda yang diintegrasikan dengan sarana hiburan yang atraktif. 

Diungkapkan juga oleh Moleong (2014) bahwa mengartikan lokasi penelitan sebagai tempat 

melakukan aktifitas penelitian, dalam penentuan lokasi dilakukan dengan mempelajari dan 

memahami rumusan dari masalah penelitian. Selain itu dipertimbangkan juga beberapa faktor 

geografis dan praktis seperti halnya keterbatasan waktu. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey dengan pendekatan 

kualitatif mengenai potensi peternakan Kuda Sumbawa sebagai daya tarik wisatawan di Desa 

Penyaring Kabupaten Sumbawa. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Sugiyono (2011) 

bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu obyek yang 

alamiah yang dapat berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Metode 

kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung 

makna. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Nazir 

(2015) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Ditambahkan oleh Moleong (2014) 

tujuan metode penelitian deskriptif adalah untuk melukiskan atau menggambarkan suatu 

fenomena dengan jalan mendeskripsikan secara sistematis sejumlah indikator yang berkaitan 

dengan masalah penelitian yang diteliti. 

Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan 

metode yang sesuai untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. 

 

3.3 Subyek Penelitian 

Penentuan subyek dan informan pertama dengan cara purposive sampling atau dengan 

sengaja sampai data yang diperlukan terpenuhi yang kemudian dilanjutkan dengan snowball 

sampai data yang dikumpulkan jenuh. Snowball sampling adalah metode untuk identifikasi, 

memilih, dan mengambil sampel dari suatu rantai hubungan. Setiap lingkaran mewakili satu 

responden atau kasus, dan garis-garis menunjukkan hubungan antar responden atau antar 

kasus (Neuman, 2003). 

Subyek penelitian yang terpilih adalah orang-orang yang sangat terkait dengan 

permasalahan yang diteliti dan menjadi sebuah kunci. Subyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Masyarakat yang ada didalam lingkungan peternakan Kuda Sumbawa yang meliputi 

pemilik peternakan (pimpinan), staf administrasi, mandor dan pekerja. 

2. Masyarakat yang berjualan disekitar peternakan Kuda Sumbawa. 

3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Metode untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dilakukan pada wawancara 

mendalam dengan daftar pertanyaan, yang dimana wawancara dilakukan dengan 

pengumpulan data tentang informasi yang diperlukan dalam penelitian. Esterberg 

(2002) dalam Sugiyono (2013) mengatakan bahwa jenis wawancara ini sudah 

termasuk dalam kategori indept interview (wawancara mendalam) dimana dalam 

pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.  

2. Metode yang kedua adalah metode observasi, dimana pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti dalam bentuk pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti 

pada lokasi penelitian. Observasi pada penelitian ini digunakan untuk melihat 

dampak dari usaha susu kuda liar Sumbawa terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. 

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini 

menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber 

data penelitian (Sugiyono, 2006). 

3. Metode ketiga adalah metode dokumentasi, dimana pengumpulan data dengan 

menggunakan dokumen yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti 

sehingga hasil dari wawancara dan observasi lebih valid dan dapat dipercaya. 

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam 

pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya (Arikunto, 2002). 

 

3.5 Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data antara lain : 

1. Data primer yang dapat diperoleh langsung dari subyek penelitian. Data primer 

diperoleh dari wawancara mendalam yang dilakukan terhadap subyek penelitian di 

lapangan dan para pekerja serta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas usaha 

peternakan Kuda Sumbawa secara langsung.  

2. Data sekunder diperoleh dari yang sumbernya berasal dari luar dan merupakan 

sumber kedua. Data sekunder ini dapat berasal dari sumber buku, majalah ilmiah, 

arsip instansi terkait dan tokoh masyarakat sekitar. 

 

3.6 Analisis Data 

Analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data 

yang diperoleh sesuai dengan latar ilmiah yang disampaikan dalam bentuk apa adanya. 
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Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode taksonomis, yaitu suatu metode 

menganalisa data secara lebih rinci dan mendalam dengan menetapkan batasan-batasan 

berupa penetapan fokus penelitian dalam upaya mendeskripsikan atau menggambarkan 

fenomena yang menjadi sasaran dalam penelitian. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya 

adalah menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami 

dan diinterpretasi yang bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah 

dirumuskan. Analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atau 

mendeskripsikan data yang telah diperoleh sesuai dengan latar ilmiah yang disampaikan 

dalam bentuk yang apa adanya. 

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses 

penelitian, hal ini dikarenakan analisis menyangkut kemampuan dalam mendiskripsikan data 

situasi, peristiwa dan suatu konsep yang merupakan bagian dari obyek penelitan.  Analisis 

data dapat memberikan arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah. 

Basrowi dan Suwandi (2017) menjelaskan mengenai analisis data dalam penelitian 

kualitatif terdiri dari beberapa tahapan yaitu : 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pentransformasian data kasar dari lapangan, dan pengabstraksian. Proses ini 

berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Reduksi 

merupakan bagian dari suatu analisis bukan terpisah, fungsinya membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini 

peneliti benar-benar mencari data yang valid. 

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajiannya antara lain adalah teks naratif, matriks, grafik dan bagan atau tabel. 

Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan dalam menarik  kesimpulan. 

a. Naratif  

Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang khas adalah penyajian data dalam 

bentuk teks naratif, teks tersebut muncul dalam bentuk catatan lapangan tertulis 

yang disaring oleh penganalisis dengan mengutip penggalan-penggalan berkode 

dan menarik kesimpulan. 

b. Matriks 

Display data dalam bentuk matriks ini berisikan penggalan-penggalan data 

deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang menyekat data peserta 

sebelum dan sesudahnya. Biasanya data yang diperoleh disajikan kedalam sebuah 

indeks atau skala, selain itu juga terdapat kata-kata kutipan pendek dan catatan 

ringkas. 

c. Grafik  

Penyajian data dalam bentuk grafik ini merupakan penyajian data dalam bentuk 

grafik ini merupakan penyajian data dengan menggunakan data deskriptif yang 

telah ditemukan oleh peneliti dan berfungsi untuk membandingkan beberapa 

variabel, meramalkan perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu, 
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mengetahui adanya hubungan timbal balik dari masing-masing temuan dalam 

penelitian. 

d. Bagan atau Tabel 

Data yang disajikan dalam bentuk tabel memungkinkan untuk diadakannya 

analisis yang lebih tajam dan dapat terbentuk kedalam sajian data yang baru. 

Penyajian data dalam tabel ini merupakan penyajian data yang cukup berat, 

karena menharuskan peneliti untuk mengarahkan variabel yang terkait, 

membedakannya, mengelompokkan dan meluruskan beberapa data dalam skala 

evaluatif. 

Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi hasil penjabaran 

dari  wawancara yang dilakukan terhadap subjek dan informan. Penyajian dalam bentuk 

naratif dipilih karena lebih mudah dalam penyajian data dan semua data hasil penelitan dapat 

ditampilkan. 

 

3.7 Validitas 

Validitas dalam penelitian kualitatif digunakan untuk meyakinkan pembaca bahwa data 

yang diperoleh selama proses penelitian tersebut merupakan data yang benar-benar valid 

tanpa ada rekayasa dari peneliti itu sendiri. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa uji 

kredibilitas atau validasi terhadap data penelitian antara lain dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, peningkatakan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan membercheck. Adapun 

penjelasan dari masing-masing uji validitas yaitu : 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, melakukan wawancara lagi dengan sumber yang sama. Perpanjangan 

pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin baik jadi 

tidak ada informasi yang disembunyikan narasumer terhadap peneliti. 

b. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Cara tersebut menimbulkan kepastian data dan urutan peristiwa 

akan direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan ini seperti 

melakukan pengecekan kembali penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

pengecekan disini dilakukan untuk mencari kebenaran dan kesalahan selama penelitian. 

c. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas adalah pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi ini terdapat tiga macam 

yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. 

d. Analisis Kasus Negatif 

Kasus negatif adalah kasus yang berbeda atau tidak sesuai dengan hasil penelitian 

hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data 

yang berbeda bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan. Apabila tidak ada lagi 

data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah 

dapat dipercaya. 
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e. Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi adalah bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah 

ditemukan oleh peneliti. Contoh bahan referensi adalah hasil wawancara perlu didukung 

dengan adanya rekaman wawancara. Alat– alat bantu perekam data dalam penelitian 

kualitatif sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang ditemukan oleh 

peneliti. Data didalam laporan penelitian sebaiknya dilengkapi dengan foto-foto atau 

dokumen autentik sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. 

f. Mengadakan Membercheck 

Membercheck yaitu suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang ditemukan atau disepakati oleh pemberi data. Apabila 

data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data maka data tersebut semakin kredibel 

dan dapat dipercaya. 

Dalam pengecekan validitas data pada penelitian ini menggunakan dua cara yaitu 

menggunakan bahan referensi dan melakukan membercheck. Penggunaan bahan referensi 

disini adalah menggunakan rekaman  hasil wawancara kepada narasumber selama penelitian, 

dan juga didukung dengan dokumentasi selama penelitian. Selain menggunakan bahan 

referensi, dilakukan pula membercheck terhadap pemberi data. 

3.8 Batasan Istilah 

1 Wisatawan : Orang–orang yang melakukan kegiatan wisata dengan 

tujuan menikmati kegiatan wisata di peternakan Kuda 

Sumbawa dan mengenal sesuatu yang khas dari suatu 

tempat namun bukan untuk tujuan menetap dan mecari 

nafkah. 

2 Dampak : Akibat aktivitas keberadan Peternakan Kuda Sumbawa 

dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga dapat 

membuka kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi 

masyarakat setempat. 

3 Pekerja : Semua orang yang bekerja dan terlibat langsung dalam 

usaha atau kegiatan di peternakan Kuda Sumbawa Desa 

Penyaring. 

4 Kesempatan kerja : Kesempatan yang terbuka atau tersedia sehingga dapat 

menampung tenaga kerja, dan angkatan kerja yang belum 

bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan. 

5 Peluang berusaha : Kesempatan yang dapat diperoleh angkatan kerja untuk 

mendapatkan pendapatan yang didapat dari sektor informal. 

6 Sektor informal : Unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi 

dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan 

lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat 

dalam unit tersebut yang bekerja dengan keterbatasan, baik 

modal, fisik, tenaga maupun keahlian. 

7 Sektor formal : lapangan atau bidang usaha yang mendapat izin dari pejabat 

berwenang dan terdaftar diinstansi tersebut apabila dilihat 
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di kantor pajak maupun kantor perdagangan dan 

perindutrian terdaftar nama dan bidang usahanya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Sumbawa merupakan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

Indonesia. Ibukotanya adalah Sumbawa Besar yang secara geografis terletak pada posisi 

116º42’-118º22’ Bujur Timur dan 8º8’-9º7 Lintang Selatan. Dengan total luas wilayah 6.644 

Km². 

Batasan wilayah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Laut Flores 

Sebelah Timur  : Kabupaten Dompu 

Sebelah Selatan   : Samudera Indonesia 

Sebelah Barat  : Kabupaten Sumbawa Barat 

Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Alas, 

Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Batulanteh, Kecamatan Buer, Kecamatan Empang, 

Kecamatan Labangka, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Lantung, Kecamatan Lape, 

Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Lopok, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Maronge, 

Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Hulu, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Orong Telu, 

Kecamatan Plampang, Kecamatan Rhee, Kecamatan Ropang, Kecamatan Sumbawa, 

Kecamatan Tarano, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Utan. Secara visual peta Kabupaten 

Sumbawa tersaji pada Gambar 3.  

 

 
Gambar 3. Peta Kabupaten Sumbawa 

 

Kecamatan yang menjadi fokus penelitian ini antara lain Kecamatan Moyo Utara karena 

dikecamatan tersebut terdapat peternakan Kuda Sumbawa. Kecamatan Moyo Utara terdiri dari 

6 Desa yaitu Desa Sebewe, Desa Pungkit, Desa Kukin, Desa Baru Tahan, Desa Penyaring dan 

Desa Songkar. 

Desa Penyaring yang termasuk dalam Kecamatan Moyo Utara, dipilih menjadi lokasi 

penelitian karena disana terdapat peternakan kuda yang memiliki konsep wisata yang berbeda 

dengan tempat wisata lainnya. Desa penyaring dapat diakses menggunakan kendaran motor 
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ataupun mobil dengan waktu tempuh 30-35 menit dari Sumbawa Besar. Peta desa Penyaring 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Peta Desa Penyaring Kabupaten Sumbawa 

 

Desa Penyaring didominasi kawasan dataran tinggi dan perbukitan yang berlembah-

lembah yang sangat dekat dengan kawasan wisata yaitu yang paling dikenal pantai ai loang 

yang ramai dikunujungi wisatawan tiap libur tiba. Di wilayah Desa Penyaring yang terletak 

disebelah utara terdapat salah satu yang selalu menjadi pilihan wisatawan untuk menikmati 

wisata air terjun (Mata Jitu) yang merupakan salah satu keindahan yang terdapat di Pulau 

Moyo, Sumbawa. Sedangkan bagian barat, timur dan selatan langsung berbatasan dengan 

desa Penyaring, dengan demikian Desa Penyaring, Moyo Utara Kabupaten Sumbawa menjadi 

salah satu destinasi wisata dengan memanfaatkan keindahan alamnya. 

 

4.2 Profil Peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa Penyaring 

Peternakan Kuda Sumbawa Kulling terletak di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, 

Kabupaten Sumbawa, berdiri pada bulan Juni 2014. Lokasinya berada tepat di Jalur Moyo 

setelah memasuki daerah pemukiman warga. Tempat wisata ini mengedepankan konsep 

pengintegrasian peternakan dengan wisata pertama di Kabupaten Sumbawa khususnya 

peternakan kuda dengan pariwisata. Destinasi menarik ini menawarkan pengintegrasian 

perjalanan wisata dengan peternakan dan juga terdapat susu kuda liar Sumbawa, serta wahana 

lain seperti pacuan kuda. Peternakan kuda ini memiliki 67 ekor kuda yang terdiri dari kuda 

anakan dan kuda dewasa dengan 40 kuda jantan dan 27 kuda betina. Pemilik mendirikan 

peternakan Kulling pada awalnya dikarenakan hobinya memelihara kuda, seiring berjalannya 

waktu melihat peluang yang ada untuk menjadikan tempat wisata yang menonjolkan kuda 

belum ada, maka dikembangkanlah menjadi tempat pariwisata. Awal mulanya pemilik 

menyukai kuda pacuan, namun memiliki peternakan Kuda Sumbawa Kulling tidak menutup 

kemungkinan untuk membuat wisata pacuan kuda dengan tujuan menjadikan peternakan 

Kulling sebagai wisata edukasi. Kuda yang berada di peternakan Kulling semuanya adalah 

kuda lokal yaitu Kuda Sumbawa. 

Pada awal berdirinya peternakan kuda Kulling berada di luar Moyo Utara, melainkan 

berada di Moyo Hulu Kabupaetn Sumbawa. Seiring berjalannya waktu jumlah kuda semakin 
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banyak sehingga keadaan tempat tidak mendukung, maka dipindahkan ketempat yang 

sekarang ini. Peternakan Kuda Kulling sampai saat ini sudah bertambah luas dan terdapat 

wahana untuk menarik wisawatawan. Luas lahan peternakan kuda Kulling kurang lebih 4 

hektar, dengan 3 hektar lahan sudah digunakan untuk peternakan kuda, arena pacuan kuda dan 

pemerahan susu kuda. Lahan dimiliki dari warisan turun temurun, terdapat arena pacuan kuda 

yang terbagi menjadi 4 tempat, sedangkan sisanya yang belum digunakan masih untuk tempat 

kuda dilepaskan untuk mencari pakan.  

Peternakan Kuda Sumbawa Kulling memiliki wisata pacuan kuda yang ada tiap 

bulannya yang selalu ramai dikunjungi orang dari berbagai penjuru kota, wisata selain itu wisatawan 

dapat menunggangi kuda dan berfoto dengan kuda. Kuda betina yang ada di peternakan ini 

dimanfaatkan susunya yang dikenal dengan nama susu Kuda Liar Sumbawa yang juga 

ditawarkan kepada wisatawan yang datang, selain itu wisawatan dapat melihat proses 

pemerahan susu Kuda Sumbawa yang memiliki keunikan tersendiri. Sejarah susu kuda liar 

Sumbawa menurut pemaparan responden di daerah Desa Penyaring dijelaskan bahwa 

sebenarnya dikatakan susu kuda liar dikarenakan proses pemerahan yang dilakukan pada kuda 

yang diperah dilakukan dialam terbuka atau alam bebas dan setelah selesai diperah, kuda 

tersebut akan kembali dilepas ke alam bebas. Menurut Sujaya (2008) mengatakan bahwa susu 

Kuda Sumbawa merupakan salah satu jenis susu hasil pemerahan kuda yang dilepas dipadang 

rumput Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Dompu, Bima dan Sumbawa, dan 

dipasaran dikenal dengan nama “susu kuda liar” yang banyak diklaim mempunyai berbagai 

manfaat kesehatan. Menurut salah satu responden di Desa Penyaring, susu kuda liar Sumbawa 

sudah dibuktikan khasiatnya sejak tahun 1998 yang dimana melalui Program Direktur 

Jenderal Peternakan dengan himbauan mengumpulkan susu kuda liar dari seluruh wilayah di 

Indonesia untuk diuji dan diteliti. Berdasarkan hasil pengujian dan penelitian tersebut yang 

menunjukkan hasil bahwa susu kuda liar dari Nusa Tenggara Barat yang dimana Kabupaten 

Sumbawa termasuk didalamnya mempunyai kualitas susu kuda terbaik. Semenjak saat itulah 

banyak masyarakat di Kabupaten Sumbawa yang mulai membudidayakan susu kuda liar.  

Karena khasiatnya yang sudah terdengar hingga ke sejumlah kota untuk menjaga 

stamina dan kondisi tubuh, menimbulkan permintaan yang tinggi sehingga masyarakat 

memanfaatkannya seoptimal mungkin. Susu kuda liar Sumbawa yang telah diperah dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Susu Kuda Liar Sumbawa yang telah diperah 
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4.2.1 Budidaya Kuda Sumbawa 

Budidaya meliputi proses pemeliharaan seperti pemberian pakan, perawatan ternak, 

pemeriksaan kesehatan kuda sebelum dilakukan pemerahan. 

4.2.1.1 Pemberian Pakan Kuda Sumbawa 

Pakan adalah salah satu pendukung utama dalam suatu usaha peternakan, dimana pakan 

memberikan tingkat perkembangan yang besar dalam pertumbuhan hingga hasil susu kuda  

Sumbawa, apabila pakan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan ternak maka produktivitas 

dari kuda juga akan maksimal. Pakan yang diberikan pada Kuda Sumbawa adalah hijauan 

berupa rumput yang berasal dari lahan milik peternak sendiri dengan melepas kuda dilahan 

tersebut. Kuda dilepas untuk mengkonsumsi pakan sebanyak sehari dua kali yaitu pada pagi 

dan sore hari sehabis kuda diperah. Selain hijauan, kuda Sumbawa juga diberikan pakan lain 

yaitu dedak, untuk pakan dedak tersebut didapatkan dari toko sekitar wilayah Desa Penyaring. 

Untuk pakan dedak diberikan pada siang hari, akan tetapi tidak diberikan setiap hari, hanya 

diberikan dua kali pakan dedak dalam sebulan, hal ini dikarenakan menurut responden kuda 

Sumbawa lebih senang dilepas dari kandang untuk mencari pakan sendiri : 

 “Pakan kuda liar Sumbawa diberikan berupa hijauan yang ada dilahan atau 

ladang  pemilik kuda sendiri yang masih belum dimanfaatkan dan untuk 

dedaknya kami tidak terlalu sering memberikannya dikarenakan untuk 

meningkatkan produksi susu lebih diutamakan untuk pemberian hijauan”. 

Menurut Prakkasi (2018) Kebutuhan pakan untuk ternak kuda di Indonesia adalah 

rumput diberikan sebanyak 2-6 kg/ekor/hari. Pemberian pakan sesuai standar nutrisi yang 

dibutuhkan oleh kuda perah hanya diberikan pada kuda bunting yakni hijauan 5 kg tiap 

harinya dengan tambahan dedak 1 kg yang telah dicampur air. 

   

 

 

 

 

 

 

  

(a)                         (b) 

Gambar 6. (a) kuda dilepas diladang untuk memakan rumput dan (b) kuda yang dikandangkan  

untuk diberi pakan dedak 

 

4.2.1.2 Kandang dan Sanitasi 

   Kandang di peternakan Kuda Sumbawa berada di atas perbukitan atau perkebunan 

milik pemilik peternakan Kulling. Terletak di bagian belakang disebelah lahan tempat ternak 

dilepaskan untuk makan. Kandang kuda ditempatkan pada kondisi yang nyaman dan di 

tempat yang sejuk, kandang terletak dekat dengan tempat pemberian pakan karena untuk 

memudahkan peternak dalam melepaskannya kelahan tersebut untuk makan. 

  Sistem perkandangan di peternakan Kuda Sumbawa menggunakan open house dan 

atap yang terbuat dari bahan asbes. Alas kandang tersebut dari tanah yang sedikit tinggi. 
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Digunakan tanah pada alas kandang dengan tujuan agar kotoran dan urine lebih mudah 

dibersihkan dengan mencampurkannya langsung kedalam tanah tersebut. Arah kandang 

dipilih untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup dan juga sirkulasi udara keluar dari 

kandang. Kandang dibagi sesuai dengan jumlah ternak yang dimiliki yang memiliki luas 

sekitar 2x3 meter, didalam kandang tidak terdapat tempat pakan dikarenakan kuda akan 

langsung dilepas ke lahan milik peternak untuk diberikan pakan serta untuk tempat minumnya 

memakai ember. Menurut Jacoeb (2014) menuturkan bahwa ketersediaan udara yang baik 

sangat dibutuhkan karena kuda mudah terkena penyakit pernafasan. Udara bersih juga 

mempengaruhi kekuatan kuda maka ventilasi yang cukup sangat dibutuhkan. Diharapkan 

dengan keadaan kandang yang bersih dan sanitasi kandang yang baik dapat menghindarkan 

kuda liar Sumbawa dari suatu penyakit. Menurut Pasaribu, Firmansyah dan Idris (2016) 

perkandangan merupakan faktor yang penting dalam usaha peningkatan produksi. Syarat yang 

harus diperhatikan untuk setiap kandang adalah ventilasi yang baik, temperatur ruangan yang 

optimum, kelembaban yang cocok dan kebersihan/sanitasi yang baik. 

 

 
Gambar 7. Kondisi Kandang Kuda Sumbawa 

 

4.2.1.3 Memandikan Kuda 

Kuda Sumbawa dimandikan satu kali dalam 2 minggu, hal tersebut tidak dilakukan 

setiap hari dengan alasan karena kuda tidak pernah dipekerjakan ataupun digunakan untuk 

membantu pekerjaan peternak selain hanya diperah saja, Kuda Sumbawa biasanya 

dimandikan dikandangnya langsung atau dibawa ke sungai/kali yang dekat dengan tempat 

pemeliharaan. Menurut Hendri, Suardi dan Mikail (2012), kuda yang tidak dipekerjakan 

biasanya dimandikan satu kali 15 hari atau satu kali 30 hari. Pada kuda yang masih dibawa 

berpacu biasanya dimandikan dua kali seminggu. Sedangkan pada kuda yang dibawa untuk 

bendi biasanya dimandikan satu kali seminggu sebab kulit kuda tersebut mengeluarkan 

keringat. 

Setelah kuda dimandikan, kuda dijemur selama kurang lebih 30 menit yang bertujuan 

untuk mengeringkan tubuh kuda dan menghilangkan sisa sabun. Sabun yang digunakan 

berdasarkan penuturan responden antara lain sabun cuci piring, dan ada pula yang 

menggunakan shampo manusia. Menurut Randu dan  Hartono (2018), kuda dimandikan 13 

hari sekali dengan menggunakan sabun serta ada beberapa pihak yang menggunakan 

campuran jahe yang dilanjutkan dengan proses pemijitan setiap tiga atau empat hari. 
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4.2.1.4 Pemeriksaan Kesehatan  

Pemeriksaan kesehatan pada Kuda Sumbawa meliputi tingkat nafsu makan kuda normal 

atau tidak, yang dilihat dari kebiasaan, pengamatan kondisi feses yang dikeluarkan padat 

ataukah cair, dan kondisi puting kuda. Menurut Ridwan, dkk (2013) untuk mengetahui sehat 

tidaknya ternak sapi, kuda, kambing dan domba dapat dilakukan dengan melihat kebiasaan 

mengkonsumsi pakannya dan dari feses yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(a)                                            (b) 

Gambar 8. (a) Kondisi feses dan (b) Kondisi puting Kuda 

 

4.2.1.5 Pemerahan Susu Kuda  

Pemerahan susu kuda dilakukan di lahan milik peternak sendiri dengan luas lahan kira-

kira 2 hektare, yang terletak cukup jauh dari pemukiman pemilik atau warga penyaring 

dengan jarak tempuh 30-35 menit. Pemerahan tersebut dilakukan oleh 1-2 orang, satu kuda 

diperah oleh satu hingga dua pekerja tergantung dengan kuda yang ditangani, karena ada 

beberapa ternak kuda yang agresif sehingga memerlukan penanganan lebih. Contohnya 

seperti ternak kuda bernama Aminah yang ada dipeternakan Kuda Sumbawa ini. 

 

 
Gambar 9. Pemerahan susu Kuda Liar Sumbawa 

 

 Proses pemerahan diawali dengan menyiapkan alat pendukung proses pemerahan 

kuda yaitu tali, satu ember, gelas plastik dan beberapa botol air mineral untuk menaruh susu 

yang telah diperah. Kemudian  memastikan kuda sudah diberi pakan dan dipastikan area 

puting kuda dalam keadaan bersih. Selain ternak dipastikan bersih, peternak yang akan 

melakukan pemerahan juga memastikan sudah mencuci tangannya sebelum memerah kuda. 

Setelah itu kuda yang akan diperah dibawa menuju tali pengikat yang berada dipagar dekat 

ladang yang terbuat dari pohon kayu jawa. Setiap hari biasanya peternak memerah kudanya 
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sehari tiga kali yaitu pukul 07:00 pagi, pukul 11:00 siang, pukul 15:00 sore dengan jumlah 

pemerahan ± tiga liter tiap harinya.  

 Kuda yang akan diperah digiring dari ladang menuju tempat akan dilakukannya 

pemerahan,kemudian bagian kaki belakangnya diikat menggunakan tali (Sengerat). Proses ini 

dilakukan agar meminimalisir pergerakan pada kuda agar mudah diperah. Karena tidak semua 

kuda yang akan diperah dianggap mudah untuk dikendalikan pada saat pemerahan, sehingga 

semua bergantung pada pertimbangan pemilik dan perawat kuda tersebut. Proses sengerat 

kuda liar Sumbawa dapat dilihat pada Gambar 10. 

 Fungsi sengerat (mengikat erat) selain untuk meminalisir pergerakan pada kuda 

sebelum dilakukan pemerahan, oleh beberapa pihak dianggap menjadi cara yang paling tepat 

bagi pemilik kuda untuk memudahkan proses pemerahan sehingga kuda tidak mudah 

menendangkan kakinya pada peternak yang akan memerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Proses Sengerat kuda sebelum dilakukan pemerahan 

 

4.3 Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha 

4.3.1 Sektor Formal 

Pekerja yang tertampung di Peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa Penyaring 

sekitar 20 orang dengan rincian setengah diantaranya berada dibagian perkandangan dan 

mengurus kuda, sisanya dibagian pengelolaan dan administrasi dan dibagian pendistribusian 

hasil susu kuda liar yang telah diperah dengan mengirimkannya ke pewarung atau 

mengirimkannya ke tempat pengiriman barang untuk dikirimkan ke tempat tujuan sesuai 

pemesanan. Kendatipun pekerja yang dimiliki hanya dalam jumlah terbatas, tetapi tetap 

berperan dalam memberikan kesempatan kerja kepada angkatan yang membutuhkan 

pekerjaan. Pada saat ini tidak mudah untuk masuk dalam pasar kerja, karena antrian pencari 

kerja di Sumbawa Besar cukup tinggi. Meskipun beberapa pekerja di peternakan kuda 

tersebut belum memperoleh penghasilan sebesar UMK di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara 

Barat, tetapi mereka tetap bertahan karena menyadari kemampuan milik ternak atau 

peternakan tersebut masih terbatas. Selain itu, mengingat wisatawan masih belum begitu 

sering berdatangan sehingga pemasukan pemilik ternak cenderung terkuras untuk biaya 

operasional saja. Berikut penuturan Kuling (45) pemilik peternakan kuda Sumbawa : 

“Saat ini para pekerja belum dapat dibayar sesuai UMK Kabupaten Sumbawa 

karena kemampuan pribadi masih terbatas dan masih dalam proses 

perkembangan. Namun para pekerja tetap bekerja dengan baik, yang pada 

suatu saat berharap dapat menerima gaji sesuai UMK (Upah Minumum 

Kabupaten/ Kota) ” 
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Kondisi tersebut tentu tidak lepas dari kesadaran pekerja saat yang saat ini tidak mudah 

mencari pekerjaan karena diperlukan spesifikasi dan pengalaman khusus serta koneksi dengan 

orang dalam. Sementara pekerja tidak memiliki hal tersebut, dan keluarga mereka 

membutuhkan penghasilan untuk biaya hidup baik untuk kebutuhan makanan maupun non 

makanan. Sebagaimana dijelaskan oleh Effendi (2014) bahwa pada saat ini pencari kerja tidak 

dapat memilih-milih pekerjaan, bila demikian akan memperpanjang masa menganggur. Data 

yang diambil dari pekerja atau pemerah susu kuda liar Sumbawa dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Wawancara Sektor Formal 

Nama Lama Bekerja 
Pekerjaan 

Sebelumnya 

Setelah Bekerja di 

Peternakan Kuda Sumbawa 

Hatono 1 tahun 2 bulan Tidak bekerja Mendapat pekerjaan tetap 

Jihad 10 bulan Tidak bekerja Mendapat pekerjaan tetap 

Jalaluddin  1 tahun 2 bulan Bengkel motor Pendapatan lebih tinggi 

Husain J 1 tahun Kuli bangunan Pekerjaan lebih menentu 

Syafi'i Asir 1 tahun 5 bulan Tidak bekerja Pekerjaan lebih menentu 

Zainuddin S 10 bulan Serabutan Pekerjaan lebih menentu 

A Rahman Z 1 tahun Tidak bekerja Pekerjaan lebih menentu 

Yasin 1 tahun 6 bulan Tidak bekerja Pekerjaan lebih menentu 

Aziz 1 tahun 10 bulan Serabutan Mendapat pekerjaan tetap 

Muliadi HM 11 bulan Tidak bekerja Pekerjaan lebih menentu 

Benga E 1 tahun 9 bulan Serabutan Pekerjaan lebih menentu 

Muhammad Ali HZ 1 tahun Tidak bekerja Mendapat pekerjaan tetap 

Syamsuddin HR 2  tahun Serabutan Mendapat pekerjaan tetap 

Sayuti 1 tahun 5 bulan Serabutan Mendapat pekerjaan tetap 

Sahabudin 1 tahun 2 bulan Serabutan Mendapat pekerjaan tetap 

Kondisi tersebut tentu tidak lepas dari keterbatasan negara menciptakan kesempatan 

kerja dan para pencari kerja yang tidak seiring dengan jumlah kesempatan kerja. Sementara 

kesempatan kerja disektor formal cenderung sedikit, sehingga tidak mudah menembus pasar 

kerja tersebut. Dengan demikian tidak salah jika selama beberapa dekade pengangguran 

masih dibawah 10%, tetapi sesungguhnya bila dihitung berdasarkan jumlah jam kerja maka 

total pengangguran dapat mencapai tiga kali lipat dari yang sesungguhnya. Hal ini tentu juga 

disebabkan karena kesempatan kerja non pertanian dan pertanian di pedesaan sudah sangat 

langka sehingga tidak salah bila pencari kerja dipedesaan berduyun-duyun pergi ke perkotaan 

hingga keluar negeri. Pada akhirnya pekerja yang sudah pindah ke kota dengan keterbatasan 

pengalaman dan keterampilannya terpaksa bekerja disektor informal. 

Untuk pekerja atau pemerah susu di peternakan Kuda Sumbawa Kulling memiliki 

pendapatan tiap bulan yang berbeda, yaitu berdasarkan dari keputusan pemilik peternakan 

tersebut. Gaji yang diterima pekerja berkisar antara Rp. 600.000 sampai dengan Rp. 800.000 

tiap bulannya. Berikut penuturan Yudi (41 tahun) seorang pemerah susu kuda : 

 “Meskipun gaji yang diperoleh dari pemilik peternakan tidak terlalu besar, 

tetapi saya bersyukur sudah ada kepastian memproleh penghasilan setiap bulan. 

Bahkan tidak jarang setiap minggunya jika banyak pesanan saya mendapat 
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bonus dari pemilik peternakan yang cukup lumayan atau ketika setiap hari 

liburan dan banyak wisatawan yang memungkinkan memberikan tip ketika 

memandunya berkeliling ketika menunggangi kuda”.  

Pekerja di peternakan Kulling tidak memiliki tugas tertentu, tetapi dapat melakukan 

semua aktivitas sehingga tidak menimbulkan kejenuhan walaupun penerapan jam kerja di 

peternakan Kuda Sumbawa Kulling 8 jam atau lebih namun semangat  kerja pekerja tetap 

tinggi. Hal tersebut diungkapkan oleh Sahabudin (46) sebagai berikut : 

“Pagi sekali saya sudah sampai di peternakan dan melakukan apa saja yang 

dapat saya kerjakan seperti membersihkan kandang, memandikan kuda jika 

sudah waktunya, memerah susu kuda, dan melepas kuda diladang untuk 

makan”. 

Kendati gaji yang diterima kecil tidak sesuai UMK Kabupaten Sumbawa, akan tetapi 

lingkungan pekerjaan yang nyaman dan interaksi sosial antara pekerja dengan pemilik 

peternakan terjalin baik. Hal tersebut yang membuat pekerja betah dan merasa tempat 

kerjanya seperti milik sendiri, tidak sedikit juga diantara para pekerja yang bekerja di 

peternakan kuda Kulling adalah kerabat dari pemilik peternakan kuda tersebut. Berdasarkan 

Badan Pusat Statistik (2018) Pengangguran merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh 

pemerintah khususnya Kabupaten Sumbawa. Tercatat pada tahun 2018 pengangguran di 

Kabupaten Sumbawa 3,29 % yang berarti 650 orang yang belum memiliki pekerjaan. Melihat 

masalah pengangguran yang demikian maka diperlukan suatu instansi yang dapat 

memberikan lapangan pekerjaan bagi pengangguran agar dapat mengurangi beban negara 

(Badan Statistik, 2018). 

Masalah utama di daerah pedesaan yaitu mengenai permasalahan kesempatan kerja 

yang masih kurang. Penduduk pedesaan masih sulit untuk dapat menemukan pekerjaan yang 

layak. Peternakan Kuda Sumbawa merupakan salah satu pemberi kesempatan kerja bagi 

angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan sehingga mengurangi angka penggangguran di 

Kabupaten Sumbawa, dengan pengharapan pengangguran akan semakin berkurang. 

Peternakan Kuda Sumbawa ini penyedia oleh-oleh pariwisata dengan memanfaatkan hasil 

ternak yang dimiliki. Kegiatan pariwisata akan menghasilkan pendapatan bagi penyedia “buah 

tangan” dan juga memiliki dampak dapat menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar. Menurut 

Vehbi (2017)  dampak pariwisata ditingkat lokal adalah penciptaan kesempatan kerja dan 

pengurangan angka pengangguran, kedua hal tersebut adalah manfaat paling menonjol dari 

pengembangan pariwisata di suatu daerah. Selain itu adanya keuntungan ekonomi, 

peningkatan taraf hidup, peningkatan pendapatan dan juga peluang untuk melakukan usaha 

adalah manfaat nyata dari adanya sebuah pembangunan pariwisata. Hal lain yang menjadi 

dampak dari pariwisata adalah kontribusi dalam penyediaan dana untuk yang diperlukan dan 

merawat lingkungan alam dan warisan budaya setempat. 

Pekerja di peternakan kuda Sumbawa Kulling dibagi menjadi 4 grup, yaitu terdiri dari 

bagian kandang, bangunan, dan kebersihan. Dibagian kandang pekerja terdapat 8 sampai 12 

orang yang tugasnya mengurus kandang dan kuda juga termasuk membersihkan kandang dan 

memandikan kuda. Dibagian pacuan kuda dan mengajak wisatawan menaiki kuda terdapat 4 

orang, dibagian bangunan terdapat 4 orang yang tugasnya memperbaiki gedung atau 

bangunan yang sudah mulai rusak. Bagian kebersihan terdapat 2 orang yang tugasnya 

membersihkan lingkungan peternakan, untuk dibagian administrasi terdapat 2 orang. 
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Pemberian gaji yang diterima para pekerja diakui lebih tinggi daripada pekerjaan mereka 

sebelumnya. Seperti yang dituturkan oleh salah satu pekerja yaitu Sayuti (32 tahun) sebagai 

berikut: 

“Saya sudah bekerja disini selama 1 tahun 5 bulan, senang tidak senangnya 

saya bekerja disini daripada saya menganggur dan bekerja yang tidak pasti 

seperti pekerjaan saya sebelumnya. Sebelumnya saya tidak bekerja, hanya 

mengikuti paman saya sebagai serabutan. Dengan bekerja disini saya merasa 

sedikit lega karena mendapatkan gaji yang pasti, untuk membantu 

perekonomian dirumah.” 

Pekerja memberikan respon dan pendapat positif setelah mereka bekerja di peternakan 

Kuda Sumbawa Kulling. Banyak dari pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan tetap, akan 

tetapi dengan bekerja di peternakan Kuda Sumbawa Kulling mereka mendapatkan pekerjaan 

yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi para pekerja 

yang bekerja di peternakan tersebut sebagian besar adalah masyarakat yang berada di sekitar 

peternakan Kuda  Sumbawa itu sendiri. Sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi 

dari tempat tinggal ke tempat kerja. Tidak ada pekerja yang mengeluhkan tentang sistem 

penggajian dan hak yang seharusnya mereka terima. Hal yang seharusnya mereka terima 

tercantum dalam undang-undang ketenagakerjaan tentang waktu bekerja dan gaji yang 

seharusnya diterima, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dikarenakan sebagian besar pekerja 

tidak memiliki  pengetahuan soal itu, maka tidak pernah dipermasalahkan dan karena para 

pekerja sudah senang karena sudah mendapat pekerjaan tetap. 

 

4.3.2 Sektor Informal 

 Peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa Penyaring, selain memberikan 

kesempatan kerja untuk masyarakat sekitar juga dijadikan sebagai peluang berusaha. Peluang 

berusaha yang timbul yaitu berjualan disekitar peternakan Kuda Sumbawa dan juga menjual 

hasil dari peternakan itu sendiri berupa susu kuda liar. Usaha susu kuda liar Sumbawa 

merupakan usaha turun temurun yang sudah ada sekitar 20 tahun lamanya di Nusa Tenggara 

Barat, usaha susu kuda liar Sumbawa yaitu usaha produk pangan bergizi hasil perahan kuda 

yang diternak secara ekstensif dengan pemanfaatan lar (ladang) oleh para peternak, Lar yang 

digunakan biasanya lahan perkebunan masyarakat, hutan masyarakat, lahan kosong, dan hutan 

lindung milik pemerintah. Karena meyakini bahwa susu kuda liar Sumbawa memiliki 

berbagai kahsiat sebagai obat yang menurut salah satu responden, susu kuda liar Sumbawa 

yang dikonsumsi oleh salah satu kerabatnya yang memiliki penyakit asam urat, setelah 

mengkonsumsi susu tersebut secara rutin, penyakit yang dideritanya sudah tidak pernah 

kambuh lagi dan masih banyak pembuktian lainnya, sehingga susu kuda liar Sumbawa 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat terutama masyarakat Sumbawa. Dengan berbagai 

keunggulan yang dimilikinya, susu kuda liar Sumbawa mempunyai potensi yang besar 

sebagai komoditi andalan Kabupaten Sumbawa. 

Banyak orang yang berjualan disekitar peternakan Kuda Sumbawa dengan 

memanfaatkan lahan yang masih kosong dengan menyewanya dan membangun sebuah 

warung. Jumlah warung yang ada disekitar peternakan ini adalah 25 warung yang dimana tiap 

warung memiliki peluang  untuk menjual susu kuda liar Sumbawa dan juga berjualan 

makanan lainnya. Timbulnya lapangan pekerjaan yang tidak bisa masuk kedalam instansi atau 
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ke peternakan Kuda Sumbawa karena syarat yang tidak terpenuhi sebagai pekerja 

memunculkan sektor informal. Bagus (2012) menjelaskan bahwa sektor informal inilah yang 

menjadikan orang dari luar kota datang untuk mencari kerja yang lebih baik karena ditempat 

asal atau desa sangat terbatas pekerjaan dan gajinya sangat minim. 

Susu yang sudah terkumpul kemudian dijual langsung tanpa proses pengolahan oleh 

peternak. Biasanya peternak menjual dan mengemas susu kuda dalam botol bekas air 

mineral. Walaupun melalui proses yang sederhana dalam proses pengemasannya, susu kuda 

liar Sumbawa tidak mudah mengalami kerusakan meskipun tidak dipasteurisasi terlebih 

dahulu hal tersebutlah salah satu alasan susu kuda liar Sumbawa tetap banyak diminati oleh 

masyarakat Nusa Tenggara Barat, masyarakat di Pulau Jawa, masyarakat di Kalimantan dan 

dikota lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan selalu adanya pemesanan dari kota-kota 

tersebut disetiap bulannya bahkan tiap minggunya. Menurut Ansar, dkk (2018) kelebihan susu 

kuda liar Sumbawa, antara lain tidak mudah mengalami penggumpalan dan kerusakan 

meskipun tidak dipasteurisasi dan tanpa menggunakan bahan pengawet apapun, serta tahan 

disimpan pada suhu kamar sampai 5 bulan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa susu kuda 

liar mengandung lactoferin, lactoperoksidae, lactoglobulin dan lactopilids yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri yang diduga senyawa antimikroba alami. 

Usaha susu kuda liar Sumbawa yang ada peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa 

Penyaring, Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa untuk proses penjualannya dapat melalui 

berbagai cara yaitu dengan membeli langsung melalui pewarung yang sudah berkerjasama 

dengan pemilik peternakan dan bisa melalui telepon untuk diantarkan sesuai tempat 

pemesanan, untuk usaha susu kuda liar di Desa Penyaring ini, tidak ada yang membedakan 

dalam proses pengemasannya yaitu dengan botol bekas air mineral 600 ml dengan harga 

RP.40.000 perbotolnya, sehingga tidak menciptakan perbedaan ketika datangnya wisatawan 

ataupun pembeli yang ingin membeli susu kuda liar Sumbawa. Seluruh usaha susu kuda liar 

pada tiap warung sudah memiliki pelanggan tetap yang akan membeli susu kuda milik mereka 

baik pelanggan di Nusa Tenggara Barat hingga Pulau Jawa. Menurut Rizky dan Hanifa Yasin 

(2014) yaitu peranan harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi 

perusahaan di pasar, yang tercermin dalam share pasar, di samping untuk meningkatkan 

penjualan dan keuntungan perusahaan, dengan kata lain penetapan harga mempengaruhi 

tujuan suatu perusahaan atau kegiatan usaha. Berikut adalah data yang diambil dari pewarung 

dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Wawancara Sektor Informal 

Nama 

Responden 

Lama Berjualan Pekerjaan Suami Jenis Jualan 

Diana  6 bulan Bertani  Soto Ayam 

Sumiati  1 tahun Tidak bekerja/ 

serabutan 

Bakso 

Fatmawati  3 tahun Berjualan diwarung Mie Sumbawa 

Rini Rohayu  8 bulan Petani  Gado-gado 

Nuraqaba  1 tahun Petani  Nasi Kuning 

Janariah 2 tahun Petani Makanan ringan dan 

minuman 

Sahora 6 bulan Bertani  Mie ayam  

Mawan 1 tahun Tidak bekerja/ 

serabutan 

Bakso  

Nani 3 tahun Berjualan diwarung Makanan ringan dan 

minuman 

Hapsah 8 bulan Petani  Makanan ringan dan 

minuman 

Rona 1 tahun Petani  Makanan ringan dan 

minuman 

Nurbaya 2 tahun Petani Makanan ringan dan 

minuman 

Dewi 7 bulan Bertani  Makanan ringan dan 

minuman 

Mimin 1 tahun Tidak bekerja/ 

serabutan 

Makanan ringan dan 

minuman 

Heni 3 tahun Nelayan Makanan ringan dan 

minuman 

Suhada 5 tahun Petani  Makanan ringan dan 

minuman 

Anisa 2 tahun Petani Makanan ringan dan 

minuman 

Zubaedah 6 bulan Bertani  Makanan ringan dan 

minuman 

Jrek 2 tahun Nelayan  Makanan ringan dan 

minuman 

Wahid 10 bulan Nelayan Makanan ringan dan 

minuman 

Surimbo 8 bulan Petani  Makanan ringan dan 

minuman 

Dahminar 1 tahun Petani  Makanan ringan dan 

minuman 

Tati 3 tahun Petani Makanan ringan dan 

minuman 

Lisa 8 bulan Bertani  Mie Sumbawa 

Ismi 2 tahun Nelayan Soto Ayam 
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Gambar 11. Pewarung di Peternakan Kuda Sumbawa Kulling 

 

Pewarung muncul sebagai sektor informal dalam memperoleh pekerjaan dan pewarung 

yang berjualan rata-rata adalah wanita, serta mereka berjualan karena untuk menambah 

penghasilan suami mereka yang masih dirasa kurang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. 

Mereka berjualan susu kuda liar Sumbawa dan makanan juga minuman lainnya diwarung 

mereka masing-masing yang ada didaerah sekitar Peternakan Kulling, dengan berjualan 

disana mereka dapat membantu perekonomian keluarga walaupun tidak banyak, rata-rata 

penghasilan yang mereka dapat antara Rp.40,000 sampai Rp.80,000an perhari. Ramai 

tidaknya pembeli tergantung pada hari libur. Pada hari libur mereka dapat memperoleh 

penghasilan yang lebih banyak, dikarenakan pada hari libur banyak wisatawan yang datang ke 

peternakan Kulling yang selalu jika kembali kedaerahnya masing-masing selalu membawa 

susu kuda liar Sumbawa, dengan kata lain sektor informal dapat dikatakan sebagai pelaku 

ekonomi yang mandiri atau seperti katup pengaman dari banyaknya pencari kerja yang tidak 

tertampung di sektor formal. Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Efendy (2014) 

bahwa sektor informal sebagai penyelamat atau bemper dari membengkaknya angka 

pengangguran di suatu wilayah serta permasalahan sosial.  

Pewarung atau pelaku usaha susu kuda liar Sumbawa mendapatkan dampak yang positif 

dengan berjualan susu kuda liar Sumbawa, karena dapat mendapatkan penghasilan lebih 

ketika musim liburan tiba, yang dimana pewarung mendapatkan 10 % dari hasil penjualan 

yang dia peroleh, selain itu mereka juga mendapatkan masukan tiap harinya dari dagangan 

mereka yang lain. Seperti itulah penuturan seorang pewarung yang juga berjualan susu kuda 

liar Sumbawa Sumiati (43 Tahun). 

“Saya berusaha susu kuda liar Sumbawa dan berjulan disekitar peternakan 

Kuda Sumbawa ini ya karena ingin memiliki penghasilan yang bisa membantu 

penghasilan dari suami saya. Suami saya seorang kuli bangunan yang kerjanya 

tidak pasti, kalau tidak ada proyek bisa tidak ada pemasukan sama sekali”. 

Sebagaimana yang diungkapkan pewarung atau pelaku usaha susu kuda liar Sumbawa 

tersebut (sektor informal) tampak bahwa kebutuhan mereka sudah terbantu dengan 

keberadaan peternakan Kuda Sumbawa Kulling dan warung mereka yang ada di peternakan 

Kulling sehingga kebutuhan hidup substansi dapat dipenuhi mengingat pemesanan susu tetap 

ada tiap minggunya. Pelaku sektor informal sangat jeli melihat peluang berusaha, terutama 

ada tempat yang aman untuk berjualan dan diperkirakan ramai dikunjungi oleh wisatawan 

sebagaimana diungkapkan oleh penjual nasi kuning berikut (Nurbaya, 44 tahun): 
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“Ketika pertama kali saya mendengar kalau peternakan Kuda Sumbawa di Desa 

Penyaring mengembangkan usahanya, yang terlintas dalam pikiran saya adalah 

untuk berjualan disekitar peternakan, karena nantinya akan banyak orang 

berdatangan. Saat itu saya ingin berjualan nasi kuning dan minuman juga susu 

kuda liar Sumbawa yang menjadi khas dari desa kami. Bagaimanapun juga 

tidak semua wisatawan membawa bekal makanan untuk berwisata, oleh sebab 

itu saya berjualan disini”. 

Jumlah yang berjualan disekitar peternakan ada 25 warung, walaupun hanya 25 

setidaknya sudah mengurangi pengangguran meskipun tidak banyak. Para penjualpun merasa 

bersyukur karena dapat berjualan dan menambah pemasukan pendapatan keluarga. Selain 

berjualan minuman, ada yang menjual berbagai macam makanan seperti bakso, mie ayam, 

dan snack-snack lainnya. Pelaku sektor informal ditempat ini merasa lebih aman karena tidak 

diusik dan diusir oleh Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP), mengingat salah satu penyebab 

pelaku sektor informal tidak betah dan merasa terganggu dalam berusaha tidak lain adalah 

operasi pemerintah. Mereka selalu dianggap sebagai beban perkotaan yang dapat mengganggu 

lalu lintas karena membuat macet jalan dan merusak keindahan kota, padahal kehadirannya 

disebabkan ketidakmampuan sektor formal dan pemerintah dalam menentukan kebijakan 

menciptakan kesempatan kerja. Dengan kata lain sektor informal dapat dikatakan sebagai 

pelaku ekonomi yang mandiri atau katup pengaman dari ledakan para pencari kerja yang tidak 

tertampung oleh sektor formal. Hal ini seperti yang diungkapkan Effendy (2014) bahwa 

sektor informal sebagai penyelamat dari membengkaknya angka pengangguran di perkotaan 

dan permasalahan sosial. 

Pewarung mendapat tempat untuk berjualan disana dengan menyewanya pada pemilik 

peternakan Kuda Sumbawa Kulling karena tanah tersebut adalah miliknya. Harga sewa yang 

diberikan pemilik termasuk sangat murah yaitu Rp. 25.000/bulan. Namun untuk kebutuhan 

listrik, para penjual masih harus menyediakannya sendiri karena masih belum ada jangkauan 

listrik. Para penjual membawa aki sebagai sumber energi listrik untuk menhidupkan lampu. 

Mereka buka mulai jam 7 pagi hingga jam 8 malam, maka dari itu listrik sangat diperlukan 

untuk malam hari, dengan demikian para pewarung tidak memiliki jam kerja yang tetap pula, 

mereka tidak punya pilihan untuk mencari pekerjaan lain, karena keterbatasan keterampilan 

dan pendidikan. 

Pelaku sektor informal beraktivitas sebagai penjual makanan dan minuman karena lebih 

mudah dilakukan dan tidak memerlukan modal yang besar. berikut penuturan seorang penjual 

mie ayam disana (Nuraqaba 39 tahun) : 

“Saya beraktivitas sebagai pelaku sektor informal disekitar peternakan Kulling ini sejak 

1,5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Sebelumnya saya juga bekerja sebagai 

sektor informal yaitu penjual nasi goreng di daerah Mantar, tetapi penghasilannya 

kecil dan tidak menentu karena banyaknya saingan sehingga barang dagangan sering 

tersisa”. 

Keberadan peternakan Kuda Sumbawa Kulling tentu berdampak pada terbukanya 

kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi sektor informal, bahkan para pencari kerja tersebut 

bisa diibaratkan seperti dimana ada gula disitu ada semut. Dengan kata lain dimana ada 

kesempatan kerja dan peluang berusaha maka para pencari kerja akan berlomba-lomba datang 

ketempat tersebut. Angkatan yang ada disektor informal merupakan angkatan kerja yang tidak 
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bisa memasuki sektor formal. Persaingan yang ketat tentu tidak lepas dari pencari kerja 

diperkotaan yang tidak mungkin terserap disektor formal dapat dipastikan akan memasuki 

sektor informal. Pelaku sektor informal tidak mungkin berlama-lama menganggur karena 

tidak ada anggota keluarga lain yang dijadikan tumpuan hidup. Hal ini terungkap dari 

banyaknya penelitian yang meneliti tentang sektor informal antara lain Pitoyo (2015) bahwa 

sektor informal merupakan penampung kelebihan tenaga kerja pada saat program 

pembangunan tidak dapat lagi menyediakan peluang kerja bagi seluruh pencari kerja, 

terutama bagi pencari kerja yang berpendidikan rendah, keterampilan terbatas dan kaum 

marginal. Todaro dan Smith (2017) menambahkan bahwa pelaku sektor informal dengan 

proporsi lebih dari separuh jumlah pekerja diperebutkan yang pada umumnya berasal dari 

pedesaan atau desa pinggiran kota, umumnya pelaku sektor informal melakukan aktivitas 

yang tidak membutuhkan keterampilan khusus seperti pekerja kasar ataupun penjual makanan 

dan sebagainya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa Penyaring adalah sebuah usaha 

pariwisata yang mengintegrasikan peternakan kuda dengan susu kuda dan pacuan 

kuda yang memiliki keunikan tersendiri dari tempat wisata lain. 

2. Peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa Penyaring telah memberikan 

kesempatan kerja disektor formal bagi para pekerja di peternakan kuda Sumbawa 

yang ada berjumlah 20 orang dan peluang berusaha disektor informal yang berjualan 

disekitar peternakan sebagai mata pencahariannya sebanyak 25 orang. Walaupun 

jumlahnya tidak banyak namun sudah membantu mengurangi jumlah pengangguran. 

 

5.2 Saran 

1. Berharap peternakan Kuda Sumbawa Kulling di Desa Penyaring lebih berkembang 

lagi nantinya agar menambah kesempatan kerja dan peluang berusaha sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas ekonomi dan mengurangi pengangguran. 

2. Sebaiknya pihak peternakan melakukan perubahan kemasan pada wadah susu kuda 

liar Sumbawa yang akan dipasarkan, untuk mengantisipasi adanya kerusakan 

sehingga lebih mudah dipasarkan. 
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LAMPIRAN 

 

1. Subyek dan informan dalam penelitian : 

No Nama Jabatan Informasi yang diharapkan 

dalam wawancara 

1. Kuling  Pimpinan - Sejarah Peternakan Kuda 

Sumbawa Kulling Desa 

Penyaring 

- Data pendapatan 

- Jumlah pekerja 

- Jenis pekerja 

- Sistem pembayaran dan 

gaji pekerja 

2 Hartono Mandor Peternakan - Keadaan Peternakan Kuda 

Sumbawa Kulling 

3 Jihad Administrasi - Jam kerja 

- Penyakit di 

peternakan 

- Kriteria penerimaan 

pekerja. 

4. Jalaludin Perawatan kandang - Pemberian pakan 

- Kebersihan kandang 

- Gaji 

- Sanitasi 

 

 

5. Husain Pekerja Kandang  - Pakan yang diberikan 

- Jenis pakan 

- Komposisi pakan 

- Harga pakan 

6. Syafi’i Asir Pekerja  - Kebersihan sampah 

- Pengolahan kotoran ternak 

- Sanitasi 

7. Zainudin S Pekerja - Pemerahan susu kuda 

Sumbawa 

- Jumlah susu kuda yang 

diperah tiap harinya 

- Pengiriman susu Kuda 

Sumbawa 

8. Sumiati  Pedagang warung - Alasan berjualan 

- Perbandingan dengan 

pekerjaan sebelumnya 

- Daya tarik Peternakan 

Kuda Sumbawa 

 

9. Fatmawati  Pedagang warung - Alasan berjualan 

- Perbandingan dengan 

pekerjaan sebelumnya 

- Daya tarik Peternakan 
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Kuda Sumbawa 

 

10. Janariah Pedagang warung - Alasan berjualan 

- Perbandingan dengan 

pekerjaan sebelumnya 

- Daya tarik Peternakan 

Kuda Sumbawa Kulling 

 

11. Sahora  Pedagang warung - Alasan berjualan 

- Perbandingan dengan 

pekerjaan sebelumnya 

- Daya tarik Peternakan 

Kuda Sumbawa Kulling 

12 Basori Wisawatan  - Daya tarik peternakan 

Kuda Sumbawa Kulling 

- Kelebihan peternakan  

Kuda Sumbawa Kulling 

dibanding tempat wisata 

lain 

- Keuntungan datang ke 

peternakan Kuda Sumbawa 

Kulling 

 

13 Cahya Wisatawan  - Daya tarik peternakan 

Kuda Sumbawa Kulling 

- Kelebihan peternakan  

Kuda Sumbawa Kulling 

dibanding tempat wisata 

lain 

- Keuntungan datang ke 

peternakan Kuda Sumbawa 

Kulling  

 

14 Rini Suharyani Wisatawan  - Daya tarik peternakan 

Kuda Sumbawa Kulling 

- Kelebihan peternakan  

Kuda Sumbawa Kulling 

dibanding tempat wisata 

lain 

- Keuntungan datang ke 

peternakan Kuda Sumbawa 

Kulling 

 

15. Gina Wisatawan - Daya tarik peternakan 

Kuda Sumbawa 

- Kelebihan peternakan  

Kuda Sumbawa Kulling 

dibanding tempat wisata 

lain 

- Keuntungan datang ke 
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peternakan Kuda Sumbawa 

Kulling 

 

16. Wahyuda Wisatawan - Daya tarik peternakan 

Kuda Sumbawa 

- Kelebihan peternakan  

Kuda Sumbawa Kulling 

dibanding tempat wisata 

lain 

- Keuntungan datang ke 

peternakan Kuda Sumbawa 

Kulling 

 

 

2. Daftar Petanyaan : 

A. Pemilik peternakan Kuda  Sumbawa 

1. Kapan pertama berdirinya peternakan Kuda Sumbawa Kulling? 

2. Kapan mulai beroperasi ? 

3. Berapa Jumlah kuda yang ada di Peternakan ? 

4. Kuda Berasal dari mana ? 

5. Apa saja pakan yang diberikan pada kuda sehari – hari? 

6. Darimana pakan diperoleh ? 

7. Berapa luas pekebunan atau ladang tempat kuda dilepas? 

8. Bagaimana sistem perkandang kuda dan sanitasi kandangnya di peternakan ? 

9. Bagaimana Penanganan kuda yang terkena penyakit ? Bagaimana Pengobatan 

dilakukan ? 

10. Darimana saja pekerja yang bekerja ? apakah 100 % berasal dari warga sekitar ? 

11. Bagaimana sejarah dari berdirinya peternakan kuda Sumbawa dan sejarah susu 

Kuda  Sumbawa ? 

12. Ide pengembangan untuk dijadikan usaha seperti sekarang ini dari mana? 

13. Usaha susu Kuda Sumbawa ini sendiri punya berapa pewarung yang siap 

mendistribusikan susu Kuda Sumbawa ? 

14. Bagaimana pengelolaan awal unit usahanya ? 

15. Jumlah pekerja yang dimiliki ada berapa ? 

16. Sistem penggajian pekerja seperti apa ? 

17. Apakah ada mobilitas pekerjaan ? 

18. Apakah yang menjadi daya beli wisatawan untuk usaha susu kuda liar Sumbawa ? 

19. Bagaimana perkembangan peternakan kuda dan usaha susu kuda liar Sumbawa 

sampai sekarang ? 

20. Bagaimana respon masyarakat sekitar dengan adanya peternakan kuda Sumbawa 

dan usaha susu kuda liar sumbawa ini? Apakah positif atau negatif ? 

21. Bangsa kuda apa saja yang diperah susunya ? 

22. Kuda awalnya darimana ? 

23. Pembeli terdiri dari lapisan masyarakat apa yang sering datang ? 

24. Apakah wisatawan yang datang selalu membeli susu kuda liar Sumbawa ? 
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25. Bagaimana sistem penjualan susu kuda liar sumbawa ? 

B. Pekerja atau Pemelihara Kuda Sumbawa 

1. Apakah pekerjaan anda sebelum bekerja di peternakan Kuda Sumbawa Kulling ? 

2. Berapa penghasilan sebelum bekerja di peternakan Kuda Sumbawa Kulling ? 

3. Bagaimana respon dan pendapatan anda setelah bekerja di peternakan Kuda 

Sumbawa Kulling ? apakah lebih baik atau justru lebih susah dalam kehidupan 

sehari-hari? 

4. Apakah penghasilan berpengaruh terhadap kehidupan pekerja ? 

5. Pakan apa saja yang diberikan pada ternak dalam sehari ? 

6. Pakan apa yang paling berpengaruh dalam produktivitas kuda liar Sumbawa ? 

C. Pedagang Sekitar 

1. Sejak kapan anda berjualan disekitar Peternakan Kuda Sumbawa Kulling ? 

2. Apa yang membuat anda untuk berjualan disini ? 

3. Apakah Peternakan Kuda Sumbawa Kulling memberi kesan positif untuk anda 

dalam berjualan disini ? 

4. Apakah berjualan disini menjadi pekerjaan pokok anda? 

5. Berapa pendapatan yang anda peroleh dari berjualan disini? 

6. Bagaimanakah sistem persewaan tanah untuk berjualan? 

7. Apakah dengan adanya wisatawan yang datang berdampak terhadap kesejahteraan 

masyarakat ? 

8. Bagaimana hubungan dari pihak peternakan Kuda Sumbawa kepada pelaku  

usaha ? 

9. Apakah setelah adanya peternakan Kuda SumbawaKulling  mengurangi tingkat 

urbanisasi (orang pergi keluar daerah untukmencari pekerjaan) dan bisa mendapat 

pekerjaan disekitar tempat wisata? 

10. Apakah dampak positif  dan negatif dari adanya peternakan Kuda Sumbawa 

Kulling ? 

11. Apakah tingkat pengangguran disekitar wilayah desa Penyaring berkurang setelah 

adanya peternakan Kuda Sumbawa Kulling ? 

D. Wisatawan 

1. Apakah yang menjadi daya tarik dari desa Penyaring, Moyo Utara Kabupaten 

Sumbawa ? 

2. Apakah dengan Kuda Sumbawa Kulling menjadikan anda untuk datang ke Desa 

Penyaring ? 

3. Alasan utama anda datang ke Desa Penyaring, Moyo Utara? 

4. Menurut anda bagian mana yang paling menarik dari Desa Penyaring Kabupaten 

Sumbawa ? 

5. Dengan adanya kuda bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan? 

6. Apakah kuda bisa memiliki sisi edukasi terhadap wisatawan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

3. Hasil Wawancara : 

A. Pak Kuling (Pimpinan) 

1. Kapan pertama berdirinya peternakan Kuda Liar Sumbawa di Desa Penyaring? 

- Peternakan Kuda Sumbawa berdiri pada tahun 1998, berlokasi di Moyo Utara 

Kabupaten Sumbawa. 

 

2. Berapa Jumlah kuda yang ada di Peternakan ? 

- Jumlah kuda yang ada 67 ekor terdiri dari anakan dan indukan. 

 

3. Apa saja pakan yang diberikan pada kuda sehari-hari ? 

- Pakan yang diberikan pada kuda terdiri dari hijauan dan konsentrat. Hijauan 

didapat dari lahan milik peternak sendiri, dengan melepaskan kuda dilahan 

tersebut. 

4. Darimana saja pekerja yang bekerja? Apakah berasal dari warga sekitar atau dari 

daerah lain ? 

- Pekerja di peternakan Kuda Sumbawa ini semuanya berasal dari warga sekitar 

peternakan atau sekitar Desa Penyaring karena memprioritaskan masyarakat 

sekitar agar mendapatkan lapangan pekerjaan. 

-  

5. Bagaimana sejarah berdirinya peternakan dan usaha kuda liar Sumbawa di Desa 

Penyaring ? 

- Peternakan kuda Sumbawa di Desa Penyaring sudah ada sejak tahun 1998, 

(Usaha turun temurun), Sedangkan usaha susu kuda liar Sumbawa di Desa 

Penyaring sejak tahun 2001. 

 

6. Peternakan Kuda Sumbawa sendiri punya berapa unit usaha? 

-    Sementara ini belum ada cabang unit 

 

7. Apakah ada rotasi pekerjaan? 

-     Untuk pekerja yang menganggur biasanya membantu pekerja lain jika sangat 

membutuhkan bantuan tambahan. 

 

8. Apakah yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk datang ke Peternakan 

Kuda ini ? 

- Karena belum ada tempat wisata yang mengintegrasikan peternakan dan 

pacuan kudanya langsung sehingga bisa berkuda dan juga bisa membeli susu 

kudanya sehingga menarik wisatawan untuk datang melihatnya. 

 

9. Bagaimana perkembangan peternakan Kuda Sumbawa dari awal sampai 

sekarang? 

- Peternakan Kuda Sumbawa saat ini sudah berkembang apalagi ditambah 

dengan adanya usaha susu kuda liar dan pacuan kuda yang semakin diminati. 
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10. Bagaimana respon masyarakat sekitar dengan adanya peternakan Kuda  

Sumbawa ? 

- Respon dari masyarakat sekitar sangat baik karena kami memperkerjakan 

karyawan dari masyarakat sekitar,  jadi sangat menguntungkan bagi mereka. 

 

11. Pengunjung terdiri dari lapisan masyarakat apa yang sering datang? 

- Pengunjung yang datang bermacam-macam ada yang berkeluarga ada yang masih 

pelajar. Kebanyakan pelajar muda-mudi yang datang untuk berfoto sambil 

menunggangi kuda. 

  

B. Pekerja di Peternakan Kuda Sumbawa bernama Arahman Z (39 tahun): 

1. Apa pekerjaan anda sebelum bekerja di peternakan Kuda Sumbawa ini? 

- Saya sebelumnya bekerja sebagai kuli bangunan yanggajinya tidak menentu. 

Setelah saya bekerja di peternakan ini saya bisa sedikit bernafas lega karena 

gaji yang didapat lebih banyak dari sebelumnya. 

 

2. Bagaimana kehidupan anda apakah ada perubahan ? 

- Dari segi kemakmuran saya dan keluarga lebih baik dari sebelumnya karena 

dengan bekerja disini mendapat gaji tetap. Karena  biasanya mendapatkan 

pekerjaan yang belum tentu kapan adanya. 

 

3. Bagaimana gaji yang diberikan oleh pemilik peternakan? 

- Walaupun gaji yang diberikan kurang dari UMK namun saya tetap bersyukur, 

karena setidaknya memiliki pemasukan tetap tiap bulannya. Tidak jarang juga 

wisatawan yang memberikan tip sat selesaikan menyewakan kuda karena puas 

dengan layanan yang saya berikan. 

 

4. Apakah pekerjaan yang ditugaskan berat ? 

- Kalau pekerjaan saya tidak terlalu berat, tapi saat pekerja lain membutuhkan 

bantuan untuk melakukan pekerjaan biasanya saya datang pagi sekali dan 

pekerja lain belum datang sehingga saya memulai untuk membersihkan 

lingkungan peternakan dahulu. 

  

C. Pedagang sekitar yang bernama Sahora 38 tahun : 

1. Sejak kapan anda berjualan susu kuda liar Sumbawa ? 

- Lama pewarung atau pelaku usaha susu kuda liar Sumbawa ini berjualan 6 

bulan hingga 8 tahunnya. 

 

2. Apa yang membuat anda untuk berjualan disini ? 

- Saya berjualan disini karena ingin bisnis kecil-kecilan dan juga untuk menambah 

penghasilan sehingga dapat menambah pendapatn keluarga. 

  

3. Apakah berjualan disini pekerjaan pokok anda? 
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- Saya berjualan disini membantu suami saya yang bekerja sebagai kuli 

bangunan yang jam kerjanya tidak mesti. Pada saat tidak ada proyek, suami 

saya membantu berjualan disini. 

 

4. Bagaimana sistem persewaan tanah disini? 

- Tanah sudah disediakan oleh desa dengan membayar sewa 25 ribu sebulan. 

 

5. Berapa pendapatan yang anda peroleh dari berjualan disini ? 

- Tidak pasti untuk pendapatan yang diperoleh, tergantung dari pesanan. Akan 

tetapi tiap minggunya bisa mendapatkan 300 hingga 500 ribu. 

 

D. Wisatawan yang bernama Sofi 22 Tahun: 

1. Apakah yang menjadi daya tarik dari Peternakan Kuda Sumbawa di Desa 

Penyaring, Moyo Utara Kabupaten Sumbawa? 

- Tempat wisata yang memadukan peternakan kuda dan pacuan kuda, kita juga 

bisa membawa oleh-oleh untuk kerabat kami karena adanya susu kuda liar 

Sumbawa yang menjadi daya tarik tersendiri. 

 

2.  Alasan utama datang ke tempat wisata Peternakan Sumbawa? 

- Karena ingin foto dengan kuda seperti teman saya di media sosial 

 

3.  Menurut anda bagian mana yang paling menarik dari Desa Penyaing Kabupaten 

Sumbawa ? 

 - Bagian paling menarik adalah menunggangi kuda, karena belum pernah 

sebelumnya naik kuda. 

 

4.  Apakah ada sisi edukatif? 

- Kita bisa mengetahui bagaimana cara merawat kuda dan memerah susu kuda. 
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4.  Dokumentasi  

  

                              
 

                                
 

                                  
 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


