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INTISARI 

 

PERSEPSI MASYARAKAT LAPE SUMBAWA 

 TERHADAP SAPI HISSAR  

 

OLEH 

SRI WAHYUNI 

B1D 014 254 

 

Peneltian ini bertujuan untuk mengatahui persepsi masyarakat terhadap 

Sapi Hissar di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini dilaksanakn 

pada akhir September 2018. Sebagai responden diambil 25 orang peternak sapi 

Hissar secara proporsional simple random sampling. Variabel yang diamati yaitu 

persepsi peternak terhadap Sapi Hissar dengan sub variabel meliputi : (1) aspek 

ekonomi, (2) aspek teknik pemeliharaan, (3) aspek manfaat penyuluhan/pelatihan, 

dan (4) aspek pengembangan sapi Hissar. Hasil penelitian menunjukkan:  (1) 

Persepsi peternak terhadap kemampuan usaha sapi Hissar meningkatkan 

penghasilan peternak berada pada kategori sedang, karena peternak tidak 

menggantungkan penghasilan sepenuhnya melalui pemeliharaan sapi Hissar. 

Pemeliharaan sapi Hissar hanya dijadikan sebagai tabungan yang sewaktu-waktu 

dapat dijual, (2) Persepsi peternak terhadap kemampuan usaha sapi Hissar 

meningkatkan kesejahteraan peternak berada pada kategori sedang, karena para 

peternak lebih mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari, (3) Persepsi peternak terhadap teknik pemeliharaan sapi Hissar berada pada 

kategori rendah, karena para peternak lebih banyak menggunakan sistem 

pemeliharaan secara kombinasi (intensif dan semi intensif) yaitu pada pagi hari 

ternak digembalakan dan pada sore menjelang malam hari dikandangkan, (4) 

Persepsi peternak terhadap manfaat penyuluhan/pelatihan untuk meningkatan 

wawasan peternak berada pada kategori sedang, karena para peternak belum 

sepenuhnya menerima atau menerapkan hal baru yang belum pernah diterapkan 

sebelumnya, (5) Persepsi peternak terhadap manfaat penyuluhan/pelatihan untuk 

perubahan pola pikir peternak berada pada kategori sedang, karena para peternak 

masih fanatik dengan tradisi yang ada dan susah menerimah perubahan, (6) 

Persepsi peternak terhadap peningkatan populasi ternak berada pada kategori 

tinggi, karena para peternak optimis dalam meningkatkan jumlah populasi 

ternaknya dalam lima tahun yang akan datang, dan (7) Secara keseluruhan 

(gabungan), tingkat persepsi peternak terhadap sapi Hissar berada pada kategori 

sedang. 

 

Kata kunci : Karakteristik, Persepsi, Sapi. 

 



COMMUNITY PERCEPTION OF HISSAR CATTLE IN THE LAPE 

DISTRICT OF SUMBAWA REGENCY 

 

BY 

SRI WAHYUNI 

B1D 014 254 

 

This studi aims to determine the public perception of Hissar cows in the 

large Lape distric of Sumbawa. This research was carried out at the end of 

September 2018. As the respondents, 25 swiss cattle breeders were taken in 

proportionate simple random sampling. The variables observed were farmer 

perception of Hissar cattle with sub-variables including : (1) economic aspects, (2) 

aspects of maintenance techniques, (3) aspects of the benefits of 

couseling/training, and  (4) aspect of Hissar cattle breeding. The results of the 

study showed : (1) farmers’ perception of the ability of the Swiss cattle business 

to increase the income of farmers was in the high category, because breeders do 

not rely entirely on the maintenance of Hissar cattle. the Hisar cattle breeding was 

made as the second option by the breeder to be sold when needed (2) farmers’ 

perception of the ability of the Hissar cattle business to improve the welfare of 

farmers was in the high category, because farmers rely more on the agricultural 

products to fulfill their daily needs, (3) the perception of farmers regarding to the 

Hissar cattle maintenance techniques was in the medium category, because 

farmers mostly used ekstensif maintenance system, which the cattle are grazed in 

the morning and grounded in the evening, (4) farmers’ perception regarding to the 

benfits of counseling/training to improve farmers’ insight was in the high 

category, because the farmers have not accepted or fully implemented new things 

that have never been implemented before, (5) farmer perceptions regarding to the 

benefits of couseling/training in changing their mindset were in the medium 

category, because breeders are still fanatical about existing traditions and hard to 

accept change, (6) the farmers' perception of livestock population improvement 

was in the high category, because the farmers ware optimistic in increasing the 

number of livestock populations in the next five years, and  (7) overall 

(combined), the level of perception of breeders towards Hissar cattle was in the 

medium category. 

 

Keywords: Characteristics, Perceptions, Cattle. 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Pembangunan peternakan diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil 

produksi, meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja serta 

memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat di pedesaan. Selama ini usaha 

peternakan, khususnya peternakan sapi dikelola oleh peternak rakyat dengan 

keuletan dan kemampuan seadanya. Tidak jarang pekerjaan usaha ternak sapi 

dilakukan karena tidak ada pekerjaan lain yang dapat dilakukan dan merupakan 

pekerjaan sambilan (Setiawan, dkk., 2014).  

Sapi Sumbawa merupakan salah satu fauna lokal Indonesia. Sapi ini sudah 

menjadi aset nasional, karena hampir 100 tahun lamanya dibudidayakan oleh 

petani di Pulau Sumbawa. Sapi Sumbawa merupakan sapi multi-guna, yaitu 

sebagai penghasil daging, susu dan tenaga kerja. Tidak ada sapi di Indonesia yang 

memiliki potensi begitu banyak seperti sapi Sumbawa. Sapi ini bila dikelola 

dengan baik, akan dapat memberikan manfaat yang luar biasa banyak bagi 

manuasia, karena selain jinak, sapi ini terbukti dapat diandalkan sebagai sumber 

plasma nutfah bagi sapi lain melalui up-grading untuk menghasilkan daging, susu, 

dan tenaga, sehingga sangat potensial untuk dijadikan breed sapi pedaging, breed 

sapi perah, dan breed  sapi ternak kerja (Dilaga, 2001). 

Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 kecamatan, salah satunya adalah 

Kecamatan Lape. Kecamatan Lape terletak di bagian timur Kabupaten Sumbawa 

dan sebagian besar merupakan dataran rendah karena berada di daerah pesisir 

utara dari Pulau Sumbawa dengan ketinggian rata-rata 50 m dari permukaan laut. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UPT 

Produksi dan Keswan Kecamatan Lape tahun 2017, jumlah populasi ternak sapi 

Hissar (sapi Sumbawa) di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, populasi 

ternak sapi Hissar yang semula 42 ekor pada tahun 2013, meningkat menjadi 555 

ekor pada tahun 2017 (BPS Nusa Tenggara Barat 2017). 

 

 



MATERI DAN METODE 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada akhir September 2018 di dua Desa di 

Kecamatan Lape, yaitu : Desa Lape dan Desa Dete. Jumlah sampel yang akan 

diambil adalah sebanyak 25 orang atau 20 persen dari total populasi peternak, 

secara proporsional simple random sampling (Sugiono, 2006). Dengan demikian, 

jumlah sampel di Desa Lape sebanyak 19 orang dan di Desa Dete sebanyak 6 

orang.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang 

berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap sapi Hissar. Oleh karena itu, data 

yang sifatnya kualitatif tersebut akan ditransformasikan menjadi data kuantitatif 

melalui sistem skor (scorring system). Adapun variabel yang diamti adalah 

persepsi peternak, dengan sub variabel atau indikator sebagai berikut: Aspek 

ekonomi sapi Hissar, Aspek teknik pemeliharaan sapi Hissar, Aspek manfaat 

penyuluhan/pelatihan, dan Aspek pengembangan sapi Hissar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Persepsi Peternak Terhadap Kemampuan Usaha Sapi Hissar 

Meningkatkan Penghasilan Peternak di Kecamatan Lape Kabupaten 

Sumbawa 

No Kategori Frekunsi (Orang) % 

1. 

2. 

3. 

Mampu 

Cukup Mampu 

Tidak Mampu 

5 

20 

0 

20% 

80% 

0% 

Jumlah 25 100 % 

Sumber : Data Primer (2018) 

Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui bahwa 80% responden memilih 

cukup mampu terhadap kemampuan usaha ternak Sapi Hissar untuk meningkatan 

taraf hidup/penghasilan. Responden memilih cukup mampu, karena peternak tidak 

menggantungkan penghasilan sepenuhnya melalui pemeliharaan sapi Hissar. 

Meskipun usaha ternak ini hanya dijaadikan sebagai usaha pokok, namun 

dijadikan sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual. Total skor yang 



diperoleh adalah 55 atau 73% dari total maksimal 75. Diketahui batas skala 

kontinum yang dimulai dari 25 hingga 75, berarti skor persepsi peternak 

menempati kategori tinggi. 

                      73% 

   

   

    0       25              50                             75    

         Rendah                   Sedang                    Tinggi    

Gambar 1: Skala Kontinum Persepsi Peternak Terhadap Kemampuan Ternak Sapi 

Hissar dalam Meningkatkan Penghasilan Peternak 

Keterangan : 

73% = Perolehan skor persepsi peternak terhadap peningkatan 

pendapatan peternak  

 

Tabel 2. Persepsi Peternak Terhadap Kemampuan Usaha Sapi Hissar 

Meningkatkan Kesejahteraan di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa 

Sumber : Data Primer (2018) 

Berdasarkan data pada Tabel 2 diketahui bahwa 80% responden cukup 

mampu melalui usaha peternakan sapi Hissar meningkatan kesejahteraan 

peternak. Hal ini karena peternak lebih mengandalkan hasil pertanian sebagai 

sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan pemeliharaan 

sapi Hissar hanya dijadikan sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual. 

Persepsi peternak sebagaian besar (80%) ragu-ragu menunjukkan sikap terhadap 

kemampuan usaha ternak sapi Hissar dalam meningkatkan kesejahteraan, total 

skor yang diperoleh menjadi tidak maksimal, yaitu 55 atau 73% dari total 

maksimal 75. Tingkat persepsi peternak mendekati kategori tinggi. Secara 

kontinum, tingkat persepsi peternak terhadap kampuan usaha sapi Hissar 

meningkatkan kesejahteraan peternak dapat dilihat pada Gambar 2. 

No Kategori Frekunsi (Orang) % 

1. 

2. 

3. 

Mampu 

Cukup Mampu 

Tidak Mampu 

5 

20 

0 

20% 

80% 

0% 

Jumlah 25 100 % 



                      73% 

   

   

    0        25   50                             75 

           Rendah                Sedang                     Tinggi           

Gambar 2: Skala Kontinum Tentang Persepsi Peternak Terhadap Kemampuan 

Usaha Sapi Hissar Meningkatkan Kesejahteraan Peternak 

Keterangan : 

73% = Perolehan skor persepsi peternak terhadap peningkatan 

kesejahteraan peternak 

 

Tabel 3. Persepsi Peternak Terhadap Teknik Pemeliharaan Sapi Hissar di 

Kecamatan Lape Kabupaten Sumbwa Besar 

Sumber : Data Primer (2018) 

Berdasarkan data pada Tabel 3 diketahui 84% responden menggunakan 

sistem pemeliharaan secara ekstensif. Hal ini karena para peternak terbiasa 

menggembalakan ternaknya pada pagi hari dan kemudian pada sore harinya 

dikumpulkan dalam kandang. Persepsi peternak yang sebagian besar (84%) 

menggunakan sistem pemeliharaan secara kombinasi, ini juga ditunjukkan oleh 

total skor yang diperoleh, yaitu 29 atau 39% dari total maksimal 75. Berarti skor 

persepsi peternak terhadap sistem pemeliharaan mendekati kategori sedang. 

                 39% 
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Gambar 3: Skala Kontinum Persepsi Peternak Terhadap Teknik Pemeliharaan 

Sapi Hissar 

 

 

No Sistem Pemeliharaan  Frekunsi (Orang) % 

1. 

2. 

3. 

Intensif  

Semi Intensif 

Ekstensif  

0 

4 

21 

0% 

16% 

84% 

Jumlah 25 100 % 



Keterangan : 

39% = Perolehan skor persepsi peternak terhadap peningkatan teknik 

pemeliharaan 

 

Tabel 4. Skor Persepsi Peternak Terhadap Manfaat Penyuluhan/Pelatihan Untuk 

Peningkatan Wawasan Peternak 

No Kategori Frekunsi (Orang) % 

1. 

2. 

3. 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

0 

25 

0 

0% 

100% 

0% 

Jumlah 25 100 % 

Sumber : Data Primer (2018) 

Berdasarkan data pada Tabel 4, diketahui bahwa 100% responden ragu-

ragu terhadap manfaat penyuluhan/pelatihan tentang peningkatan wawasan. Hal 

ini karena para peternak khususnya masyarakat pedesaan sulit untuk menerima 

atau menerapkan hal baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Persepsi 

peternak yakni seluruhnya (100%) menunjukkan tingkat ragu-ragu terhadap 

peningkatan wawasan, maka skor yang diperoleh adalah 50 atau 67% dari total 

maksimal 75, tabel total skor dapat dilihat pada Lampiran 4. Berarti skor berada 

pada kategori tinggi.  

                                                              67% 
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Gambar 4. Skala Kontinum Persepsi Peternak Terhadap Manfaat 

Penyuluhan/Pelatihan Untuk Peningkatan Wawasan Peternak 

Keterangan : 

67% = Perolehan skor persepsi peternak terhadap manfaat 

penyuluhan/pelatihan untuk peningkatan wawasan peternak 

 

 

 



Tabel 5. Persepsi Peternak Terhadap Manfaat Penyuluhan/Pelatihan Untuk 

Perubahan Pola Pikir Peternak 

Sumber : Data Primer (2018) 

Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa 88% responden ragu-

ragu terhadap manfaat penyuluhan/pelatihan sebagai faktor yang dapat merubah 

pola pikir. Hal ini dikarenakan rata-rata umur responden berada pada usia 

produktif. Umur dapat mempengaruhi seseorang dalam menerima pembaruhan. 

Orang yang tergolong usia lanjut biasanya sulit menerima suatu pembaharuan. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Karasapoetro (1998) yang menyatakan, bahwa petani 

yang tergolong sulit menerima teknologi baru adalah petani-petani yang berusia 

lanjut. Golongan ini biasanya fanatik terhadap tradisi-tradisi dan sulit untuk 

diberikan pengertian-pengertian yang dapat mengubah cara berfikir, cara kerja 

dan cara hidup. Total skor yang diperoleh adalah 47 atau 63% dari total maksimal 

75, berarti skor persepsi peternak mendekati kategori sedang. 

                                                  63% 
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Gambar 5. Skala Kontinum Terhadap Perubahan Pola Pikir Peternak 

Keterangan : 

63% = Persentase pencapaian skor persepsi peternak terhadap manfaat      

penyuluhan/pelatihan untuk perubahan pole pikir peternak 

 

 

 

 

 

No Kategori Frekunsi (Orang) % 

1. 

2. 

3. 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

0 

22 

3 

0% 

88% 

12% 

Jumlah 25 100 % 



Tabel 6. Persepsi Peternak Terhadap Peningkatan Populasi Ternak 

No Uraian  Frekuensi (Orang) % 

1. 

2. 

 

Optimis Berhasil 

Pesimis  

21 

4 

84% 

16% 

Jumlah 25 100% 

Sumber : Data Primer (2018) 

Berdasarkan data pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa 84% responden 

optimis terhadap peningkatan populasi ternaknya untuk 5 tahun mendatang. 

Persepsi peternak merasa optimis mampu meningkatkan populasi ternak yang 

dimiliki, berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari peternak sejalan 

dengan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS 2017) jumlah populasi 

ternak di Kecamatan Lape selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. 

Populasi ternak sapi Hissar yang semula 42 ekor pada tahun 2013, meningkat 

menjadi 555 ekor pada tahun 2017. Didapat total skor 46 atau 92% dari total 

maksimal 50, tabel total skor dapat dilihat pada Lampiran 5. Batas skala kontinum 

yang dimulai dari 25 hingga 50, berarti skor persepsi peternak terhadap 

peningkatan populasi ternak berada kategori tinggi. 

                                                                       92% 
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Gambar 6. Skala Kontinum Persepsi Peternak Terhadap Peningkatan Populasi 

Ternak 

Keterangan : 

92% = Perolehan skor persepsi peternak terhadap peningkatan populasi 

ternak   

 

 

 

 

 

 



Tabel 7. Total Skor Persepsi Yang diperoleh dari Indikator Yang dicapai 

No Aspek Nilai 

Maksimal 

Nilai Total 

Skor 

(%) Kriteria  

1. Peningkatan 

Penghasilan 

75 55 73 Tinggi 

2. Peningkatan 

Kesejahteraan 

75 55 73 Tinggi 

3. Teknik 

Pemeliharaan 

75 29 39 Sedang  

4. Peningkatan 

Wawasan 

75 50 67 Tinggi 

5. Perubahan Pola 

Pikir 

75 47 63 Sedang 

6. Peningkatan 

Populasi 

50 46 92 Tinggi 

Jumlah  425 282 407 - 

Rata-rata 71 47 68 Tinggi  

Sumber : Data Primer (2018) 

 

 Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui, bahwa aspek partisipasi yang 

memiliki skor pencapaian/ perolehan paling tinggi adalah aspek peningkatan 

populasi (92%). Hal ini berarti, para peternak merasa optimis bahwa dalam jangka 

waktu lima tahun yang akan datang jumlah ternaknya akan terus meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pesepsi masyarakat terhadap sapi 

Hissar di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : (1) Persepsi peternak terhadap kemampuan usaha 

sapi Hissar meningkatkan penghasilan peternak berada pada kategori sedang, 

karena peternak tidak menggantungkan penghasilan sepenuhnya melalui 

pemeliharaan sapi Hissar. Pemeliharaan sapi Hissar hanya dijadikan sebagai 

tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual, (2) Persepsi peternak terhadap 

kemampuan usaha sapi Hissar meningkatkan kesejahteraan peternak berada pada 

kategori sedang, karena para peternak lebih mengandalkan hasil pertanian untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, (3) Persepsi peternak terhadap teknik 

pemeliharaan sapi Hissar berada pada kategori rendah, karena para peternak lebih 

banyak menggunakan sistem pemeliharaan secara ekstensif yaitu pada pagi hari 

ternak digembalakan dan pada sore menjelang malam hari dikandangkan, (4) 

Persepsi peternak terhadap manfaat penyuluhan/pelatihan untuk meningkatan 

wawasan peternak berada pada kategori sedang, karena para peternak belum 

sepenuhnya menerima atau menerapkan hal baru yang belum pernah diterapkan 

sebelumnya, (5) Persepsi peternak terhadap manfaat penyuluhan/pelatihan untuk 

perubahan pola pikir peternak berada pada kategori sedang, karena para peternak 

masih fanatik dengan tradisi yang ada dan susah menerimah perubahan, (6) 

Persepsi peternak terhadap peningkatan populasi ternak berada pada kategori 

tinggi, karena para peternak optimis dalam meningkatkan jumlah populasi 

ternaknya dalam lima tahun yang akan datang, dan (7) Secara keseluruhan 

(gabungan), tingkat persepsi peternak terhadap sapi Hissar berada pada kategori 

sedang. 
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