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HUBUNGAN ANTARA ASPEK SOSIAL EKONOMI DAN PERSEPSI 

PETERNAK SAPI TERHADAP HASIL PENERAPAN  

TEKNOLOGI INSEMINASI BUATAN 

 DI KOTA MATARAM 

 

ABSTRAK 

Oleh 

Harmoko 

B1D 014 096 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari/mengetahui hubungan 

antara aspek sosial ekonomi terhadap penerapan teknologi inseminasi 

buatan di Kota Mataram. Lokasi penelitian ini di laksanan di beberapa 

Kecematan di Kota Mataram yaitu Kecamatan Sandubaya, Selaparang, 

Mataram, Sekarbele, Ampenan, dengan banyaknya responden yang di ambil 

dari masing-masing Kecematan tersebut adalah 25, 5, 5, 33 dan 12 

responden. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 

cara pengambilan sampel menggunakan tabel bilangan acak. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa tidak ada hubungan jenis kelamin, umur, 

tingkat pendidikan, pekerjaan, dan posisi dalam kelompok peternak dengan 

persepsi terhadap hasil penerapan teknologi Inseminasi Buatan di Kota 

Mataram, Namu yang ada hubungan adalah pengalaman dan pendapatan 

peternak dengan persepsi terhadap hasil psenerapan teknologi Inseminasi 

Buatan di Kota Mataram. Pelaksanaan IB pada bulan Juli di beberapa 

Kecamatan di Kota Mataram yaitu Kecamatan Ampenan sebanyak 13 kali, 

Sekarbele sebanyak 32 kali, Sandubaya sebanyak 15 kali, Mataram 

sebanyak 2 kali dan Selaparang sebanyak 5 kali.  

 

Kata Kunci: Inseminasi Buatan, Persepsi Peternak, dan Sosial Ekonomi. 
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PENDAHULUAN 

Secara Nasional Nusa Tenggara Barat berperan strategis sebagai 

daerah sumber bibit dan ternak potong Nasional. Kontribusi Nusa Tenggara 

Barat dalam penyediaan bibit sapi rata-rata 12 ribu ekor pertahun untuk 18 

Provinsi se-Indonesia. Dukungan Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap 

Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau 

(PSDS/K) tahun 2014 mencapai 31.728 ton. Secara historis Provinsi Nusa 

Tenggara Barat merupakan daerah pengeksport sapi dan kerbau ke 

Hongkong dan Singapura. Hanya saja sejak tahun 1978 kegiatan eksport 

tersebut terhenti karena adanya kebijakan nasional untuk pemenuhan 

kebutuhan dalam negeri (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi 

NTB, 2014). 

Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi, 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), meluncurkan 

program Bumi Sejuta Sapi (BSS) yang pelaksanaannya mulai Tahun 2009. 

Program ini merupakan program percepatan berbasis inovasi dan nilai 

tambah, dengan harapan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas 

sapi sesuai daya dukung wilayah. Dukungan Pemerintah melalui 

kebijakannya untuk pengembangan peternakan telah memberikan hasil yang 

cukup baik, dapat diukur melalui laju pertumbuhan populasi, hampir merata 

di seluruh wilayah.  

Program NTB BSS adalah program percepatan (akselerasi) 

pengembangan peternakan sapi dengan lebih mengutamakan pemberdayaan 

sumberdaya lokal dengan tujuan agar sesegera mungkin dapat tercapai 

populasi optimal sesuai dengan daya dukung wilayah sehingga peternakan 

sapi di NTB dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan 

masyarakat pedesaan, memenuhi kebutuhan daging nasional, memenuhi 

permintaan bibit sapi bagi daerah-daerah lain, dan memenuhi kebutuhan 

konsumsi daging dalam daerah. Dengan demikian, secara tidak langsung 

peternakan sapi diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak atau 

pengungkit sector ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan 
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perekonomian, kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat (Pemda 

NTB, 2009). 

Inseminasi Buatan (IB) sebagai salah satu teknologi yang 

diperkenalkan kepada peternak merupakan suatu program yang ditujukan 

untuk meningkatkan produksi ternak sekaligus pendapatan peternak. Dalam 

hal ini, berarti bahwa usaha ternak telah memanfaatkan metode-metode atau 

teknologi yang senantiasa berubah ke arah yang lebih efisien. IB merupakan 

salah satu teknologi dalam reproduksi ternak yang telah lama diaplikasikan 

di masyarakat dan berhasil meningkatkan mutu genetik ternak, akan tetapi 

masih banyak hal-hal di dalam aplikasi IB yang belum dilakukan sehingga 

berdampak pada kegagalan untuk peningkatan mutu genetik tetapi lebih 

tragis lagi adalah penyebab terjadinya penurunan populasi ternak yang 

disebabkan oleh panjangnya jarak beranak (Susilawati, 2013) 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2018 di Kota 

Mataram, Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode survey yaitu metode penelitian yang berusaha menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, sehingga 

penelitian ini juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi 

(Achmadi dan Narbuko, 2003).  

Penelitian ini dilakukan dengan survey yang bersifat deskripsif, yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran 

tentang suatu keadaan secara objektif. Penentuan responden dilakukan 

dengan menggunakan teknik Slovin menurut Sugiyono (2011). Sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2016). Cara 

pengambilan sampel yaitu responden yang akan dijadikan sebagai sampel 

dalam penelitian ini mengacu pada jumlah populasi yang telah ditentukan. 

Menurut Bungin (2010) untuk menentukan jumlah sampel dapat 

menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:  
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Rumus slovin :     
 

       
  

Dimana :  

   n : Ukuran Sampel  

 N : Ukuran Populasi Sampel 

 D : Estimasi Kesalahan 10 % 

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :  
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   n = 79,4 di bulatkan menjadi 80 sampel  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

 

Provinsi NTB terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan 

Pulau Sumbawa. Kota Mataram sebagai ibukota administrasi Provinsi NTB 

terletak di Pulau Lombok. Awal terbentuknya Kota Mataram ditandai 

dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 tentang 

Pembentukan Kota Administratif Mataram. Kemudian berubah status 

menjadi Kotamadya Mataram berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1993 dengan luas wilayah 61,30 km² (6.130 Ha). Pada 2007 Kota Mataram 

mengalami pemekaran wilayah dari tiga kecamatan dan 23 kelurahan 

menjadi enam kecamatan dan 50 kelurahan. Secara geografis Kota Mataram 

terletak pada posisi 116’’04’–116’’10’ Bujur Timur, dan 08’33’– 08’38’ 

(Mataram Dalam Angka, 2017). Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah Kota Mataram  

Wilayah Batas Wilayah  

Utara  Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten 

Lombok Barat  

Selatan  Kecamatan Labu Api, Kabupaten 

Lombok Barat  

Barat  Selat Lombok  

Timur  Kecamatan Narmada, Kabupaten 

Lombok Barat  

 

Luas wilayah Kota Mataram adalah 61,30 Km2, yang terbagi dalam 

6 Kecamatan. Kecamatan terluas adalah Selaparang yaitu sebesar 10,77 

Km2, disusul Kecamatan Mataram dengan luas wilayah 10,77 Km2. 

Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 9,46 

Km2 (Mataram Dalam Angka, 2017). Selengkapnya luas masing-masing 

wilayah kecamatan di Kota Mataram sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Luas Wilayah Kota Mataram Menurut Kecamatan 
No  Kecamatan  Luas (Ha)  Persentase% 

1 Ampenan  946  15,43  

2 Sekarbele  1.032  16,84  

3 Mataram  1.076  17,55  

4 Selaparang  1.077  17,57  

5 Cakranegara  967  15,77  

6 Sandubaya  1.032  16,84  

Jumlah   100 6.130                         

 

4.2 Gambaran Umum Pelaksanaan IB di Kota Mataram 

Inseminasi buatan telah dilakukan sejak 30 tahun yang lalu di NTB 

dengan maksud untuk meningkatkan reproduktivitas dan reproduktivitas 

sapi Bali, namun demikian hingga sekarang produktivitas dan 

reproduktivitas sapi di NTB masih relatif rendah. Untuk pelaksanaan 

inseminasi fasilitas dan infrastruktur pendukung semestinya sudah tersedia 

dengan pengembangan pelaksanaan yang telah dikerjakan selama 30 tahun. 

Di samping itu semen beku sapi Bali dan semen sapi impor tersedia di NTB 

untuk mendukung pelaksanaan inseminasi buatan. Bila dibanding dengan 
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hasil kelahiran pedet jumlah realisasi inseminasi buatan dan jumlah akseptor 

relatif sangat tinggi, oleh karena itu diperkirakan masih terdapat ruang untuk 

meningkatkan jumlah anak yang lahir dari hasil IB (Dradjat, et al. 2014). 

Pelaksanaan IB pada bulan Juli di beberapa Kecamatan di Kota 

Mataram yaitu Kecamatan Ampenan sebanyak 13 kali, Sekarbele sebanyak 

32 kali, Sandubaya sebanyak 15 kali, Mataram sebanyak 2 kali dan 

Selaparang sebanyak 5 kali (Dinas Pertanian Kota Mataram, 2018).   

  

4.3 Hubungan Jenis Kelamin dengan Persepsi Peternak Sapi terhadap Hasil 

Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan 

Tabel 4.3 Tabulasi Silang Hubungan Jenis Kelamin dengan Persepsi 

Peternak Sapi terhadap Hasil Penerapan Teknologi Inseminasi 

Buatan 

Jenis Kelamin 
Persepsi 

Total 
SS S N TS STS 

Laki-laki 2 70 0 5 0 77 

Perempuan 0 3 0 0 0 3 

Total 2 73 0 5 0 80 

 

 Sumber: Hasil Analisis Data, 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 77 peternak berjenis kelamin 

laki-laki sebagian besar memberikan tanggapan setuju terhadap hasil 

penerapan teknologi inseminasi buatan, hanya 2 peternak yang memberikan 

tanggapan sangat setuju dan 5  peternak memberikan tanggapan tidak setuju. 

Sedangkan dari 3 peternak perempuan, semuanya memberikan tanggapan 

setuju terhadap hasil penerapan teknologi inseminasi buatan.  

Perbedaan jenis kelamin tidak mempengaruhi persepsi seseorang 

terhadap hasil penerapan teknologi tersebut. Adapun respon perempuan 

yang hanya membantu dalam usaha peternakan/petaniyang digeluti 

suaminya, sehingga perempuan selain sebagai IRT (Ibu Rumah Tangga) 

juga bekerja sampingan seperti bertani. Dimana kenyataannya laki-laki lebih 

aktif dalam menjalankan usaha ternak dan laki-laki juga bekerja lapang, 

sebab kebanyakan laki-lakilah yang sebagai kepala rumah tangga sekaligus 

jadi sumber mata pencaharian keluarga. Sedangkan, perempuan lebih 

banyak mengurus rumah dan anak-anaknya (Sirajudin, et al. 2014). Hal ini 
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membuktikan bahwa jenis kelamin juga sangat menentukan pelaksanaan 

usaha ternak sapi, dimana tenaga laki-laki jauh lebih besar/kuat di banding 

tenaga perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anonim (2018) yang 

menyatakan bahwa faktor jenis kelamin tenaga kerja menunjukkan bahwa, 

tenaga kerja laki-laki mempunyai tingkat partisipasi lebih tinggi bila 

dibandingkan tenaga kerja perempuan. 

 

4.4 Hubungan Umur dengan Persepsi Peternak Sapi terhadap Hasil 

Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan 

Tabel 4.4 Tabulasi Silang Hubungan Umur dengan Persepsi Peternak Sapi 

terhadap Hasil Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan 

Umur 
Persepsi 

Total 
SS S N TS STS 

21-30 0 6 0 1 0 7 

31-40 0 13 0 1 0 14 

41-50 1 28 0 0 0 29 

51-60 0 17 0 3 0 20 

61-70 1 8 0 0 0 9 

71-80 0 1 0 0 0 1 

Total 2 73 0 5 0 80 

X
2
 : 9,669 ; Sig.: 0,470 

 Sumber: Hasil Analisis Data, 2018 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian peternak berada pada 

kategori umur 41-50 tahun yakni sebanyak 29 peternak. Sebagian besar 

memberikan tanggapan setuju penerapan teknologi inseminasi buatan. 

Responden dengan kategori umur 51-60 tahun adalah sebanyak 20 peternak 

dimana sebagian besar memberikan tanggapan setuju yakni sebanyak 17 

peternak. Responden dengan kategori umur 61-70 adalah sebanyak 9 

peternak dimana sebagian besar memberikan tanggapan setuju sebanyak 8 

peternak. Responden dengan umur 71-80 hanya sebanyak 1 peternak dan 

memberikan tanggapan setuju.  

Hasil uji Chi-square (X
2
) menunjukkan nilai X

2
 sebesar 9,669 

dengan nilai sigma sebesar 0,470. Karena nilai sigma > 0,05, maka 

keputusan yang diambil adalah menerima Ho. Hal ini berarti bahwa tidak 
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ada hubungan umur dengan persepsi terhadap penerapan teknologi 

inseminasi buatan di Kota Mataram. Dengan kata lain perbedaan umur 

peternak tidak mempengaruhi persepsi peternak terhadap hasil penerapan 

teknologi inseminasi buatan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan pendapat 

Damsar (2002) dalam sirajuddin (2014) yang menyatakan bahwa umur 

seseorang pada umumnya dapat mempengaruhi aktivitas petani dalam 

mengelola usaha ternaknya dalam hal ini mempengaruhi kondisi fisik dan 

kemampuan berfikir, semakin muda umur petani, maka cenderung memiliki 

sifat yang kuat dan dinamis dalam mengelola usaha ternaknya, sehingga 

mampu bekerja lebih kuat dari peternak yang sudah berumur tua. Saragih 

(2000) juga berpendapat bahwa usia mempunyai pengaruh terhadap 

produktivitas kerja pada jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga fisisk. 

Umur peternak mempengaruhi persepsi peternak terhadap penerimaan suatu 

inovasi baru. Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan Damsar (2002) 

dalam sirajuddin (2014) karna metode penelitian yang digunakan berbeda. 

Metode yang digunakan Sirajuddin (2014) yaitu dengan cara melakukan 

kegiatan sosialisasi dan palatihan IB.  

Komposisi penduduk Kota Mataram didominasi oleh penduduk usia 

muda atau penduduk yang masih produktif. Dimana jumlah penduduk 

kelompok 20-24 tahun. Jumlah penduduk usia 20-24 tahun berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik Kota Mataram 2016 berjumlah 57,742 lebih besar 

dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Selain itu kelompok usia 15-

19 tahun juga cukup besar dalam komposisi penduduk Kota Mataram. Pada 

kelompok usia 15-19 tahun merupakan usia sekolah, Hal ini memerlukan 

perhatian khusus dari Pemerintah Kota Mataram terkait pemenuhan fasilitas 

pendidikan (BPS NTB, 2016). Semakin bertambah usia peternak akan 

mempengaruhi terhadap menurunnya kemampuan fisik peternak sehingga 

produktivitas tenaga kerjanya juga menurun dan persepsi peternak terhadap 

suatu inovasi dipengaruhi oleh umur peternak. 
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4.5 Hubungan Pendidikan dengan Persepsi Peternak Sapi terhadap Hasil 

Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan 

 Tabel 4.5 Tabulasi Silang Hubungan Pendidikan dengan Persepsi Peternak 

Sapi terhadap Hasil Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan 

Pendidikan 
Persepsi 

Total 
SS S N TS STS 

BH 1 40 0 3 0 44 

SD 0 19 0 2 0 21 

SMP 1 8 0 0 0 9 

SMA 0 6 0 0 0 6 

Total 2 73 0 5 0 80 

Persentase X
2
 : 4,732; Sig.: 0,579 

 Sumber: Hasil Analisis Data, 2018 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian peternak berpendidikan 

Buta Huru (BH) yakni sebanyak 44 peternak. Dari 44 peternak BH, 

sebagian besar memberikan tanggapan setuju terhadap hasil penerapan 

teknologi inseminasi buatan yakni sebanyak 40. Terdapat 21 peternak 

dengan pendidikan SD dimana sebagian besar memberikan tanggapan setuju 

yakni sebanyak 19 responden. Responden dengan pendidikan SMP adalah 

sebanyak 9 peternak dimana semuanya memberikan tanggapan setuju. 

Responden dengan pendidikan SMA adalah sebanyak 6 peternak dimana 

semuanya memberikan tanggapan setuju.  

Hasil uji Chi-square (X
2
) menunjukkan nilai X

2
 sebesar 4,732 

dengan nilai sigma sebesar 0,579. Karena nilai sigma > 0,05, maka 

keputusan yang diambil adalah menerima Ho. Hal ini berarti bahwa tidak 

ada hubungan pendidikan dengan persepsi terhadap hasil penerapan 

teknologi inseminasi buatan di Kota Mataram. Dengan kata lain perbedaan 

tingkat pendidikan peternak tidak mempengaruhi persepsi peternak terhadap 

hasil penerapan teknologi inseminasi buatan di Kota Mataram.  

Mubyarto (1986) dalam Syahirul (2017) Tingkat pendidikan 

peternak akan mempengaruhi pola berpikir, kemampuan belajar, dan taraf 

intelektual. Dengan pendidikan formal maupun informal maka peternak 

akan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sehingga lebih mudah 

merespon suatu onovasi yang menguntungkan bagi usahanya. Demikian 
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pula dengan peternak yang pengalaman beternaknya cukup lama akan lebih 

mudah menerima inovasi (Margono dan Asngari, 1969). 

Notoatmojo  (2003) menyatakan  bahwa  tingkat  pendidikan  

seseorang berpengaruh  dalam  memberikan  respon  terhadap  sesuatu  yang  

datang  dari  luar.  Seseorang  yang mempunyai  tingkat  pendidikan  tinggi  

akan  memberikan  respon  yang  lebih  rasional dalam menilai suatu objek 

daripada mereka yang berpendidikan lebih rendah atau sedang. Menurut  

Slamet  (2003)  pendidikan merupakan  suatu  faktor  penting  bagi 

kehidupan  manusia.  Pendidikan  merupakan proses  pembentukan  pribadi  

seseorang. Melalui  pendidikan  seseorang  akan memperoleh  pengetahuan,  

sikap  dan keterampilan  baru.  Tingkat  pendidikan  akan mempengaruhi 

nilai-nilai yang dianutnya, cara berfikir,  cara  pandang  bahkan  persepsinya 

terhadap suatu masalah. 

Tingkat pendidikan yang tinggi akan mempermudah untuk berpikir 

secara rasional dan lebih terbuka dalam menerima hal-hal baru, terutama 

yang bermanfaat dalam usaha ternak sapi potong. Rendahnya tingkat 

pendidikan akan berpeluang rendahnya adopsi teknologi dan mempengaruhi 

persepsi peternak terhadap suatu inovasi baru. Melalui pendidikan petani 

mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan cara baru dalam melakukan 

kegiatan usaha sehingga dengan pendidikan yang lebih tinggi hasil juga 

lebih baik (Mosher, 1987). 

Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan Mosher (1987) dalam 

Dewi Hastuti (2008) karna metode penelitian yang digunakan berbeda. 

Metode yang digunakan Dewi Hastuti (2008) yaitu dengan cara 

mengevaluasi keberhasilan IB digunakan angka konsepsi (A.K) dan S/C 

yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

 

Jumlah betina bunting yang di diagnosis secara rektal 

A.K (%) = ---------------------------------------------------------------- 

Jumlah seluruh betina yang diinseminasi S/C = berapakali IB sampai induk 

betina bunting. 
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4.6 Hubungan Pekerjaan dengan Persepsi Peternak Sapi terhadap Hasil 

Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan 

Tabel 4.6 Tabulasi Silang Hubungan Pekerjaan dengan Persepsi Peternak 

Sapi terhadap Hasil Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan 

Pekerjaan 
Persepsi 

Total 
SS S N TS STS 

Tani 0 16 0 2 0 18 

Peternak 1 23 0 3 0 27 

Buruh 1 34 0 0 0 35 

Total 2 73 0 5 0 80 

X
2
 : 4,766; Sig.: 0,312 

 Sumber: Hasil Analisis Data, 2018 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian peternak bekerja sebagai 

buruh yakni sebanyak 35 peternak. Dari 35 peternak dengan pekerjaan 

sebagai buruh, sebagian besar memberikan tanggapan setuju terhadap 

penerapan teknologi inseminasi buatan yakni sebanyak 34 peternak. 

Terdapat 18 peternak dengan pekerjaan sebagai petani dimana sebagian 

besar memberikan tanggapan setuju yakni sebanyak 16 peternak. Responden 

dengan pekerjaan sebagai petani adalah sebanyak 18 peternak dimana 

sebagian besar memberikan tanggapan setuju yakni sebanyak 16 peternak.  

Hasil uji Chi-square (X
2
) menunjukkan nilai X

2
 sebesar 4,766 

dengan nilai sigma sebesar 0,312. Karena nilai sigma > 0,05, maka 

keputusan yang diambil adalah menerima Ho. Hal ini berarti bahwa tidak 

ada hubungan pekerjaan dengan persepsi terhadap penerapan teknologi 

inseminasi buatan di Kota Mataram. Dengan kata lain perbedaan pekerjaan 

tidak mempengaruhi persepsi peternak terhadap hasil penerapan teknologi 

inseminasi buatan di Kota Mataram. 

Sehari-hari responden IB sebagian besar bekerja sebagai buruh dan 

petani, hal ini menunjukkan bahwa peternak lebih banyak menggantungkan 

kebutuhan hidupnya dicukupi dari hasil pertaniannya, beternak hanya 

sebagai pekerjaan sampingan hal ini menyebabkan ternak kurang 

memperoleh perhatian serius sebagaimana pertanian. Keuntungan usaha 

beternak bagi petani adalah dapat menyediakan pakan hijauan dari limbah 

pertaniannya sehingga mengurangi biaya produksi serta mendapatkan pupuk 



12 

 

dari kotoran ternaknya untuk lahan pertanianya. Hal ini sesuai yang 

dikatakan Sabrani (1989) bahwa untuk menghadapi resiko usaha seperti 

kegagalan produksi, petani melakukan diversifikasi dan melakukan usaha 

sambilan sebagai salah satu sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangganya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Soegiharto (2004) dalam Dewi 

Hastuti (2008) mendefinisikan tenaga kerja sebagai penduduk berumur 15 

tahun atau lebih dan potret tenagah kerja di sektor pertanian distribusi 

tingkat umur petani cenderung berusia lanjut. Sehingga untuk mencari tahu 

tentang teknologi dan menanggapinya belum antusias. Idealnya semakin 

tinggi pekrjaan semakin tinggi pula respon terhadap teknologi.  

Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan Soegiharto (2014) 

dalam Dewi Hastuti (2008) karna metode penelitian yang digunakan 

berbeda. Metode yang digunakan Dewi Hastuti (2008) yaitu dengan cara 

mengevaluasi keberhasilan IB digunakan angka konsepsi (A.K) dan S/C 

yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

 

Jumlah betina bunting yang di diagnosis secara rektal 

A.K (%) = ---------------------------------------------------------------- 

Jumlah seluruh betina yang diinseminasi S/C = berapakali IB sampai induk 

betina bunting. 

 

4.7 Hubungan Posisi dalam Kelompok Peternak dengan Persepsi Peternak 

Sapi terhadap Hasil Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan 

Tabel 4.5  Tabulasi Silang Hubungan Posisi dalam Kelompok Peternak 

dengan Persepsi Peternak Sapi terhadap Hasil Penerapan 

Teknologi Inseminasi Buatan 

Posisi 
Persepsi 

Total 
SS S N TS STS 

Anggota  1 63 0 5 0 69 

Pengurus biasa 0 1 0 0 0 1 

Ketua 1 5 0 0 0 6 

Sekretaris 0 1 0 0 0 1 

Bendahara 0 3 0 0 0 3 

Total 2 73 0 5 0 80 

X
2
 : 6,127; Sig.: 0,633 

 Sumber: Hasil Analisis Data, 2018 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian responden adalah 

berposisi sebagai anggota dalam kelompok peternak yakni sebanyak 69 

peternak. Dari 69 peternak dengan posisi sebagai anggota, sebagian besar 

memberikan tanggapan setuju terhadap hasil penerapan teknologi 

inseminasi buatan yakni sebanyak 63 peternak. Terdapat 6 responden 

dengan posisi sebagai ketua kelompok dimana sebagian besar memberikan 

tanggapan setuju yakni sebanyak 5 peternak. Responden dengan posisi 

sebagai pengurus biasa dan sekretaris adalah masing-masing sebanyak 1 

responden dan memberikan tanggapan setuju. Sedangkan responden dengan 

posisi sebagai bendahara adalah sebanyak 3 peternak, dimana semuanya 

memberikan tanggapan setuju terhadap hasil inseminasi buatan.  

Hasil uji Chi-square (X
2
) menunjukkan nilai X

2
 sebesar 6,127 

dengan nilai sigma sebesar 0,633. Karena nilai sigma > 0,05, maka 

keputusan yang diambil adalah menerima Ho. Hal ini berarti bahwa tidak 

ada hubungan posisi dalam kelompok dengan persepsi peternak terhadap 

hasil penerapan teknologi inseminasi buatan di Kota Mataram. Dengan kata 

lain perbedaan posisi dalam kelompok tidak mempengaruhi persepsi 

peternak terhadap hasil penerapan teknologi inseminasi buatan di Kota 

Mataram. 

 

4.8 Hubungan Pengalaman Beternak dengan Persepsi Peternak Sapi 

terhadap Hasil Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan 

Tabel 4.6  Tabulasi Silang Hubungan Pengalaman Beternak dengan Persepsi 

Peternak Sapi terhadap Hasil Penerapan Teknologi Inseminasi 

Buatan 

 

Pengalaman 
Persepsi 

Total 
SS S N TS STS 

<=10 tahun 0 18 0 4 0 22 

>10 - 20 tahun 0 30 0 0 0 30 

>20 - 30 tahun 1 13 0 1 0 15 

>30 - 40 tahun 0 9 0 0 0 9 

>40 tahun 1 3 0 0 0 4 

Total 2 73 0 5 0 80 

 Sumber: Hasil Analisis Data, 2018 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah 

memiliki kategori pengalaman beternak >10-20 tahun yakni sebanyak 30 

peternak. Dari 30 peternak dengan pengalaman >10-20 tahun, semua 

memberikan tanggapan setuju terhadap hasil penerapan teknologi 

inseminasi buatan. Terdapat 22 peternak dengan pengalaman ≤10 tahun 

dimana sebagian besar memberikan tanggapan setuju terhadap hasil 

inseminasi buatan yakni sebanyak 18 peternak. Responden dengan dengan 

pengalaman >20-30 tahun adalah sebanyak 15 peternak, dimana sebagian 

besar memberikan tanggapan setuju yakni sebanyak 13 peternak. Responden 

dengan pengalaman >30-40 tahun adalah sebanyak 9 peternak, dimana 

semuanya memberikan tanggapan setuju terhadap hasil inseminasi buatan. 

Jumlah responden dengan pengalaman >40 tahun adalah sebanyak 4 

peternak, dimana sebagian besar memberikan tanggapan setuju yakni 

sebanyak 3 peternak.  

Hasil uji Chi-square (X
2
) menunjukkan nilai X

2
 sebesar 19,062 

dengan nilai sigma sebesar 0,015. Karena nilai sigma < 0,05, maka 

keputusan yang diambil adalah menerima H1. Hal ini berarti bahwa ada 

hubungan pengalaman dengan persepsi peternak terhadap hasil penerapan 

teknologi inseminasi buatan di Kota Mataram. Dengan kata lain perbedaan 

pengalaman dalam kelompok mempengaruhi persepsi peternak terhadap 

hasil penerapan teknologi inseminasi buatan di Kota Mataram. 

Pengalaman  beternak  cukup  berpengaruh  terhadap penerapan 

teknologi inseminasi buatan, hal tersebut di sebabkan peternak ingin 

menerapkan teknologi IB karena selama ini sebagian besar responden 

menggunakan perkawinan secara alami, namun sikap  peternak  sangatlah  

lemah  karena  belum  bisa  membandingkan  antara  perkawinan  yang 

menggunakan  teknologi  dengan  perkawinan  secara  alami. Makmur  

(2001)  yang  menyatakan  bahwa pengalaman  seseorang  akan memberikan 

kontribusi  terhadap minat dan harapannya  untuk belajar  lebih banyak. 

Pengalaman beternak responden mengambarkan lamanya berusaha 

dalam usaha ternaknya dan umumnya bersifat turun-temurun yang 

diwariskan dari orang tuanya maupun lingkungan sekitarnya. Umumnya 
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pengalaman peternak berkorelasi positif terhadap produktivitas, dimana 

semakin lama pengalaman beternak maka produktivitasnya yang 

dihasilkannya pun semakin bertambah, karena semakin tinggi tingkat 

pengalaman beternak, maka ketrampilan dan sikpa terhadap usaha ternak 

yang dikelolanya akan semakin baik (Kusnadi et al., 1983). 

 

4.9 Hubungan Pendapatan dengan Persepsi Peternak Sapi terhadap Hasil 

Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan 

Tabel 4.7  Tabulasi Silang Hubungan Pendapatan dengan Persepsi Peternak 

Sapi terhadap Hasil Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan 

Pendapatan 

per Tahun  

Persepsi 
Total 

SS S N TS STS 

<=3 juta 1 53 0 3 0 57 

>3 - 6 juta 0 19 0 2 0 21 

>6 - 9 juta 0 0 0 0 0 0 

>9 - 12 juta 0 1 0 0 0 1 

>12 juta 1 0 0 0 0 1 

Total 2 73 0 5 0 80 

X
2
 : 40,217; Sig.: 0,000 

 Sumber: Hasil Analisis Data, 2018 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian responden adalah 

memiliki kategori pendapatan ≤3 juta per tahun yakni sebanyak 57 peternak. 

Dari 57 peternak dengan pendapatan ≤3 juta per tahun, sebagian besar 

memberikan tanggapan setuju terhadap hasil penerapan teknologi 

inseminasi buatan yakni sebanyak 53 peternak. Terdapat 21 peternak dengan 

pendapatan >3-6 juta per tahun dimana sebagian besar memberikan 

tanggapan setuju terhadap hasil inseminasi buatan yakni sebanyak 19 

peternak. Responden dengan dengan pendapatan >9-12 juta per tahun dan 

>12  juta per tahun adalah masing-masing sebanyak 1 responden, dimana 

peternak dengan pendapatan >9-12 juta per tahun memberikan tanggapan 

setuju dan responden dengan pendapatan >12 per tahun memberikan 

tanggapan sangat setuju.  

Upah kerja merupakan daya tarik bagi para pencari kerja baik dari 

daerah tersebut maupun pencari kerja dari luar daerah. Pada umumnya upah 
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kerja di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah 

pedesaan. Sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram 

menjadi tempat tujuan sebagian besar para pencari kerja. Setiap tahun upah 

minimum di Kota Mataram selalu mengalami peningkatan seiing dengan 

kenaikan biaya kebutuhan hidup. Pada tahun 2015, Upah Minimum Kota 

Mataram adalah sebesar Rp. 1.405.000/bulan Upah minimum di Kota 

Mataram lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi NTB yaitu Rp. 

1.330.000/bulan (BPS NTB, 2016)  

Hasil uji Chi-square (X
2
) menunjukkan nilai X

2
 sebesar 19,062 

dengan nilai sigma sebesar 0,015. Karena nilai sigma < 0,05, maka 

keputusan yang diambil adalah menerima Ha. Hal ini berarti bahwa ada 

hubungan pengalaman dengan persepsi peternak terhadap hasil penerapan 

teknologi inseminasi buatan di Kota Mataram. Dengan kata lain perbedaan 

pendapatan dalam kelompok mempengaruhi persepsi peternak terhadap 

hasil penerapan teknologi inseminasi buatan di Kota Mataram. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Bordenove (1972) yang menyatakan 

status ekonomi mempunyai pengaruh besar terhadap persepsi tentang 

inovasi teknologi buatan. Didukung pula oleh pendapat Gonzales (1984) 

bahwa peternak yang mem punyai sumberdaya uang lebih banyak akan 

menilai baik suatu inovasi termasuk teknologi inseminasi buatan. Dari  sisi  

tingkat  pendapatan, penelitian  Endah  Novita  (2015) mengungkapkan 

bahwa tingkat pendapatan merupakan  salah  satu  faktor  yang mempunyai  

pengaruh  terhadap  persepsi seseorang dalam menilai hasil dari inseminasi 

buatan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan hasil penelitian, 

maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pengalaman, pendapatan, pendidikan, umur, jenis kelamin dan posisi 

dalam kandang kelompok ternak merupakan aspek sosial ekonomi dalam 

usaha pemeliharaan ternak sapi di Kota Mataram. 
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2. Persepsi peternak terhadap IB Sangat Setuju (2 Responden), Setuju (73) 

 dan Tidak Setuju (5). 

3. Ada hubungan pengalaman dan pendapatan peternak dengan persepsi 

 terhadap hasil psenerapan teknologi inseminasi buatan di Kota Mataram. 
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