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KONTRIBUSI USAHA TERNAK SAPI SISTEM KADASAN TERHADAP 

PENGHASILAN KELUARGA MASYARAKAT PESISIR 

(Studi Kasus di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat) 

 

 

ABSTRAK 

 

Oleh 

 

MUJITAHID 

B1D013174 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui besar penghasilan keluarga, 

(2) mengetahui kontribusi usaha ternak sapi sistem kadasan terhadap penghasilan 

keluarga, dan (3) mengetahui korelasi antara kontribusi usaha ternak sapi sistem 

kadasan  dengan penghasilan keluarga. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode survei dan dilaksanakan di Kecamatan Lembar Kabupaten 

Lombok Barat pada bulan Januari 2018. Penentuan sampel responden dilakukan 

secara purposive yaitu diambil 30 peternak. Variabel yang diamati yaitu variabel 

pokok dan variabel penunjang. Variabel pokok terdiri dari : (1) input/output dalam 

usaha pembuatan garam, (2) input/output dalam usaha melaut, dan (3) 

input/output dalam usaha ternak sapi sistem kadasan, sedangkan variabel 

penunjang terdiri dari : (1) keadaan umum daerah penelitian, dan (2) karakteristik 

responden. Hasil penelitian menunjukan : (1) penghasilan keluarga rata-rata 

sebesar Rp 53.376.881/keluarga/tahun, (2) kontribusi usaha ternak sapi sistem 

kadasan terhadap penghasilan keluarga rata-rata sebesar Rp 1.140.069/tahun atau 

sebesar 2,14%, dan (3) korelasi antara kontribusi usaha ternak sapi sistem kadasan  

dengan penghasilan keluarga menunjukan korelasi positif, dengan koefisien 

korelasi 0,4. 

 

Kata kunci : Kontribusi, ternak sapi sistem kadasan, dan penghasilan     

keluarga 
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CONTRIBUTION OF CATTLE LIVESTOCK SYSTEM BUSINESS TO 

FAMILY INCOME OF COASTAL SOCIETY 

(Case Study in Lembar Sub-District Of West Lombok Regency) 

 

 

ABSRTACT 

 

By  

 

MUJITAHID 

B1D013174 
 

This study aims to : (1) knowing  the family's income, (2) to know the 

contribution of cattle breeding system to family income, and (3) to know the 

correlation between the contribution of cattle breeding system to family income. 

This research was conducted by using survey method and implemented in Lembar 

Subdistrict West Lombok Regency in January 2018. Determination of respondent 

sample was conducted by purposive sampling taken 30 farmers. The variables 

observed are the principal variable and the supporting variable. The main 

variables consist of : (1) input/output in the business of salt production, (2) 

input/output in the sea business, and (3) input/output in cattle breeding system, 

while the supporting variable consists of : (1) general area of research, and (2) 

characteristics of respondents. The results of the study showed : (1) the average 

family income of Rp 53,376,881/family/year, (2) the contribution of cattle 

breeding system to family income of Rp 1,140,069/year or 2.14%, and (3) the 

correlation between the contribution of cattle breeding system to family income 

showed a positive correlation, with a correlation coefficient of 0,4. 
 

Keywords: Contribution, cattle breeding system, and family income 
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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 sapi dikelola oleh peternak rakyat dengan keuletan dan kemampuan 

seadanya oleh peternak rakyat. Tidak jarang pekerjaan usaha ternak sapi 

dilakukan karena tidak ada pekerjaan lain yang dapat dilakukan dan merupakan 

pekerjaan sambilan (Setiawan, dkk., 2014). Peternakan yang tangguh memerlukan 

kerja keras, keuletan dan kemauan yang kuat dari peternak itu sendiri supaya 

tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Menurut Suratiyah (2009) dalam Setiawan, 

dkk., (2014), keberhasilan yang ingin dicapai akan memacu motivasi peternak 

untuk terus berusaha memelihara ternak sapi secara terus menerus dan bahkan 

bisa menjadi mata pencaharian utama. Usaha ternak sapi dapat dikatakan berhasil 

apabila telah memberikan kontribusi pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan 

hidup peternak sehari-hari. Pengelolaan dan pemeliharaan sapi potong adalah 

salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga (Abidin, 2002).  

Petani peternak di daerah ini umumnya merupakan petani peternak kecil dengan 

kepemilikan ternak satu hingga dua ekor dan menjadikan usaha ternak sapi 

sebagai pendamping bagi usaha lain yang dilakukan. 

 Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang potensial untuk 

pengembangan usaha ternak sapi. Berdasarkan data pada tahun 2017  populasi 

ternak sapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2013 sampai 2016 

mengalami kenaikan, yaitu 1.002.731 ekor pada tahun 2013, 1.013.793 ekor pada 

tahun 2014, 1.055.013 ekor pada tahun 2015, dan 1.095.719 ekor pada tahun 

2016, dengan persentase kenaikan pertahunnya sebesar 9,2 persen. 

 Kabupaten Lombok Barat merupakan salah  satu kabupaten di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dengan  keadaan geogrfisnya dapat dikatakan 

menguntungkan karena pemandangan yang indah, tanah yang subur serta 

melimpahnya cadangan air sehingga sangat potensial untuk pengembangan 

peternakan sapi. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan 

Kabupaten Lombok Barat, populasi ternak sapi selama empat tahun terakhir 
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(2013-2016), yaitu 88.485 ekor pada tahun 2013, 84.008 ekor pada tahun 2014, 

90.704 ekor pada tahun 2015, dan 98.381 ekor pada tahun 2016, dengan populasi 

rata-rata sebanyak 90.395 ekor per tahun. 

 Kecamatan Lembar merupakan salah satu dari 10 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Lombok Barat dengan populasi ternak sapi paling banyak dari 

kecamatan lainnya. Dari data Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan 

Kecamatan Lembar tahun 2017, jumlah sapi pada tahun 2015 adalah 24.981ekor 

dan tahun 2016 meningkat menjadi 26.365 ekor. Kecamatan Lembar berada di 

bagian Selatan Lombok Barat yang berbatasan lansung dengan pesisir, sehingga 

sebagian besar mata pencaharian masyarakat yang ada di Kecamatan Lembar 

adalah sebagai nelayan. Selain sebagai nelayan, masyarakat pesisir Kecamatan 

Lembar juga rata-rata sebagai pengrajin garam. Usaha pembuatan garam 

merupakan alternatif yang sesuai bagi nelayan yang ada di daerah pesisir karena 

usaha garam ini memiliki beberapa kelebihan, seperti mudah dalam 

pembuatannya, harga bahan baku yang relatif murah, tidak membutuhkan waktu 

yang lama dalam pembuatannya serta dapat mendatangkan hasil dalam waktu 

yang singkat.  

Selain usaha pembuatan garam, untuk menambah penghasilan keluarga 

masyarakat pesisir di Kecamatan Lembar juga banyak yang memelihara ternak 

sapi dengan sistem kadasan. Beternak sapi dengan sistem kadasan juga bisa 

mendatangkan hasil walaupun dalam jangka waktu yang relatif lama. Oleh karena 

itu, motivasi masyarakat memelihara ternak sapi sistem kadasan adalah sebagai 

tabungan hidup yang sewaktu-waktu dapat dengan mudah dijual.  

Dalam menjalankan usaha beternak sapi, melaut, dan membuat kerajinan 

garam, para nelayan/peternak yang ada di Kecamatan Lembar sangat pandai 

dalam mengatur waktu untuk menjalankan setiap usaha yang menjadi mata 

pencaharian keluarga. Adapun pengaturan waktu yang dilakukan oleh para 

nelayan/peternak di Kecamatan Lembar adalah, pada sore hari setelah mereka 

masukkan ternak ke kandang, mereka pergi melaut sampai malam hari. 

Sedangkan untuk membuat kerajinan garam yang dominan dilakukan oleh 

para istri peternak, yaitu pada pagi hari setelah mereka mengeluarkan ternak ke 
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kebun tempat biasa mereka memberikan ternak makan. Kemudian pencaharian 

pakan ternak dilakukan oleh para nelayan/peternaknya pada siang harinya (jam 

15.00 wita). Dengan pengaturan waktu yang efisiensi seperti ini, semua usaha 

yang digelutinya dapat berjalan dengan lancar. 

Untuk  mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh usaha 

ternak sapi bagi penghasilan keluarga masyarakat pesisir, maka dilakukan 

penelitian guna memperoleh informasi yang valid.  

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: megetahui besar 

penghasilan keluarga masyarakat pesisir per tahun, mengetahui besar kontribusi 

usaha ternak sapi sistem kadasan terhadap penghasilan keluarga masyarakat 

pesisir, dan mengetahui korelasi antara kontribusi usaha ternak sapi sistem 

kadasan  dengan penghasilan keluarga masyarakat pesisir. 

Data dan informasi yang diperoleh akan sangat berguna, terutama bagi 

pemerintah dalam rangka menyusun program pengembanan peternakan sapi di 

wilayah pesisir guna meningkatkan penghasilan keluarga masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dan 

dilaksanakan di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat pada bulan Januari 

2018. Dua desa sampel diambil secara  purposive dengan pertimbangan bahwa 

desa-desa tersebut merupakan wilayah pesisir yang masyarakatnya banyak 

berprofesi sebagai pengrajin garam dan beternak sapi sistem kadasan. Desa yang 

terpilih adalah Desa Lembar dan Desa Lembar Selatan. Kemudian  dari setiap 

desa sampel tersebut diambil masing-masing 15 peternak sampel sebagai 

responden secara random, sehingga jumlah sampel responden seluruhnya adalah 

30 orang. 

Variabel yang diamati terdiri dari  variabel pokok dan variabel penunjang. 

Variabel pokok yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari: Input-output dari 

usaha pembuatan garam, input-output dari usaha melaut, dan input-output dari 

usaha beternak sapi sistem kadasan; sedangkan variabel penunjangnya terdiri    
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dari: keadaan umum daerah penelitian (letak geografis, topografi lahan, 

demografi, populasi ternak, jumlah penduduk), dan karakteristik responden (umur 

responden, tingkat pendidikan, tanggungan keluarga, jumlah ternak yang 

dipelihara/dikadas, pengalaman beternak sapi sistem kadasan, dan motivasi 

beternak sapi sistem kadasan). 

 Dalam penelitian ini dikumpulkan data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang bersumber dari responden dan dikumpulkan dengan cara 

wawancara dan observasi; sedangkan data sekunder dikumpulkan dari Dinas 

Peternakan Kabupaten Lombok Barat dan instansi-instansi yang terkait dengan 

penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari letak geografis, 

populasi ternak, dan jumlah penduduk Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok 

Barat. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa input–

output dengan rumus sebagai berikut : 

a. Pendapatan kotor usaha pembuatan garam, melaut, dan usaha beternak 

sapi sistem kadasan  (total revenue). 

TR = Y . py 

Dimana : TR = Pendapatan kotor (total revenue) 

  Y    = Produksi yang diperoleh  

  Py  = Harga Y 

b. Pendapatan bersih usaha pembuatan garam, melaut, dan usaha beternak 

sapi sistem kadasan  (net return). 

Π = TR – TC 

Dimana :  Π    = Pendapatan bersih (net return) 

  TR  = Pendapatan kotor (total revenue) 

   TC = Pengeluaran total (total cost) 
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 c.   Pendapatan keluarga (family earnings) 

 Pendapatan keluarga dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan 

dari usaha pembuatan garam, melaut, dan usaha ternak sapi sistem kadasan dalam 

satu tahun. 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi usaha beternak sapi sistem 

kadasan terhadap penghasilan keluarga masyarakat pesisir, dilakukan perhitungan 

dengan cara sebagai berikut:  

KUS = 
 PUS 

× 100% 
PK 

   

Dimana : KUS = Kontribusi usaha ternak sapi sistem kadasan 

  PK   = Pendapatan keluarga 

  PUS = Pendapatan usaha ternak sapi sistem kadasan 

 

Kemudian, untuk mengetahui korelasi antara besarnya kontribusi usaha 

ternak sapi sistem kadasan dengan penghasilan keluarga masyarakat pesisir,  

dilakukan analisis korelasi sederhana dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Dimana :  r =   Koefisien korelasi 

 Y =   Besarnya kontribusi usaha ternak sapi sistem kadasan 

 X =   Besarnya penghasilan keluarga  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

1. Umur Responden 

Menurut Nurdin dalam Fitrini, dkk., (2012), umur merupakan karakteristik 

penduduk yang penting karena struktur umur mempengaruhi perilaku demografis 
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dan sosial ekonomi daerah. Umur para peternak sapi sistem kadasan yang 

dijadikan responden, paling tua 55 tahun dan yang paling muda adalah 25 tahun. 

Hal ini menunjukan, bahwa para peternak sapi sistem kadasan di Kecamatan 

Lembar masih tergolong usia produktif, sesuai dengan pendapat Kertasapoetra 

dalam Nurudin (2016), menyatakan bahwa golongan umur produktif berkisar 

antara 15–65  tahun.   

2. Tingkat Pendidikan 

 Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan rasionalisasi pemikiran 

seseorang dalam mengambil sebuah keputusan secara bijaksana, sehingga 

pendidikan sering digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan seseorang 

dalam berusaha (Fitrini , dkk., 2012). Tingkat pendidikan responden didominasi 

oleh tingkat pendidikan yang rendah yaitu sebanyak 22 orang (73,3%) dari tidak 

tamat SDN dan tamat SDN. Hal ini yang membuat responden menjadi sulit untuk 

menerima inovasi baru, dan cenderung beternak dengan cara-cara yang masih 

tradisional.  

 

3. Tanggungan Keluarga 

 Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam tanggungan keluarga adalah 

jumlah anggota keluarga yang menjadi beban keluarga yang terdiri dari anak dan 

orang lain yang tinggal bersama dalam keluarga. Jumlah tanggungan keluarga 

responden, sebagian besar (80%) adalah 0-2 orang. Jumlah tanggungan keluarga 

dapat menentukan kesejahteraan ekonomi dalam sebuah rumah tangga, apabila 

dalam suatu rumah tangga memiliki tanggungan keluarga yang banyak, maka 

beban tanggungan dari keluarga tersebut akan cukup berat. Namun pada sisi yang 

lain, besarnya tanggungan keluarga merupakan salah satu faktor pendukung 

keluarga secara sukarela dalam mendapatkan penghasilan bagi keluarganya guna 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

 

4. Jumlah Ternak yang Dipelihara/Dikadas 

 Jumlah ternak yang dipelihara/dikadas oleh peternak akan berkaitan erat 

dengan tingkat perekonomian para peternak. Sebagian besar (80%) peternak di 

Kecamatan Lembar memelihara ternak dalam skala kecil yaitu 1-2 ekor, dan 
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merupakan usaha sampingan untuk mengisi waktu luang pada saat pekerjaan 

pokok tidak dikerjakan. 

5. Pengalaman Beternak Sapi Sistem Kadasan 

 Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan peternak dalam 

menjalankan usahanya adalah seberapa besar pengalamannya dalam memelihara 

ternak. Sejalan dengan yang dikatakan Swastahuna dalam Ramadhan (2016), 

pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkahlaku. 

Sebagian besar (80%) peternak sapi sistem kadasan yang ada di Kecamatan 

Lembar memiliki pengalaman beternak 5-15 tahun.  

 

6. Motivasi Beternak Sapi Sistem Kadasan 

 Usaha peternakan yang dijalankan oleh peternak mempunyai berbagai 

macam tujuan, seperti beternak untuk menambah penghasilan, beternak sebagai 

penghasilan pokok, beternak sebagai hobi, dan beternak untuk mendapatkan 

penghasilan sampingan. Peternak sapi di Kecamatan Lembar sepenuhnya (100%) 

menjadikan usaha ternak sapi sistem kadasan sebagai usaha sampingan.  

 

Analisis Input-Output 

1. Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak bergantung pada besar 

kecilnya tingkat produksi yang dihasilkan suatu usaha. Rata-rata biaya tetap yang 

dikeluarkan oleh peternak usaha sapi sistem kadasan adalah sebesar Rp 224.931. 

Biaya tetap ini terdiri dari biaya penyusutan kandang dan biaya penyusustan 

peralatan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Table 1. Rata-rata Biaya Tetap Per Peternak Usaha Ternak Sapi Sistem Kadasan 

di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat 

 

No Komponen Biaya Tetap Harga  (Rp) Persentase (%) 

1 Penyusutan kandang 150.389 66,86 

2 Penyusutan alat 74.542 33,14 

Total 224.931 100 

Sumber : Data primer diolah 2018 
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  Biaya kandang adalah biaya yang dikeluarkan oleh peternak untuk 

membiayai kandang yang digunakan dalam menjalankan usahanya. Metode yang 

digunakan adalah metode garis lurus, yaitu dengan cara membagi jumlah biaya 

pembuatan kandang dengan umur ekonomis kandang. Biaya peralatan adalah 

biaya yang dikeluarkan oleh peternak untuk membiayai peralatan usaha yang 

dijalankannya, seperti sabit, karung, ember, parang, cangkul, dan sekop.  

2. Biaya Variabel  

 Biaya variabel yang dikeluarkan oleh peternak, terdiri dari biaya pakan, 

biaya obat-obatan, dan transportasi. Biaya variabel yang dikeluarkan oleh 

peternak sapi sistem kadasan adalah sebesar Rp 1.151.667 per tahun, seperti yang 

tertera pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rata-rata Biaya Variable Per Peternak Usaha Sapi System Kadasan di 

Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat 

 

No Komponen variabel Jumlah (Rp) Persentase (%) 

1 Pakan  830.000 72,07 

2 Obat-obatan 171.667 14,91 

3 Transportasi 150.000 13,02 

Total 1.151.667 100 

Sumber : Data primer diolah 2018 

 

Tersedianya rerumputan dan hijauan yang melimpah, maka para peternak 

tidak perlu membeli pakan untuk ternak mereka, akan tetapi pada musim kemarau 

biasanya para peternak kesulitan dalam mencari pakan. Kemudian biaya obat-

obatan yang dikeluarkan oleh peternak tergantung dari seberapa sering ternaknya 

sakit. 

3. Total Biaya Produksi 

Biaya didefinisikan sebagai materi/uang yang dikeluarkan oleh peternak 

dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh barang atau jasa (Fitrini, dkk.,  

2012). Rata-rata total biaya produksi yang dikeluarkan oleh para peternak sapi 

sistem kadasan sebesar Rp 1.376.598 per tahun (Tabel 3).   
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Tabel 3. Rata-rata Biaya Total Per Peternak Usaha Ternak Sapi Sistem   Kadasan 

di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat 

 

No Jenis biaya Nilai (Rp) Persentase (%) 

1 Biaya tetap 224.931 16,33  

2 Biaya variabel 1.151.667 83,67  

Total biaya 1.376.598 100  

Sumber : Data primer diolah 2018 

 

Keuntungan merupakan selisih antara pendapatan kotor yang diperoleh 

dengan total biaya yang dikeluarkan oleh peternak (Rasyaf, 2000). Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pendapatan bersih peternak sapi sistem kadasan 

seperti yang terlihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata Pendapatan Bersih Usaha Ternak Sapi Sistem Kadasan             

di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat 

 

No Uraian Nilai  (Rp) 

1 Pendapatan kotor 2.516.667 

2 Total biaya produksi 1.376.597 

Total pendapatan bersih 1.140.069 

Sumber : Data primer diolah 2018 

 

Total pendapatan bersih yang diterima peternak adalah sebesar                 

Rp 34.202.083 dengan rata-rata pendapatan bersih yang diterima sebesar             

Rp 1.140.069 per peternak. Pendapatan usaha beternak sapi ini lebih kecil 

dibandingkan dengan penelitian Ramadhan (2016), yang rata-rata pendapatan 

bersih per peternak pertahunnya sebesar Rp 1.313.483.  

4. Pendapatan Keluarga  

Pendapatan keluarga masyarakat pesisir di Kecamatan Lembar adalah 

penjumlahan dari pendapatan yang diperoleh dari melaut, pembuatan garam, dan 

usaha ternak sapi. Rata-rata pendapatan bersih keluarga masyarakat dapat dilihat 

pada Tabel 5. 
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Table 5. Rata-rata Pendapatan Keluarga Masyarakat Pesisir di Kecamatan Lembar 

Kabupaten Lombok Barat 

 

No Sumber Pendapatan Nilai (Rp) Persentase (%) 

1 Usaha pembuatan garam 23.399.194 43.84 

2 Melaut 28.837.618 54.03 

3 Usaha ternak sapi sistem kadasan 1.140.069 2.14 

Total pendapatan keluarga 53.376.881 100 

Sumber : Data primer diolah 2018 

 

Tabel 5 di atas menunjukan bahwa total pendapatan keluarga peternak 

yang ada di Kecamatan Lembar selama setahun sebesar Rp 1.601.306.425 atau 

rata-rata total pendapatan keluarga per kepala keluarga sebesar Rp 53.376.881. 

 

Kontribusi Usaha Ternak Sapi Terhadap Penghasilan Keluarga  

Kontribusi merupakan besar penghasilan yang disumbangkan dari suatu 

usaha yang dijalankan terhadap pendapan keluarga. Besar kontribusi usaha ternak 

sapi sistem kadasan terhadap penghasilan keluarga dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6.  Kontribusi Usaha Ternak Sapi Sistem Kadasan Terhadap Penghasilan 

Keluarga Masyarakat Pesisir di Kecamatan Lembar Kabupaten 

Lombok Barat 

 

No Jenis pendapatan Nilai (Rp) 
Kontribusi 

(%) 

1 Pendapatan keluarga 53.376.881 - 

2 Pendapatan usaha ternak sapi  1.140.069 2,14 

Sumber : Data primer diolah 2018 

 

Berdasarkan Tabel 6 di atas, maka besar kontribusi yang diberikan oleh 

usaha ternak sapi sistem kadasan terhadap penghasilan keluarga adalah 2,14%. 

Hasil penelitian ini lebih kecil dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Setiawan, dkk (2014) yang berjudul “Kontribusi Pendapatan Usaha Ternak 

Sapi Potong Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Peternak” yaitu sebesar 6,8%. 

Menurut Saragih (2001), bahwa usaha yang dijalankan oleh peternak yang ada di 

daerah penelitian termasuk ke dalam tipologi usaha sambilan, karena 

kontribusinya terhadap penghasilan keluarga kurang dari 30%. 

 Hasil analisis secara statistik menunjukan kontribusi usaha ternak sapi 

sistem kadasan dengan penghasilan keluarga peternak menunjukan korelasi yang 

positif yaitu (0,40). Menurut Sarwono dalam Markuna (2015), apabila koefisien 

korelasi (r) sebesar 0,40, berarti hubungan antara penghasilan keluarga dengan 

kontribusi yang diberikan oleh usaha ternak sapi sistem kadasan termasuk dalam 

kriteria yang cukup erat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penghasilan keluarga masyarakat pesisir di Kecamatan Lembar Kabupaten 

Lombok Barat rata-rata sebesar Rp 53.376.881 per keluarga per tahun. Kontribusi 

usaha ternak sapi sistem kadasan terhadap penghasilan keluarga masyarakat 

pesisir sangat kecil yaitu 2,14% per tahun. Antara besarnya kontribusi usaha 

ternak sapi dengan penghasilan keluarga masyarakat memiliki korelasi yang 

positif, dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0,40. 

 

Saran   

Kepada peternak disarankan untuk selalu meningkatkan pengetahuan 

maupun keterampilan dalam beternak. kemudian untuk feses ternaknya supaya 

diolah menjadi pupuk agar bisa mendatangkan penghasilan tambahan keluarga. 

Kepada pemerintah, supaya mengadakan penyuluhan kepada peternak agar 

peternak mempunyai banyak wawasan dan keterampilan mengenai beternak 

secara moderen. Untuk peneliti selanjutnya, apabila ingin melakukan penelitian 

dengan permasalahan yang sama, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan 

referensi. 
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