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KONTRIBUSI USAHA TERNAK KAMBING TERHADAP PENDAPATAN 

USAHATANI MASYARAKAT DI KABUPATEN DOMPU 

 

ABSTRAK 

Oleh 

NURUL RAMADHAN 

B1D 012 316 

 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pendapatan masyarakat 

dari usaha ternak kambing, besar pendapatan uasahatani masyarakat yang 

melaksanakan usaha ternak kambing, dan kontribusi usaha ternak kambing 

terhadap pendapatan uasahatani masyarakat di Kabupaten Dompu. 

  Variabel yang diamati terdiri dari biaya dan pendapatan usaha ternak 

kambing, pendapatan usahatani tanaman dan kontribusi usaha ternak kambing 

terhadap pendapatan usahatani masyrakat di Kabupaten Dompu. Data yang 

terkumpul dianalisis dengan analisis input-output. 

Hasil penelitian adalah: (1) Besar pendapatan kotor yang diperoleh oleh 

peternak dari usaha kambing adalah Rp.6.165.000, sedangkan pendapatan bersih 

sebesar Rp. 1.313.483 per orang per tahun. (2) Besar pendapatan usahatani 

tanaman yang diperoleh peternak rata-rata sebesar Rp 28.635.300 per orang per 

tahun. (3) Kontribusi usaha ternak kambing terhadap pemdapatan usahatani 

masyarakat sangat kecil (4,39%). Kecilnya kontribusi tersebut berkaitan erat 

dengan sistem pemeliharaan yang masih tradisional dan skala pemilikan yang 

sangat kecil yaitu rata-rata 3 ekor dalam setahun. 
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CONTRIBUTION TO OPERATING INCOME LIVESTOCK IN GOAT 

FARMING COMMUNITY IN DOMPU 

 

ABSTRACT 

By 

NURUL RAMADAN 

B1D 012 316 

 

 This study aims to determine the major income sources from goat 

raising, big uasahatani income communities carry goat raising, and goat raising 

the contribution to revenues uasahatani communities in Dompu. 

 Variables observed consisted of costs and revenues goat raising, crop 

farming income and goat raising the contribution to farm incomes at Dompu 

society. The data were analyzed by analysis of input-output. 

 Results of the study are: (1) of the gross income earned by farmers from 

goat business is Rp.6.165.000, while net income amounted to Rp. 1,313,483 per 

person per year. (2) Large farm income plant breeders earned an average of US $ 

28.6353 million per person per year. (3) Contributions pemdapatan goat raising 

the farming community is very small (4.39%). The small contribution is closely 

related to the maintenance of the system are still traditional and very small scale 

ownership which is an average three turtles per year. 

 

 

Keywords: Goats, Contributions 
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PENDAHULUAN 
 

Perkembangan perekonomian yang semakin komplek dan kompetitif 

menuntut tingkat efisiensi usaha yang tinggi, sehingga orientasi pembangunan 

nasional sub sektor peternakan perlu diubah dari orientasi produksi kearah 

orientasi pendapatan peternakan. Untuk itu, pendekatan pembangunan peternakan 

telah diubah dari pendekatan usahatani ke arah agribisnis, sehingga dapat 

diartikan bahwa unit agribisnis bukan merupakan suatu unit kepemilikan, akan 

tetapi merupakan unit satu kesatuan sistem yang tersusun atas beberapa komponen 

yang merupakan jaringan terpadu untuk meraih nilai tambah ekonomi (Susilawati, 

dkk, 2011).  

Fungsi protein sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM), khususnya untuk menunjang kecerdasan dan kesehatan. 

Kecukupan protein juga meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH). Konsumsi 

protein hewani masyarakat Indonesia sampai saat ini masih rendah dibanding 

negara-negara didunia pada umumnya. Konsumsi protein hewani yang ideal 

adalah sebanyak 26 gram/kapita/hari (Rukmana, 2015). 

Kebutuhan akan daging dan susu kambing dalam negeri meningkat seiring 

dengan peningkatan jumlah penduduk dan juga tingkat kesadaran masyarakat 

untuk mengkonsumsi protein hewani, antara lain berupa daging dan susu 

kambing. Selaras dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang lain, dengan 

tersedianya peluang pasar yang menjanjikan, maka usaha dibidang agribisnis 

ternak kambing nampaknya memiliki masa depan yang baik pula (Susilawati, dkk, 

2011).  

Ternak kambing semakin banyak diminati masyarakat dengan banyaknya 

makanan yang berasal dari daging kambing. Hal ini memberi peluang bagi daging 

kambing untuk menggantikan daging sapi, sehingga masalah pemerintah dengan 

tingginya import sapi bakalan dan daging beku dapat berkurang. Ditinjau dari sisi 

permintaan, kenaikan jumlah permintaan ternak kambing hidup didalam negeri 

hampir selalu dapat dipastikan terjadi pada saat mejelang hari-hari besar agama 

dan hal itu rutin terjadi setiap tahun. 
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Di provinsi NTB, termasuk di Kabupaten Dompu, perdagangan kambing 

tidak mengenal musim, sehingga para pembeli tetap bisa mendapatkan atau 

membelinya kapanpun dibutuhkan. Pemeliharaan kambing di Kabupaten Dompu 

sudah tersebar luas di berbagai kecamatan, seperti Kecamatan Dompu dengan 

jumlah populasi sebanyak 8.967 ekor, Kecamatan Woja dengan jumlah populasi 

sebanyak 23.466 ekor, dan Kecamatan Manggelewa berjumlah 4.042 ekor. 

Apabila dilihat dari sisi rumah tangga pertanian yang memelihara ternak, 

hasil dari ST 2013 menunjukkan bahwa jenis ternak besar yang banyak dipelihara 

oleh rumah tangga adalah sapi potong, yaitu tercatat sebanyak 44.235 rumah 

tangga, sedangkan ternak kecil yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga 

pemelihara ternak adalah kambing, yaitu sebanyak 9.276 rumah tangga tercatat 

mengusahakan jenis ternak ini (BPS, 2013). 

Pemeliharaan ternak kambing oleh masyarakat Dompu umumnya sebagai 

usaha sampingan guna mengisi waktu luang disamping bertani sebagai usaha 

pokok. Seberapa besar usaha ternak ini mampu memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan usahatani masyarakat, masih belum diketahui dengan pasti, karena 

tidak adanya informasi ataupun data kuantitatif mengenai hal tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pendapatan masyarakat 

dari usaha ternak kambing, besar pendapatan uasahatani masyarakat yang 

melaksanakan usaha ternak kambing, dan kontribusi usaha ternak kambing 

terhadap pendapatan uasahatani masyarakat di Kabupaten Dompu. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai. Penelitian 

ini dilaksanakan di Kabupaten Dompu pada bulan April 2016. Dari delapan 

kecamatan yang ada di Kabupaten Dompu, diambil tiga kecamatan sampel secara 

purposive dengan pertimbangan bahwa pada kecamatan tersebut terdapat jumlah 

ternak kambing terbanyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. 

Dua Kecamatan yang memiliki populasi ternak kambing diatas rata-rata dan satu 

kecamatan yang memiliki populasi ternak kambing di bawah rata-rata. Kecamatan 

yang terpilih adalah Kecamatan Dompu, Kecamatan Woja, dan kecamatan 

Manggelewa. Selanjutnya dengan prinsip yang sama, dari masing-masing 
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kecamatan diambil 1 desa sampel yang banyak beternak kambing yaitu, Desa 

Pandai Kecamtan Dompu, Desa Buna Kecamatan Woja, dan Desa Lanci 

Kecamatan Manggelewa. Kemudian, dari tiap-tiap desa sampel tersebut diambil 

masing-masing 10 peternak sampel responden secara random, sehingga jumlah 

sampel responden seluruhnya adalah 30 orang. 

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan responden 

yang berpedoman pada kuisoner yang sudah disiapkan, sedangkan data sekunder 

diperoleh dengan cara mencatat data yang tersedia pada instansi yang terkait 

dalam penelitian ini, seperti Badan Pusat Statistik (BPS).  

Variabel yang diamati terdiri dari: (1) variabel pokok yang terdiri dari 

biaya produksi, pendapatan , kelayakan usaha, dan hambatan/kendala dalam usaha 

ternak kambing. (2) variabel penunjang terdiri dari keadaan umum daerah 

penelitian dan karakteristik peternak responden. Data yang terkumpul dianalisis  

dengan analisis input-output. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Umur: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peternak 

responden usaha ternak kambing berada pada kelompok umur 41-50 tahun, yaitu 

sebanyak 13 orang (43,33 %). Rata-rata umur responden  adalah 47,60 %, 

sehingga peternak yang berada di Kabupaten Dompu termasuk dalam kategori 

umur produktif. 

Tingkat pendidikan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar (46,67 %) responden berpendidikan SMA, 26,67 responden berpendidikan 

SMP, dan responden yang berpendidikan SD sebanyak 5 0rang (16,67 %). 

Meskipun sebagian besar peternak di daerah penelitian berpendidikan SMA, tetapi 

sistem pemeliharaan yang diterapkan peternak masih sederhana dan tradisional, 

serta umumnya masih dilakukan sebagai usaha sampingan. 

Tanggungan Keluarga: Hasil penelitian menunjukkan 43,33 % 

peternak responden memiliki jumlah tanggungan sebanyak 3-4 orang. Jumlah 
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tanggungan keluarga yang tergolong besar akan memberatkan beban keluarga, 

apabila pendapatan yang diterima tergolong kecil. 

Jumlah Pemilikan Ternak Kambing: Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah kepemilikan ternak kambing responden sebagian besar (60,00%) 3-

4 ekor. 

Pengalaman Beternak Kambing: Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 63,33% (19 orang) peternak kambing memiliki pengalaman 2-4 tahun. 

Lama seseorang dalam menjalankan usaha yang dilakukan akan memudahkan 

dalam mengatasi serta mengambil keputusan. Semakin lama waktu yang dijalani, 

maka semakin banyak pula pengalaman yang diperoleh. 

Tujuan dan Motivasi Beternak Kambing: Ditinjau dari kedudukan 

usaha ternak kambing dalam ekonomi keluarga, beternak hanya menjadi usaha 

sampingan dikalangan para peternak responden. Hal tersebut disebabkan karena 

jumlah ternak yang dipelihara masih relatif sedikit yaitu rata-rata 3 ekor dengan 

sistem pemeliharaan yang masih bersifat tradisional. 
 

Ketersediaan Faktor-Faktor Produksi Usaha Ternak Kambing 

Faktor produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber 

daya yang digunakan oleh peternak dalam melakukan usaha ternak kambing, 

seperti modal, bibit, perkandangan, pakan, dan tenaga kerja. 

Modal : Di daerah penelitian usaha ternak kambing sudah berjalan 

sangat lama, dan berternak kambing sudah merupakan kebiasaan turun temurun 

yang diturunkan oleh orang tua peternak sebelumnya. Untuk menjalankan usaha 

ternak kambing, para peternak di daerah penelitian pada umumnya menggunakan 

modal sendiri. Peternak kambing di Kabupaten Dompu memperoleh modal dari 

hasil penjualan kambing yang mereka pelihara sebelumnya maupun bantuan dari 

pemerintah. 

Ketersediaan Bibit: Di daerah penelitian para peternak umumnya tidak 

terlalu sulit dalam mencari bibit ternak/bakalan untuk dipelihara. Para peternak 

bisa membeli pada peternak lain yang ada disekitar tempat mereka, atau langsung 

ke pasar hewan terdekat. 
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Ketersediaan Lahan/Kandang: Kandang merupakan salah satu unsur 

penting dalam suatu usaha peternakan, terutama dalam usaha ternak kambing. 

Bangunan kandang yang baik harus bisa memberikan jaminan hidup yang sehat 

dan nyaman bagi peternak. Di daerah penelitian lahan usaha yang digunakan 

untuk beternak kambing adalah sebagian besar lahan milik sendiri. 

Ketersediaan Pakan: Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak 

kambing di daerah penelitian, para peternak memperoleh rerumputan atau hijauan 

yang tumbuh liar di sekitar lahan persawahan yang cukup banyak di daerah 

penelitian. 

Ketersediaan Tenaga Kerja: Pengembangan sumber daya manusia 

diarahkan kepada peningkatan kesadaran dan rasa percaya diri melalui 

peningkatan pendapatan, kesejahteraan dan status. Curahan tenaga kerja 

merupakan faktor pendukung bagi berlangsungnya usaha ternak kambing. 

Kesehatan Ternak: Di daerah penelitian kesehatan ternak sering 

terganggu, menurut para peternak di Kabupaten Dompu kambing sering terkena 

mencret dan cacingan. Ada peternak yang mengatakan bahwa mereka tidak 

mengetahui gejala-gejala apabila ternak sakit. 

Analisis Biaya dan Pendapatan Usaha Ternak kambing 

Hasil analisis biaya dan pendapatan (input-output) usaha ternak kambing 

di Kabupaten Dompu, secara ringkas seperti yang disajikan dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil Analisis Biaya dan Pendapatan Usaha Ternak Kambing di     

Kabupaten Dompu 

No Uraian Rata-rata 

1 

  

  

Biaya Tetap (Rp) :   

a. Biaya Kandang 753.667 

b.Biaya Penyusutan 

Peralatan 79.183 

 

2 

  

  

  

  

  

Jumlah : 

  

Biaya Variabel (Rp) : 832.850 

a. Biaya Bibit 3.573.333 

b. Biaya Obat-obatan 230.000 

c. Biaya Transportasi 75.333 

d. Biaya Listrik 140.000 

Jumlah : 4.018.667 

Total Biaya Produksi (Rp) 4.851.517 

Pendapatan Kotor (Rp) 6.165.000 

Pendapatan bersih 1.313.483 

    Sumber : Data Primer diolah (2016) 

Dalam penelitian ini, biaya produksi dibedakan atas biaya tetap (fixed 

cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

Biaya Tetap 

Biaya tetap dalam penelitian ini terdiri dari biaya kandang dan biaya 

penyusutan peralatan. Komposisi masing-masing komponen biaya tersebut terlihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2 Biaya Tetap Usaha Ternak Kambing per Orang per Tahun di 

Kabupaten Dompu 

No 
Komponen 

Biaya 

Nilai 

(Rp/Tahun) 

Persentase 

(%) 

1 Penyusutan 

Kandang  753.667 90,49 

2 Penyusutan 

Peralatan 79.183 9,51 

Jumlah 
832.850 100 

 
Sumber: Data primer diolah (2016) 
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a. Biaya Kandang 

Biaya kandang adalah biaya yang dikeluarkan peternak untuk 

membiayai kandang yang digunakan dalam usaha kambing. Biaya penyusutan 

kandang dihitung dengan metode garis lurus, yaitu dengan membagi jumlah biaya 

pembuatan kandang dengan perkiraan umur ekonomis kandang tersebut. Adapun 

rata-rata biaya penyusutan kandang di daerah penelitian adalah sebesar Rp753.667 

per peternak per tahun. Cukup besarnya nilai penyusutan kandang karena 

konstruksi kandang dibangun lebih permanen dengan bahan-bahan yang lebih 

kuat. 
 

b. Biaya Penyusutan Peralatan 

Biaya penyusutan peralatan adalah biaya yang dikeluarkan peternak 

untuk membiayai peralatan yang digunakan untuk mendukung usaha ternak 

kambingnya. Adapun rata-rata biaya penyusutan peralatan yang dikeluarkan di 

daerah penelitian rata-rata sebesar Rp 79.183 per peternak per tahun. 

Peralatan dalam penelitian ini meliputi, sabit yang digunakan untuk 

memotong rumput setiap hari, karung yang digunakan untuk mengangkut rumput 

yang telah dikumpulkan menuju kandang, lampu yang digunakan untuk 

menerangi kandang pada malam hari, dan sekop yang digunakan untuk 

mengangkat kotoran ternak dan dibuang. 

Biaya Variabel  

Biaya variabel dalam penelitian ini terdiri dari biaya bibit, biaya obat-

obatan, biaya transportasi dan biaya listrik. Komposisi masing-masing komponen 

biaya tersebut terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Biaya Variabel Usaha Ternak Kambing per Orang per Tahun di 

Kabupaten Dompu 

No 
Komponen 

Biaya 

Nilai 

(Rp/Tahun) 

Persentase 

(%) 

1 Ternak Bibit 3.573.333 88,92 

2 Obat-obatan 230.000 5,72 

3 Transportasi 75.333 1,87 

4 Listrik 140.000 2,89 

Jumlah 4.018.667 100 

 Sumber: Data primer diolah (2016) 
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a. Biaya Bibit 

Biaya bibit adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan peternak untuk 

membeli bibit ternak kambing untuk dikembangkan. Adapun rata-rata biaya bibit 

usaha ternak kambing di daerah penelitian, adalah sebesar Rp 3.573.333 per 

peternak per tahun. 

Peternak kambing di daerah penelitian biasanya membeli bibit dari 

pasar hewan atau dari peternak lain yang berada di sekitar daerah tempat tinggal 

mereka maupun di luar daerah tempat tinggal mereka. Hal ini tergantung pada 

ketersediaan bibit itu sendiri, jika bibit yang dibutuhkan tersedia di peternak 

sekitar, tentunya peternak akan membeli langsung dari peternak sekitar guna 

menghemat biaya transportasi. 

b. Biaya Obat-obatan 

Biaya obat-obatan adalah biaya yang dikeluarkan oleh peternak untuk 

membeli obat-obatan yang digunakan untuk mengobati ternak yang sakit. Adapun 

rata-rata biaya obat-obatan yang dikeluarkan peternak adalah sebesar Rp 230.000 

per peternak per tahun. 

Relatif kecilnya biaya obat-obatan yang dikeluarkan oleh peternak di 

daerah penelitian disebabkan karena ternak yang dipelihara oleh para peternak  

jarang terkena penyakit yang berbahaya atau penyakit menular. Kalaupun ada 

ternak yang sakit paling-paling mencret dan cacingan. 

c. Biaya Transportasi 

Biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa 

transportasi saat membeli obat-obatan atau membeli ternak bibit ke pasar hewan. 

Adapun rata-rata biaya transportasi yang dikeluarkan peternak adalah sebesar Rp. 

75.333 per peternak per tahun. 
 

d. Biaya listrik  

Biaya listrik adalah biaya yang dikeluarkan oleh peternak untuk 

penerangan kandang pada malam hari. Rata-rata biaya listrik yang dikeluarkan 

oleh peternak adalah sebesar  Rp. 140.000 Per peternak per tahun. 
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Biaya Produksi Total 

Biaya produksi total terdiri dari biaya tetap dan tidak tetap. Komposisi 

masing-masing komponen biaya tersebut terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Biaya Produksi Total Pertahun pada Usaha Ternak Kambing di 

Kabupaten Dompu 

No Jenis  Nilai (Rp) 
Presentase 

(%) 

1 Biaya Tetap 832.850 17,17 

2 Biaya Tidak Tetap 4.018.667 82,83 

(Biaya Produksi Total) 4.851.517 100 

Sumber: Data primer diolah (2016) 
 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa biaya produksi total usaha ternak 

kambing di Kabupaten Dompu rata-rata sebesar Rp. 4,934,801 per orang per 

tahun. 

Pendapatan Kotor Usaha Ternak Kambing 

Komposisi masing-masing komponen pendapatan kotor terlihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pendapatan Kotor Usaha Ternak Kambing per Orang per Tahun di 

Kabupaten Dompu 

No Komponen 

Biaya 

Nilai 

(Rp/Tahun) 

Persentase 

(%) 

1 Penjualan 

ternak 

2.978.333 48,31 

2 Ternak yang 

dikonsumsi 

145.000 2,35 

3 Ternak akhir 

pembukuan 

3.041.667 49,34 

Jumlah 6.165.000 100 

 

 

 

 

 

 

Sumber  : Data primer diolah (2016) 
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Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa rata-rata pendapatan kotor 

peternak di daerah penelitian adalah sebesar Rp. 6.165.000 per peternak per tahun. 

Pendapatan kotor di dalam penelitian ini hanya dihitung dari penjualan 

ternak kambing, ternak yang dikonsumsi dan ternak yang belum dijual, karena 

kotoran ternak tidak dijual. 

Pendapatan Bersih  

Pendapatan bersih usaha ternak kambing adalah hasil pengurangan 

antara  pendapatan kotor yang diperoleh peternak dengan total biaya produksi 

yang dikeluarkan. Adapun rata-rata pendapatan bersih dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5 Pendapatan Bersih per Orang per Tahun di Kabupaten Dompu 

No Uraian Nilai (Rp) 

1 Pendapatan Kotor 6.165.000 

2 Total Biaya Produksi 4.851.517 

Pendapatan Bersih 1.313.483 

   Sumber  : Data primer diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat dilihat, bahwa pendapatan bersihnya 

adalah Rp. 1.313.483 per orang per tahun.  

Pendapatan Usahatani Tanaman (PUT) 

Usahatani tanaman yang diusahakan oleh peternak responden adalah 

Padi, kedelai, jagung, dan lain-lain. Besarnya pendapatan usahatani tanaman 

dalam setahun dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pendapatan Usahatani Tanaman di Kabupaten Dompu 

No Uraian Nilai (Rp) 
Presentase 

(%) 

1 Padi 15.641.866,67 54,62 

2 Kedelai 4.964.500 17,34 

3 Jagung 1.228.100 4,29 

4 Lain-Lain 6.800.833,3 23,75 

Jumlah 28.635.300 100 

     Sumber : Data primer diolah (2016) 
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Pada Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan peternak yang 

berasal dari usaha tanaman rata-rata sebesar Rp 28.635.300 per orang per tahun, 

yang berasal dari Padi (54,62%), lain-lain (23,75%), kedelai (17,34%), dan jagung 

(4,29%). 

Kontribusi Usaha Ternak Kambing 

Kontribusi usaha ternak kambing terhadap pendapatan usahatani 

masyarakat (PUM) seperti yang terlihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Kontribusi Usaha Ternak Kambing Terhadap Pendapatan Usahatani 

Masyarakat di Kabupaten Dompu 

  

 

         

Sumber : Data primer diolah (2016) 

Berdasarakan Tabel 7 diatas diketahui bahwa kontribusi usaha ternak 

kambing terhadap pemdapatan usahatani masyarakat sangat kecil (4,39%). 

Kecilnya kontribusi tersebut berkaitan erat dengan sistem pemeliharaan yang 

masih tradisional dan skala pemilikan yang sangat kecil yaitu rata-rata 3 ekor 

dalam setahun. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Besar pendapatan kotor yang diperoleh oleh peternak dari usaha kambing 

ini adalah Rp.6.165.000, sedangkan pendapatan bersih sebesar Rp. 

1.313.483 per orang per tahun.  

2. Besar pendapatan usahatani tanaman yang diperoleh peternak rata-rata 

sebesar Rp 28.635.300 per orang per tahun. 

3. Kontribusi usaha ternak kambing terhadap pemdapatan usahatani 

masyarakat sangat kecil (4,39%). Kecilnya kontribusi tersebut berkaitan erat 

No Sumber Pendapatan Jumlah (Rp) Kontribusi (%) 

1 Usahatani Tanaman 28.635.300 95,61 

2 

Usaha Ternak 

kambing 1.313.483 4,39 

Pendapatan Usaha PUM 29.948.783 100 



 12 

dengan sistem pemeliharaan yang masih tradisional dan skala pemilikan 

yang sangat kecil yaitu rata-rata 3 ekor dalam setahun. 
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