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PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMELIHARAAN TERNAK SAPI 

(Studi Kasus) 

 DI DESA MURBAYA KECAMATAN PRINGGARATA  
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AHMAD HULAIMI ZARKASI 

Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Unram 

 

INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik, persepsi dan 

hubungan antara karakteristik dan persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan ternak 

sapi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupaten 

Lombok Tengah dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2015. Sebagai 

responden diambil 40 orang peternak sapi secara simple random sampling. Variabel 

yang diamati meliputi karakteristik sebagai variabel karakteristik dan persepsi 

masyarakat terhadap pemeliharaan ternak sapi sebagai variabel persepsi. Data yang 

terkumpul dianalisis dengan sistem skoring dan analisis korelasi Rank Spearman. 

Hasil penelitian menunjukkan : umur responden  rata-rata berusia 48 tahun, 37,5 

persen tidak pernah menempuh pendidikan formal, 52,5 persen  memiliki tanggungan 

keluarga 1-2 orang, 77,5 persen memiliki pengalaman beternak sapi lebih dari 10 

tahun, 95 persen memiliki ternak sapi kurang dari 5 ekor, 60 persen memiliki luas 

lahan kurang dari 0,25 ha, dan 90 persen memiliki motivasi beternak sapi sebagai 

usaha pokok; (2) 87,5 persen masyarakat memiliki tingkat persepsi tergolong tinggi 

(setuju) terhadap pemeliharaan ternak sapi; (3) Seluruh variabel karakteristik 

memiliki hubungan yang lemah dengan persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan 

ternak  sapi.  

Kata Kunci : Karakteristik, Persepsi, Sapi. 

 

SOCIETY PERCEPTION ON THE BEEF  PRESERVATION  

(Case Study) 

IN MURBAYA VILLAGE PRINGGARATA  

REGION CENTRAL LOMBOK 

 

ABSTRACT 

 

 This study aims to identify society perceive dentify the society perceive 

about the beef cattle preservation, and to identify the correlation between 

characteristics and perception of the society on the beef cattle preservation. This 
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study took place in Murbaya Village Pringgarata Region Central Lombok from 

September to October 2015. The respondents are 40 persons selected random. The 

variable observed included characteristics as variable characteristic and society 

perceive as the variable perception. Data were analyzed by descriptive qualitative 

method . The study shows : (1) the respondents are average 48 years old,   37,5 

persen are uneducated, 52,5 persen  the member of family 1-2 person, 77,5 persen 

have been working as the cattleman for 10 years, 95 persen have the cows are less 

than 5 cows, 60 persen have the large of the field less than 0,25 ha, 90 persen the 

motivation to preserve the beef as a routine job; (2). 87,5 persen perception of the 

society about beef preservation is high; (3) all variable characteristic of having a weak 

correlation with society perception the beef cattle preservation. 

Keywords : Characteristics, Perception, Cattle. 
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PENDAHULUAN 

Kegiatan pembangunan pertanian, khususnya dibidang peternakan, antara lain 

dimaksudkan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak, memperluas 

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan peternak, serta meningkatkan konsumsi 

protein hewani masyarakat. Dari standar protein hewani sebesar 15 gr/kapita/hr, 

diharapkan sebesar 5 gr/kapita/hr diantaranya berasal dari daging ternak. Dalam 

upaya memenuhi target tersebut, maka tingkat produktifitas ternak harus 

ditingkatkan. 

Ternak sapi merupakan salah satu jenis ternak ruminansia besar yang cukup 

popular dikalangan masyarakat nusa tenggara barat, termasuk masyarakat desa 

murbaya kecamatan pringgarata kabupaten Lombok tengah. Populasi ternak sapi di 

desa tersebut tercatat sebanyak kurang lebih 350 ekor. Pemeliharaan ternak sapi oleh 

masyarakat, pada umumnya bertujuan untuk menambah penghasilan, untuk usaha 

pokok, pemanfaatan sumberdaya ekonomi keluarga, pemanfaatan waktu luang dan 

sebagai tabungan. Tujuan yang terakhir ini dimungkinkan, karena permintaan ternak 

sapi cukup stabil, dan akan meningkat cukup tajam menjelang perayaan hari-hari 

besar islam, seperti halnya Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Raya Idul Adha. 

Fakta di atas menunjukkan, bahwa kedudukan usaha ternak sapi dalam 

struktur perekonomian keluarga masyarakat Lombok tengah pada umumnya, 

khususnya masyarakat Desa Murbaya, adalah sebagai usaha pokok. Hal ini diduga 

dapat memepengaruhi ragam persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan ternak sapi 

itu sendiri. 

Persepsi seseorang terhadap sesuatu obyek tidak terbentuk begitu saja, 

melainkan melalui beberapa tahapan. Asngari (1984) menyebutkan tiga tahapan 

tentang proses tebentukya persepsi, yaitu:  (a) selectivity (pemilihan atau penyaringan 

informasi); (b) closure (penyusunan informasi terpilih menjadi kesatuan yang 

bermakna); (c) interpretation (penafsiran atau penilaian mengenai fakta keseluruhan 

informasi tersebut).  Pada tahap yang terakhir ini, faktor pengalaman memegang 
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peranan yang sangat penting. Selain itu, faktor pengetahuan juga ikut mempengaruhi 

pengembangan persepsi seseorang (Long, 1973). 

Uraian di atas mengindikasikan tentang adanya keterkaitan antara 

karakteristik social ekonomi seseorang dengan persepsinya terhadap suatu informasi, 

obyek, kejadian, usaha dan lain sebagainya, termasuk dalam hal ini adalah 

pemeliharan ternak sapi. Untuk membuktikan dugaan tersebut, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui karakteristik peternak, mengetahui persepsi peternak 

terhadap pemeliharaan ternak sapi; dan untuk mengetahui hubungan antara 

karakteristik dan persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan ternak sapi. 

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian merupakan penelitian survai yang bersifat studi kasus di Desa 

Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Sebagai obyek 

penelitian adalah para peternak yang memiliki pengalaman beternak sapi minimal 

lima tahun. Dalam penelitian ini digunakan 40 orang peternak sampel sebagai 

responden yang dipilih secara acak sederhana (simple random sampling). 

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung kepada 

responden, dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya. Data primer yang dihimpun, secara garis besar dikelompokkan menjadi 

empat, yakni: (a) karakteristik peternak; (b) tingkat pengetahuan peternak tentang 

ternak sapi; (c) pendapat peternak tentang manfaat pengalaman beternak sapi; dan (d) 

pendapat peternak tentang manfaat memelihara ternak sapi. Untuk melengkapi data 

tersebut, maka dikumpulkan beberapa data sekunder yang bersumber pada lembaga, 

dinas atau instansi yang terkait dengan penelitian ini. 

Variabel yang diamati meliputi karakteristik dan persepsi peternak. Variabel 

karakteristik terdiri dari : umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, 

pengalaman beternak sapi, jumlah kepemilikan ternak sapi, luas lahan garapan, dan 

motivasi beternak sapi. Variabel persepsi terdiri dari tiga indikator, yakni : tingkat 

pengetahuan, pengalaman beternak sapi dan mafaat memelihara ternak sapi. 
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Untuk mengetahui tingkat persepsi peternak, maka data primer yang telah dihimpun 

terlebih dahulu diolah sedemikian rupa, baru kemudian diukur. Pengukuran dilakukan 

dengan sistem skoring, serta dengan pendekatan skala ordinal (Singarimbun dan 

Effendi, 1991). Semua pengukuran dilakukan menggunakan tiga kategori, yaitu 

sebagai berikut: 

Pengetahuan Tentang Ternak Sapi 

Hal-hal yang diukur untuk menentukan tingkat pengetahuan peternak adalah :  

(a) pengetahuan tentang jenis-jenis ternak sapi, (b) ciri-ciri ternak sapi yang baik, (c) 

kemampuan pejantan mengawini induk, (d) umur sapi jantan dan betina dikawinkan 

pertama kali, (e) ciri-ciri sapi birahi, (f) lama induk bunting, (g) umur anak sapi 

disapih, (h) cara merawat induk setelah melahirkan, (i) ukuran kandang yang baik 

untuk ternak sapi, (j) penyakit yang sering menyerang ternak sapi, dan (k) jenis 

hijauan yang diberikan untuk ternak sapi. 

Kriteria pengukurannya adalah sebagai berikut : 

(1) Tahu (tiggi)  : skor 3 

(2) Kurang tahu (sedang) : skor 2 

(3) Tidak tahu (rendah) : skor 1 

Total skor yang mungkin dicapai untuk pengukuran pengetahuan peternak 

minimal 760 dan maksimal 2280. Total skor ini selanjutnya disebut sebagai skor 

standar. 

 

Pengalaman Memelihara Ternak Sapi 

Pengalaman memelihara ternak sapi yang diukur dalam penelitian ini adalah 

persepsi responden tentang manfaat pengalaman masa lampau yang telah dimiliki 

untuk menunjang aktivitas pemeliharaan ternak sapi dengan berpegang pada tingkat 

keberhasilan dan kegagalan responden dalam memelihara ternak sapi di masa lampau. 

Kriteria pengukurannya adalah sebagai berikut : 

(1) Bermanfaat   : skor 3 

(2) Kurang bermanfaat : skor 2 
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(3) Tidak bermanfaat : skor 1 

Total skor standar untuk pengukuran pengalaman peternak, minimal 120 dan 

maksimal 360. 

Manfaat Memelihara Ternak Sapi 

Pengukuran terhadap manfaat memelihara ternak sapi dimaksudkan untuk 

mengetahui pendapat peternak tentang nilai sosial ekonomi pemeliharaan ternak sapi 

yang dikelolanya. Pendapat ini tidak hanya menyangkut kegiatan saat sekarang, tetapi 

juga menyangkut kegiatan yang berhubungan dengan masa lalunya.  

Kriteria pengukurannya adalah sebagai berikut: 

(1) Menguntungkan  : skor 3 

(2) Kurang menguntungkan : skor 2 

(3) Tidak menguntungkan : skor 1 

Total skor standar untuk pengukuran manfaat memelihara ternak sapi, minimal 160 

dan maksimal 480. 

Berdasarkan pengukuran ketiga variabel persepsi di atas, maka interval skor 

standar yang diperoleh akan berkisar antara 3 – 9. Berdasarkan presentase skor yang 

diperoleh, maka tingkat persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan ternak sapi dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Tinggi, bila presentase skor perolehan mencapai  ≥ 66,3% 

b. Sedang, bila persentase skor perolehan mencapai 33,3 - < 66,3% 

c. Rendah, bila persentase skor perolehan mencapai < 33,3% 

Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan antara karakteristik dan persepsi peternak, 

digunakan analisis Korelasi Rank Spearman, menurut petunjuk Siegel (1992). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden rata-rata berada pada 

usia produktif, yaitu 48  tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Simanjuntak (1985)  
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yang menyatakan, bahwa golongan umur produktif berkisar antara 15 – 64 tahun. 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 92,5 % responden terdiri dari usia produktif, 

yang berarti secara fisik maupun mental masih memiliki kemampuan untuk 

menjalankan usaha tani/ternaknya dengan baik. Umur dapat mempengaruhi seseorang 

dalam menerima pembaharuan. Orang yang tergolong usia lanjut biasanya sulit 

menerima suatu pembaharuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kartasapoetro (1988), 

yang menyatakan bahwa petani yang tergolong dalam kelompok yang sulit menerima 

teknologi baru adalah petani-petani yang berusia lanjut  (berumur sekitar 50 tahun ke 

atas). Golongan ini biasanya fanatik terhadap tradisi-tradisi dan sulit untuk diberikan 

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

hidupnya. 

 Tingkat Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 37,5 % 

responden tidak pernah mengenyam pendidikan formal, 45 % tamatan SD, 7,5 % 

tamatan SLTP, dan selebihnya (10%) adalah tamatan SLTA. sebagian besar (82,5 %) 

responden tergolong berpendidikan rendah (tidak pernah sekolah sampai lulus 

Sekolah Dasar). Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pendidikan yang mereka 

tempuh hanya sampai pada kemampuan membaca dan menulis saja. Hal ini mengacu 

kepada pendapat Mosher (1983) yang menyatakan, bahwa pendidikan dasar hanya 

bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan masyarakat 

tempat dimana dia dilahirkan. Hal inilah yang terjadi pada sebagian besar peternak 

sapi di Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata, dimana 861 orang penduduknya masih 

buta aksara. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam 

mengelola usaha tani/ternaknya maka dapat ditempuh melalui penyuluhan-

penyuluhan yang terencana, kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan dengan 

program/materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.  

Jumlah Tanggungan Keluarga. Ditinjau dari jumlah tanggungan keluarga 

sebagian besar (52,5%) responden merupakan keluarga kecil, dengan jumlah 

tanggungan 1-2 orang. Menurut Ilyas dan Baharuddin (1988), suatu keluarga 

dikatakan tergolong keluarga menengah apabila mempunyai tanggungan 3 – 4 orang, 
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tergolong keluarga besar apabila mempunyai tanggungan > 4 orang, dan tergolong 

kecil apabila tanggungan 1 – 2 orang. 

Pengalaman Beternak Sapi. Memelihara ternak terutama ternak sapi bukan 

merupakan hal yang baru bagi masyarakat pedesaan, walaupun hal tersebut bukan 

merupakan usaha pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beternak sapi 

merupakan aktivitas yang mereka lakukan sejak kecil dan sudah menjadi kebiasaan 

yang turun temurun. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya jumlah responden 77,5 

persen memiliki pengalaman beternak sapi lebih dari 10 tahun. 

Jumlah Kepemilikan Ternak Sapi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa 

jumlah kepemilikan ternak sapi berkisar antara 1 – 10 ekor. Jumlah ternak sapi yang 

dipelihara oleh para peternak responden sebagian besar 95 persen pada skala 

pemeliharaan 1-5 ekor. Walaupun ada peternak yang memiliki 6-10 ekor, tetapi 

jumlahnya sangat sedikit, yaitu 5 persen dari seluruh peternak responden. 

Luas Kepemilikan Lahan. Kepemilikan lahan garapan merupakan faktor 

yang menunjang usaha ternak sapi dalam penyediaan pakan ternak, terutama sekali 

yang berupa rumput/hijauan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebagian besar 

responden 60 persen mempunyai lahan yang tergolong kecil (0-0,5 Ha). Hal ini 

memberikan gambaran bahwa kepemilikan lahan tidak mempengaruhi minat 

responden untuk memelihara ternak sapi. Walaupun tanpa memiliki lahan yang luas, 

petani masih sanggup memenuhi kebutuhan pakan ternaknya dengan mengambil 

pakan dari lahan milik orang lain bila sumber pakan yang ada di lahan sendiri tidak 

mencukupi. Hal ini didukung oleh eratnya hubungan kekeluargaan di wilayah 

pedesaan, sehingga tanpa sepengetahuan pemilik lahanpun para petani masih bebas 

mengambil pakan.  

Motivasi Beternak Sapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi 

beternak sebagian besar responden adalah sebagai usaha pokok dengan presentase 

mencapai 90 pesen. Hal ini terjadi karena para peternak kebanyakan merupakan 

petani gurem dengan lahan pertanian yang sempit. Selain itu, ketersediaan lapangan 

kerja yang sesuai dengan keterampilan mereka sangatlah terbatas. Dengan demikian, 
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menggeluti usaha ternak sapi sebagai usaha pokok merupakan pilihan yang rasional, 

karena sangat sesuai dengan pengalaman dan keterampilan yang mereka miliki. 

Persepsi Responden 

Seperti yang telah diungkapkan dimuka, bahwa untuk mengukur tingkat 

persepsi peternak terhadap pemeliharaan ternak sapi digunakan tiga indikator, yaitu 

tingkat pengetahuan peternak, pengalaman memelihara ternak sapi dan manfaat 

memelihara ternak sapi. Distribusi pencapaian skor untuk masing-masing indikator 

tersebut, terlihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Distribusi pencapaian skor untuk setiap indikator persepsi 

No Variabel 

Skor Standar Skor Tercapai 

Maksimal Minimal Absolut 
Presentas

e (%) 

1 

2 

3 

Pengetahuan 

Pengalaman beternak 

Manfaat pengalaman 

2280 

360 

480 

760 

120 

160 

1428 

278 

322 

62,63 

77,22 

67,08 

Gabungan (persepsi) 3120 1040 2028 65,00 

 

Tabel 1 di atas memperlihatkan, bahwa secara parsial skor perolehan untuk 

setiap indikator persepsi rata-rata termasuk dalam kategori sedang ( pecapaian skor 

33,3 - < 66,3%).  

Tingkat Pengetahuan. Ditinjau dari tingkat pengetahuan responden tentang 

ternak sapi, termasuk tatalaksana pemeliharaannya, ternyata sudah termasuk dalam 

kategori rendah. Pencapaian skor pengetahuan responden terhadap hal-hal tersebut di 

atas, erat kaitannya dengan kurang aktifnya responden dalam mencari informasi. 

Dapat dikatakan bahwa sebelum memutuskan untuk memelihara ternak sapi, 

responden biasanya akan mencari beberapa informasi. Informasi tersebut akan 

digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam memelihara ternak sapi, akan tetapi 

informasi yang didapat masih kurang untuk menunjang pandangan mereka terhadap 

pemeliharaan ternak sapi.  

Hasil pengukuran terhadap 40 orang responden yang diwawancarai, ternyata 

tidak ada responden yang tergolong berpengetahuan tinggi (Tabel 2). 
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Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuannya tentang ternak 

 sapi 

No Tingkat Pengetahuan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

0 

40 

0 

0 

100 

0 

Jumlah 40 100 

 

Tingkat pengetahuan yang seluruhnya tergolong sedang tersebut, cukup 

bermanfaat dalam pemeliharaan ternak sapi saat sekarang. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Mar’at (1989), bahwa adanya faktor pengalaman, proses belajar dan 

sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat, dalam hal ini 

pemeliharaan ternak sapi.  

Pengalaman Memelihara Ternak Sapi. Dari 40 orang responden yang 

diukur, terdapat 77,5 persen yang menilai pengalaman sebelumnya cukup bermanfaat 

dan hanya 22,5 persen yang menyatakan sangat bermanfaat (Tabel 3). 

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan persepsinya tentang tingkat pengalaman 

 memelihara ternak sapi. 

No Tingkat Pengalaman  Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

9 

31 

0 

22,5 

77,5 

0 

Jumlah 40 100 

 

Manfaat Memelihara Ternak Sapi. Tentang penilaian peternak terhadap 

manfaat memelihara ternak sapi, ternyata seluruh (100%) responden menyatakan 

sangat bermanfaat atau menguntungkan (Tabel 4), diantaranya untuk mengisi waktu 

luang, tabungan hidup sekaligus menambah sumber penghasilan keluarga.  

Tabel 4. Distribusi responden berdasarkan persepsinya terhadap manfaat 

 pemeliharaan ternk sapi  

No Manfaat   Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

Sangat Bermanfaat  

Kurang Bermanfaat 

Tidak Bermanfaat 

40 

0 

0 

100 

0 

0 

Jumlah 40 100 
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Hasil pengukuran terhadap ketiga indikator di atas, secara langsung juga 

berpengaruh terhadap terhadap tingginya pencapaian skor gabungan (persepsi), yaitu 

87,5 persen. Dengan demikian jelaslah bahwa persepsi peternak terhadap 

pemeliharaan ternak sapi di Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupaten 

Lombok Tengah, secara agregat termasuk kedalam kategori sedang atau positif. 

Adapun distribusi persepsi responden berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, 

telihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Distribusi responden berdasarkan tinkat persepsinya terhadap pemeliharaan 

  ternak sapi 

No Kategori Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

Tinggi 

Sedang 

Rendah  

12,5 

87,5 

0 

Jumlah 100 

   

Tabel 5 di atas menunjukkan, bahwa hamper seluruh responden di lokasi 

penelitian memberikan perepsi yang sedang terhadap pemeliharaan ternak sapi. Atau 

dengan perkataan lain, para peternak menilai positif keberadaan pemeliharaan ternak 

sapi sebagai usaha pokok, disamping usaha sampingan mereka sebagai buruh tani. 

Hubungan Karakteristik dan Persepsi Peternak 

Tabel 6 berikut menunjukkan hasil analisis antara karakteristik peternak 

(sebagai variabel karakterisitik) dan persepsi (sebagai variabel persepsi). 

Tabel 6. Hasil analisis korelasi rank spearman antara variabel karakteristik dan 

 variabel persepsi 

No Karakteristik 
Persepsi Tingkat 

Signifikansi Koefisien rs t-Hitung 

1 Umur 0,160 0,998 ns 

2 Tingkat Pendidikan 0,24 1,497 ns 

3 Jumlah Tanggungan 0,085 0,5304 ns 

4 Pengalaman Beternak -0,121 -0,755 ns 

5 Kepemilikan Ternak  -0,041 -0,256 ns 

6 Luas Lahan 0,188 1,173 ns 

7 Motivasi Beternak 0,095 0,368 ns 
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Keterangan : 

 t-Tabel (0,05) = 2,021 

  (0,01) = 2,704 

ns =  Non Signifikan 

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel umur, tingkat 

pendidikan, luas lahan dan motivasi beternak sapi, mempunyai korelasi yang positif 

dengan persepsi peternak. Artinya, semakin produktif umur, semakin tinggi tingkat 

pendidikan formal, semakin luas lahan dan semakin tinggi motivasi beternak sapi, 

maka persepsinya terhadap pemeliharaan ternak sapi cenderung semakin tinggi atau 

positif. Ini dimungkinkan karena dengan umur yang masih produktif, tingkat 

pendidikan yang tinggi, luas lahan garapan serta tingginya motivasi beternak sapi, 

menjadikan seseorang cenderung lebih dinamis, lebih rasional dan lebih tepat dalam 

mengambil keputusan yang berhubungan dengan pemeliharaan ternaknya. Namun 

demikian, dalam setiap pengambilan keputusan, para peternak cenderung tidak 

mempertimbangkan jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki dan jumlah 

kepemilikan ternak yang dimiliki.  Hal ini tercermin dari sangat lemahnya korelasi 

antara kedua variabel karakteristik tersebut dengan persepsi peternak. Jadi, persepsi 

peternak yang memiliki tanggungan yang besar (keluarga besar) dan memiliki ternak 

yang banyak, tidak ada bedanya dengan persepsi peternak yang memiliki tanggungan 

keluarga yang kecil (keluarga kecil) dan memiliki ternak sapi yang sedikit. 

Justru yang menarik adalah hubungan antara pengalaman beternak dan jumlah 

kepemilikan ternak. Kedua variabel tersebut ternyata menunjukkan korelasi yang 

negative. Hal ini berarti , bahwa semakin lama pengalaman seseorang maka tingkat 

persepsinya akan cenderung semakin rendah dikarenakan pengalaman beternak yang 

demikian hanya dilalui secara statis tanpa adanya perubahan yang berarti. Begitu juga 

dengan jumlah kepemilikan ternak sapi, semakin banyak jumlah ternak sapi yang 

dipelihara responden, maka tingkat persepsinya terhadap pemeliharaan ternak sapi 

cenderung semakin rendah. Nampaknya sistem pemeliharaan ternak sapi yang masih 

bersifat tradisional ikut berperan dalam pembentukan persepsi para ternak terhadap 

pemeliharaan ternak sapi. 
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KESIMPULAN 

1. Para peternak sapi di Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupaten 

Lombok Tengah, (a) sebagian besar 92 persen berada pada usia produktif, (b) 

tingkat pendidikan sebagian besar 37,5 pesen tidak pernah mengenyam 

pendidikan, (c) jumlah tanggungan keluarga sebagian besar 52 persen adalah 

1-2 orang, (d) pengalaman beternak sebagian besar 77,5 persen adalah >10 

tahun, (e) jumlah kepemilikan ternak 100 persen adalah 1-5 ekor, (f) luas 

lahan garapan sebagian besar 32,5 persen adalah < 0,25 Ha, (g) motivasi 

beternak sebagian besar 90 persen adalah sebagai usaha pokok. 

2. Tingkat persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan ternak sapi, 65,00 persen 

tergolong sedang (positif). 

3. Variabel karakteristik yang berkorelasi positif dengan persepsi peternak 

adalah umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan 

garapan dan motivasi beternak sapi; sedangkan yang berkorelasi negative 

dengan persepsi peternak adalah pengalaman beternak sapi dan jumlah 

kepemilikan ternak sapi. Secara keseluruhan semua variabel karakteristik 

mempunyai korelasi yang lemah dengan persepsi peternak terhadap 

pemeliharaan ternak sapi. 

 

SARAN 

1. Bagi pemerintah, disarankan untuk tetap memberikan bimbingan dan 

pelatihan kepada para peternak agar pengetahuan dan keterampilan mereka 

dalam beternak sapi lebih baik lagi. 

2. Kepada peternak, disarankan agar berupaya untuk meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan dalam beternak sapi dengan jalan aktif mengikuti 

penyuluhan/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. 

3. Bagi peneliti lain, bila ingin melakukan penelitian dengan topic/kajian yang 

sama di daerah lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi. 
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