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ABSTRAK  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi, faktor 

yang mempengaruhi partisipasi dan curahan waktu kerja perempuan dalam usaha 

pemeliharaan  ternak sapi potong di SPR Ridho Ilahi kecamatan wanasaba. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah survei lapangan, pengamatan lapangan dan 

mengumpulkan data dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan analisis 

data yang digunakan adalah : statistik deskriptif dan statistik inferensial yaitu  

regresi non linear melalui skala likert. Hasil analisi dapat dilihat bahwa dari segi 

aspek-aspek tersebut perempuan lebih dominan sering ikut terlibat dalam aspek 

kontrol dan manfaat, diketahui bahwa rata-rata curahan waktu kerja perempuan 

pada usaha pemeliharaan ternak sapi potong adalah 4,26 dengan persentase 

98,87%. Sedangkan hasil analisis non linear di peroleh bahwa partisipasi 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi perempuan pada tingkat 

signifikannya 5% dan tingkat keyakinan 95%.  

 

Kata Kunci : Peranan Perempuan, Usaha Pemeliharaan Ternak Sapi Potong, 

Tingkat Partisipasi Perempuan, Partisipasi, Curahan Waktu Kerja. 
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ABSTRACT 

 

 

This research is aimed at determining the level of women participation 

affecting the participation and time allocation of women in cattle farming at 

farming center Ridho Ilahi in Wanasaba. This research is a field survey with direct 

observation. The data type needed is qualitative and qualitative data. The data 

were analyzed using descriptive analysis and inferential analysis with non-linear 

regression through likert scale. The analysis showed that in those aspects, women 

were more dominant and more involved in terms of control and use. The average 

time allocation by women for cattle farming is 4.26 or 98.87%. while the non-

linear analysis showed that the participation had significant effect on the level of 

women participation within the significance of 5% and with the confidence level 

of 95%. 

 

Keywords: woman role, cattle farming, women participation, participation, time 

allocation  
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PENDAHULUAN 

 

Kegiatan usaha produktif sub-sektor peternakan melibatkan peranan 

perempuan dalam pelaksanaan usaha tani, terutama usaha tani keluarga. Upaya 

melibatkan peranan perempuan dalam usaha tani ternak merupakan suatu upaya 

peningkatan ekonomi dan efisiensi pemanfaatan sumber daya lokal serta 

meningkatkan status wanita dalam kegiatan sektoral. Keterlibatan perempuan 

dalam kegiatan usaha tani ternak merupakan upaya peningkatan kekuatan nilai 

input yang di sumbangkan dalam proses produksi dan pengambilan keputusan. 

Keikutsertaan perempuan dalam usaha tani ternak mampu memberikan 

sumbangan finansial dalam bentuk  peningkatan pendapatan keluarga. Sebagai 

anggota keluarga, perempuan juga mampu mengontrol aset produksi (kandhie, 

2013). 

Perempuan dengan berbagai aktifitas kerja sehari-hari baik yang dilakukan 

secara terencana maupun tidak pada sasarannya mempunyai nilai ekonomis, 

terutama bila dikaitkan dengan pendapatan dalam uaha membantu keluarga. 

Peranan perempuan khususnya dalam keinginan menambah nafkah bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu perlu dukungan 

masyarakat yang semakin tinggi terhadap perluasan kesempatan berkarya bagi 

perempuan khususnya di pedesaan (saleh dan yunilas, 2014). 

Perempuan pedesaan memegang peranan penting dalam pertanian yang 

juga sebagai bentuk kegiatan ekonomi keluarga pedesaan. Kondisi perempuan di 

pedesaan saat ini masih berpendidikan rendah dan tingkat perekonomian minim. 

Peran perempuan pedesaan dalam usaha pertanian sebagai kegiatan ekonomi 

keluarga dan pedesaan tidak dapat dianggap remeh, mulai daari produksi hingga 

pasca panen, serta pengelolaan konsumsi pangan keluarga. Memang tenaga kerja 

laki-laki lebih banyak tercurah pada kegiatan pertanian, tetapi sebenarnya curahan 

waktu perempuanlah yang menyita banyak waktu, ditambah dengan kerja 

domestik rumah tangga. Perempuan dari segi peranan dan curahan waktu kerja 

lebih banyak dibandingkan laki-laki dalam bidang usaha pertanian dan 

pengelolaan konsumsi pangan keluarga, tapi pada saat pengambilan keputusan 
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usaha produksi, pengelolaan modal ekonomi dan konsumsi pangan keluarga 

ternyata lebih banyak diambil pihak laki-laki (elsppat, 1996). 

Menurut puspitawati (2012), yang menyatakan bahwa ada beberapa aspek 

dalam menentukan peran laki-laki  dan  perempuan  yaitu  akses,  kontrol,  

pengambilan  keputusan  dan manfaat. Aspek Akses, diartikan sebagai kapasitas 

untuk menggunakan sumberdaya untuk  sepenuhnya berpartisipasi secara aktif 

dan produktif  dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, informasi. 

Aspek Kontrol, diartikan sebagai Perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol 

yang sama dalam penggunaan sumberdaya keluarga. Aspek Pengambilan 

Keputusan, diartikan sebagai Suami dan istri berpartisipasi yang sama dalam  

proses  pengambilan  keputusan  atas  penggunaan  sumberdaya  keluarga. Aspek 

Manfaat, diartikan semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang 

sama bagi seluruh anggota keluarga. 

Lebih  lanjut  Suradisastra  dan  Lubis  (2000), yang menyatakan bahwa 

ada  beberapa  aspek  yang terkait dengan peran wanita yaitu akses, kontrol, 

pengambilan keputusan dan manfaat. Aspek pertama adalah akses, dimana kaum 

wanita kurang memperoleh akses yang sama terhadap informasi sumber daya dan 

wanita diperlakukan atau dianggap sebagai warga kelas dua. Aspek kedua adalah 

kontrol, dimana kontrol dalam pembagian tenaga kerja dalam usaha sapi potong 

melibatkan kaum wanita sebagai tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar. Meski 

demikian, kaum pria dalam perannya sebagai tenaga kerja umumnya 

mendominasi seluruh kegiatan usaha sapi potong dilihat dari tingginya partisipasi 

fisiknya walaupun pastisipasi wanita sangat besar pengaruhnya terhadap 

kegiatan usaha sapi potong.  Aspek ketiga yaitu pengambilan keputusan, dimana 

peran kaum wanita dalam pengambilan keputusan kurang terlibat karena dalam 

keputusan untuk membeli, menjual atau menentukan harga jual serta keputusan 

memanfaatkan uang hasil penjualan ternak atau produk, sumbangan pemikiran 

seorang istri lebih rendah dibandingkan  sumbangan  pemikiran  suami.  Aspek  

keempat  yaitu  manfaat, yakni kegiatan usaha yang dilakukan dapat 

memberikan manfaat  pada seluruh anggota keluarga. Berdasarkan hal tersebut 

telah di lakukan penelitian tentang “Tingkat Partisipasi Perempuan dalam 

Usaha Pemeliharaan Ternak Sapi Potong di Sentra Peternakan Rakyat 
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(SPR) Ridho Ilahi Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan, faktor 

yang mempengaruhi partisipasi perempuan dan curahan waktu kerja perempuan 

dalam usaha pemeliharaan ternak sapi potong. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SPR Ridho Ilahi pada bulan Mei – juni 

2018. Responden dipilih secara random sampling, sehingga jumlah sampel yang 

di gunakan dalam penelitian adalah 90 orang. Penelitian ini menggunakan metode 

survei untu mengumpulan data. Data primer diperoleh melalui wawancara 

langsung dari responden dengan menggunakan daftar pertanyaan dan pengamatan 

langsung.Data sekunder diperoleh dari internet, jurnal, dan lembaga atau instansi 

pemerintah yang terkait. 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalampenelitian ini yaitu, daftar 

pertanyaan kamera digital yang digunakan sebagai alat dokumentasi penelitian. 

Variable yang diamati dalam penelitian ini yaitu variabel tingkat 

partisipasi terdiri dari (aspek akses, aspek kontrol, aspek pengambilan keputusan 

dan aspek manfaat), faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi terdiri dari 

(variabel dependen (Y) tingkat partisipasi dan (X) partisipasi  dan curahan waktu 

kerja perempuan.. 

Analisis data yang digunakan yaitu: Untuk menganalisis tingkat 

partisipasi perempuan yaitu statistik deskritif, Untuk menganalisis faktor yang 

mempengaruhi partisipasi yaitu non linear quadratic, Untuk menganalisis curahan 

waktu kerja yaitu statistik deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan dan kemudian di lanjutkan dengan 

analisis tingkat partisipasi, faktor yang mempengaruhi partisipasi dan curahan 

waktu kerja perempuan yaitu : 

A. Tingkat partisipasi 

Tingkat partisipasi perempuan dalam usaha pemeliharaan ternak sapi 

potong di SPR Ridho Ilahi kecamatan wanasaba kabupaten lombok timur, dapat di 
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ukur dari aspek akses, aspek kontrol, aspek pengambilan keputusan dan aspek 

manfaat. Berikun penjelasan tentang tingkat partisipasi perempuan dalam keempat 

aspek analisi gender model harvard tersebut. 

1. Aspek Akses  

Akses diartikan sebagai kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk 

sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan  produktif ( secara sosial, ekonomi dan 

politk ) dalam masyarakat termasuk askes ke sumberdaya, pelayanan, tenaga 

kerja, pekerjaan, informasi dan manfaat).  

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diketahui 

bahwa tingkat partisipasi perempuan dari segi Apek Akses di SPR Ridho Ilahi 

Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, tidak memiliki akses yang 

sama terhadap informasi karena lebih banyaknya kesempatan yang diperoleh laki-

laki dibandingkan perempuan dalam memperoleh akses. Tingkat partisipasi 

perempuan dalam segi aspek akses dapat dilihat pada tabel. 11. 

Tabel. 11 Tingkat partisipasi perempuan dalam segi aspek akses di SPR Ridho 

Ilahi Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. 

No Jenis Kelamin  Jumlah ( Orang)  Peresentase (%) Rata-rata 

1 Perempuan 30 33,33 30 

Sumber : Data primer diolah, 2018. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan menunjukkan bahwa 

tingkat patrisipasi perempuan yakni sebanyak 30 orang atau 33,33% dengan rata-

rata 8,56. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dari aspek 

akses  tidak memperoleh askes. Hal ini sesuai dengan pendapat suradisastra dan 

lubis (2000), yang menyatakan bahwa perempuan tidak memperoleh akses yang 

sama terhadap informasi. Dimana perempuan seringkali dianggap dan di nomer 

duakan saja, dan akses mereka terhadap informasi sering di lupakan atau 

diabaikan. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, akses akses di SPR Ridho 

Ilahi Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, laki-laki lebih dominan 

daripada perempuan, hal ini disebabkan karena peranan  laki-laki sebagai kepala 

keluarga yang mencari nafkah untuk keluarganya sehingga dalam memperoleh 

akses informasi lebih berperan laki-laki sedangkan peranan perempuan pekerjaan 

pokoknya adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus dan mengatur seluruh 
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kegiatan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari, dkk (2009) yang 

menyatakan bahwa dalam penelitiannya  bahwa peranan perempuan secara 

individual dalam akses terhadap sumberdaya sangat kecil. Dalam akses terhadap 

sumberdaya yang lebih dominan adalah suami, hal ini lebih dikarenakan laki-laki 

berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga seolah-olah suamilah 

yang harus lebih banyak berperan dalam melaksanakan akses terhadap sember 

daya keluarga.   

  Berdarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam aspek akses 

perempuan kurang berpartisipasi dikarenakan kurangnya minat atau kurangnya 

antusias perempuan dalam suatu kegiatan seperti diadakan penyuluhan dan 

pelatihan olah Dinas Peternakan yang terkait, yang di mana dalam kegiatan 

penyuluhan dan pelatihan di utamakan laki-laki. Karena di suatu desa atau 

kecamatan wanasaba  tersebut masing – masing ketua kelompok lebih 

memproritaskan laki-laki dalam bidang aspek akses, yang dimana laki-laki lebih 

berperan sebagai kepala keluarga. 

2. Aspek Kontrol 

  Kontrol adalah penguasaan atau wewenang pada perempuan yang 

mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumber daya dan dapat 

memiliki properti atas nama keluarga. Adapun tingkat partisipasi perempuan 

ditinjau dari segi kontrol dapat dilihat pada tabel. 12 

Tabel. 12 Keterlibatan perempuan dalam aspek kontrol di SPR Ridho Ilahi 

Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. 

No  Aspek Kontrol Jumlah Keterlibatan 

Perempuan (Orang) 

Persentase 

(%) 

Rata-rata  

1 Pembersihan kandang 80  88,8 287,8 

2 Pemandian ternak 38 42,2  

3 Pemberian pakan dan 

Air minum 

79 87,7  

4 Pencarian pakan 85 94,4  

5 Pengobatan ternak 29 32,2  

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapat bahwa tingkat 

partisipasi perempuan dalam aspek kontrol berpariasi, yang dimana aspek  kontrol 

yang lebih banyak perempuan ikut berpartisipasi adalah pencarian pakan.  

Diketahui sebanyak 85 atau 94,4% atau dikatakan sering berpartisipasi dalam 
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pencarian pakan. perempuan ikut berperan aktif dikarenakan perempuan membatu 

suami dalam mencari pakan dikarenakan untuk meringankan beban suaminya. 

Sedangkan partisipasi perenpuan yang paling sedikit adalah di pengobatan ternak, 

dimana sebanyak 29 peremuan atau 32,2%, dikatakan jarang ikut berpartisipasi 

dalam pengobatan ternak karena dalam bidang pengobatan ternak tenaga yang 

dibutuhkan sangat besar. Dikarenakan dalam pengobatan ternak perempuan 

kurang mampu utuk menahan ketika ternak akan berkutik. Pengobatan dilakukan 

dengan bantuan dinas peternakan yang ada di daerah tersebut. Dengan adanya 

bantuan dari dinas peternakan para peternak lebih mudah mengetahui bagaimana 

cara mencegah dan mengobati dengan baik untuk ternak. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hamandika (2012), yang menyatakan bahwa vaksinasi dilakukan untuk 

ternak sehat baik yang sudah dipelihara maupun yang baru didatangkan. 

pencegahan dilakukan melalui vaksinasi untuk mencegah ternak agar terhindar 

atau tidak terserang penyakit terutama penyebab virus. 

Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi 

perempuan dalam aspek kontrol masih terbilang rendah dikarenakan perempuan 

dalam pemeliharaan ternak bukan pekerjaan pokoknya, dimana dalam 

pemeliharaan ternak perempuan hanya membatu suami dalam pemeliharaannya 

saja. Kecamatan Wanasaba masih memiliki budaya yang lebih mengutamakan 

laki-laki di berbagai bidang, seperti membersihkan kandang, memberikan pakan 

dan air minum, memandikan ternak mencari pakan dan pengobatan ternak. Hal ini 

di karnakan laki-laki berperan sebagai kepala keluarga, yang harus mengontrol 

segala sesuatu yang menyangkut pekerjaan domistik maupun non domistik. 

3. Aspek Pengambilan Keputusan 

Aspek pengambilan keputusan dapat dilihat melalui seberapa besar 

keterlibatan perempuan dalam mengeluarkan pendapat atau menyumbangkan 

pemikiran yang diinginkan untuk mengambil keputusan pada suatu usaha 

pemeliharaan ternak sapi potong ditinjau dari segi aspek pengambilan keputusan 

dapat dilihat pada tabel. 13. 
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Tabel. 13 Tingkat partisipasi perempuan dalam aspek pengambilan keputusan di 

SPR Ridho Ilahi Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. 

No  Aspek Pengambilan 

Keputusan 

Jumlah Parisipasi 

Perempuan 

(Orang) 

Persentase (%) Rata-rata 

1 Pembelian bibit 8 21,6 174,25 

2 Penjualan ternak 55 36,6  

3 Merencanakan dan 

pemanfaatan uang hasil 

ternak 

89 86,8  

4 Kendala dalam 

Memasarkan Ternak 

89 36,8  

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapat bahwa tingkat 

partisipasi perempuan dalam aspek pengambilan keputusan yang lebih banyak 

ikut berpartisipasi adalah dalam  merencanakan dan memanfaatkan uang hasil 

ternak Sebanyak 89 perempuan dengan persentase 86,8% atau dikatakan 

sering/rutin ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan pemanfaatan uang hasil 

ternak, dan perempuan yang paling sedikit ikut berpartisipasi dalam  pembelian 

bibit  sebanyak 8 orang atau 21,6%. Tingkat partisipasi perempuan lebih dominan 

dalam perencanaan dan pemanfaatan uang hasil ternak. Sedangkan pengambilan 

keputusan untuk pembelian bibit dan penjualan ternak lebih di dominasi oleh 

suami, namun dalam pengambilan keputusan dalam pembelian bibit dan penjualan 

ternak perempuan juga ikut menyumbangkan pemikiran untuk pengambilan 

keputusan dalam kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Suradisastra 

dan Lubis (2009), yang menyatakan bahwa keputusan dalam menjual ternak atau 

membeli ternak serta dalam pemanfaatan uang hasil penjualan ternak kurang 

melibatkan perempuan dalam menyumbang pemikiran dalam pengambilan 

keputusan. Namun tidak dapat diingkari bahwa peran perempuan dalam 

mengelola uang hasil penjualan ternak seringkali lebih kuat dibandingkan peran 

laki-laki. 

Afif (2011), menambahkan bahwa peran istri dalam pengambilan 

keputusan paling menonjol adalah pengelolaan keuangan rumah tangga. 

Pengelolaan ini mulai dari penyimpanan hingga pengaturan kebutuhan sehari-hari. 

Hal ini tidak mengherankan karena budaya pada sebagian masyarakat memandang 

bahwa perempuan lebih mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan 
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dibandingkan laki-laki. Homzah dkk (2010), menjelaskan bahwa distribusi 

pengambilan keputusan dalam pekerjaan nafkah dibidang sapi perah menunjukkan 

pola pengambilan keputusan bersama antara suami dan istri kecuali dalam 

pengambilan keputusan dalam bidang pengobatan dan pertolongan melahirkan 

ternak ditentukan oleh suami, sedang dalam pemeliharaan ternak nampak 

kontribusi keputusan bersama tetapi istri lebih dominan. 

Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat patisipasi 

perempuan dalam aspek pengambilan keputusan masih terbilang rendah, 

dikarnakan dalam pengambilan keputusan perempuan kurang berperan aktif atau 

kurangnya pendapat yang dikeluarkan karena terbatasnya informasi atau 

kurangnya ilmu yang di dapat. Hal ini disebabkan karena terbatasnya informasi 

yang didapat perempuan dalam usaha pemeliharaan ternak. 

4. Aspek Manfaat 

Manfaat diartikan semua aktifitas keluarga diartikan harus mempunyai 

manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga. Adanya usaha pemeliharaan 

ternak sapi potong perempuan taniternak sudah mendapatkan manfaat yang telah 

diperoleh yakni dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat partisipasi 

perempuan dalam aspek manfaat dapat dilihat pada tabel. 14. 

Tabel. 14 Tingkat partisipasi perempuan dalam aspek manfaat di SPR Ridho Ilahi 

Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. 

No  Aspek manfaat Jumlah parisipasi 

perempuan (orang) 

Persentase(%) Rata-rata 

1 Dampak pemeliharaan ternak 

terhadap 

Perekonomian keluarga 

89 9.9 89 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dapat bahwa partisipasi 

perempuan dalam aspek manfaat  yang di peroleh dari dampak  pemeliharaan 

ternak terhadap perekonomian keluarga adalah sebanyak 89 atau  99,0%. hal ini 

menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh dari kegiatan  usaha pemeliharaan 

ternak sapi potong dapat menunjang perekonomian keluarga. Manfaat dari 

kebutuhan sehari-hari yakni dapat memenuhi kebutuhan pangan dan manfaat dari 

segi pendidikan. Kemudian manfaat yang lain yakni dengan mempunyai usaha 

sapi potong bisa untuk membeli tanah dari hasil penjualan ternak dengan 

menjadikan tanah sebagai tempat pertanian atau perkebunan atau untuk tempat 
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pembuatan rumah dan hasil dari penjualan ternak peternak  juga bisa memunaikan 

ibadah haji. Hal ini sesuai dengan pendapat Puspitawati (2012), yang menyatakan 

bahwa aspek peran dalam manfaat diartikan sebagai semua aktivitas keluarga 

harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga. 

Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar  

tingkat patisipasi perempuan dalam aspek manfaat maka semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang diperoleh dari usaha pemeliharaan ternak. 

 

B. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi  

1.  uji Quadratik  

Mengetahui Seberapa Kuat Pengaruh Variabel Independen Dan Dependen 

dapat dilihat pada tabel. 15. 

Tabel. 15 Model Summary 

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.360 .129 .109 .992 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

   Berdasarkan hasil output model summary, diketahui nilai koefisien 

determinasi (Rsquare) sebesar 0,129 ( nilai ini adalah pengkuadratan dari nilai R, 

yaitu 0,36 x 0,36 = 0,129). Besarnya angka koefisien determinasi (R square) 0, 

129 sama dengan 12,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa partisipasi dan 

pengalaman beternak tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi sebesar 

12,9%. Sedangkan sisanya (100% - 12,9% =  87 %) di pengaruhi oleh variabel 

lain di luar dari variabel ini. Besarnya pengaruh variabel lain ini sering di sebut 

sebagai error (e), yang dimana nilai errornya adalah 0,992. 

Menurut Munandar (1985:47) menyatakan bahwa, faktor lain yang ikut 

mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam suatu kegiatan adalah karna 

dipengaruhi oleh tekanan ekonomi rumah tangga, tekanan ekonomi merupakan 

salah satu faktor pertama yang mendorong partisipasi perempuan. Hal ini 

disebabkan pemenuhan kebutuhan pada keluarga dan masyarakat semakin lama 

semakin kompleks. Lebih lanjut Hadayani dan Wahyu (2009) menegaskan bahwa, 

tekanan ekonomi memiliki pengaruh terhadap keikutsertaan perempuan dalam 
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menjalani suatu usaha, kondisi ekonomi yang rendah akan mengakibatkan 

perempuan turut terlibat dalam pemeliharaan ternak sapi potong. Kondisi inilah 

yang mendorong ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya menekuni sektor 

domestik (mengurus rumah tangga) kemudian ikut berpartisipasi dalam sektor 

publik dengan ikut serta dalam menopang perekonomian keluarga. 

2. Uji Kelayakan Model  

Layak tidaknya model yang digunakan, dapat dilihat pada nilai 

signifikannya. Nilai signifikan model yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat di tabel. 16. 

Tabel.  16 Anova non linear 
ANOVA 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 12.715 2 6.358 6.461 .002 

Residual 85.607 87 .984   

Total 98.322 89    

Sumber : Data primer diolah, 2018   

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai signifikasi dalam uji F 

sebesar 0.002 lebih kecil < dari probabilitas 0,05, sehingga dapat di simpulkan 

bahwa partisipasi dan pengalaman beternak secara simultat berpengaruh terhadap 

tingkat partisipasi.  

3. Uji hipotesis 

Tabel. 17 coefficients 
Coefficients 

  
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig.  B Std. Error Beta 

Partisipasi 3.016 .874 1.577 3.449 .001 

 partisipasi ** 2 -.608 .193 -1.438 -3.144 .002 

(Constant) 3.882E-14 .992  .000 1.000 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan output di atas di dapat bahwa  angka konstan dari 

unstandardized coefficients nilainya adalah sebesar 3,882. Angka ini merupakan 

angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada partisipasi maka nilai 

konsisten tingkat partisipasi adalah sebesar 3,882. Sedangkan angka koefisien 

regresinya sebesar -0,608, angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 
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1% partisipasi maka tingkat partisipasi  akan meningkat sebesar – 0,608. Karena 

nilai koefisien regresi bernilai minus (-) maka dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa partisipasi berpengaruh negatif terhadap tingkat partisipasi, sehingga 

persamaan regresinya adalah Y = 3,882 – 0,608 X. Uji Hipotesis membandingkan 

nilai sig dengan 0,05, Adapun yang menjadi dasar pengambian keputusan dalam 

analisis ini adalah dengan melihat signifikasi (sig) sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikasi (sig) lebih kecil < dari probalitas 0,05 mengandung 

arti bahwa ada pengaruh partisipasi  (x) terhadap tingkat partisipasi (Y). 

b. Jika nilai signifikasi (sig) lebih besar > dari probalitas 0,05 mengandung 

arti bahwa tidak ada pengaruh partisipasi  (x) terhadap tingkat partisipasi 

(Y). 

Berdasarkan hasil output coefficients di atas diketahui nilai signifikasi 

(sig) sebesar 0,002 lebih kecil dari < probabilitas 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho di tolak dan Ha di terima yang berarti bahwa ada pengaruh 

partisipasi (x) terhadap tingkat partisipasi (Y). 

4. Uji hipotesis membandingkan nilai t hitung dengan t tabel 

Berdasarkan hasil output coefficients diatas di dapat bahwa variabel 

partisipasi t hitung sebesar  - 3,144, dengan demikian t hitung > t tabel (- 3,144 > 

1,663) yang secara statistik, variable partisipasi mempengaruhi variabel Y (tingkat 

partisipasi) atau Ho ditolak dan Ha di terima. 

C. Curahan Waktu Kerja Perempuan  

Seseorang menggunakan waktu sehari untuk melakukan berbagai kegiatan. 

Curahan waktu kerja adalah besaran waktu yang digunakan dalam melakukan 

suatu kegiatan dalam hal ini usaha pemeliharaan ternak sapi potong. Pada usah 

pemeliharaan sapi potong perempuan mencurahkan waktunya untuk melakukan 

berbagai aktifitas seperti membersihkan kandang, memberikan pakan dan air 

minum, memandikan ternak dan menyabit rumput. Kegiatan tersebut dilakukan 

dengan lama kerja yang berbeda-beda. Rata-rata curahan waktu kerja perempuan 

pada usaha pemeliharaan ternak sapi potong dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel. 18 Rata-rata curahan waktu kerja perempuan di SPR Ridho Ilahi 

Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. 

No Kegiatan Curahan kerja 

(HKSP) 

Persentase (%) Rata-rata 

1 Membersihkan 

kandang 

0,28622 6,69 124,9475 

2 Memberikan pakan 

Dan air minum 

0,09188 2,14  

3 Memandikan ternak 0,29155 6,81  

4 Mencari pakan 3,60555 84,33  

Jumlah  98,87  

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil penelitian di dapat bahwa mencari pakan merupakan 

pekerjaan yang paling banyak menggunakan waktu yaitu rata-rata 3,60555 HKSP 

dengan dua kali pencarian pakan setiap harinya. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya hijauan yang di dapatkan pada musim kemarau sedangkan dalam 

musim penghujan hijauan mudah di dapatkan dan waktu yang di habiskan untuk 

mencari pakan 2 kali dari musim kemarau. Sedangkan kegiatan yang paling 

sedikit menghabiskan waktu adalah memberikan pakan dan air minum dengan 

menggunakan waktu 0,091 HKSP per 2 kali sehari. Dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata waktu yang di habiskan untuk membantu suami dalam usaha 

pemeliharaan ternak adalah 4,26 dengan persentase curahan jam kerja perempuan 

pada usaha pemeliharaan ternak sapi potong di SPR Ridho Ilahi kecamatan 

wanasaba kabupaten lombok timur yaitu sebesar 98,87%. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa perempuan mempunyai peranan yang sangat besar 

membantu suami dalam usaha pemeliharaan ternak sapi potong. Besarnya curahan 

waktu kerja perempuan dalam membantu suami pada usaha pemeliharaan ternak 

sapi potong, tidak membuat tanggapan buruk dari suami, dalam hal ini suami 

mereka merasa terbantu dengan adanya pembagian aktivitas dalam usaha 

pemeliharaan ternak sapi potong selain itu pekerjaan sebagai ibu rumah tangga 

tetap bisa dikerjakan sebagaimana mestinya, hal ini sesuai dengan pendapat 

Haryanto (2008) yang menyatakan bahwa, tanggapan suami terhadap istri yang 

bekerja diluar rumah ini dianggap menjadi suatu yang wajar bagi mereka. Hal ini 

mengingat pekerjaan diluar rumah tersebut lokasi tidak jauh dari rumahnya. 

Adapun curahan waktu kerja laki-laki pada usaha pemeliharaan ternak sapi 

potong  meliputi beberapa kegiatan yaitu membersihkan kandang, memberikan 
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pakan dan air minum, memandikan ternak dan mencari pakan, besaran waktu 

yang digunakan dapat dilihat pada tabel 19. 

Tabel. 19 Rata-rata curahan waktu kerja laki-laki di SPR Ridho Ilahi Kecamatan 

Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. 

No Kegiatan Curahan Kerja 

(HKP) 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

1 Membersihkan kandang 0,30111 6,44 1,8699 

2 Memberikan pakan dan 

Air minum 

0,09544 2,04  

3 Memandikan ternak 0,556 11,90  

4 Mencari pakan 3,72222 79,62  

Jumlah 4,67477 100.0  

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan dapat diketahui bahwa 

kegiatan yang membutuhkan waktu lebih lama adalah mengambil hijauan yaitu 

sebesar 3,722 HKP perhari, hal ini disebabkan oleh letaknya yang jauh dan 

banyaknya hijauan yang di ambil serta dipengaruhi oleh musim. Sedangkan yang 

paling sedikit membutuhkan waktu adalah memberikan pakan dan air minum 

yaitu sebesar 0,09 HKP. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

curahan waktu kerja laki-laki yang di habiskan dalam usaha pemeliharaan ternak 

sapi potong sangat besar, hal ini disebabkan karena kegiatan yang dilakukan oleh 

laki-laki selain dari usaha peternakan mereka juga mengelola usaha pertanian.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Tingkat partisipasi perempua dalam  Aspek akses, kontrol, dan 

pengambilan keputusan tidak berperan aktif di karenakan perempuan kurang 

berpartisipasi atau kuarnga antusias dalam usaha pemeliharaan ternak di 

karenakan laki-laki lebih dominan dalam usaha pemeliharaan ternak karena 

perempuan hanya membantu suami dalam usaha pemeliharaan ternak. Sedangkan 

aspek manfaat perempuan memperoleh manfaat yang sama dari usaha 

pemeliharaan ternak sapi potong. 

Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan adalah selain 

dari variabel, yang di mana dalam dalam uji hipotesis  di dapat bahwanilai 

signifikan (sig) sebesar 0,002 lebih kecil dari < 0,05 yang berarti bahwa Ho di 
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tolak dan  Ha di terima. Sedangkan untuk membandingkan Thitung dengan Ttabel di 

dapat bahwa Thitung > Ttabel yang berarti bahwa variabel (X) mempengaruhi 

variabel tingkat partisipasi (Y) atau Ho di tolak dan Ha di terima dan curahan 

waktu kerja perempuan yang di habiskan untuk membantu suami dalam usaha 

pemeliharaan ternak sapi potong dengan rata-rata yaitu 4,26 dan rata-rata curahan 

waktu kerja laki-laki  

SARAN 

Disarankan kepada ketua kelompok SPR Ridho Ilahi untuk memberikan 

akses yang sama untuk perempuan dan kepada peneliti lain yang ingin mengkaji 

hal yang sama di tempat lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pembanding. 
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