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ABSTRAK 
 

Usaha ternak merupakan suatu proses mengkombinasikan faktor 
produksi berupa lahan, ternak, tenaga kerja dan juga modal untuk menghasilkan 
produk peternakan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling 
melalui wawancara berdasarkan koesoner terhadap 60 responden peternak sapi 
Madura yang mengakses sistem bagi hasil ternak dalam usahanya. Data tersebut 
selanjutnya dilakukan analisis imfortance-performance (IPA) menggunakan 
program SPSS untuk mengetahui persepsi dan harapan peternak sapi Madura 
terhadap mekanisme sistem bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
kesimpulan bahwa sistem bagi hasil ternak yang selama ini ada di kecamatan 
Tanah Merah kabupaten Bangkalan belum memenuhi kebutuhan dan keinginan 
peternak. Tidak terpenuhinya kebutuhan dan keinginan peternak ditunjukkan 
oleh beberapa atribut yang masuk ke dalam kuadran I pada diagram kartesius, 
yaitu biaya pakan tambahan dan resiko kematian. Atribut-atribut yang masuk ke 
dalam kuadran II merupakan atribut untuk dipertahankan yaitu atribut harga 
bakalan, biaya inseminasi buatan, dan pembagian hasil pendapatan. Atribut 
yang masuk ke dalam kuadran III merupakan atribut yang dianggap kurang 
penting dan kenyataan kinerjanya tidak terlalu istimewa, yaitu lama 
pemeliharaan dan biaya pengobatan. Kuadran IV merupakan kuadran yang 
memiliki kinerja berlebihan dan dalam sistem bagi hasil ternak tidak ada atribut 
yang masuk dalam kuadrat ini.  

Kata Kunci: Persepsi, Harapan, Sistem bagi hasil, Sapi madura 

 
Pendahuluan 

Usaha ternak merupakan 

suatu proses mengkombinasikan 

faktor-faktor produksi berupa 

lahan, ternak, tenaga kerja dan juga 

modal untuk menghasilkan produk 

peternakan. Keberhasilan suatu 

usaha ternak sapi potong 

tergantung pada tiga unsur yang 

saling terkait yaitu bibit, pakan, dan 

manajemen atau pengelolaan. 

Manajemen yang dimaksud antara 

lain: pengelolaan perkawinan, 

pemberian pakan, per-kandangan 

dan kesehatan ternak.  

Ada beberapa alasan peternak 

memilih sapi potong madura untuk 

dibudidayakan antara lain sebagai 

sumber pendapatan, protein 

hewani, dan tenaga kerja serta 

penghasil pupuk. Alasan lain 

adalah sebagai penghasil bibit, 

sumber tabungan, kemudahan 

dalam pemeliharaan dan 
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kemampuan ternak untuk 

mengkonsumsi limbah pertanian 

dan pakan yang berlualitas rendah 

(jerami padi), daya adaptasi yang 

tinggi terhadap panas dan 

mempunyai kinerja reproduksi 

lebih baik dibandingkan dengan 

sapi persilangan, serta dagingnya 

banyak yang disukai oleh 

konsumen (Suryana, 2009). 

Usaha ternak sapi Madura 

bersifat peternakan rakyat yang 

umumnya hanya dijadikan sebagai 

pekerjaan sampingan dan 

kepemilikannya sapi kurang dari 

tiga ekor sapi. Peternak dalam 

menjalankan usahanya memiliki 

keleluasaan untuk memilih dan 

menggunakan berbagai sumber 

modal baik dari dalam maupun 

dari luar. Penelitian sebelumnya 

tentang kajian sistem permodalan 

guna peningkatan populasi 

peternak sapi Madura di kecamatan 

Tanah Merah kabupaten Bangkalan 

diketahui bahwa dari 60 orang 

responden, sebanyak 64.38% 

memiliki modal bersumber dari 

dalam dan 35.61% berasal dari luar. 

Dari 35.61% tersebut, diketahui juga 

bahwa 57.69% peternak memilih 

sistem permodalan bagi hasil 

(maro), 30.77% memilih mengakses 

modal dari yayasan, dan 11.15% 

memilih pinjaman dari bank 

(Widodo dan Ahmad, 2016).    

Berdasarakan penelitian 

tersebut maka perlu melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang 

analisis persepsi dan harapan 

peternak sapi madura terhadap 

sistem bagi hasil ternak di 

kecamatan Tanah  

Merah kabupaten Bangkalan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) 

mengetahui persepsi peternak sapi 

madura terhadap sistem bagi hasil 

ternak di kecamatan Tanah Merah 

kabupaten Bangkalan yang selama 

ini telah berjalan, 2) mengetahui 

harapan peternak sapi madura 

terhadap pelaksanaan sistem bagi 

hasil ternak di kecamatan Tanah 

Merah kabupaten Bangkalan 

sebagai langkah perbaikan.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 

dengan pengambilan sampel secara 

purposive sampling melalui 

wawancara berdasarkan koesoner 

yang telah disiapkan terhadap 60 

responden dalam hal ini adalah 

peternak sapi madura di kecamatan 

Tanah Merah kabupaten Bangkalan 

yang mengakses sistem bagi hasil 

ternak dalam menjalankan 

usahanya.  

Data yang terkumpul dapat 

berupa data primer dan sekunder. 

Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan peternak 

berdasarkan kuisioner yang telah 

disiapkan dan data sekunder 

diperoleh dari Dinas Pertanian 

kabupaten Bangkalan. Data-data 

tersebut selanjutnya dilakukan 

analisis imfortance-performance (IPA) 

menggunakan program SPSS 

dengan tujuan untuk mengetahui 

persepsi dan harapan peternak sapi 

madura terhadap mekanisme 
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sistem bagi hasil ternak di 

kecamatan Tanah Merah kabupaten 

Bangkalan. 

Tahapan pertama dalam 

metode Importance Performance 

Analysis (IPA) yaitu menentukan 

tingkat kesesuaian antara tingkat 

persepsi dan tingkat harapan, 

atribut-atribut yang diteliti melalui 

perbandingan skor harapan dengan 

skor persepsi. Rumus tingkat 

kesesuaian yang digunakan adalah 

(Santoso, 2011): 

 

 

keterangan: 

Tki = tingkat kesesuaian 

Xi   = skor persepsi 

Yi   = skor harapan 

Tahap kedua yaitu 

menghitung rata-rata untuk setiap 

atribut yang dipersepsikan oleh 

peternak, dengan rumus : 

 

 

keterangan: 

 = skor rata-rata persepsi 

 = skor rata-rata harapan 

 n  = jumlah responden 

Selanjutnya dihitung rata-rata 

seluruh atribut harapan (X) dan 

persepsi (Y) yang menjadi batas 

dalam diagram kartesius, dengan 

rumus : 

 

 

keterangan: 

X = rata-rata skor tingkat persepsi 

seluruh faktor atau atribut 

Y = rata-rata tingkat harapan 

seluruh atribut yang 

mempengaruhi kepuasan 

konsumen. 

K = Tahapan terakhir yaitu 

penjabaran tiap atribut dalam 

diagram kartesius  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Kartesius 

 

Kuadran A adalah wilayah 

yang memuat faktor-faktor yang 

tingkat harapan diatas rata-rata, 

tetapi pada kenyataannya faktor-

faktor tersebut persepsinya 

dibawah rata-rata. Kuadran B 

adalah wilayah yang memuat faktor 

harapan yang dianggap penting 

dan faktor tersebut persepsinya 

diatas rata-rata. Kuadran C adalah 

wilayah yang memuat faktor 

harapan dianggap kurang penting 

dan pada kenyataannya juga tidak 

terlalu istimewa. Selanjutnya, 

kuadran D ialah wilayah yang 

memuat faktor harapan kurang 

penting oleh peternak dan persepsi 

berada dibawah rata-rata 

(Rangkuti, 2003). 

Atribut yang dipakai dalam 

sistem bagi hasil ternak tersebut 

meliputi 1) kesepakatan harga 

bakalan, 2) lama pemeliharaan, 3) 

biaya pakan tambahan, 4) biaya 

pengobatan, 5) biaya inseminasi 
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buatan (IB), 6) pembagian hasil 

pendapatan dan 7) Resiko 

kematian.  

 

Hasil Dan Pembahasan 

Kondisi Umum dan Profil 

Peternak Sapi Madura di Lokasi 

Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

wilayah kecamatan Tanah Merah, 

Kabupaten Bangkalan. Kecamatan 

Tanah Merah terdiri dari 23 desa 

dengan luas wilayah 6.856 Ha. 

Ketinggian wilayah rata-rata 470 

mdpl dan suhu rata-rata 

lingkungan yaitu 26-32C0. Sebagian 

besar wilayah kecamatan Tanah 

Merah merupakan dataran dan 

persawahan. 

Usaha peternakan sapi 

Madura yang dijalankan oleh 

peternak di sini bukanlah sebagai 

sumber mata pencaharian utama, 

karena hasil penjualan ternak hanya 

bisa dimanfaatkan untuk 

kepentingan tertentu saja misalnya 

untuk biaya masuk sekolah anak 

dan untuk tabungan. Pekerjaan 

utama mereka sebagian besar 

adalah petani, pedagang, dan 

dibidang lainnya.  

Peternak sapi Madura di 

kecamatan Tanah Merah umumnya 

memiliki lataran belakang 

pendidikan yang rendah dan 

bahkan ada yang tidak memiliki 

latar belakang pendidikan 

mencapai 47,58 % responden.. 

Rerata umur peternak 47,58 tahun 

dengan pengalaman lama beternak 

10 -15 tahun mencapai 33.33 % 

responden. Data karakteristi, 

pengalaman dan pendidikan 

responden secara lengkap bisa 

diamati  pada Tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik, pengalaman 

dan pendidikan responden 

Karakteristik       

Umur 

responden   Tahun 

Rerata   47.58 

Pengalaman 

Beternak (%) 

1-5 tahun   11.67 

5-10 tahun   26.67 

10-15 tahun   33.33 

> 20 tahun   28.33 

      100 

Pendidikan 

Responden (%) 

  Tidak Sekolah 46.67 

  SD   28.33 

  SLTP   16.67 

  SLTA   8.33 

      100 

Sumber : Data primer 2016 (sudah 

diolah) 

Kepemilikan sapi oleh 

peternak mayoritas kurang dari tiga 

ekor (milik sendiri) yang terlihat 

pada Tabel 2. Pengelolaan sebagian 

besar menerapkan sistem 

pemeliharaan menggunakan semi 

intensif. Sistem ini dirasa lebih 

memudahkan peternak terutama 

dalam hal penghematan tenaga 

untuk mencarikan rumput. Sapi 

dengan sistem ini masih diberikan 

kesempatan untuk mencari 

makanan hijauan sendiri walaupun 
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tak sebebas seperti sistem ektensif. 

Pada musim penghujan peternak 

sapi biasanya mengandalkan 

rumput gajah, rumput lapang, 

daun-daunan, sedangkan musim 

kemarau pakan yang diberikan 

limbah pertanian kering, daun 

kering, dan sebagainya (Siswijono 

dkk., 2014). 

Tabel 2. Data kepemilikan sapi oleh 

peternak 

         Jumlah Rerata Persentase 

Responden 

  

Sapi yang  

dipelihara 

: 

- Punya 

sendiri 

- Titipan 

60     

      

 

 

 

127 2.54 75.60 

41 1.78 24.40 

Total 168 4.32 100 

Sumber : Data primer 2016 (sudah 

diolah) 

Analisis Tingkat Kesesuaian  

Tingkat kesesuaian 

merupakan hasil perbandingan 

antara skor kinerja pelaksanaan 

dengan skor kepentingan, sehingga 

tingkat kesesuaian inilah yang akan 

menentukan skala prioritas (Yola 

dan Duwi, 2013). 

Pada Tabel 3 dapat diketahui 

nilai rata-rata kesesuaian yaitu 

81,84% sehingga dapat disimpulkan 

secara keseluruhan atribut-atribut 

tersebut masuk dalam kategori 

“sesuai”. Menurut Sukardi dan 

Cholidis (2006), jika nilai dari 

tingkat kesesuaian mendekati 100% 

dan berada di atas rata-rata maka 

dapat dikatakan tingkat kesesuaian 

sudah baik. 

 

Tabel 3. Tingkat kesesuaian 

No Atribut Tingkat Tingkat 

Gap 

p-e 

Tki % 

      

Persepsi   

(p) 

Harapan 

(e) 

1 Harga 

bakalan 

2.70 3.33 -

0.63 

81.00 

2 Lama 

pemeliharaan 

2.13 2.58 -

0.45 

82.58 

3 Biaya pakan 

tambahan 

2.08 3.07 -

0.98 

67.93 

4 Biaya 

pengobatan 

2.43 2.87 -

0.43 

84.88 

5 Biaya 

Inseminasi 

buatan (IB) 

2.70 3.12 -

0.42 

86.63 

6 Pembagian 

hasil 

pendapatan 

3.00 3.07 -

0.07 

97.83 

7 Resiko 

kematian 

2.32 3.22 -

0.90 

72.02 

 

Sum 17.37 21.25 -

3.88 

572.88 

 

c line 2.48 3.04 -

0.55 

81.84 

Sumber: Data primer 2016 (sudah 

diolah) 

 

Analisis Tingkat Persepsi dan 

Harapan 

Rata-rata persepsi tiap atribut 

merupakan dasar untuk 

menentukan apakah kinerja dari 

sistem bagi hasil ternak yang 

selama ini berjalan di kecamatan 

Tanah Merah kabupaten Bangkalan 

sudah baik atau belum yaitu 

dengan cara membandingkannya 

terhadap rerata dari rata-rata 
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seluruh atribut (X) dan hasilnya 

diperoleh sebesar 2,48. Rata-rata 

harapan tiap atribut merupakan 

dasar untuk menentukan apakah 

atribut tersebut penting atau tidak 

penting, yaitu dengan 

membandingkannya terhadap 

rerata dari rata-rata seluruh atribut 

(Y) dan hasilnya diperoleh sebesar 

3,04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Diagram Kartesius 

 

Nilai rata-rata persepsi dan 

harapan tersebut digunakan untuk 

menganalisis data dalam diagram 

kartesius pada Gambar 2. Kuadran I 

merupakan kuadran yang memiliki 

tingkat kepuasan masih sangat 

rendah sehingga menjadi prioritas 

utama untuk dilakukan perbaikan. 

Adapun atribut yang masuk dalam 

kuadran I, dapat diurutkan sesuai 

tingkat prioritasnya adalah sebagai 

berikut: Biaya pakan tambahan, 

resiko kematian. 

Biaya pakan tambahan yang 

dikeluarkan selama ini dibebankan 

pada peternak sebagai pihak 

pengelola. Peternak berharap biaya 

pakan tambahan tersebut 

seharusnya dibebankan pada pihak 

pemilik sapi. Biaya pakan 

tambahan yang dikeluarkan 

peternak selama masa 

pemeliharanaan dari hasil 

wawancara sekitar 500 ribu sampai 

1 juta rupiah. 

Terkait resiko kematian 

ternak dalam sistem bagi hasil 

ternak harus dipertegas dalam 

perjanjian sistem ini sehingga 

kemungkinan terjadi kesalah 

pahaman antara peternak dengan 

pemilik bisa dihindari. Peternak 

sebagai pengelola berharap ada 

mekanisme pembagian beban 

resiko kematian ternak yang saling 

menguntungkan kedua belah 

pihak. Dari hasil wawancara 

didapatkan bahwa peternak 

berharap ada pembagian beban 

resiko kematian ternak dengan 

mayoritas imbangan beban antara 

pemilik dan pengelola yaitu 50 : 50  

Kuadran II merupakan 

kuadran yang diharapkan oleh 

peternak dan atribut-atribut 

tersebut telah sesuai dengan yang 

dirasakan oleh peternak. Atribut 

pada kuadran II juga dapat 

diurutkan sesuai tingkat prioritas 

untuk dipertahankan yaitu : harga 

bakalan, biaya inseminasi buatan, 

Pembagian hasil pendapatan. 

Terkait harga bakalan ternak 

yang dipelihara selama ini 

dirasakan peternak sudah sesuai 

harapan, Biaya inseminasi buatan 

yang selama ini dibebankan kepada 

peternak sebagai pengelola juga 

dirasakan telah sesuai harapan. 

Besarnya biaya inseminasi buatan 
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yang selama ini ditanggung 

prternak sekitar 100-300 ribu selama 

masa pemeliharanaan. Pembagian 

hasil pendapatan pada sistem bagi 

hasil ternak selama ini sudah sesuai 

harapan peternak dengan 

imbangan pembagian pendapatan 

antara peternak dan pemilik adalah 

50 : 50.  

Kuadran III merupakan 

kuadran dengan prioritas rendah 

yang diartikan bahwa kuadran ini 

memuat atribut yang dianggap 

kurang penting oleh peternak dan 

pada kenyataannya kinerjanya 

tidak terlalu istimewa. Pengurutan 

atribut dalam kuadran III menurut 

tingkat prioritas untuk dilakukan 

perbaikan adalah sebagai berikut 

yaitu lama pemeliharaan, biaya 

pengobatan.  

Peternak sapi Madura di 

kecamatan Tanah Merah kabupaten 

Bangkalan tidak 

mempermasalahkan lamanya 

pemeliharaan ternak. Demikian 

pula biaya pengobatan karena 

sebagian besar peternak telah 

melakukan pengobatan tradisional 

secara mandiri untuk ternak yang 

dipelihara. Pemerintah melalui 

dinas pertanian kabupaten 

Bangkalan selama ini juga telah 

melakukan program pelayanan dan 

pengobatan gratis bagi peternak 

sapi madura di kecamatan Tanah 

Merah sehingga peternak tidak 

mempermasalahkan biaya 

pengobatan yang selama ini 

menjadi beban peternak. 

Atribut-atribut pada kuadran 

IV mempunyai tingkat kepentingan 

yang rendah, tetapi memiliki 

tingkat pelaksanaan kinerja tinggi. 

Dari ketujuh atribut yang dipakai 

dalam penelitian tidak ada yang 

masuk dalam kuadran IV sehingga 

bisa dikatakan kesemua atribut 

yang dipakai dalam sistem bagi 

hasil ternak tidak berlebihan. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, diperoleh 

kesimpulan bahwa sistem bagi hasil 

ternak yang selama ini berjalan 

dimasyarakat peternak kecamatan 

Tanah Merah kabupaten Bangkalan 

belum memenuhi kebutuhan dan 

keinginan peternak. Tidak 

terpenuhinya kebutuhan dan 

keinginan peternak ditunjukkan 

oleh beberapa atribut yang masuk 

kedalam kuadran I pada diagram 

kartesius, yaitu: Biaya pakan 

tambahan, Resiko kematian. 

Atribut-atribut yang masuk 

kedalam kuadran II merupakan 

atribut untuk dipertahankan yaitu 

atribut harga bakalan, biaya 

inseminasi buatan, pembagian hasil 

pendapatan. Atribut-atribut yang 

masuk kedalam kuadran III 

merupakan atribut yang dianggap 

kurang penting dan pada 

kenyataannya kinerjanya tidak 

terlalu istimewa yaitu lama 

pemeliharaan, biaya pengobatan. 

Kuadran IV merupakan kuadran 

yang memiliki kinerja berlebihan, 

Dari ketujuh atribut yang dipakai 

dalam penelitian tidak ada yang 
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masuk dalam kuadran IV sehingga 

bisa dikatakan kesemua atribut 

yang dipakai dalam sistem bagi 

hasil ternak tidak berlebihan. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

sistem bagi hasi ternak yang 

berjalan selama ini di kecamatan 

Tanah Merah kabupaten Bangkalan 

perlu untuk dilakukan perbaikan 

sistem dalam hal atribut-atribut 

yang masuk kedalam kuadran I 

sebagai prioritas utama sesuai 

dengan urutan prioritasnya. 

Pemerintah, pemilik modal 

dan bank seharusnya 

memperhatikan antribut-atribut 

yang masuk kedalam kuadran I 

sebagai dasar untuk melakukan 

kebijakan publik dan infestasi 

dalam bidang peternakan sapi 

madura khususnya di wilayah 

kecamatan Tanah Merah kabupaten 

Bangkalan. 
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