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I. PENDAHULUAN                                                             

1.1 Latar Belakang 

Modernisasi pertanian pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan  produktivitas pertanian 

terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk dunia yang semakin bertambah.  

Dari sisi produksi, terutama di tahap awal,  upaya ini patut mendapat apresiasi karena mampu 

memenuhi kebutuhan pangan dunia. Namun tanpa disadari oleh negara-negara sedang berkembang, 

modernisasi pertanian ternyata lebih menguntungkan bagi negara-negara maju karena merekalah 

yang menciptakan atau  menguasai teknologi. 

Terbuai oleh iming-iming peningkatan produksi, pemerintah Indonesia  dengan segera 

mengadopsi kebijakan peningkatan produksi melalui penggunaan sarana produksi modern seperti 

bibit, pupuk, obat-obatan dan peralatan mekanisasi pertanian sekalipun kebijakan tersebut terpaksa 

mengabaikan kearifan lokal dan keutuhan lingkungan. Petani dikondisikan sedemikian rupa agar 

menerapkan bahkan tergantung kepada  teknologi baru dan sarana produksi berbasis impor. Pada 

saat yang bersamaan, mekanisme pasar bagi produk pertanian juga dikontrol sedemikian rupa 

sehingga lebih berpihak kepada  pemilik uang. Tanpa mereka sadari, petani telah beralih menjadi 

tidak lebih dari sekedar buruh di atas lahannya sendiri yang menghambakan diri kepada para 

pemilik modal. Akibatnya, kemandirian bahkan kedaulatan petani menjadi hilang. Di sisi lain, 

konsumen juga tidak lagi memiliki kebebasan memilih produk sesuai dengan keinginan atau 

kemampuan mereka. Apa yang dibeli konsumen bukan produk yang mereka butuhkan atau yang 

terjangkau oleh daya beli mereka melainkan produk yang tersedia di pasar yang mekaismenya 

sudah dikontrol oleh pemilik modal tadi.  

Bertitik tolak dari keprihatinan terhadap nasib petani, dan juga konsumen produk pertanian, 

seperti digambarkan di atas maka Lembaga Pengembangan  Ekonomi dan Teknologi Selaras Alam 

(Lembaga Petrasa) memilih pendampingan petani pedesaan sebagai inti kegiatannya (core 

business).  Lembaga ini bersita-cita mengembalikan kemandirian dan kedaulatan petani baik yang 

berkaitan dengan proses atau teknologi produksi maupun menyangkut pemasaran hasil usaha tani. 

Dalam rangka itu pengembangan usaha peternakan dinilai merupakan satu langkah strategis untuk 

mencapai cita-cita tersebut. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa selain potensil menambah 

penghasilan, usaha ternak juga sangat strategis untuk memutus ketergantungan petani terhadap 

penggunaan pupuk sintetik yang selain menguras modal petani juga telah terbukti merusak 

lingkungan, termasuk kesuburan lahan pertanian.  

Agar langkah-langkah dan strategi pendampingan dapat dirumuskan  dengan tepat maka 

diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang : (1) situasi dan kondisi usaha ternak yang 

selama ini telah dijalankan oleh petani dampingan; dan (2) kondisi ketersediaan sumberdaya-

sumberdaya peternakan yang  mereka miliki. Untuk pemahaman seperti itulah penelitian ini 

dilakukan. 
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1.2 Tujuan 

Baseline study ini bertujuan untuk mengetahui, memahami serta memetakan kondisi dan 

situasi usaha ternak dan ketersediaan sumberdaya-sumberdaya usaha tani-ternak yang dijalankan 

atau dimiliki oleh anggota kelompok dampingan Lembaga Petrasa yang ada di Kabupaten Dairi. 

 

1.3 Kegunaan 

Hasil baseline study ini diharapkan  berguna  : 

1. Sebagai masukan dalam perumusan program/kegiatan pendampingan  dalam rangka 

pengembangan usaha ternak baik untuk tujuan menghasilkan produk ternak maupun untuk 

mendukung introduksi dan pengembangan pertanian organik oleh  kelompok dampingan 

Lembaga Petrasa di Kabupaten Dairi. 

2. Sebagai acuan atau patokan untuk evaluasi keberhasilan program/kegiatan yang dilakukan oleh 

Lembaga Petrasa dalam rangka pengembangan pertanian organik di Kabupaten Dairi. 
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II. MATERI DAN METODA 

 

2.1 Materi 

2.1.1 Tempat dan Waktu 

Study lapangan  dilakukan di desa-desa lokasi dari 24 kelompok dampingan Lembaga Petrasa 

di Kabupaten Dairi, selama 30 hari  yaitu pada tanggal 1 – 30 November 2005. 

 

2.1.2 Objek Study 

Objek study lapangan terdiri dari semua kelompok dampingan Lembaga Petrasa (24 

kelompok) di Kabupaten Dairi. Dari sekitar 800 orang anggota kelompok dipilih  sebanyak 111 

orang  sebagai responden. 

 

2.1.3 Perlengkapan 

Perlengkapan yang digunakan pada study lapangan  antara lain adalah daftar pertanyaan 

(kuesioner) dan alat tulis. 

 

 

2.2 Metode 

2.2.1 Penarikan Sample 

Penarikan sample (responden) dilakukan secara purposive  dari setiap kelompok. Setiap 

kelompok diwakili oleh  pengurus kelompok dan  anggota. 

 

2.2.2 Pengambilan Data 

Data yang diambil adalah data primer yaitu  yang diperoleh langsung dari responden 

menggunakan kuesioner dan observasi  lapangan.   

 

2.2.3 Analisa Data 

Data akan diolah secara deskriptif. Untuk mengetahui kecenderungan, data akan ditabulasi 

dan dikelompokkan.  

 

2.2.3 Parameter yang Diamati 

Data yang akan diambil akan meliputi aspek-aspek berikut :  

1. Aspek demografis. 

2. Aspek sosial ekonomi  

3. Aspek usaha ternak : 

 Jenis, breed dan populasi ternak. 

 Skala dan orientasi usaha. 
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 Ketersediaan sumberdaya peternakan. 

 Teknis budidaya ternak. 

 Pengetahuan dan sikap peternak. 

 Sumber-sumber informasi. 

 Harapan-harapan peternak 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Profil Demografis 

3.1.1 Kharakteristik Umum 

Yang dimaksud dengan karakteristik umum dalam hal ini adalah jenis kelamin, umur dan 

tingkat pendidikan responden. Data tentang  karakteristik umum tersebut diringkas dalam Tabel 

1. 

               Tabel 1. Distribusi Umur dan Tingkat  Pendidikan Akhir Responden. 

 
 

Karakteristik responden 

Laki-laki Perempuan Total 

Orang % Orang % Orang % 

a. Umur       

    1.  <  30 tahun 

    2.  30 – 45 tahun 

    3.  46 – 60 tahun 

    4.  >  60 tahun 

     4 

   26 

   33 

     4 

  5.97 

38.80 

49.26 

  5.97 

     3 

   21 

   19 

     1 

  6.82 

47.72 

43.18 

  2.28 

     7 

   47 

   52 

     5 

      6.31 

    42.34 

    48.85 

      4.50 

                                     Total    67     44   111   100.00 

                                     %    60.36     39.64    

b. Pendidikan       

    1.  Tidak tamat SD 

    2.  SD 

    3.  SLP 

    4.  SLA 

    5.  PT (D-2) 

     - 

   13 

   28 

   25 

     1 

    - 

 19.40 

 41.79 

 37.32 

   1.59 

     3 

   20 

   12 

     8 

     1 

  6.82 

45.45 

27.27 

18.18 

  2.28 

     3 

   33 

   40 

   33 

     2 

     2.70 

   29.73 

   36.04 

   29.73 

     1.80 

                                     Total    67     44   111 100.00 

 

Dari total 111 orang responden, sebanyak 67 orang (60.36%) di antaranya adalah laki-laki 

dan 44 orang (39.64%) perempuan. Secara keseluruhan, sebagian terbesar responden (91.19%) 

berada pada kisaran umur antara 30 tahun hingga 60 tahun, sisanya di bawah 30 tahun (6.31%) 

dan di atas 60 tahun (4.50%). Tingkat pendidikan responden sudah termasuk kategori cukup 

tinggi untuk tingkat masyarakat pedesaan. Tingkat pendidikan responden yang paling banyak 

adalah tamat SLP (36.04%), disusul yang tamat SD dan tamat SLA masing-masing 29.73%. Dua 

orang (1.80%) di antara responden tamat perguruan tinggi (D-2), namun  3 (tiga) orang 

responden perempuan (2.70%) tidak tamat SD. Di antara kedua jenis kelamin, tingkat 

pendidikan laki-laki lebih tinggi dibanding responden perempuan. 

Ringkasan profil (umur dan tingkat pendidikan) istri atau suami responden disajikan pada 

Tabel 2. Sebanyak 9 orang (8.11%) dari responden sudah tidak punya istri atau suami lagi. Baik 

distribusi umur maupun tingkat pendidikan  istri atau suami ini relatif sama dengan responden. 

Yang agak berbeda adalah dua orang di antara suami responden memiliki tingkat pendidikan 

yang tinggi yaitu tamat S-1. 

Ringkasan data tentang profil anggota keluarga (tanggungan) responden disajikan pada 

Tabel 3. Sebanyak 12 orang (18.81%) dari responden sudah tidak tidak memiliki tanggungan 

lagi, namun relatif tinggi (39.64%) jumlah responden yang memiliki tanggungan besar (4 – 6 



6 

 

orang anak), bahkan ada (3.60%) yang > 6 orang anak. Hal ini logis mengingat  di antara 

responden banyak yang tergolong pasangan usia subur (lihat Tabel 1 dan Tabel 2). Secara 

keseluruhan, rataan jumlah anak per keluarga responden adalah 3.2 orang dengan jumlah 

terbanyak 8 orang. 

                       Tabel 2. Distribusi Umur dan Pendidikan Istri/Suami Responden 

 
Profil anggota keluarga Jumlah (orang) Persentase 

a. Umur Istri/Suami   

    1. Duda/Janda 

    2. < 30 tahun 

    3. 30 – 45 tahun 

    4. 46 – 60 tahun 

    5. < 60 tahun 

            9 

            8 

          48 

          46 

            4 

          8.11 

          7.21 

        43.24 

        41.44 

          3.60 

Total         111       100.00 

b. Pendidikan Istri/Suami   

    1. Tidak tamat SD  

    2. SD 

    3. SLP 

    4. SLA 

    5. Perguruan Tinggi (S-1) 

            2 

          48 

          28 

          22 

            2 

         1.96 

       47.06 

       27.45 

       21.57 

         1.96 

Total         102      100.00 

 

Sebanyak 54 orang (15.17%) di antara anak responden masih berada pada usia ≤ 5 tahun 

yang merupakan tahap perkembangan kritis dari segi kebutuhan gizi.  Selanjutnya, 251 orang 

(70.41%) di antara anak ini berada pada usia sekolah (6 – 20 tahun). Hal ini berarti baik untuk 

kebutuhan gizi maupun untuk  pendidikan, keluarga responden memerlukan biaya besar 

sehingga sangat membutuhkan upaya-upaya peningkatan penghasilan. Pada saat yang sama, 

cukup besar juga jumlah anak responden (51 orang atau 14.32%) yang sudah termasuk kategori 

dewasa yaitu 21 tahun bahkan lebih dari 30 tahun. Pada usia seperti ini umumnya anak sudah 

beriap-siapo untuk berumah tangga, hal mana juga memerlukan persiapan biaya. Namun di sisi 

lain, profil sebaran usia  anak seperti itu juga menggambarkan potensi  yang besar tenaga kerja 

keluarga. Pola distribusi pendidikan anak responden nampaknya belum bergeser jauh dari para 

orangtua yaitu masih sebatas menamatkan SLA. Hal ini terlihat dari fakta bahwa dari 236 orang 

(66.29%) anak responden yang sedang sekolah hanya 2 orang di antaranya yang kuliah di 

perguruan tinggi. Selanjutnya, dari 61 orang (17.14%) yang sudat tidak sekolah lagi hanya satu 

orang di antaranya yang lulus dari perguruan tinggi itupun baru level D-3.  

Kuat dugaan bahwa tingkat pendidikan anak-anak responden yang relatif rendah seperti 

di atas terutama disebabkan oleh tingkat penghasilan orang tua mereka yang masih minim. 

Implikasinya, sekali lagi, para responden sangat memerlukan upaya-upaya peningkatan 

penghasilan terutama untuk mendukung pendidikan  dan juga untuk memenuhi kebutuhan gizi 

anak-anak mereka yang masih berusia muda. 
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         Tabel 3. Profil Anggota Keluarga (Tanggungan) Responden. 

 
Profil anggota keluarga Jumlah (orang) Persentase 

a. Jumlah Anak (Tanggungan)   

    1. Tanpa tanggungan  

    2. 1 – 3 orang 

    3. 4 – 6 orang 

    4. > 6 orang 

           12 

           51 

           44 

             4 

      18.81 

      45.94 

      39.64 

        3.60 

Total          111      100.00 

Total jumlah anak 

Rataan jumlah anak per keluarga 

Jumlah anak paling banyak 

         356  

3.2 

          8  

 

b. Umur Anak   

    1. ≤ 5 tahun 

    2. 6 – 12 tahun 

    3. 13 – 16 tahun 

    4. 17 – 20 tahun 

    5. 21 – 25 tahun 

    6. 26 – 30 tahun 

    7. > 30 tahun 

          54 

        101 

          78 

          72 

          44 

            5 

            2 

     15.17 

     28.27 

     21.92 

     20.22 

     12.36 

       1.40 

       0.56 

Total         356    100.00 

c. Pendidikan Anak   

    1.  Belum sekolah  

    2.  Sedang sekolah 

a.  SD 

b.  SLP 

c.  SLA 

d.  Kuliah (PT) 

    3. Tidak sekolah lagi 

a. Tamat SD 

b. Tamat SLP 

c. Tamat SLA 

d. Tamat PT (D-3) 

    59 

  236 
           97 

           65 

           72 

             2 

    61         

             7 

           37 

           16 

             1 

     16.57  

     66.29 

               41.10 

               27.54 

               30.51 

                 0.85 

     17.14       

               11.47 

               60.61 

               26.23 

                 1.64 

Total   356    100.00 

 

 

3.1.2 Karakteristik Sosial Ekonomi 

Yang dimaksud dengan karakteristik sosial ekonomi dalam laporan  ini adalah kondisi 

rumah tinggal, mata pencaharian, penguasaan lahan, pemilikan sarana penunjang dan pola 

konsumsi bahan pangan asal ternak. Profil kondisi rumah  responden diringkas dalam Tabel 4. 

Dari segi luas lantai, rumah tinggal responden bervariasi mulai dari  yang paling kecil 

seluas 15 m
2
 sampai yang paling besar seluas 136 m

2
, dengan rataan 55.7 m

2
. Ukuran rumah 

paling banyak (28.83%) adalah  37 – 54 m
2
, disusul yang berukuran 20 – 36 m

2
 (26.13%). 

Setengah (50.45%) dari jumlah rumah tersebut berupa bangunan semi permanen, sisanya berupa 

bangunan darurat (39.44%) dan bangunan permanen (9.91%). Dari segi pemilikan, sebagian 

besar (88.29%) responden mendiami rumah milik sendiri, namun untuk ukuran desa, cukup 

banyak responden (10.81%) yang menyewa rumah. Kebutuhan air sehari-hari paling banyak 

(45.04%) diambil dari mata air (mual), disusul oleh PAM Desa (32.43%), sungai/kali  (19.82%) 

dan sumur (2.70%). Selanjutnya, kurang lebih setengah dari rumah responden belum memiliki 

WC dan kamar mandi. Rumah yang memiliki WC dan kamar mandi inipun  banyak yang masih 
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berbentuk darurat (17.12% dan 15.32%). Untuk kebutuhan penerangan, sebagian besar 

responden  menggunakan listrik yaitu listrik PLN (72.07%) dan  Tenaga Surya (1.80%). Sisanya 

(26.13%) masih menggunakan lampu minyak tanah.    

        

               Tabel 4. Kondisi  Rumah Tinggal. 

 
Profil rumah tinggal Jumlah (orang) Persentase 

a. Luas    

    1.      ≤ 20 m
2
 

    2. 20 – 36 m
2
 

    3. 37 – 54 m
2
 

    4. 55 – 70 m
2
 

    6.      > 70m
2
 

            5 

          29 

          32 

            8 

          37 

        4.50 

      26.13 

      28.83 

        7.21 

      33.33 

Total         111     100.00 

Rataan  

Paling kecil 

Paling besar 

          55.7 m
2
          

          15    m
2
 

        136    m
2
 

 

b. Tipe Rumah   

    1. Permanen 

    2. Semi permanen 

    3. Darurat 

          11 

          56 

          44 

       9.91 

     50.45 

     39.64 

Total         111    100.00 

c. Status Pemilikan   

    1. Milik sendiri 

    2. Rumah sewa 

    3. Rumah dinas 

          98 

          12 

            1 

     88.29 

     10.81 

       0.90 

Total         356    100.00 

d. Sumber Air    

    1.  “PAM” desa 

    2. Mata air (mual) 

    3. Sungai/kali 

    4. Sumur 

          36 

          50 

          22 

            3 

     32.43 

     45.04 

     19.82 

       2.70 

Total         111    100.00 

e. WC   

    1. Tidak ada 

    2. Ada (permanen/pakai closet) 

    3. Ada (darurat/tanpa closet) 

          55 

          37 

          19 

     49.55 

     33.33 

     17.12 

Total         111    100.00 

f. Kamar Mandi   

    1. Tidak ada 

    2. Ada (permanen) 

    3. Ada (darurat) 

          57 

          37 

          17 

     51.35 

     33.33 

     15.32 

Total         111    100.00 

g. Penerangan   

    1. Lampu minyak tanah 

    2. Listrik PLN 

    3. Listrik Tenaga Surya  

          29 

          80 

            2 

     26.13 

     72.07 

       1.80 

Total         111    100.00 

 

Sebagaimana lazimnya masyarakat pedesaan di Indonesia, seperti dapat dilihat dari Tabel 

5, mata pencaharian utama sebagian terbesar responden adalah bertani (92.80%); selebihnya  

berasal dari menyadap nira dan pensiunan (masing-masing 1.80%) serta beternak, berjualan, 

PNS dan Pegawai Honorer (masing-masing 0.90%). Sedangkan mata pencaharian tambahan 

yang paling banyak dilakukan adalah beternak (74.78%), selanjutnya bertani (6.31%), berjualan 
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2.70%) dan menyadap nira (1.80%). Sebanyak 16 orang responden (14.41%) menyatakan tidak 

memiliki sumber penghasilan tambahan. 

 

             Tabel 5. Jenis Mata Pencaharian Utama dan Sampingan Responden 

 

 

No. 

 

Jenis mata pencaharian 

Utama Sampingan 

Orang % Orang % 

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5.  

  6. 

  7. 

  8. 

Bertani 

Beternak 

Berjualan 

Menyadap nira (tuak) 

Pensiunan 

Pegawai Negeri Sipil 

Pegawai Honorer 

Tidak ada 

    103 

        1 

        1 

        2 

        2 

        1 

        1 

        - 

   92.80 

     0.90 

     0.90 

     1.80 

     1.80 

     0.90 

     0.90 

        7 

      83 

        3 

        2 

        - 

        - 

        - 

      16 

     6.31 

   74.78 

     2.70 

     1.80 

      - 

      - 

      - 

   14.41 

 Jumlah     111  100.00     111  100.00 

 

Sebagaimana lazimnya masyarakat pedesaan di Indonesia, seperti dapat dilihat dari data 

pada Tabel 5, mata pencaharian utama sebagian terbesar responden adalah bertani (92.80%); 

selebihnya  menyadap nira dan pensiunan masing-masing 2 orang (1.80%) serta beternak, 

berjualan, PNS dan Pegawai Honorer masing-masing 1 orang (0.90%). Sedangkan mata 

pencaharian tambahan yang paling banyak dilakukan adalah beternak (74.78%), selanjutnya 

bertani (6.31%), berjualan 2.70%) dan menyadap nira (1.80%). Sebanyak 16 orang responden 

(14.41%) menyatakan tidak memiliki sumber mata pencaharian tambahan. 

Data tentang penguasaan lahan oleh responden disajikan pada Tabel 6. Jumlah responden 

yang dan tidak mengusahai lahan sawah hampir berimbang (54.05% vs 45.95%). Selanjutnya, 

dari 60 orang responden yang mengusahai sawah, 55% di antaranya mengusahai sawah milik 

sendiri, 25% sawah sewaan dan 20% lagi milik sendiri ditambah sewaan. Luasan sawah yang 

diusahai umumnya sempit yaitu  71.66% (43 orang) di antaranya hanya mengusahai luas ≤ 0.25 

ha; kemudian 15%   seluas 0.25 – 0.5 ha, 8.33% seluas 0.6 – 1 ha dan hanya 5% yang 

mengusahai lebih dari 1 ha.  

Bila pada lahan sawah antara jumlah responden yang tidak dengan yang mengusahai 

hampir berimbang maka untuk lahan darat, baik yang berupa kebun (tanaman tahunan) maupun 

yang berupa ladang (tanaman muda/.musiman), jumlah yang mengusahai jauh lebih banyak. 

Perbedaan yang sama juga terlihat pada pemilikan yaitu umumnya mengusahai lahan milik 

sendiri dan pada luas yang diusahai. Pemilikan lahan pekarangan juga umumnya cukup luas 

(rata-rata 245 m
2
). Selain itu cukup banyak (37.84%) di antara responden yang memiliki lahan 

(darat) yang  masih kosong. Dari data luas lahan ini terlihat bahwa sebagian besar responden 

mengandalkan usaha tani lahan darat sebagai sumber penghasilan utama. Berdasarkan luasan 

lahan yang diusahai (rata-rata  0.5 ha untuk kebun dan sekitar 0.25 ha untuk ladang) sebenarnya 

sudah cukup luas.  Dari data luas lahan ini terlihat bahwa sebagian besar responden 
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mengandalkan usaha tani lahan darat sebagai sumber penghasilan utama. Berdasarkan luasan 

lahan yang diusahai (rata-rata  0.5 ha untuk kebun dan sekitar 0.25 ha untuk ladang) sebenarnya 

sudah cukup luas. 

     Tabel 6.  Profil Penguasaan Lahan. 

Jenis lahan Milik sendiri Sewaan Milik sendiri + sewa 

a. Sawah      

    1.  Tidak ada : 51 org (45.95%) 

    2.  Ada          : 60 org (54.05%)  33 orang   (55.00%)   15 orang  (25.00%) 12 orang   (20.00%) 

         a. ≤ 0.25 ha 

         b. 0.25 – 0.5 ha 

         c. 0.60 – 1.0  ha 

        d. > 1 ha 

30 orang   (90.91%) 

  2 orang     (6.06%) 

  1 orang     (3.03%) 

  - 

 10 orang (66.67%) 

   4 orang (26.67%) 

   1 orang   (6.66%) 

    - 

  3 orang  (25.00%) 

  3 orang  (25.00%) 

  3 orang  (25.00%) 

  3 orang  (25.00%) 

                                     Paling kecil 

                                   Paling luas 

  2 rante (0.08 ha) 

20 rante (0.8 ha) 

   2 rante (0.08 ha) 

 17 rante (0.68 ha) 

  6 rante (0.24 ha) 

35 rante (1.40 ha) 

b. Kebun (Tanaman Tahunan)   

    1.  Tidak ada  : 15 org (13.51%) 

    2.  Ada           : 96 org (86.49%)   92 orang  ( 95.84%)   1 orang    (1.04%)    3 orang (3.12%) 

         a. ≤ 0.25 ha 

         b. 0.25 – 0.50 ha 

         c. 0.60 – 1.00 ha 

        d. 1.00  - 2.00 ha 

        e. > 2.0  ha  

  49 orang  (53.26%) 

  24 orang  (26.09%) 

  10 orang  (10.87%) 

    6 orang    (6.52%) 

    3 orang    (3.26%) 

   1 orang  

     

  

    - 

    - 

    2 orang (66.67%) 

    1 orang (33.33%) 

    - 

                                     Paling kecil 

                                     Paling luas 

    2 rante (0.08 ha) 

125 rante (5 ha) 

   14 rante (0.56 ha) 

  31 rante (1.24 ha) 

c. Ladang (Tanaman Muda)    

    1.  Tidak ada :  20 org (18.02%) 

    2.  Ada          :  91 org (81.98%)   86 orang  (77.48 %)   5 orang    (3.60 %)  

         a. ≤ 0.25 ha 

         b. 0.25 – 0.50 ha 

         c. 0.60 – 1.00 ha 

  50 orang (58.14%) 

  28 orang (32.56%) 

    8 orang   (9.30%) 

  4 orang (80.00 %) 

  1 orang  (20.00%) 

 

                                     Paling kecil 

                                   Paling luas 

   1      rante (0.04 ha) 

 25      rante (1.00 ha) 

    2 rante  (0.08 ha) 

  25 rante  (1.00 ha) 

 

d. Lahan Pekarangan     

    1.         ≤   50 m2 

    2.    51 – 100 m2 

    3.  101 – 200 m2 

    4.  201 – 400 m2 

    5.         > 400 m2 

 14 orang  (12.61 %) 

 45 orang  (40.54 %) 

 29 orang  (26.13 %) 

 11 orang    (9.91 %) 

 12 orang  (10.81 %) 

Rataan  

Paling kecil 

Paling luas 

           245 m2          

             50 m2 

         1600 m2 

e. Lahan Kosong   

    1.   Tidak ada  69 orang  (62.16 %) 

    2.  Ada  42 orang  (37.84 %) 

         a.    ≤ 0.5 ha 

         b.   0.51 – 1.00 ha 

         c.   1.00 ha 

 13 orang  (30.95 %) 

 13 0rang  (30.95 %) 

 16 orang  (38.10%) 

Rataan luas lahan kosong  

Luas lahan kosong paling kecil 

Luas lahan kosong paling besar 

0.86 ha 

0.20 ha 

3.00 ha 

 

Masalahnya, komoditi utama di lahan kebun ini adalah kopi robusta yang usianya sudah puluhan 

tahun sehingga produktivitasnya rendah. Selain itu harga kopi robusta pada tahun-tahun terakhir 

ini jarang memuaskan. Memang untuk mengganti kopi robusta tua tersebut dengan kopi arabica, 
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belum tentu cocok dari segi iklim terutama untuk tempat-tempat yang berada pada ketinggian < 

1000 m di atas permukaan laut (dpl). Karena lahan kebun milik responden kebanyakan berada 

pada ketinggian seperti tadi maka kemungkinan yang potensil sebagai pengganti kopi robusta ini 

adalah tanaman coklat. 

Sesuai informasi dari beberapa responden, kendala utama yang mereka alami berkaitan 

dengan pada usaha tani ladang adalah ketergantungan yang tinggi kepada komoditi padi darat 

dan jagung. Kedua komoditi ini umumnya ditanam secara bergiliran dari tahun ke tahun, paling 

sesekali diselingi dengan kacang tanah atau tanaman muda lainnya.  Karena ditanami terus 

menerus dan diikuti penggunaan pupuk kimia yang intensif maka lama kelamaan produktivitas 

kedua komoditi ini menurun, sehingga – meminjam  istilah petani setempat – tidak dapat lagi 

diandalkan sebagai sumber pendapatan yang memuaskan. Secara botanis hal tersebut juga masuk 

akal karena padi dan jagung relatif berdekatan sehingga kurang cocok dipergilirkan pada lahan 

yang sama apalagi berulang-ulang. Oleh karenanya, bagi mereka perlu dicarikan alternatif baik 

menyangkut jenis komoditi maupun teknis budidaya. 

Seperti lazimnya petani pedesaan di Indonesia, yaitu minim fasilitas pendukung, maka hal 

yang sama juga teramati pada penelitian ini, seperti diperlihatkan oleh data pada Tabel 7.  

Kenderaan bermotor, sepeda motor apalagi mobil, masih jarang dimilik oleh  responden. 

Ironisnya, sepeda bukan merupakan alat transport alternatif yang populer di kalangan responden, 

baik  untuk mengangkut barang maupun untuk mempercepat perjalanan. Mereka umumnya 

mengandalkan alat angkutan umum, termasuk untuk ke sekolah. 

          Tabel 7. Pemilikan Sarana Penunjang 

 
Jenis sarana penunjang Jumlah (orang) Persentase 

a. Mobil   

    1.  Tidak ada 
    2.  Ada 

         119 
             2 

    98.40 
      3.60 

b. Sepeda Motor   

    1.  Tidak ada 

    2.  Ada 

           94 

           17 

    84.68 

    15.32 

c. Sepeda   

    1.  Tidak ada 

    2.  Ada 

           96 

           15 

    86.49 

    13.51 

d. Televisi   

    1.  Tidak ada 
    2.  Ada 

           83 
           28 

    74.77 
   25.23 

e. Radio   

    1.  Tidak ada 

    2.  Ada 

           65 

           46 

   58.56 

   41.44 

f. Telepon   

    1.  Tidak ada 

    2.  Ada 

         102 

             9 

   91.89 

     8.11 

         a. Telepon genggam 
         b. Telepon rumah 

             7 
             2 

   77.78 
   22.22 
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Kondisi sosial ekonomi yang prihatin juga tergambar dari pola konsumsi bahan pangan 

asal ternak oleh keluarga responden, seperti terlihat pada Tabel 8.   

 

       Tabel 8. Keacapan Mengkonsumsi Bahan Pangan Asal Ternak 

 
No. Jenis bahan pangan 

asal ternak 

Keacapan mengkonsumsi*) 

1 2 3 4 5 6 7 

   1.  Daging babi        

 - Jumlah (orang)     -   11    33    14   11    21    11 

 - Persentase (%)     -   9.91 29.73 12.61   9.91  18.93    9.91 

   2.  Daging ayam kampung        

 - Jumlah (orang)     -      3    34    18   20    36     - 

 - Persentase (%)     -    2.70 30.63 16.22 18.02 32.43     - 

   3.  Daging Sapi/Kerbau        

 - Jumlah (orang)     -     -     -     3    6    36    66 

 - Persentase (%)     -     -     -    2.70   5.70 32.43  59.46 

   4.  Daging Kambing/Domba        

 - Jumlah (orang)     -     -     -     -     1     6  106 

 - Persentase (%)     -     -     -     -   0.90    5.40  95.49 

   5. Telur Ayam Kampung        

 - Jumlah (orang)     2     20    42    9     2     6    30 

 - Persentase (%)   1.80 18.20 37.84   8.11   1.80   5.40  27.03 

   6. Telur Itik        

 - Jumlah (orang)     1      2      5    3     2     5    93 

 - Persentase (%)   0.90   1.80   4.54   2.70   1.80    4.54  83.78 

   7. Telur Ayam Ras        

 - Jumlah (orang)     2    13    15     1      1       -        89 

 - Persentase (%)   1.80 11.71 13.51   0.90   0.90      - 80.18 

   8. Dadih        

 - Jumlah (orang)     -     -     -    2    2    3   104 

 - Persentase (%)     -     -     -   1.80   1.80   2.70 93.69 

   9. Susu        

 - Jumlah (orang)    20     7    7     8    4    27    38 

 - Persentase (%) 18.40   6.31   6.31 7.21   3.60 24.31 34.23 

           
*)

 Keterangan :     

1. Setiap hari  2. Setiap minggu            3. Setiap bulan 4. Setiap tiga bulan              

5. Setiap enam bulan.         6. Setiap tahun               7. Tidak pernah 
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Baik daging, susu maupun telur masih merupakan barang mewah bagi sebagian besar 

responden sehingga jarang dibeli. Responden yang menyatakan bahwa di rumahnya tersaji  susu 

atau telur setiap hari atau setiap minggu adalah responden yang memiliki bayi atau anak yang 

masih kecil. Ketika item ini ditanyakan banyak reponden yang membalas dengan pertanyaan : 

“Ai sungkun-sungkun aha do i amaaang?” (“Pertanyaan apa itu, paaak!”) yang kurang lebih 

dapat diterjemahkan : “Untuk apa ditanya,  mestinya kalian sudah tau!” 

 

 

3.2 Profil Pemilikan Ternak 

Bila di Bona Pasogit keluarga petani umumnya sekaligus juga peternak, setidaknya 

memelihara satu-dua ekor babi per keluarga, maka di lokasi penelitian ini keadaannya agak 

berbeda, sebagaimana diperlihatkan oleh data pada Tabel 9, Tabel 10 dan Tabel 11. 
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            Tabel 9. Pemilikan Ternak Babi 

 
 

Uraian 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

a. Status Pemeliharaan    

    1.  Tidak ada 

    2.  Ada 

    50  

    61  

    45.05 

    54.95 

b. Status pemilikan   

    1.  Milik sendiri 

    2.  Milik sendiri + Gaduhan 

    3.  Gaduhan 

    55  

      2  

      4  

    90.16 

      3.28 

     6.56 

c. Peternak yang memiliki  induk     17    27.87 

    1.  1 ekor 

    2.  2 ekor 

    16  

      1 

   94.12 

     5.88 

d. Induk yang sedang mengasuh beranak       9     50.00 

    1.  Jumlah anak 1 – 3 ekor 

    2.  Jumlah anak 4 – 6 ekor 

    3.  Jumlah anak 7 – 9 ekor 

    4.  Jumlah anak ≥ 10 ekor 

      3 

      3 

      - 

      3 

    33.33 

    33.33 

        - 

    33.34 

e. Peternak yang memiliki pejantan (@ seekor)       6       9.84 

f.  Peternak yang memiliki calon induk (@ seekor)     12     19.67 

g. Peternak yang memiliki calon pejantan (@ seekor)       2       3.28 

h. Peternak yang memiliki babi strater     13     21.31 

    1.  1 – 3 ekor 

    2.  4 – 6 ekor 

      9 

      4 

    69.23 

    30.77 

 i. Peternak yang memiliki babi grower     27     44.26 

    1.  1 – 3 ekor 

    2.  4 – 6 ekor 

    20 

      7 

    74.07 

    25.93 

j. Peternak yang memiliki babi finisher       7     11.47 

    1.  1 ekor 

    2.  2 ekor 

      5 

      2 

    71.43 

    28.57 

 

Perbandingan responden yang memelihara dengan yang tidak memelihara ternak babi 

hampir berimbang yaitu 54.95% vs 45.05%.  Proporsi peternak yang memiliki induk babi hanya 

27.87% dengan jumlah induk hanya 18 ekor. Dari jumlah induk tersebut hanya 50% yang sedang 

mengasuh anak (idealnya 75%), yang mengindikasikan interval (jarak) beranak yang panjang.  

Kondisi pemilikan babi pejantan, penggemukan dan lain-lain juga tidak berbeda, jumlahnya 

relatif kecil. Jenis babi yang dipelihara umumnya adalah babi lokal (tipe kecil), kalaupun ada 

satu dua persilangan namun persilangan yang dominan babi lokal. 

Agak berbeda dengan usaha ternak babi, usaha ternak ayam nampaknya amat populer di 

lokasi penelitian ini karena  dimiliki oleh sebagian besar (72.97%) responden  dengan rata-rata 

pemilikan yang cukup besar yaitu 38.80 ekor/keluarga; walau ada yang memiliki hanya 2 ekor 

ayam namun ada yang mencapai 270 ekor. Induk ayam dimiliki oleh hampir seluruh  (93.83%) 

responden, sedangkan pejantan oleh lebih dari setengah (53.09%). Pemilikan induk dan pejantan 

akan lebih menjamin kontinuitas usaha, khususnya dari segi penyediaan bibit.  Itik, kambing dan 

kerbau nampaknya belum  populer di kalangan reponden. Itik hanya dipelihara 8 orang, kambing 

oleh 2 orang dan kerbau oleh 4 orang  responden. 
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               Tabel 10. Pemilikan Ternak Ayam Buras. 

 
 

Uraian 
 

Jumlah 
Persentase 

(%) 

a. Status Pemeliharaan    

    1.  Tidak ada 

    2.  Ada 

    30  

    81  

     27.03 

     72.97 

b. Peternak yang memiliki  induk ayam     76      93.83 

1. 1 –   3 ekor 
2. 4 –   6 ekor 

3. 7 – 10 ekor 

4.    > 10 ekor 

    45  
    21 

      6 

      4 

     56.58 
     27.63 

       7.89 

       5.26 

Rataan pemilikan 
Jumlah terkecil 

Jumlah terbanyak 

   4.3  
      1 

   25 

 

c. Peternak yang memiliki anak ayam (< 2 bulan)     54      66.67 

    1.   1 –   5 ekor 

    2.   6 – 10 ekor 
    3. 11 – 20 ekor 

    4.      > 20 ekor 

      9 

    23 
    14 

      8 

     16.67 

     42.59 
     25.92 

     14.81 

Rataan pemilikan 

Jumlah terkecil 
Jumlah terbanyak 

    13 

      2 
    50 

 

f. Peternak yang memiliki  pejantan     43      53.09 

    1.   1 –  2 ekor 
    2.   3 –  4 ekor 

    3.   5 - 6 ekor 

    4.      > 6 ekor 

    33 
      6 

      3 

      1 

     76.74 
     13.95 

       6.98 

       2.33 

Rataan  

Jumlah  terkecil 

Jumlah terbanyak 

      2 

      1 

      8 

 

g. Peternak yang memiliki ayam lepas sapih (> 2 bln)     30      37.04 

    1.   1 –   5 ekor 

    2.   6 – 10 ekor 
    3. 11 -  20 ekor 

    4.      > 20 ekor 

    15 

      9 
      3 

      3 

     50.00 

     30.00 
     10.00 

     10.00 

Rataan pemilikan  
Jumlah terkecil 

Jumlah terbanyak 

      9.7 
      1 

    60 

 

h. Peternak yang memiliki  ayam muda     32      39.51 

    1.   1 –   5 ekor 

    2.   6 – 10 ekor 

    3. 11 -  20 ekor 
    4.      > 20 ekor 

    23 

      6 

      2 
      1 

     71.87 

     18.75 

       6.25 
       3.13 

Rataan pemilikan  

Jumlah terkecil 
Jumlah terbanyak 

      6.7 

      2 
    40 

 

Keseluruhan : 

 Rataan pemilikan ternak ayam (ekor/keluarga) 

 Jumlah pemilikan  terkecil (ekor) 

 Jumlah  pemilikan terbesar (ekor) 

 

    38.80 
      2 

  270 

 

 

 

Ada banyak faktor dikemukakan oleh responden kenapa mereka tidak memelihara suatu 

jenis ternak (Tabel 12). Bagi 50 orang responden yang tidak beternak babi, penyebab utamanya 

adalah kesulitan modal (38.00%). Faktor penyebab lain yang cukup menonjol adalah karena 

tidak serasi (sering sakit atau mati), kekurangan tenaga atau waktu, kesulitan menyediakan 

bahan pakan akibat banyak hama (babi hutan dan monyet) atau ladang yang jauh dari rumah), 

dan karena beragama Islam sehingga tidak boleh beternak babi. Tiga alasan lainnya yang 

dikemukakan beberapa orang reponden adalah karena lahan pekarangan sempit, kesulitan 

memperoleh kayu bakar dan karena kurang paham memeliharanya. Untuk ternak ayam, alasan 
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utama tidak memeliharanya adalah karena sering kena penyakit. Selain itu juga kesulitan modal, 

sering kena racun,  kesulitan tenaga/waktu dan karena banyak pemangsa. 

 

        Tabel 11. Distribusi Responden Menurut Pemilikan Ternak Lain. 

 
 

Uraian 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

a. Ternak Itik    

    1.  Tidak ada     103       97.30 

    2.  Ada         8        2.70 

a. 1 –   5 ekor 

b. 6 – 10 ekor 

c.    > 10 ekor 

        4  

        1 

        3 

     50.00 

     12.50 

     37.50 

b. Ternak Kambing    

    1.  Tidak ada     109       98.20 

    2.  Ada (@ 2 ekor)         2        2.80 

   

c. Ternak Kerbau   

    1.  Tidak ada     107       96.40 

    2.  Ada         4        3.60 

       a. 1 ekor 

         b.  3 ekor 

         c.  4 ekor 

        2  

        1 

        1 

     50.00 

     25.00 

     25.00 

 

         Berbeda dengan ternak babi dan ayam, penyebab utama tidak banyak responden 

yang memelihara itik dan kambing adalah karena lokasi tidak cocok; untuk itik karena tidak ada 

areal berair, sedangkan untuk kambing karena dinilai suka mengganggu tanaman. Sedangkan 

untuk ternak kerbau alasan utamanya adalah karena kesulitan modal. 

 

3.3 Teknis Pemeliharaan Ternak 

Yang dimaksud dengan teknis pemeliharaan ternak dalam laporan ini adalah cara pengadaan 

bibit dan penanganan perkawinan, penyediaan dan pemberian pakan, penanganan kesehatan dan  

perkandangan ternak. Praktek pelaksanaan teknis-teknis pemeliharaan tersebut akan berpengaruh 

kepada performan ternak dan pada akhirnya kepada produktivitas usaha. 

 

3.3.1 Bibit dan Perkawinan 

Faktor pertama yang perlu menjadi perhatian peternak ketika memulai usahanya adalah bibit. 

Pemilihan bibit ternak terutama berhubungan dengan daya adaptasinya terhadap kondisi lingkungan 

dan manajemen tertentu, ketahanan (resistensi) terhadap penyakit dan parasit serta potensi 

produktivitasnya.  Dari segi ras atau bangsa, para peternak yang diamati pada penelitian ini 

umumnya memelihara ternak lokal (babi, ayam dan itik); hanya beberapa di antaranya yang 

memelihara ternak persilangan (khususnya ternak babi), itupun persilangan yang didominasi oleh 

ras babi lokal. Hal ini antara lain terlihat dari ukuran tubuh tubuh yang kecil, moncong yang 

panjang dan meruncing, daun telinga yang kecil dan tegak, punggung yang melengkung ke bawah 

dan kaki yang ramping dengan kuku yang runcing.  
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           Tabel 12. Alasan Utama Tidak Memeliha Ternak.  

 
Jenis ternak Jumlah (org) Persentase (%) 

a. Ternak babi   

    1.  Kesulitan modal 

    2.  Tidak serasi (sering sakit/mati) 

    3.  Kekurangan tenaga/waktu 

    4.  Kesulitan pakan (akibat hama & ladang jauh) 

    5.  Tidak cocok (Islam) 

    6.  Lokasi kandang tidak ada (pekarangan sempit) 

    7.  Kesulitan kayu bakar 

    8.  Kurang paham cara memeliharanya 

    19 

      9 

      7 

      5 

      5 

      3 

      1 

      1 

     38.00 

     18.00 

     14.00 

     10.00 

     10.00 

       6.00 

       2.00 

       2.00 

     50    100.00 

b. Ternak ayam kampung   

    1.  Sering kena penyakit  

    2.  Kesulitan modal 

    3.  Trauma karena kena racun 

    4.  Kesulitan tenaga dan waktu 

    5.  Banyak pemangsa (musang) 

    19 

      4 

      3 

      3 

      1 

     63.34 

     13.33 

     10.00 

     10.00 

       3.33 

     30    100.00 

c. Ternak itik   

    1.  Lokasi tidak ada/cocok (tidak ada air) 

    2.  Tidak tau cara mengelolanya 

    3.  Kesulitan modal 

    4.  Dinilai merepotkan 

    5.  Kesulitan tenaga/waktu 

    6.  Jarang ada yang memeliharanya (tidak populer) 

    7.  Banyak pemangsa (anjing) 

    64 

    18 

      7 

      5 

      4 

      4 

      1 

     62.13 

     17.47 

       6.80 

       4.85 

       3.89 

       3.89 

       0.97 

d.Ternak kambing/domba   

    1.  Lokasi tidak cocok/mengganggu tanaman 

    2.  Kesulitan modal               

    3.  Dinilai merepotkan 

    4.  Kesulitan tenaga/waktu 

    5.  Tidak tau cara mengelolanya 

    65 

    26 

      7 

      6 

      5 

     59.63 

     23.85 

       6.43 

       5.50 

       4.59 

     109  

e. Ternak kerbau/sapi   

    1.  Kesulitan modal 

    2.  Kesulitan tenaga/waktu               

    3.  Tidak ada lokasi 

    4.  Lokasi tidak cocok (ada rumput beracun) 

    5.  Tidak tau cara mengelolanya 

    84 

    10 

      7 

      3 

      2 

    79.25 

      9.43 

      6.60 

      2.83 

      1.89 

     106  

                  

 

Seperti terlihat dari data pada Tabel 13, sumber bibit umumnya diperoleh dari peternak 

setempat, baik untuk ternak babi maupun ternak ayam dan itik. Hanya sedikit peternak yang 

membeli bibit dari peternak maju atau dari pasar. Dalam waktu yang lama, salah satu resiko dari 

cara pengadaan bibit seperti ini adalah terjadinya penyeragaman gen akibat terjadinya  perkawinan 

berulang-ulang di antara kelompok ternak yang sama (inbreeding). Pada ternak babi efek negatif 

inbreeding ini dapat segera muncul antara lain berupa makin kerdilnya ukuran tubuh ternak 

generasi-gererasi berikutnya dan meningkatnya angka kematian. Salah satu langkah praktis untuk 

mencegah hal ini adalah menggunakan  bibit dari luar kelompok atau kawasan, paling tidak bibit 

jantan. 
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      Tabel 13. Sumber Bibit Ternak  

 
Jenis ternak Jumlah  

(orang) 

Persentase 

(%) 

a. Ternak babi   

    1.  Peternak setempat 

    2.  Usaha peternakan maju 

    3.  Pasar 

    54 

      3 

      4 

    88.52 

      4.92 

      6.56 

      61   100,00 

b. Ternak ayam kampung   

    1.  Peternak setempat 

    2.  Usaha peternakan maju 

    3.  Pasar 

     79 

       1 

       1 

    96.30 

      1.23 

      1.23 

      81  100,00 

c. Ternak itik   

1. Peternak setempat 

2. Pasar 

      7 

      1 

     87.50 

     12.50 

         8   100,00 

 

 

3.3.1.1 Ternak Babi 

Hasil penelitian tentang manajemen perkawinan ternak babi yang dilakukan oleh 17 orang 

responden yang memiliki induk babi disajikan pada Tabel 14.  

 

                  Tabel 14. Manajemen Perkawinan Induk Babi 

 
 

Uraian 

Jumlah 

(ekor) 

Persentase 

(% 

a. Umur birahi pertama   

    1.       8 bulan 

    2.       9 bulan 

    3.  ≥ 10 bulan 

      6 

      2 

    10 

    33.33 

    11.12 

    55.55 

     18   100.00 

b. Periode birahi pada kawin pertama    

    1.  Birahi pertama 

    2.  Birahi kedua 

    3.  Birahi ketiga 

    4.  Birahi keempat 

      6 

      7 

      4 

      1 

    33.33 

    38.90 

    22.22 

      5.55 

     18   100.00 

c. Bobot badan saat kawin pertama   

    1.       < 40 kg 

    2.  40 – 49 kg 

    3.       ≥ 50 kg 

      2 

    11 

      5 

    11.11 

    61.11 

    27.78 

     18   100.00 

 

Biasanya babi betina akan mencapai masa pubertas pada umur 6 – 8 bulan, yang ditandai 

dengan munculnya birahi pertama. Pada penelitian ini, hanya sebagian kecil (33.33%) dari induk 

yang diamati mencapai masa pubertas pada umur 8 bulan, selebihnya  terjadi pada umur di atas 8 

bulan bahkan ada yang pada umur setahun. Walau pada birahi pertama babi betina sudah mulai 

menghasilkan sel-sel telur namun perkawinan pertama sebaiknya ditunda hingga birahi ketiga agar 

sel-sel telur makin matang. Pada penelitian ini sebagian besar responden tidak memperhatikan hal 
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tersebut dimana 72.23% dari induk sudah dikawinkan pada birahi pertama dan kedua; hanya 

22.22%  pada birahi ketiga dan 5.55%  birahi keempat. Perkawinan yang terlalu dini (pada birahi 

kedua apalagi birahi pertama) akan menyebabkan angka konsepsi yang rendah sehingga jumlah 

anak yang dilahirkanpun sedikit. Selain itu, anak hasil perkawinan yang terlalu dini juga sering 

lemah-lemah sehingga rendah peluangnya untuk bertahan hidup. Ringkasan data tentang 

penanganan induk babi saat melahirkan disajikan pada Tabel 15.  

 

                 Tabel 15. Tatalaksana/Penanganan Induk Melahirkan. 

 
Uraian Jumlah  Persentase 

a. Pemberian sarang   

    1.    Ada 

    2.    Tidak ada 

      14 

        4 

     77.78 

     22.22 

       18  

b. Pemberian pemanas tambahan   

    1.    Ada 

    2.    Tidak ada 

      18 

        - 

   100.00 

       18  

c. Pemberian bantuan partus   

    1.    Ada 

    2.    Tidak ada 

        8 

      10 

    44.44 

    55.56 

       18   100.00 

d. Pemberian bantuan pemotongan pusar   

    1.    Ada 

    2.    Tidak ada 

        - 

      18 

  

  100.00 

       18   100.00 

e. Pemotongan gigi   

    1.    Ada 

    2.    Tidak ada 

        - 

      18 

 

   100.00 

       18    100.00 

f. Pemotongan ekor   

    1.    Ada         -  

    2.    Tidak ada       18    100.00 

       18    100.00 

g. Pengurangan jumlah anak   

    1.    Ada 

    2.    Tidak ada 

        2 

      16 

    11.11 

    88.89 

       18   100.00 

h. Penimbangan berat lahir   

    1.    Ada 

    2.    Tidak ada 

        - 

      18 

 

  100.00 

       18   100.00 

i. Penimbangan berat sapih   

    1.    Ada 

    2.    Tidak ada 

        - 

      18 

 

  100.00 

       18   100.00 

 

Bobot badan induk pada saat kawin terutama berkaitan dengan jadangan zat makanan yang 

disimpan di dalam tubuh untuk mendukung jumlah anak yang banyak dengan bobot lahir yang 

optimum. Untuk babi ras (unggul), bobot badan optimum pada saat perkawinan pertama berkisar 

antara 80 – 100 kg sedangkan untuk babi non-ras antara 50 – 60 kg. Pada penelitian ini hanya 

sebagian kecil (27.78%) dari induk yang sudah mencapai bobot badan optimum, sedangkan 
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sebagian besar (72.22%) lain masih di bawah bobot minimum. Bobot induk yang di bawah ini nilai 

optimum ini dapat berakibat kepada minimnya jumlah  dan rendahnya bobot lahir anak. Efek 

selanjutnya adalah vitalitas dan laju pertumbuhan anak paska-lahir (post-natal) yang rendah.  Data 

performan reproduksi  yang disajikan pada Tabel 16.   

 

           Tabel 16. Performan Reproduksi Induk Babi. 

 
 

Uraian 

Jumlah 

(ekor) 

Persentase 

(%) 

a. Litter size   

    1.       <   8 ekor anak/induk/kelahiran 

    2.    8 – 10 ekor anak/induk/kelahiran 

    3.       > 10 ekor anak/induk/kelahiran 

       5 

     10 

       3 

    27.78 

    55.55 

    16.67 

      18  

b. Umur sapih   

    1.  2    bulan 

    2.  2.5 bulan 

    3.  3    bulan 

     13 

       1 

       4 

    72.23 

      5.55 

    22.22 

      18  

c. Jumlah anak disapih   

    1.     < 6 ekor/induk/kelahiran 

    2.  6 – 8 ekor/induk/kelahiran 

    3.     > 8 ekor/induk/kelahiran 

       7 

       7 

       4 

    38.89 

    38.89 

    22.22 

      18  

d. Persentase anak hidup saat disapih   

    1.       < 70% 

    2.  70 – 85% 

    3.       < 85% 

       4 

     11 

       3 

     22.22 

     61.11 

     16.67 

      18  

e. Rataan taksiran bobot badan saat disapih   

    1.   4 kg 

    2.   5 kg 

    3.   6 kg 

    4.   8 kg 

       1 

     14 

       2 

       1 

      5.55 

    77.79 

    11.11 

      5.55 

      18  

f.  Lama kawin kembali setelah penyapihan   

    1.     < 1 bulan 

    2.  1 – 2 bulan 

    3.  3 – 4 bulan 

    4.     > 4 bulan 

       1 

     10 

       6 

       1 

      5.55 

    55.57 

    33.33 

      5.55 

      18  

 

Dari 9 (sembilan) jenis perlakuan yang perlu diberikan kepada induk babi saat melahirkan 

hanya 4 (empat) jenis di antaranya yang pernah dilakukan oleh responden, itupun hanya satu jenis 

yang mencapai proporsi 100%; tiga yang lainnya yaitu pemberian sarang diberikan kepada 77.78% 

dan pemberian bantuan partus kepada 44.44% induk saat mehirkan serta 11.11% pengurangan 

jumlah anak. Lima (5) perlakuan lainn yaitu pemotongan pusar, pemotongan gigi, pemotongan 

ekor, penimbangan berat lahir dan penimbangan berat sapih tidak pernah dilakukan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa oleh sebagian besar peternak yang memiliki induk, proses melahirkan dan 

penanganan anak yang baru lahir diserahkan sepenuhnya kepada naluri keibuan (mothering ability) 

dari induk yang bersangkutan. Hal ini tentu sangat beresiko karena sebagian induk babi memiliki 
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sifat keibuan yang rendah sehingga anak-anaknya sering kurang mendapat perhatian atau perawatan 

pada saat-saat kritis yaitu hari-hari pertama kelahirannya. Akibatnya adalah angka morbiditas 

(sakit) dan mortalitas (kematian) anak yang cenderung tinggi. Atau, kalaupun bertahan namun 

kesehatannya kurang sehingga laju pertumbuhannyapun rendah. 

Babi-babi lokal dan persilangannya umumnya melahirkan antara 8 - 12 ekor anak 

perkelahiran. Pada penelitian ini hanya 55.55% dari jumlah induk yang melahirkan 8 – 10 ekor 

anak/kelahiran dan 16.67 % melahirkan > 10 ekor; selebihnya (27.78%) melahirkan < 8 ekor. Anak-

anak babi tersebut sebagian besar (72.23%) disapih setelah berumur 2 bulan, namun cukup banyak 

yang baru disapih setelah berumur 2.5 dan 3 bulan. Lambatnya penyapihan ini diduga karena bobot 

anak masih rendah walau sudah bermur > 2 bulan. Dengan manajemen yang baik anak babi 

biasanya sudah dapat disapih pada umur 45 – 60 hari. 

Sebagaimana lazimnya usaha ternak pedesaan, di mana angka kematian anak pra-sapih tinggi, 

maka hal yang sama ditemukan pada penelitian ini. Hanya 61.11% dari jumlah induk mampu 

mempertahankan 70 – 85% dari total anak yang dilahirkannya, bahkan  cukup banyak (22.22%) 

yang kurang dari 70%. Daya mengasuh anak yang rendah juga diindikasikan oleh bobot sapih yang 

rendah. Sebagian besar (77.79%) dari induk tadi hanya mampu menghasilakan anak dengan bobot 

sapih minimum yaitu 5 kg dan bahkan ada yang di bawah minimum (4 kg); yang mencapai bobot 

sapih optimal (> 6 kg) hanya 16.66%.  

Performan penyapihan yang minim seperti di atas nampaknya harus dicapai dengan upaya 

maksimal oleh induk melihat  panjangnya interval yang mereka perlukan untuk kawin kembali. 

Agar birahi muncul (siap untuk kawin) kembali kondisi tubuh harus fit di mana cadangan zat 

makanan yang terkuras selama masa menyusui sudah pulih kembali. Dengan pemberian pakan yang 

cukup selama menyusui, seekor induk babi sudah mau kawin kembali 2 – 3 minggu setelah 

penyapihan. Pada penelitian ini hanya 5.5% dari induk yang sudah kawin kembali < sebulan setelah 

penyapihan. Sebagian besar (55.57%) membutuhkan waktu 1 – 2 bulan, 33.33% membutuhkan 3 – 

4 bulan bahkan ada lebih dari 4 bulan (5.55%). Dengan pola seperti itu induk-induk ini paling 

banyak mampu melahirkan anak 3 kali dalam 2 tahun. Bila manajemen pemeliharaannya baik angka 

tersebut dapat ditingkatkan menjadi 2 kali setahun, bahkan dengan pengelolaan intensif  mencapai 5 

kali dalam 2 tahun. 

 

 

3.3.1.2 Ternak Ayam Buras 

Hasil penelitian tentang performan reproduksi ayam buras yang dipelihara responden 

disajikan pada Tabel 17. Cukup banyak (27.16%) di antara responden yang tidak tau pada umur 

berapa bulan ayam buras mulai pubertas (mulai berkokok untuk ayam jantan atau berkotek [Bhs 

Batak : marende-ende] untuk betina).  
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           Tabel 17.  Performan Reproduksi Ayam Buras. 

 
Uraian Jumlah Persentase 

a. Umur pubertas ayam   

    1.  Tidak tau          22     27.16 

    2.  Tau          59     72.84 

         Kisaran :  

         (1)  4 – 5 bulan 

         (2)  6 – 7 bulan 

         (3)     > 7 bulan 

          

         17 

         38 

           4 

 

    28.81 

    64.41 

      6.78 

b. Lama satu periode bertelur   

    1.  Tidak tau          14     18.42 

    2.  Tau          62     81.58 

         (1)       < 14 hari 

         (2)  14 – 21 hari 

         (3)       > 21 hari 

         25 

         35 

           2 

    40.32 

    56.45 

      3.22 

c. Jumlah produksi telur satu periode   

    1.  Tidak tau          12     15.79 

    2.  Tau          64     84.21 

         Kisaran :      

         (1)       < 10 butir/periode 

         (2)  10 - 14 butir/periode 

         (3)  15 -  20 butir/periode 

         (4)       ≥ 21 butir/periode 

 

           7 

         41 

         14 

           2 

 

    10.94 

    64.06 

    21.87 

      3.13 

d. Jumlah telur dieramkan   

    1.  Tidak tau          12     15.79 

    2.  Tau          64     84.21 

         Kisaran :      

         (1)       < 10 butir/induk 

         (2)  10 – 11 butir/induk 

         (3)       ≥ 12 butir/induk 

       

         12 

         42 

         10 

 

    18.75 

    65.62 

    15.62 

e. Jumlah telur menetas   

    1.  Tidak tau          12     15.79 

    2.  Tau          64     84.21 

         Kisaran : 

         (1)       < 10 butir/induk 

         (2)  10 – 11 butir/induk 

         (3)       ≥ 12 butir/induk 

          

         35 

         23 

           6 

 

    54.69 

    35.94 

      9.37 

f.  Persentase telur menetas   

    1.  Tidak tau          12     15.79 

    2.  Tau          64     84.21 

         Kisaran 

         (1)         < 55% 

         (2)    56 – 69% 

         (3)    70 – 84% 

         (4)         ≥ 85% 

 

           1 

           9 

         27 

         27 

 

      1.56 

    14.06 

    42.19 

    42.19       

 

Selanjutnya dari kelompok yang tau tadi, 64.41% mengatakan bahwa ayam yang mereka 

pelihara baru mencapai pubertas pada umur 6 – 7 bulan, bahkan ada lebih dari 7 bulan. Biasanya 

ayam buras sudah mencapai pubertas pada umur 4 – 5 bulan dan mulai bertelur pada umur 6 bulan. 

Dari kelompok responden yang memiliki induk ayam, cukup banyak (18.42%) di antaranya yang  

tidak tau berapa panjang satu periode bertelur.  Selanjutnya, dari kelompok yang tau, 56.45% 

mengatakan bahwa lama satu periode bertelur pada ayam-ayam yang mereka pelihara adalah 14 – 

21 hari dan cukup besar (40.32%) yang kurang dari 14 hari.  Dengan panjang periode bertelur 
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seperti itu, jumlah produksi telur yang dicapai oleh sebagian besar (64.06%) dari ayam-ayam 

tersebut adalah 10 – 14 butir. Cukup banyak (25.00%) yang mencapai > 14 butir telur per periode. 

Ayam buras biasanya memiliki periode bertelur 14 – 21 hari dengan rataan produksi 12 butir.  

Dengan memperhatikan data tentang umur pubertas, lama periode bertelur dan jumlah 

produksi telur yang sangat beragam seperti di atas dapat diduga bahwa induk-induk tersebut belum 

dipilih melalui seleksi yang ketat melainkan secara sembarangan. Induk-induk  yang dipilih secara 

selektif akan memperlihatkan performan yang relatif seragam.   

Secara umum seekor induk ayam buras mampu mengerami 10 – 12 butir telur dengan baik. 

Lebih dari itu sudah melampaui kapasitas panas tubuh dan sayapnya sehingga daya tetas menjadi 

turun. Pada penelitian ini 15.79% dari responden yang memiliki induk ayam tidak tau berapa butir 

telur   yang dierami oleh induk ayamnya. Hal ini mungkin karena ayam-ayam miliknya dibiarkan 

mencari sendiri tempat bertelur dan mengeram atau memang kurang terlibat di dalam pemeliharaan 

ayam-ayam tersebut. Dari kelompok responden yang tau, sebagian besar (65.62%) mengatakan 

bahwa jumlah telur yang dieramkan adalah 10 – 12 butir/induk/periode; suatu jumlah yang 

optimum. Selebihnya kurang dari 10 butir (18.75%) atau lebih dari 12 butir (15.62%). Selanjutnya, 

dari kelompok ini lebih dari setengah (54.69%) melaporkan bahwa dari jumlah telur yang dierami 

tersebut yang menetas kurang dari 10 butir, namun cukup banyak (35.94) yang mencapai 10 – 12 

butir bahkan lebih dari 12 butir  (9.37%). Secara persentase, sebagian besar (84.38%) ayam yang 

mengeram mencapai daya tetas  71% ke atas. Daya tetas seperti ini sudah termasuk cukup bagus 

karena sudah mendekati  angka  optimum yaitu 85%.  Sayang, daya tetas yang cukup bagus tadi 

nampaknya tidak diikuti  dengan manajemen pemeliharaan anak yang bagus juga (Tabel 18).  

Hal ini terlihat dari data pada Tabel 18 di mana lama waktu yang dihabiskan untuk masa pra-

sapih yaitu hampir seluruhnya di atas 2 bulan bahkan ada yang sampai 4 bulan. Diduga bahwa 

selama fase prasapih ini pemeliharaan dan perawatan anak ayam ditangani sepenuhnya oleh induk 

termasuk di dalam hal mencari makanan sehingga perkembangan anak menjadi lambat. Secara 

naluriah, induk ayam akan menyapih anak-anaknya setelah yakin bahwa mereka sudah cukup besar 

dan cukup kuat untuk hidup  mandiri. Pada kondisi ketersediaan pakan yang cukup anak-anak ayam 

biasanya akan lebih cepat memisahkan diri dari induk dan saudara-saudarinya.  

Dari segi persentase anak yang berhasil hidup sampai umur sapih juga terlihat bahwa 

pemeliharaan masa pra-sapih sepenuhnya tergantung kepada induk. Bila peternak turut terlibat 

merawat anak ayam, misalnya dengan memberi pakan tambahan dan menyediakan tempat 

berlindung, persentase anak yang  hidup sampai disapih dapat mencapai 85 – 90%. Pada penelitian 

ini hanya 32.81% dari responden yang mengatakan bahwa persentase hidup sapih yang dicapai  

mencapai angka di atas 75%; sebagian besar lebih rendah dari itu bahkan ada yang kurang 50%. 

Dibiarkannya induk ayam sepenuhnya merawat sendiri anak-anaknya, membuat mereka terpaksa 

mengorbankan kondisi tubuhnya. Pada hal, hal yang sama telah mereka lakukan ketika mengerami 

telur. Dengan kondisi tubuh yang kurus dan banyak bulunya berguguran, mereka  memerlukan 
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waktu yang lama untuk siap kembali bertelur karena harus mengembalikan kondisi  tubuh tadi lebih 

dulu. Sekiranya tubuh mereka berada dalam kondisi fit maka siklus bertelur akan muncul lebih 

cepat bahkan ketika induk masih mengasuh anak  hal mana akan mendorong mereka menyapih anak 

lebih cepat.   Dampak selanjutnya, seperti digambarkan oleh  data pada Tabel 18, adalah frekuensi 

mengeram (beranak) yang rendah dalam setahun. Pada pemeliharaan secara  semi-intensif (ada 

pemberian pakan tambahan dengan kandungan protein dan mineral yang cukup) frekuensi 

mengeram seekor induk dapat mencapai 4 kali setahun sedangkan pada manajemen intensif (selain 

pakan, aspek perkandangan dan kesehatan juga mendapat perhatian) dapat mencapai 5 – 6 kali 

setahun.  

Tabel 18. Performan Anak dan Induk Ayam. 

 
a. Umur anak disapih   

    1.  Tidak tau          12     15.79 

    2.  Tau          64     84.21 

          Kisaran 

          (1)  30  -   45 hari  

          (2)  60  –  75 hari 

          (3) 90  - 120 hari   

 

           4 

         31 

         29  

 

      6.25 

    48.44 

    45.31 

b. Jumlah anak disapih   

    1.  Tidak tau          12     15.79 

    2.  Tau          64     84.21 

         Kisaran 

         (1)        ≤  3 ekor/induk 

         (2)   4  –   6 ekor/induk 

         (3)   7  – 10 ekor/induk 

          

           2 

         37 

         25 

 

      3.12 

    57.81 

    39.06 

c. Persentase anak disapih   

    1.  Tidak tau          12     15.79 

    2.  Tau          64     84.21 

         Kisaran 

         (1)        < 50% 

         (2)   50 – 75 % 

         (3)        > 75 % 

 

           4 

         39 

         21 

 

      6.25 

    60.94 

    32.81 

d.  Lama induk bertelur kembali setelah penyapihan   

    1.  Tidak tau          12     15.79 

    2.  Tau          64     84.21 

          Kisaran :  

          (1)         < 14 hari 

          (2)    14 – 21 hari 

          (3)    22 – 30 hari 

          (4)         > 30 hari 

 

           3 

         13 

         33 

         15 

 

      4.69 

    20.31 

    51.56 

    23.34 

e. Interval mengeram   

    1.  Tidak tau          12     15.79 

    2.  Tau          64     84.21 

         Kisaran 

         (1)           ≤ 100 hari 

         (2)    101 – 120 hari 

         (3)    121 – 150 hari 

         (4)    151 – 180 hari 

         (5)           > 180 hari  

          

           3 

           7 

         19 

         28 

           7 

 

      4.69 

    10.94 

    29.69 

    43.75 

    10.94 

f. Frekuensi induk mengeram dalam setahun   

    1.  Tidak tau          14     15.79 

    2.  Tau          64     84.21 

         Kisaran 

         (1)       < 2 kali 

         (2)    2 – 3 kali 

         (3)       > 3 kali 

            

           7 

         48 

           9 

 

    10.94 

    75.00 

    14.06 
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3.3.2 Pakan  

Faktor pakan menduduki posisi utama dalam menentukan performan ternak. Bibit yang bagus 

tidak akan berdayaguna bila tidak didukung oleh pakan yang cukup. Selain itu, ternak yang 

kekurangan gizi akan mudah terserang penyakit sehingga mortalitasnya tinggi. Kondisi yang 

diamati pada penelitian ini, yaitu performan reproduksi yang rendah, mendukung pernyataan 

tersebut. Baik dari segi jenis bahan bakan maupun  tatalaksana pemberian pakan,  cara yang 

dipraktekkan oleh para responden masih jauh dari memadai.  Data tentang jenis bahan pakan yang 

lazim diberikan kepada ternak babi dan ayam  frekuensi pemberiannya disajikan pada Tabel 19. 

 

Tabel 19. Jenis Bahan Pakan dan Frekuensi Pemberiannya pada Ternak  

 
 

No. 

 

Jenis bahan pakan ternak 

Frekuensi pemberian 

pada ternak babi*) 

Frekuensi pemberian 

pada ayam buras*) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

   1. Jagung  

 - Jumlah    13    4     3   41   41     20   20      - 

 - Persentase**)  21.31    6.56    4.92  67.21  50.62  24.69  24.69      - 

   2. Dedak  

 - Jumlah   50     8    3      -    4     1    2   74 

 - Persentase  81.97  13.11   4.92     4.94    1.23   2.47  91.36 

   3. Ubi jalar  

 - Jumlah   15     6    4   36     -    1    1   79 

 - Persentase  24.58    9.84    6.56  59.02     -    1.23    1.23  97.54 

   4. Ubi kayu  

 - Jumlah   26     9     7   19    12    6    3   54 

 - Persentase  42.63  14.75  11.47  31.15  14.82    7.41    3.70  66.67 

   5 Ubi talas  

 - Jumlah   12     9     6   34     -     -     -     81 

 - Persentase  19.67  14.75    9.84  55.74     100 

   6 Jaun ubi jalar  

 - Jumlah   60     -     1      -     -     -     -     81 

 - Persentase  98.36     1.64      100 

   7 Menir  

 - Jumlah     -      -     1   60     -     -     -     81 

 - Persentase        1.64  98.36     100 

   8 Jipang  

 - Jumlah     1     3     1  56     -     -     -     81 

 - Persentase    1.64    4.52    1.64  91.80     100 

   9 Abu ikan teri  

 - Jumlah   14     4     6   37     -     -     -     81 

 - Persentase  22.95    6.56    9.84  60.65     100 

 10. Abu ikan asin  

 - Jumlah   14     8     3   36     -     -     -     81 

 - Persentase  22.95  13.11    4.52  59.02     100 

 11 Konsentrat  

 - Jumlah     -      -     2   59     -     -     -     81 

 - Persentase     -      -    3.28  96.72     -     -     -  100 

 12. Mineral-10  

 - Jumlah     1     1     1   58     -     -     -    81 

 - Persentase    1.64    1.64    1.64  95.08     -     -     - 100 

 13. Garam  

 - Jumlah   33     7     5   26     -     -     -    81 

 - Persentase  54.11  11.47    8.20  42.62     -     -     - 100 

 14. Padi/beras  

 - Jumlah     -      -      -      -    8    4    1   68 

 - Persentase     -      -     -      -    9.88    4.94    1.23  83.95 
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   Keterangan :  
     *)

   :  1 = selalu;            2 = sering;           3 = jarang;            4 = tidak pernah
 

 

     **)
  :  Dihitung terhadap total jumlah responden yang memelihara ternak babi (61 orang)  

            atau ayam buras (81 orang). 

 

 

Dari Tabel 19 terlihat bahwa andalan utama para responden dalam memelihara ternak babi 

adalah daun ubi jalar yang secara konsisten diberikan oleh semua responden. Andalan berikutnya 

adalah umbi-umbian yaitu secara berurutan ubi kayu, ubi rambat dan ubi talas. Andalan ketiga 

adalah garam dapur dan dedak. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ketiga kelompok bahan ini 

menyumbang hampir 95% terhadap total jumlah pakan yang diberikan kepada ternak babi. Dengan 

komposisi seperti ini dapat dipastikan bahwa kandungan gizi dari ransum yang dikonsumsi babi 

sangat tidak seimbang, terutama dari segi kandungan protein dan mineral. Dari ketiga kelompok 

bahan tadi, satu-satunya yang mengandung protein cukup tinggi (sekitar 10%) adalah dedak; 

sedangkan kandungan protein daun ubi jalar < 10% dan umbi-umbian < 5%. Yang tinggi pada 

bahan-bahan pakan tersebut adalah karbohidrat yang secara biologis merupakan sumber energi. Bila 

berlebihan, karbohidrat akan diubah dan ditimbun menjadi lemak. Itulah sebabnya babi-babi 

kampung lemaknya sangat tebal. 

Agar pemanfaatan ketiga kelompok bahan pakan di atas lebih berdayaguna, maka 

pemberiannya perlu diikuti dengan pemberian bahan pakan hewani – seperti abu ikan teri atau 

setidaknya abu ikan asin - yang cukup kaya akan protein dan mineral. Namun hal tersebut dilakukan 

oleh hanya sebagian kecil responden (tidak sampai 50%). Idealnya, induk babi yang sedang berada 

pada fase reproduksi (terutama saat bunting atau menyusui) dan anak babi fase pertumbuhan 

(sampai umur 4 bulan) memerlukan ransum dengan kandungan protein minimal 16%. Untuk 

ransum yang mengandalkan bahan baku berupa ubi-ubian, agar target kandungan protein seperti itu 

tercapai maka perlu ditambahkan  10 – 15% bahan pakan hewani. Itulah yang sulit dipenuhi oleh 

para responden. Perlu ditelusuri lebih lanjut apakah hal ini disebabkan ketidakmampuan ekonomi 

atau karena ketidaktahuan atau oleh karena keduanya. 

Agak berbeda dengan di pedesaan Tapanuli di mana peternak jarang memberikan jagung 

kepada ternak babi, di lokasi penelitian ini cukup banyak  responden yang memberikan jagung 

kepada ternak babi. Dari segi kandungan gizi jagung tidak begitu berbeda dengan umbi-umbian 

yaitu sama-sama kaya karbohidrat, hanya kandungan protein jagung sedikit lebih tinggi dibanding 

umbi-umbian. Namun mengingat nilai jualnya yang tinggi, akan jauh lebih bermanfaat bila jagung 

dijual dan hasil penjualannya dibelikan bahan pakan hewani (abu ikan). Tanpa menggunakan 

jagungpun, kebutuhan energi untuk babi masih bisa dipenuhi dari umbi-umbian.  

Dari pola pemilihan bahan pakan ternak babi, di mana yang paling dominan adalah daun ubi 

rambat dan ubi kayu, ditambah dengan cukup banyaknya yang menggunakan jagung,  terlihat  

adanya kecenderungan responden untuk memilih bahan pakan yang praktis baik dalam hal 



26 

 

pengadaan maupun penyajiannya. Perlu ditelusuri lebih lanjut apakah kecenderungan ini terjadi  

karena keterbatasan waktu atau karena ketidaksediaan untuk repot. Jagung memang praktis namun 

harganya mahal. Ubi kayu juga lebih praktis namun nilai gizinya sedikit lebih rendah tetapi 

palatabilitasnya jauh lebih rendah dibanding ubi rambat. Hanya itu tadi, memanen dan menyiapkan 

ubi rambat menjadi pakan ternak lebih repot dibanding ubi kayu. 

Tidak berbeda, bahkan lebih parah lagi, kondisi yang terjadi pada pemeliharaan ayam buras 

oleh para responden. Mungkin karena dari segi ketersediaan areal masih mengijinkan memelihara 

ayam dengan cara bebas berkeliaran maka pemberian pakannya hampoir tidak dikontrol oleh 

peternak. Hanya satu jenis bahan pakan yang pernah diberikan oleh semua responden kepada ternak 

ayam itupun hanya setengah di antaranya yang memberinya secara rutin. Bahan pakan lain yang 

juga pernah diberikan, namun hanya oleh beberapa orang, adalah ubikayu, padi/beras dan dedak. 

Kembali terlihat kecenderungan responden untuk memilih bahan pakan yang praktis penyajiannya. 

Bahkan, sangkin ingin praktis, padi atau beraspun dikorbankan sebagai makanan ternak ayam.  

Mudah-mudahan padi atau beras tersebut bukan hasil pembelian melainkan hasil panen sendiri. 

Ringkasan data tentang cara penyajian pakan yang dilakukan responden disajikan pada Tabel 20. 

 

               Tabel 20. Tatalaksana Pemberian Pakan Ternak 

 
 

No. 

 

Uraian 

Ternak babi Ternak ayam 

Jumlah % Jumlah % 

   1.  Pembedaan komposisi ransum menurut umur     

a. Ya 

b. Tidak 

    13 

    48 

  21.31 

  78.69 

     11 

     70 

  13.58 

  86.42 

   2.  Pembedaan jumlah ransum menurut umur     61 100.00      81 100.00 

a. Ya 

b. Tidak 

    17 

    44 

  27.87 

  72.13 

     11 

     70 

  13.58 

  86.42 

   3.  Bentuk ransum      61 100.00      81 100.00 

a. Kering 

b. Basah, dimasak 

c. Basah, setengah masak (dilaup) 

d. Fermentasi 

      1 

    33 

    16 

    11 

    1.64 

  54.10 

  26.23 

  18.03 

     79 

       1 

       1 

        

  98.76 

    1.23 

    1.23 

   4.  Frekuensi pemberian makan     61 100.00      81 100.00 

a. Sekali sehari 

b. Dua kali sehari 

c. Tidak tentu 

      - 

    61 

      - 

       - 

 100.00 

       - 

     47 

     23 

     11 

  58.02 

  37.70 

  13.58 

 

Baik dalam komposisi maupun dalam jumlah pemberian pakan, sebagian besar responden 

tidak membedakan antara ternak muda dengan yang tua. Artinya komposisi ransum sama untuk 

semua dan tempat penyajiannyapun  tidak dipisahkan sesuai umur atau fase perkembangan ternak. 

Idealnya kedua hal tersebut harus dibedakan mengingat ternak-ternak muda lebih membutuhkan  

ransum dengan kandungan gizi yang lebih tinggi. Selanjutnya, dengan  dibiarkan mengambil 

makanan dari tempat yang sama maka terjadi persaingan bebas di antara ternak-ternak untuk 

memperebutkan makanan. Akibatnya yang lebih kecil, apalagi lemah, akan semakin lemah dan 

akhirnya tersingkir karena selalu  kalah bersaing dari ternak-ternak yang lebih besar atau lebih kuat.  
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Bentuk ransum ternak babi yang paling banyak dipilih adalah ransum basah dan  dimasak. 

Alasannya, cara ini dianggap lebih praktis karena sekali memasak bisa untuk kebutuhan 3 – 4 hari;  

tinggal memanaskan saat mau diberikan. Sekali lagi, aspek kepraktisan menjadi alasan utama bagi 

responden dalam memilih suatu cara. Pada hal memberikan makanan yang sudah dimasak 3 – 4 hari 

sebelumnya, walaupun dipanaskan terlebih dahulu,  akan meningkatkan resiko gangguan 

pencernaan yang ditimbulkan oleh jamur dan produk-produk metabolitnya.  

Selain karena kepraktisannya alasan lain kenapa banyak peternak memilih memasak makanan 

babi sekali 3 – 4 hari adalah untuk menghemat kayu bakar. Memang, sebagaimana lazimnya di 

sebagian besar wilayah Indonesia bahkan dunia saat ini, di desa inipun sudah terjadi kelangkaan 

kayu bakar. Oleh sebab itu perlu dicari bahan bakar atau cara pengolahan alternatif yang cocok 

dengan kondisi setempat. Cara mangalaup (merendam bahan pakan dalam air panas) cukup 

menghemat kayu bakar namun dinilai merepotkan karena bahan pakan harus lebih dulu dicincang 

kecil-kecil. Cara fermentasi juga cukup praktis namun sebagian bahan bakunya (terutama jagung 

halus) tidak selalu dapat disediakan oleh peternak.  

Namun yang lebih penting dari itu semua adalah menanamkan ke dalam benak para peternak 

bahwa sesungguhnya  beternak  merupakan pekerjaan yang merepotkan.  Tidak ada cara 

beternak yang praktis namun menguntungkan. Kalau mau mendapat keuntungan dari usaha ternak 

maka siapapun harus siap repot. Itu sudah merupakan resiko menjadi peternak. Sama halnya dengan 

semua profesi lain, tidak ada pekerjaan yang memberi keuntungan besar yang tidak menuntut 

pengorbanan.  

 

3.3.3 Penanganan Kesehatan 

Salah satu cara yang efektif untuk menjaga kesehatan ternak, khususnya ternak babi, adalah 

dengan memperhatikan kebersihan tubuh dan perkandangannya. Tubuh babi yang kotor akan cepat 

diinvasi oleh parasit hal mana akan menyebabkan babi mudah terserang penyakit kulit. Oleh sebab 

itu,  babi perlu dimandikan secara teratur. Data tentang tindakan sanitasi, jenis penyakit yang sering 

muncul dan  cara penanggulanan yang dilakukan oleh responden disajikan pada Tabel 21.  

Sebagian besar responden mengatakan bahwa ketersediaan air di tempat mereka cukup 

bahkan melimpah untuk kebutuhan ternak; hanya sebagian kecil yang mengatakan kurang atau 

sangat kurang. Hanya saja kecukupan air tersebut nampaknya tidak sepenuhnya dimanfaatkan 

karena sebagian besar dari mereka memandikan babi hanya sekali seminggu atau jarang, bahkan 

ada yang tidak pernah.  Namun kebersihan kandang sudah cukup mendapat perhatian, dengan 

pengertian bahwa yang disebut membersihkan kandang dalam hal ini adalah mengeluarkan kotoran 

ternak babi dari dalam kandang. Untuk kandang ayam, pembersihan nampaknya belum dianggap 

penting. Pemberian obat cacingpun tampaknya belum populer di kalangan responden. Sebagian 

besar responden yang memelihara ternak babi mengatakan belum pernah memberikan obat cacaing 

kepada ternak babinya. Untuk ternak ayam, tidak satupun di atara responden yang pernah 
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memberikannya. Pada hal, sekali lagi, dengan berliaran bebas, maka peluang terjadinya invasi 

cacing pada ayam sangat besar. 

 

Tabel 21. Tatalaksana Pengendalian Penyakit 

 
 

No. 

 

Uraian 

Ternak babi Ternak ayam 

Jumlah % Jumlah % 

   1.  Ketersediaan air untuk ternak    

 a. Melimpah 

b. Cukup 

c. Kurang 

d. Sangat kurang 

    18 

    78 

    13 

      2 

   16.22 

   70.27 

   11.71 

     1.80 

   2.  Frekuensi memandikan ternak babi        

 a. Setiap hari  

b. Sekali dua hari 

c. Sekali seminggu 

d. Jarang/tidak tentu 

e. Tidak pernah 

      5 

    17 

    22 

    11 

      6 

     8.20 

   27.87 

   36.06 

   18.03 

     9.84 

   3.  Frekuensi membersihkan kandang     

 a. Setiap hari  

b. Sekali seminggu 

c. Jarang/tidak tentu 

d. Tidak pernah 

    38 

      8 

    12 

      3 

   62.30 

   13.11 

   19.67 

     4.92 

      4 

      2 

    15 

    60 

    4.94 

    2.47 

  18.62 

  74.07 

   4.  Pelaksanaan vaksinasi     

 a. Tidak pernah 

b. Pernah 

    58 

      3 

   95.08 

     4.92 

    78 

      3 

  96.30 

    3.70  

   5.  Pemberian obat cacing     

 a. Tidak pernah     41    67.21     81 100.00 

 b. Pernah     20    32.79         

       

      
 (1) Oskameks 

(2) Vermizin 

(3) Ufixon 

(4) Combantrin 

(5) Contraworm 

(6) Daun lamtoro 

(7) Daun timun 

(8) Tidak ingat mereknya 

      7 

      5 

      2 

      1 

      1 

      2 

      1 

      1 

   35.00 

   20.00 

   10.00 

     5.00 

     5.00 

   10.00 

     5.00 

     5.00 

   6.  Jenis penyakit yang sering menyerang        

 a. Menceret     16    26.23 

    Tindakan pengobatan : 

(1) Diberi entrostop 

(2) Diberi daun pepaya 

(3) Disuntik 

(4) Diberi CIBA 

(5) Tidak ada tindakan 

 

      2 

      2 

      2 

      1 

      9 

 

   12.50 

   12.50 

   12.50 

     6.25 

   56.25 

b.  Kudis      16    26.23       

      Tindakan pengobatan : 

(1) Diolesi dengan belerang 

(2) Diolesi pinang halus + minyak makan 

(3) Diolesi bawang merah + minyak makan 

(4) Diolesi dengan oli kotor 

(5) Diolesi dengan abu dapur 

(6) Dimandikan secara rutin 

(7) Tidak ada tindakan 

 

      2 

      1 

      1 

      1 

      1 

      1 

      9 

 

   12.50 

     6.25 

     6.25 

     6.25 

     6.25 

     6.25 

   56.25 

   

Bersambung…… 
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No. 

 

Uraian 

Ternak babi Ternak ayam 

Jumlah % Jumlah % 

 c. Cacingan     20    32.79   

    Tindakan pengobatan : 

(1) Diberi obat cacing 

(2) Diberi daun lamtoro 

(3) Diberi daun timun 

 

    17 

      2 

      1 

 

   85.00 

   10.00 

     5.00 

  

d. Demam/menggigil       3      4.92         1    1.23 

    Tindakan pengobatan        -        -      - 

e. Mati mendadak       3      4.92      

    Tindakan pengobatan        -  

f. Lumpuh       3      4.92         1    1.23 

    Tindakan pengobatan        -        -      - 

g. Rahang bengkak       1      1.64      

    Tindakan pengobatan        -  

h. ND (Tetelo = Bondil)        

       

     81 100.00 

    Tindakan pengobatan         -      - 

i. Flu burung        

              

      2         2.47 

    Tindakan pengobatan        -      - 

j. Megap-megap        

              

      1         1.23 

    Tindakan pengobatan        -      - 

k. Tungau        

              

      1         1.23 

    Tindakan pengobatan        -      - 

 

Dengan kondisi sanitasi dan tindakan pencegahan yang demikian maka dapat diterima bila 

intensitas penyakit menjadi tinggi. Pada ternak babi, penyakit yang paling sering menyerang adalah 

penyakit cacing, kemudian kudisan dan menceret.  Dua penyakit pertama ini erat kaitannya dengan 

sanitasi yang kurang sedangkan yang ketiga diduga erat kaitannya dengan pola penyiapan bahan 

makanan yaitu dimasak sekali 3 – 4 hari. Seperti telah disebutkan, dengan dibiarkan selama 3 – 4 

hari maka bahan makanan yang sebagian besar terdiri dari ubi-ubian akan menjadi media 

pertumbuhan yang sangat disukai oleh jamur sekalipun di daerah yang beriklim sejuk.  

Sebagaimana sudah dapat diduga, penyakit yang paling sering menyerang ayam adalah ND 

atau tetelo (Bahasa Batak : bondil). ND atau tetelo sudah merupakan penyakit endemik di seluruh 

kawasan Indonesia dan sering muncul pada saat pergantian musim. Ternak-ternak ayam yang hidup 

berkeliaran, apalagi tanpa divaksinasi, sangat rentan terhadap serangan penyakit ini. Walau jumlah 

kasusnya masih  kecil, namun perlu diwaspadai adanya responden yang mengatakan pernah 

mengamati gejala-gejala penyakit flu burung pada ayam yang mereka pelihara. Virus penyebab flu 

burung dapat bersifat laten yaitu tidak meninduksi timbulnya gejala-gejala sakit namun sewaktu-

waktu dapat muncul. 

 

3.3.4  Perkandangan 

Kandang bagi ternak adalah ibarat rumah bagi manusia, dibutuhkan sebagai tempat 

perlindungan yang amat terhadap berbagai macam bahaya dan sebagai tempat beristrahat yang 

nyaman. Anggapan bahwa ternak seperti babi dapat hidup normal walau tanpa kandang atau dengan 

kandang yang seadanya adalah tidak benar. Manusiapun, bila tinggal  dalam rumah yang kotor, 

pengap atau sempit pasti rentan terhadap penyakit atau setidaknya terhadap stress lingkungan. Hal 
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yang sama juga berlaku pada ternak, apapun jenisnya. Data tentang kondisi perkandangan yang 

disediakan responden bagi ternak yang mereka pelihara disajikan pada Tabel 22.  

Ternyata masih ada responden yang memiliki ternak babi belum menyediakan kandang bagi 

ternak tersebut. Untuk ternak ayam kondisinya lebih parah lagi yaitu sebagian besar (72.84%) 

responden belum menyediakan kandang. Menurut mereka ternak ayam umumnya dibiarkan 

bertengger di pohon-pohon sekitar pekarangan atau di tenggeran di samping dinding rumah. Salah 

satu akibatnya adalah kotoran ayam menjadi berserakan, hal mana bisa menjadi media penyebar 

bibit penyakit. 

Dari segi konstruksi, kandang-kandang yang disediakan para responden masih perlu 

mendapat perbaikan. Ukuran kandang umumnya kurang memperhatikan kebutuhan luas ternak-

ternak yang dipelihara. Untuk kandang ternak babi, prinsip yang diutamakan nampaknya adalah 

menyediakan ruangan  untuk mengurung ternak agar tidak bebas berkeliaran sehingga mengganggu 

tanaman di sekitarnya. Dengan prinsip seperti itu maka kandang dibangun tanpa memperhatikan 

nilai estetika dan kenyamanan bagi ternak. Lantai kandang yang terbuat dari kayu atau bambu 

memiliki tonjolan-tonjolan atau celah-celah yang dapat membahayakan kuku dan kaki babi. 

Ditemukan kasus di mana lantai kandang dari kayu dibuat terlalu miring sehingga babi menjadi 

enggan berdiri karena takut kakinya tergelincir terlebih-lebih dalam keadaan basah atau dilumuri 

kotorannya. Malah untuk untuk ternak babi, masih ada peternak yang belum menyediakan kandang, 

Penggunaan bambu atau kayu bulat kecil sebagai bahan lantai kandang memang akan menghemat 

biaya namun demi keselamatan dan kenyamanan kaki dan kuku ternak babi, yang kebetulan 

berbentuk meruncing ke ujung,  hal ini tidak dianjurkan. Kasus lain adalah adanya beberapa 

kandang yang dibangun di bawah naungan pohon yang rindang sehingga terlindung dari sinar 

matahari. Pada cuaca panas hal ini memang akan menguntungkan namun di luar itu kandang akan 

lebih sering menjadi lembab serta  disukai oleh nyamuk dan serangga lain sebagai tempat bersarang.  

Berkaitan dengan sanitasi, sebaghian besar kandang ternak babi tidak dilengkapi dengan bak 

penampung limbah. Akibatnya kotoran babi berceceran di bawah kolong dan di belakang kandang 

sehingga menjadi sarang nyamuk, lalat dan serangga lain. Kondisi ini semakin parah karena 

pembongkaran atau pengumpulan kotoran babi termasuk jarang dilakukan. Selain tidak sehat, 

membiarkan kotoran ternak berceceran seperti itu akan menyebabkan kandungan unsur haranya 

tercuci oleh air sehingga nilainya sebagai pupuk menjadi rendah. Pada hal, karena mayoritas 

berprofesi sebagai petani, para responden sebenarnya sangat memerlukan pupuk kandang ini. Tapi, 

seperti sudah berungkali disebutkan, mayoritas dari responden bersikap praktis (baca : tidak mau 

repot). Daripada repot-repot mengumpulkan dan mengolah kotoran ternak babi menjadi kompos 

mereka lebih memilih membeli pupuk kandang atau pupuk buatan dari kota. Inilah salah satu 

penyakit yang sudah kronis di kalangan petani kita, terutama di pedesaan Sumatera Utara,  penyakit 

tidak mau repot melainkan mengejar yang serba instant.  
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   Tabel 22. Kondisi Perkandangan Ternak Babi dan Ayam 

 
 

No. 

 

Uraian 

Ternak babi Ternak ayam 

Jumlah % Jumlah % 

   1.  Ketersediaan kandang     

 a. Tidak ada 

b. Ada 

      3 

    58 

     4.92 

   95.08 

     59 

     22 

  72.84 

  27.16 

   2.  Bahan bangunan kandang     

 a. Lantai 

(1) Kayu 

(2) Semen 

(3) Bambu 

(4) Tanah 

(5) Kasa 

  

    40 

    14 

      4 

       - 

       - 

 

   68.96 

   24.14 

     6.90 

  

     6 

     2 

     5 

     8 

     1 

 

  27.27 

    9.09 

  22.73 

  36.36 

    4.54 

 b. Atap 

(1) Seng 

(2) Lalang 

(3) Plastik 

(4) Bambu 

(5) Ijuk 

  

    34 

    14 

      5 

      4 

      1 

  

   58.62 

   24.14 

     8.62 

     6.90 

     1.72   

  

   11 

     7 

     - 

     4 

     - 

 

  50.00 

  31.82 

      - 

  18.18 

 c. Dingding 

(1) Kayu 

(2) Semen 

(3) Bambu 

(4) Seng 

  

    45 

      6 

      7 

      - 

  

   77.59 

   10.34 

   12.07 

       - 

  

     7 

     - 

   12 

     3 

 

  31.82 

      - 

  54.54 

  13.64 

 d. Rangka 

(1) Kayu 

(2) Bambu 

  

    55 

      3 

 

   94.83 

     5.17 

  

 

 

   3.  Arah hadap kandang     

 a. Timur 

b. Barat 

c. Utara 

d. Selatan 

    37 

    12 

      5 

      4 

   63.79 

   20.69 

     8.62 

     6.90 

     15 

       5 

       1 

       1 

  68.18 

  22.74 

    4.54 

    4.54 

   4.  Sanitasi kandang     

 a. Sirkulasi udara 

(1) Baik 

(2) Kurang 

       

    58 

      - 

  

 100.00 

     - 

  

     20 

       2 

 

  90.91 

    9.09 

 b. Pencahayaan 

(1) Baik 

(2) Kurang (terkena naungan) 

    

    54 

      4 

 

   93.10 

     6.90 

  

    20 

      2 

  

  90.91 

    9.09 

 c. Kelembaban/kebersihan lantai 

(1) Baik (kering) 

(2) Kurang (becek) 

       

    54 

      4 

 

   93.10 

     6.90 

      

    20 

      2 

 

  90.91 

    9.09 

   5. Ketersediaan bak penampung limbah     

 a. Ada 

b. Tidak ada 

    42 

    16 

   72.41 

   27.59 

      - 

    22 

     - 

100.00 

   6. Frekuensi pembongkaran pupuk kandang     

 a. Setiap hari 

b. Sekali seminggu 

c. Sekali sebulan 

d. Sekali 3 bulan 

e. Sekali 6 bulan 

f. Sekali setahun 

g. Belum pernah 

      1 

      1 

      5 

      8 

    18 

    17 

      8 

    1.72 

    1.72 

    8.62 

  13.79 

  31.04 

  29.32 

  13.79  

      - 

      - 

      - 

      - 

     5 

   10 

     7 

     - 

     - 

     - 

     - 

  22.73 

  45.45 

  31.82 
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3.3.5 Pemasaran  

Dengan kondisi pemeliharaan seperti diulas di atas sudah dapat diduga tidak akan banyak di 

antara responden yang memperoleh tambahan penghasilan dari usaha ternak. Dan nyatanya 

demikian seperti diperlihatkan oleh data pada Tabel 23.  

 

           Tabel 23. Tatalaksana Pemasaran Ternak 

.  
Uraian Jumlah  Persentase 

a. Menjual  ternak selama tahun 2005   

    1.  Tidak pernah      70      63.06 

    2.  Pernah      41      36.94 

 Perincian :  

(1) Menjual babi 

(2) Menjual  ayam 

(3) Menjual  ayam dan babi 

(4) Menjual  ayam dan telur 

(5) Menjual  ayam dan itik 

(6) Menjual  ayam dan kambing 

(7) Menjual  babi dan kerbau 

 

     20 

     13 

       4 

       1 

       1 

       1 

       1 

 

     48.78 

     31.70 

       9.76 

       2.44 

       2.44 

       2.44 

       2.44 

b. Nilai penjualan ternak   

    1.  < Rp    500.000 

    2.     Rp    500.000 – Rp 1.000.000 

    3.  > Rp 1.000.000 – Rp 2.000.0000 

    4.  > Rp 2,000,000 

     19 

     11 

       7 

      4 

     46.34 

     26.83 

     17.07 

       9.76 

c. Alasan utama menjual ternak   

    1.  Karena sudah besar 

    2.  Karena sudah tua/afkir 

    3.  Karena sakit 

    4.  Karena butuh uang cash 

    5.  Karena ada yang meminta 

      7 

      7 

      2 

    21 

      4 

     17.07 

     17.07 

       4.88 

     51.22 

       9.76 

      41         100.00 

 

 

Dari seluruh responden hanya 41 orang (36.94%) di antaranya yang pernah menjual ternak 

selama tahun 2005 yang lalu, itupun nilai penjualannya relatif kecil. Hampir setengah (48.78%) dari 

responden yang pernah menjual ternak tersebut nilai penjualanya kurang dari Rp 500.000; 

sementara yang nilai penjualannya cukup besar (> Rp 2,000,000) hanya  4 orang (9.76%) sudah 

termasuk di dalamnya  seorang peternak kerbau. 

Sebagaimana lazimnya peternak pedesaan yaitu menjual ternak ketika ada alasan yang 

mendesak atau memaksa maka hal yang sama juga berlaku di lokasi penelitian ini. Hanya sebagian 

kecil (17.07%) di antara yang pernah menjual ternak melakukannya karena alasan ternak sudah 

besar, selebihnya adalah karena butuh uang tunai, sudah tua/afkir,  karena  ada  yang  meminta  

(biasanya sulit ditolak)  dan karena sakit. Artinya, mereka sering menjual ternak bukan karena 

performan (misalnya berat badan) ternak tersebut sudah memenuhi  standar pasar melainkan karena 

alasan-alasan tadi. Apakah ternak tersebut masih terlalu muda/kecil atau sudah terlalu besar tidak 

menjadi persoalan sepanjang alasan-alasan tadi belum muncul. Pada hal menjual ternak terlalku 

muda akan merugikan karena kapasitas produksinya belum optimal, sebaliknya  mempertahankan 
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memelihara ternak yang sudah besar/dewasa juga merugikan karena pertambahan performannya 

akan melambat bahkan berhenti sehingga tidak efisien lagi dipertahankan.  

 

         Tabel 24.  Pendapat Responden Tentang Ketersediaan atau Kecukupan Ternak  

             Babi di Daerah Setempat. 

 
 

No. 

 

Komoditi 

Tingkat desa Tingkat 

kecamatan 

Tingkat 

kabupaten 

Jumlah % Jumlah  % Jumlah  % 

  1. Ternak babi          

  a. Babi potong       

 (1) Berlebih 

(2) Cukup 

(3) Kurang 

(4) Sangat kurang 

(5) Tidak tau 

      1 

    14 

    39 

    33 

    24 

   0.90 

 12.61 

 35.13 

 29.73 

 21.62 

       1 

       9 

     35 

     12 

     54 

   0.90 

   8.10 

 31.54 

 10.81 

 48.65 

       - 

      4 

    22 

    14 

    71 

 

   3.60 

  19.82 

  12.61 

  63.96 

  b. Bibit babi unggul       

 (1) Berlebih 

(2) Cukup 

(3) Kurang 

(4) Sangat kurang 

(5) Tidak tau 

       - 

       - 

    28 

    52 

    31 

     - 

     - 

 25.22 

 46.85 

 27.93 

       - 

       2 

     27 

     29 

     53 

 

   1.80 

 24.32 

 26.13 

 47.75 

      - 

      - 

   17 

   24 

   70 

      - 

      - 

  15.31 

  21.62 

  63.06   

  c. Bibit babi lokal       

 (1) Berlebih 

(2) Cukup 

(3) Kurang 

(4) Sangat kurang 

(5) Tidak tau 

      2 

    35 

    20 

    23 

    31 

   1.80 

 31.53 

 18.02 

 20.72 

 27.93 

      2 

    18 

    19 

    14 

    58 

   1.80 

 16.22 

 17.12 

 12.61 

 52.25 

     1 

     6 

   14 

   17 

   73 

    0.90 

    5.40 

  12.61 

  15.31 

  65.76 

  d. Pejantan unggul       

 (1) Berlebih 

(2) Cukup 

(3) Kurang 

(4) Sangat kurang 

(5) Tidak tau 

      - 

     3 

   26 

   46 

   36 

     - 

   2.70 

 23.42 

 41.44 

 32.43 

       - 

       - 

    26 

    26 

    59 

     - 

     - 

 23.42 

 23.42 

 53.15 

     - 

     3 

   13 

   23 

   82 

 

    2.70 

  11.71 

  20.72 

  73.87 

32 

Salah satu kerugian petani akibat kurang serius menggarap usaha ternak adalah hilangnya 

kesempatan mengisi peluang pasar. Seperti diperlihatkan oleh data pada Tabel 24, sebagian besar 

responden berpendapat bahwa peluang pasar ternak, khususnya ternak babi, masih tinggi di daerah 

setempat baik di tingkat desa dan kecamatan maupun di tingkat kabupaten.  Peluang pasar yang 

sama diduga juga terbuka untuk komoditi ternak lain seperti ayam, itik, kambing, kerbau dan sapi. 

Namun sekali lagi, usaha ternak, nampaknya masih dipandang sebelah mata oleh para responden 

sehingga peluang-peluang tersebut ditangkap oleh petani peternak dari daerah lain.  

Ironis memang bahwa wilayah-wilayah pedesaan di  daerah ini justru menjadi importir 

ternak, pada hal sumberdaya yang tersedia sangat memungkinkan untuk membuatnya paling tidak 

self-support. Kondisi ini menurut hemat kami seharusnya menjadi prioritas utama lembaga-lembaga 

yang concern terhadap kesejahteraan petani pedesaan antara lain dengan melakukan tindakan-

tindakan konkrit. 
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3.4. Penyediaan Sumberdaya Usaha Ternak 

Dugaan, berdasarkan data tentang tatacara pemeliharaan, bahwa usaha ternak masih 

disubordinasikan di bawah usaha budidaya tanaman oleh para responden semakin diperkuat oleh 

minimnya tingkat pencurahan sumberdaya terhadap usaha ternak khususnya luas lahan yang 

disediakan untuk budidaya tanaman pakan ternak (Tabel 25), jumlah dana yang disisihkan untuk 

membeli kebutuhan ternak (Tabel 26) serta tingkat keterlibatan  anggota keluarga mengurus  ternak 

(Tabel 27). 

 

   Tabel 25. Luas  Lahan yang digunakan untuk Budaiaya Tanaman Pakan Ternak. 

 
 

Uraian 

Ubi jalar Ubi kayu Ubi talas Jagung 

Jumlah % Jumlah % Jumlah %  Jumlah % 

a. Tidak ada      27 24.32     49 44.14      93 83.78      81 72.97  

b. Ada      84 75.63     62 55.86      18 16.22     30 27.03 

    Kisaran luas : 

    * ≤ 1  rante (400 m
2
) 

    * > 1 – 3 rante 

    * > 3 – 5 rante 

    * > 5  rante    

 

     74 

     10 

       - 

       - 

 

88.10 

11.90 

 

    52 

      7 

      3 

      - 

 

83.87 

11.29 

  4.84 

 

     18 

       - 

       - 

       - 

 

100 

 

      1 

    12 

    10 

      7 

 

  3.33 

40.00 

33.33 

23.34 

 

 

Tabel 26. Jumlah Biaya  yang Dibelanjakan untuk Membeli Kebutuhan Ternak 

                      Babi Setiap Bulan. 

 
 

No. 

 

Uraian 

Ternak babi Ternak ayam 

Jumlah % Jumlah % 

   1.  Tidak ada     10  16.39     81   100 

   2. Ada     51  83.61       -     - 

  Kisaran jumlah : 

 < Rp 10,000/bulan 

 Rp 10.000 – Rp 30.000/bulan 

 Rp 31.000 – Rp 60.000/bulan 

 Rp 61.000 – Rp 90.000/bulan 

 > Rp 90.000  

 

      1 

    29 

    18 

      1 

      2 

 

   1.96 

 56.87 

 35.29 

   1.96 

   3.92   

 

        

 

      

              

 

Data pada ketiga Tabel 25, Tabel 26 dan Tabel 27   semakin mempertegas bahwa sumberdaya 

yang dicarhakan untuk mendukung usaha ternak adalah sisa-sisa dari usaha budidaya tanaman. 

Cukup banyak peternak yang tidak menyediakan sumberdaya lahan dan dana untuk keperluan 

ternak. Artinya, semua kebutuhan ternak di andalkan kepada sum berdaya-sumberdaya yang 

tersedia secara alami (baca: hidup liar) di lingkungan setempat. Dengan pola seperti ini patut dapat 

diduga bahwa keterjaminan ketersediaan sumberdaya tersebut akan rendah. Yang berarti 

kelangsungan hidup ternak diandalkan kepada kemurahan alam saja. 

Meminjam istilah Prof. Dr. S. S. Brahmana (USU Medan), cara beternak seperti di atas  

beliau juluki sebagai cara beternak di awang-awang. Sumbangan penghasilan seperti apakah yang 

dapat diharapkan dari cara beternak seperti itu ? Yang pasti adalah sumbangan yang tidak pasti hal 
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mana sudah dipertegas oleh data pada Tabel  23 yang menunjukkan hanya sebagian kecil di antara 

responden yang pernah memperoleh pemasukan dari penjualan ternak selama tahun 2005 yang lalu. 

Harap dicatat, itu baru berupa pemasukan, belum pasti apakah di dalamnya tercakup keuntungan.  

 

Tabel 27. Keterlibatan Anggota Keluarga dalam Menangani Ternak. 

 
 

No 

Jenis kegiatan dan  

frekuensi melakukan 

Bapak Ibu Anak 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1.  Memberi makan ternak          

 a. Sangat sering (sangat tinggi) 

b. Sering (tinggi) 

c. Jarang (rendah) 

d. Tidak pernah 

     14 

     28 

       9 

     38 

 15.73 

 31.46 

 10.11 

 42.70 

   30 

   44 

     2 

   13 

  33.71 

  49.44 

    2.25 

  14.61 

     5 

   13 

   11 

   60 

    5.62 

  14.61 

  12.36 

  67.41 

      89      89     89    100 

  2.  Memandikan ternak babi          

 a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

      3 

    20 

      6 

    32 

   4.92 

 32.78 

   9.84 

 52.46 

   22 

   25 

     4 

   10 

  36.06 

  40.98 

    6.56 

  16.39 

     3 

   11 

   10 

   37 

    4.92 

  18.03 

  16.39 

  60.66 

      61   100    61    100    61    100 

  3.  Membersihkan kandang babi          

 a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

    15 

    21 

      5 

    20 

 24.59 

 34.43 

   8.20 

 32.78 

   22 

   31 

     2 

     6 

 36.06 

 50.82 

   3.28 

   9.84 

     2 

   11 

   11 

   37 

    3.28     

  18.03 

  18.03 

  60.65 

      61     61     61  

  4.  Membantu/mengawasi  induk  

babi saat  partus 

      

 a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

     4   

     3 

     3 

     7 

 23.53 

 17.65 

 17.65 

 41.18 

     8 

     3 

     1 

     5 

  47.06 

  17.65 

    5.88 

  29.41 

     - 

     - 

     2 

   15 

     - 

     - 

  11.76   

  88.23 

     17     17     17  

  5.  Mengurus anak ternak       

 a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

     9 

   15 

     5 

   60 

 10.11 

 16.85 

   5.62 

 67.42 

   18 

   31 

     - 

   40 

  20.22 

  34.83 

     - 

  44.94 

     2  

     8 

   10 

   69 

    2.25 

    8.99 

  11.23 

  77.53 

     89     89     89  

  6.  Membeli makanan ternak       

 a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

     3 

     8 

     4 

   74 

   3.37 

   8.99 

   4.49 

 83.15 

   33 

   32 

     2 

   22 

  37.08 

  35.95 

    2.25 

  24.72 

     - 

     7 

   10 

   72 

       - 

     7.86 

   11.24 

   80.90 

     89     89     89  

  7.  Menjual ternak       

 a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

     3 

   20 

     4 

   62 

   3.37 

 22.47 

   4.49 

 69.67 

    38 

    37 

     2 

   12 

  42.70 

  41.57 

    2.25 

  13.48 

     - 

     6 

     7 

   76 

     - 

    6.74 

    7.86 

  85.39 

     89     89     89  

  8.  Membongkar bak kotoran  

Ternak babi 

      

 a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

   18 

   19 

     7 

   17 

 29.51 

 31.15 

 11.47 

 27.87 

   10 

   22 

     3 

   26 

   16.39 

   36.07 

     4.92 

   42.62 

     2 

     8 

     8 

   43 

    2.25 

    8.99 

    8.99 

  70.49 

     61     61     61  
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Khusus dari data pada Tabel 27  dapat ditarik dugaan yang kuat bahwa  sebagian besar petani 

di daerah penelitian ini masih bersikap  tradisional-feodalistik di mana pembagian kerja antara laki-

laki (suami) dan perempuan (istri) lebih didasarkan kepada jenis kelamin (terkait gender). Hal ini 

terlihat dari minimnya keterlibatan para suami dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 

berkaitan dengan memelihara ternak. Agak aneh bahwa tingkat keterlibatan anak-anakpun dalam 

mengurus ternak relatif rendah.  

 

3.5 Penguasaan Zooteknik  

Tindakan atau perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang diketahui atau 

dikuasainya dan bagaimana dia mempersepsikan pengetahuan tersebut. Dengan demikian cara 

seorang peternak memperlakukan dan memelihara ternaknya dipengaruhi oleh tingkat 

penguasaannya akan cara-cara beternak (zooteknik). 

 

3.5.1 Bibit dan Pembibitan  

Data tentang penguasaan responden akan bibit dan pembibitan ternak disajikan pada Tabel 

28. Sebagian besar responden mengakui bahwa mereka belum memahami syarat-syarat bibit ternak 

baik babi maupun ayam. Sedikit di antara mereka yang mengaku mengetahui inipun  

penguasaannya  parsial yaitu hanya satu dua syarat dari sekian banyak syarat yang perlu 

dipertimbangkan ketika memilih bibit ternak. Hal ini dipertegas pula oleh banyaknya responden  

yang memberi jawaban kurang atau tidak setuju dan tidak tau ketika ditanya bagaimana sikap atau 

pendapat mereka tentang pentingnya melakukan seleksi yang ketat terhadap bibit ternak. 

Kemungkinan faktor yang paling mereka pertimbangkan saat memilih atau membeli bibit ternak 

adalah harga dan keterediaan. Artinya mana yang terjangkau oleh modal mereka atau yang tersedia 

di tempat ketika mau membeli bibit itulah yang dibeli. 

Yang juga memprihatinkan adalah minimnya kontrol yang dilakukan terhadap perkawinan 

ternak. Hampir seluruhnya responden mengakui tidak tau efek negatif yang bisa timbul bila ternak, 

khususnya babi, kawin sedarah. Selanjutnya, sebagian besar responden mengakui belum memahami 

tanda-tanda yang diperlihatkan oleh seekor babi betina ketika sedang birahi dan juga belum 

memberikan jawaban yang tepat ketika ditanya pada birahi ke berapa seekor babi dara paling tepat 

dikawinkan pertama kali (Tabel 29). Dengan pemahaman seperti itu tentu saja mereka tidak tau apa 

yang harus dilakukan agar perkawinan ternak babi berlangsung pada saat (timing) yang tepat. Pada 

hal timing perkawinan yang tepat sangat penting untuk memperoleh angka konsepsi (pembentukan 

embrio) yang tinggi. Inilah mungkin salah satu penyebabnya kenapa litter size dari induk-induk 

babi yang mereka pelihara umumnya rendah. Dari segi waktu, perkawinan yang terlalu cepat atau 

terlalu lambat pada saat siklus birahi muncul akan menghasilkan angka konsepsi yang rendah dan 

pada akhirnyaanak yang sedikit.  
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       Tabel 28. Penguasaan/pengetahuan  tentang Pemilihan Bibit Ternak. 

 
 

No. 

 

Parameter 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

  1. Syarat-syarat bibit ternak babi   

 a. Tidak tau     82     73.87 

 b. Tau     29     26.13 

     Uraian 

(1) Kondisi puting susu  

(2) Ukuran tubuh (besar dan tinggi) 

(3) Kondisi tubuh 

(4) Bentuk tubuh 

(5) Bentuk/kondisi bagian kepala 

(6) Bentuk ekor (melingkar) 

 

   16 

   10 

     7 

     5 

     4 

     2 

 

    55.17 

    34.48 

    24.14 

    17.24 

    13.79 

      6.90 

  2. Syarat-syarat bibit ternak ayam buras   

 a. Tidak tau    88     79.28 

 b. Tau    23     20.72 

     Uraian : 

(1) Ukuran tubuh (besar dan tinggi) 

(2) Kondisi tubuh (sehat dan gemuk) 

(3) Warna bulu/kulit (cerah dan cantik) 

(4) Ukuran kaki (besar) 

 

   14 

     6 

     4 

     2 

 

    60.78 

    21.43 

    17.39 

      8.69 

  3. Sikap/tanggapan terhadap pentingnya seleksi bibit    

 a.  Sangat setuju 

b.  Setuju 

c.  Kurang setuju 

d.  Tidak setuju 

e.  Tidak tau 

     2 

   61 

     5 

   30 

   13 

      1.80 

    54.95 

      4.50 

    27.03 

    11.71 

  4. Efek negatif perkawinan sedarah   

 a. Tidak tau  110     99.10 

 b. Tau (anak-anaknya menjadi kerdil)      1       0.90 

 

 

              Tabel 29. Penguasaan/pengetahuan  tentang Reproduksi. 

 

 

No. 

 

Parameter 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

  1. Penentuan tanda-tanda birahi pada 

babi 

  

 a. Tidak tau     69     62.16 

 b. Tau     42     37.84 

     Uraian 

(1) Vulva bengkak/merah 

(2) Gelisah/ribut/lasak 

(3) Tidak nafsu makan 

(4) Mau dinaiki kawannya 

(5) Suka menggigiti kandang 

(6) Puting susu bengkak 

 

    34 

    27 

      6 

      1 

      1 

      1 

 

    80.95 

    64.28 

    14.28 

      2.38 

      2.38 

      2.38 

  2. Saat untuk mengawinkan babi dara   

 a. Tidak tau    75     67.57 

 b. Tau    36     32.43 

 Uraian : 

(1) Birahi I 

(2) Birahi II 

(3) Birahi III 

(4) Birahi IV 

 

     5 

   24 

     6 

     1 

 

    13.89 

    66.67 

    16.67 

      2.28 
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3.5.2 Nutrisi Ternak  

Data tentang penguasaan responden akan nutrisi ternak disajikan pada Tabel 30. Sebagian 

besar responden mengaku tidak tau jenis-jenis zat gizi yang dibutuhkan  oleh ternak. Penguasaan 

dari sebagian kecil responden yang mengaku taupun masih  parsial yaitu menonjol hanya pada 

protein dan mineral. Bahkan ketika ditanyakan apa ciri-ciri ternak yang kekurangan gizi masih lebih 

banyak rresponden yang mengaku tidak tau.  

 

      Tabel 30. Penguasaan/Pengetahuan  Tentang Nutrisi Ternak. 

 
 

No. 

 

Parameter 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

  1. Jenis-jenis zat gizi   

 a. Tidak tau     92     82.88 

 b. Tau     19     17.12 

     Uraian 

(1) Protein 

(2) Mineral 

(3) Lemak 

(4) Karbohidrat 

(5) Vitamin 

(6) Energi 

(7) Air 

 

    14 

    13 

      4 

      3 

      3 

      1 

      1 

 

    73.68 

    68.42 

    21.05 

    15.79 

    15.79 

      5.26 

      5.26 

  2. Tanda-tanda ternak yang kurang gizi   

 a. Tidak tau     57     51.35 

 b. Tau     54     48.65 

 Uraian : 

(1) Kondisi tubuh (kurus) 

(2) Bulu/kulit (kasar, kusam, bersisik) 

(3) Mudah terserang penyakit 

(4) Nafsu makan rendah 

(5) Suka menggigiti kandang 

(6) Perut buncit 

(7) “Billokon” 

(8) “Lasak” (jarang tidur) 

 

    47 

    17 

      9 

      7 

      5 

      3 

      3 

      3 

 

    42.34 

    15.31 

      8.11 

    12.96 

      9.26 

      5.55 

      5.55 

      5.55 

  3. Sikap atas  : “Yang penting dalam pemberian 

makanan adalah asal ternak kenyang” 

  

 a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

b. Tidak tau 

    10 

    29 

      7 

    54 

    11 

      9.01 

    26.13 

      6.31 

    48.65 

      9.91 

  4. Sikap atas  : “Penting menyesuaikan gizi ransum 

sesuai umur dan perkembangan reproduksi 

ternak” 

  

 a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

b. Tidak tau 

      2 

    29 

      5 

    58 

    17 

     1.80 

   26.13 

     4.50 

   52.25 

   15.31 

 

Dari pola pemahaman tentang nutrisi ternak seperti di atas dapat diduga bahwa tujuan utama 

reponden dalam memberi makanan kepada ternak adalah agar ternak tersebut kenyang tanpa 

mempersoalkan bahwa  kondisi kenyang tersebut sebenarnya hanyah sekedar kenyang fisik tetapi 
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lapar gizi. Indikator utama yang mereka gunakan pastilah kondisi perut yaitu asalkan perut 

ternaknya sudah membesar sudah cukuplah itu bagi mereka.  

Dugaan di atas diperkuat oleh banyaknya  responden yang memberi sikap setuju bahkan 

sangat setuju terhadap pernyataan bahwa yang terpenting dalam pemberian makanan adalah asalkan 

ternak kenyang; sebaliknya sebagian besar bersikap tidak setuju atau tidak dapat menentukan sikap  

atas pernyataan tentang pentingnya menyesuaikan gizi ransum sesuai umur dan perkembangan 

reproduksi ternak. Artinya, dalam pandangan sebagian besar responden kebutuhan gizi ternak muda 

dan tua atau sedang bereproduksi atau tidak adalam sama, jadi jenis dan jumlah ransumnyapun 

sama saja. Pada hal tidak demikian, setiap fase perkembangan ternak membutuhkan komposisi 

ransum yang berbeda-beda agar performan  pada fase tersebut  mencapai taraf optimal dengan biaya 

yang efisien. 

 

3.5.3 Perkandangan Ternak  

Prinsip bahwa kandang bagi ternak adalah ibarat rumah bagi manusia nampaknya belum 

sepenuhnya berterima di kalangan responden. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, pandangan 

sebagian besar responden tentang kandang masih sebatas sebagai kurungan ternak yaitu agar tidak 

bebas berkeliaran sehingga yang lebih ditekankan saat membangun kandang adalah kekokohannya 

sedangkan syarat-syarat lain kurang mendapat perhatian. Data pada Tabel 31 memperlihatkan 

bahwa  sebagian besar responden mengaku tidak tau syarat-syarat kandang yang baik. Jadi ketika 

membangun kandang mereka melakukannya begitu saja tanpa mempertimbangkan apakah 

bangunan tersebut dapat menyediakan tempat yang aman dan nyaman bagi ternak.  

Karena lebih cenderung mempersepsikan kandang sebagai kurungan maka ketika membangun 

kandang yang lebih  menonjol di benak kebanyakan responden adalah soal bahan yaitu bahan yang 

kokoh yang  dapat menahan ternak agar tidak mudah keluar dari dalam kandang. Pada hal soal 

bahan sebenarnya  fleksibel, yang terpenting adalah disain (luas dan lay-out) dan konsruksi 

(kemiringan dan susunan bahan lantai, atap, dinding dan lain-lain). Bahan-bahan sederhanapun, 

yang bisa diperoleh dari  lingkungan setempat, dapat menghasilkan kandang yang aman dan 

nyaman asalkan disain dan konstruksinya tepat. Sebaliknya, penggunaan bahan-bahan yang mahal 

seperti semen. Seng,  dan lain-lain belum tentu menghasilkan kandang yang aman dan nyaman bila 

disain dan konstruksinya kurang pas.  

Yang cukup menggembirakan dari aspek perkandangan ini adalah pemahaman responden 

tentang sanitasi kandang. Pada umumnya responden sudah memahami pentingnya sanitasi kandang 

baik dari segi kebersihan, kelembaban serta  kecukupan perolehan sinar matahari maupun aspek 

ventilasi. 
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            Tabel 31. Penguasaan/Pengetahuan  Tentang Perkandangan Ternak. 

 
 

No. 

 

Parameter 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

  1. Syarat-syarat kandang yang baik   

 a. Tidak tau     67    60.36 

 b. Tau     41    39.64 

     Uraian 

(1) Bersih  

(2) Menghadap ke Timur 

(3) Mendapat sinar matahari 

(4) Lantainya miring 

(5) Ventilasi cukup 

(6) Lantainya dari semen 

(7) Tidak lembab 

(8) Miliki saluran/bak limbah 

(9) Lantai dari kayu 

(10) Kokoh 

 

    15 

    12 

    10 

      4 

      3 

      3 

      3 

      3 

      2 

      2 

 

   36.58 

   29.27 

   24.39 

     9.76 

     7.32 

     7.32 

     7.32 

     7.32 

     4.88 

     4.88 

  2. Sikap terhadap : “Perlunya menggunakan bahan 

kandang berkualitas walau mahal”. 

  

 a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Tidak tau 

    23 

    57 

    10 

    10 

    11 

   20.72 

   51.35 

     9.01 

     9.01 

     9.91 

  3. Sikap terhadap : “Makanan, air minum atau kandang 

kotor tidak berpengaruh atas  ternak” 

  

 a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Tidak tau 

       - 

      8 

      4 

    88  

    11 

 

     7.21 

     3.60 

   79.28 

     9.91 

  4. Sikap terhadap : “Sinar matahari pagi tidak perlu bagi 

ternak” 

  

 a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Tidak tau 

      2 

      4 

      1 

    95 

      9 

     1.80 

     3.60 

     0.90 

   85.58 

     8.11 

  5. Sikap atas : “Kandang yang lembab/pengap tidak 

berpengaruh atas  ternak” 

  

 a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

e. Tidak tau 

     1 

     1 

     4 

   96 

     9 

     0.90 

     0.90 

     3.60 

   86.49 

     8.11 

 

3.5.4 Kesehatan Ternak  

Tidak berbeda dengan aspek-aspek lainnya pemahaman sebagian besar responden tentang 

kesehatan ternak juga masih minim. Seperti terlihat dari data pada Tabel 32, masih banyak 

(37.84%) dari kalangan responden yang belum mampu menyebutkan dengan tepat ciri-ciri bagi 

ternak yang sehat. Bila tidak mampu menyebutkan ciri-ciri ternak yang sehat maka sulitlah bagi 

mereka mengevaluasi apakah ternak-ternak yang dipeliharanya sehat atau tidak. Pada hal 

kemampuan mengevaluasi seperti ini sangat penting agar dapat ditentukan tindakan-tindakan apa 

yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kesehatan ternak tersebut.  
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          Tabel 32. Penguasaan/Pengetahuan  Tentang Kesehatan Ternak. 

 
 

No. 

 

Parameter 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

  1. Ciri-ciri ternak yang sehat   

 a. Tidak tau     42     37.84 

 b. Tau     69     62.16 

     Uraian 

(1) Kuat (lahap) makan 

(2) Gemuk 

(3) “Simbur”  

(4) Lincah 

(5) Sering tidur 

(6) Kulit/bulu bersih dan cerah 

(7) Jengger cerah 

 

    35 

    33 

    14 

    14 

    11 

      5 

      2 

 

    50.72 

    43.48 

    20.29 

    20.29 

      9.91 

      4.50 

      1.80 

  2. Faktor-faktor penyebab penyakit   

 a. Tidak tau     78     70.28 

 b. Tau     23     20.72 

     Uraian 

(1) Karena kandang/lingkungan kotor 

(2) Kurang gizi 

(3) Perubahan musim/cuaca 

(4) Akibat serangan nyamuk 

 

    16 

    13 

      7 

      3 

 

    69.56 

    56.52 

    30.43 

    13.04 

  3. Tujuan vaksinasi   

 a. Tidak tau     73     65.76 

 b. Tau     38     34.23 

     Uraian 

(1) Agar kebal terhadap penyakit     

(2) Agar sehat 

(3) Mencegah penyakit 

 

    16 

    14 

      8 

 

    42.10 

    36.84 

      7.21 

  4 Jenis-jenis vaksinasi   

 a. Tidak tau  105     94.59 

 b. Tau      6       5.40 

     Uraian 

(1) ND                           

(2) Flu burung 

 

     6 

     1 

 

  100.00 

    16.67 

 

 

Memprihatinkan bahwa sebagian besar responden mengaku tidak tau faktor-faktor apa yang 

dapat menimbulkan penyakit pada ternak. Kalau faktornya tidak diketahui tentu saja mereka tidak 

akan tau tindakan apa yang perlu dilakukan agar faktor-faktor tersebut tidak muncul. Dengan kata 

lain, tindakan pencegahan penyakit belum merupakan hal yang lazim dilakukan oleh para peternak 

tersebut. Kondisi ketidaktahuan ini semakin dipertegas  oleh ketidakmampuan sebagian besar 

responden menyebutkan secara tepat tujuan dan jenis-jenis vaksinasi yang perlu dilakukan pada 

ternak Tanpa memahami sesuatu tentu seseorang tidak akan mau atau mampu melakukannya, atau 

kalaupun dilakukan besar kemungkinan caranya tidak tepat sehingga  hasilnya tidak efektif. 

Kemungkinan inilah salah satu penyebabnya mengapa kebanyakan  responden yang berternak ayam  

tidak pernah menjual ayam selama tahun 2005. Belum sempat dijual ayam sudah terserang oleh 

penyakit, terutama ND (bondil) yang sangat  mematikan. Kalaupun ada yang tersisa dan 

berkembang biak namun begitu jumlahnya mulai banyak kembali diserang ND. Kejadian seperti itu 

kemungkinan terjadi berulang-ulang sehingga peternak tidak sempat menikmati hasil jerih 

payahnya. Di Indonesia, serangan penyakit ND biasanya terjadi minimal dua kali setahun untuk 

lokasi yang sama dan tidak jarang menghabiskan 90% dari populasi ayam di suatu wilayah. 
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Menyakitkan  memang, jerih payah berbulan-bulan bisa lenyap seketika, tetapi itulah konsekuensi 

logis dari status  Indonesia sebagai kawasan endemik virus ND. Tanpa vaksinasi kecil kemungkinan 

ayam di Indonesia luput dari serangan penyakit ND. Bahkan melakukan vaksinasi yang teraturpun 

belum bisa menjadi jaminan sekelompok ayam akan bebas dari serangan ND, namun yang pasti   

tingkat kematian yang ditimbulkan dapat diminimalkan.  Banyak ahli peternakan berpendapat 

bahwa memelihara ayam tanpa vaksinasi ND adalah ibarat melempar mata uang logam, kalau 

bukan kepala pasti ekor yang muncul. Begitu juga halnya beternak ayam tanpa vaksinai ND, kalau 

tak untung ya buntung.  

 

3.6 Sumber-sumber Informasi 

Hingga saat ini umumnya masyarakat pedesaan di negara kita, terutama kaum tani,  

beranggapan bahwa belajar itu ya di sekolah! Atau, membaca itu ya pekerjaan anak-anak sekolahan! 

Kondisi seperti itu  dengan tepat dilukiskan oleh peribahasa yang berbunyi : Yang pintar tak bisa 

dipergurui, yang bodoh tak mau diajari!” Akibatnya? Ya, statis bahkan mundur. Artinya, petani 

kita kurang tanggap terhadap pembaharuan (inovasi)  tetapi sekaligus tidak  menghargai kearifan-

kearifan yang diwariskan para pendahulu. 

Kondisi atau sikap seperti digambarkan di atas nampaknya masih kental di kalangan responden 

penelitian ini sebagaimana diindikasikan oleh data pada Tabel 33. Media seperti surat kabar, 

majalah, radio dan televisi, bahkan penyuluh, belum merupakan sumber informasi yang populer di 

kalangan mereka. Mungkin penyebabnya  karena memang fasilitas untuk itu tidak tersedia. Akan 

tetapi institusi atau media yang paling dekat dengan mereka sekalipun, antara lain kelompok atau 

tetangga,  juga tidak memiliki andil sebagai sumber informasi atau  pengetahuan bagi kebanyakan 

responden. Gereja, bahkan LSM (termasuk Lembaga Petrasa), juga demikian. 

 

     Tabel 33. Tingkat Penggunaan Sumber-sumber Informasi. 

 
 

No. 

 

Sumber informasi 

Jumlah Persentase 

Sangat 

sering 

 

Sering 

 

Jarang 

Tidak 

pernah 

Sangat 

sering 

 

Sering 

 

Jarang 

Tidak 

pernah 

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 

Surat kabar 

Majalah 

Televisi 

Radio 

Penyuluh 

Kelompok 

Tani/CU 

Tetangga 

Gereja 

LSM 

     - 

     - 

     - 

     1 

     - 

     1 

     - 

     - 

     5 

     5 

     2 

     8 

     5 

     2 

   22 

   12 

     4 

     7 

     5 

     3 

   10 

   11 

   15 

   21 

   16 

     6 

   13 

   101 

   106 

     93 

     94 

     94 

     67 

     83 

   101 

     76 

     - 

     - 

     - 

   0.90 

     - 

   0.90 

     - 

     - 

   4.50 

   4.50 

   1.80 

   7.21 

   4.50 

   1.80 

 19.82 

 10.81 

   3.60 

   6.31 

   4.50 

   2.70 

   9.01 

   9.91 

 13.51 

 18.92 

 14.41 

   5.40 

 11.71 

 90.99 

 95.49 

 83.78 

 84.68 

 84.68 

 60.36 

 74.77 

 90.99 

 68.47 

 

Mengingat bahwa tingkat pendidikan responden sudah memadai, setidaknya sudah melek 

huruf, maka kuat dugaan bahwa yang paling berperan sebagai faktor penyebab keadaan ini adalah 

sikap tidak mau atau perasaan tidak perlu  belajar sebagaimana diungkapkan oleh peribahasa di 
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atas. Oleh sebab itu untuk merubah kondisi ini  maka upaya perbaikan harus dimulai dari 

penumbuhan kebutuhan untuk belajar. Selama kebutuhan seperti itu belum muncul maka 

informasi yang disampaikan, termasuk melalui pelatihan-pelatihan, tidak akan berdayaguna. 

Selanjutnya, tanpa peningkatan  pengetahuan dan keterampilan yang disertai dengan perubahan 

sikap maka upaya-upaya pemupukan modal tinggal hanya sekedar menumpuk uang tanpa 

perkembangan kapasitas usaha tani. Dampaknya, dalam konteks Lembaga Petrasa, CU akan tinggal 

CU tanpa kaitan sinergis dengan usaha tani. Bila itu yang terjadi maka yang dikembangkan oleh 

lembaga ini pada akhirnya tidak lain tidak bukan adalah kapitalisme. 

 

3.7 Harapan ke Depan  

3.7.1 Perubahan Pola Beternak 

Pengalaman para ahli dan praktisi penyuluhan menunjukkan bahwa petani yang paling sulit 

menerima inovasi adalah mereka yang tidak tau atau sadar apa yang tidak diketahuinya. 

Menggembirakan bahwa sebagian besar responden yang dilibatkan dalam penelitian ini menyadari 

apa yang tidak mereka ketahui dan lebih dari itu mengharapkan agar yang tidak mereka kuasai 

tersebut diperkenalkan kepada mereka. Data pada Tabel 34 meringkas topik-topik yang menurut 

pendapat responden perlu mereka pelajari. 

 

                   Tabel 34. Materi Pelatihan Peternakan yang Diharapkan 

 
 

Topik/materi pelatihan 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

a. Tidak tau      30     27.03 

b. Tau      81     72.97 

    Uraian 

(1) Pakan ternak yang tidak memberatkan 

(2) Pelatihan, praktek  dan studi banding 

(3) Penanganan penyakit 

(4) Pengelolaan usaha ternak 

(5) Tatalaksana reproduksi & perkawinan 

(6) Beternak ayam 

(7) Perkandangan ternak babi 

(8) Beternak kerbau 

(9) Pemasaran 

(10) Pemanfaatan pupuk kandang 

 

     32 

     25 

     18 

     14 

     10 

       5 

       2 

       1 

       1 

       1 

 

    28.83 

    30.86 

    22.22 

    17.28 

    12.34 

      6.17 

      2.47 

      1.23 

      1.23 

      1.23 

 

 

Seperti sudah dapat diduga, materi pelatihan yang paling diharapkan adalah penyediaan dan 

pemberian pakan ternak. Sayang harapan  tersebut dibebani dengan embel-embel yang tidak 

memberatkan.  Embel-embel ini kembali mempertegas sikap, bahkan mungkin sistim nilai, yang 

mengutamakan keserba-praktisan (serba-instan).   Bila embel-embel ini tetap dipertahankan maka 

missi Lembaga Petrasa untuk mendorong dan mendukung petani dampingan mengembangkan 

usaha ternak yang berwawasan lingkungan, terutama dalam kaitannya dengan optimalisasi  

pemanfaatan sumberdaya setempat,  menjadi  sulit terwujudkan.  



44 

 

Hal kedua yang paling diharapkan,  yang perlu menjadi catatan khusus bagi Lembaga Petrasa, 

adalah pelatihan yang disertai dengan praktek dan studi banding. Jawaban seperti ini 

mengindikasikan tingginya kebutuhan petani dampingan  akan bukti-bukti atau contoh-contoh 

konkrit. Nampaknya mereka tidak begitu yakin dengan informasi atau contoh-contoh lisan yang 

disampaikan pada saat pelatihan. Atau mungkin juga bahwa mereka tidak memiliki rasa percaya diri 

yang cukup untuk membuktikan sendiri (termasuk dalam hal modal) apa yang mereka pelajari 

melalui pelatihan atau diskusi.  

Kebutuhan akan kedua hal di  atas, kepraktisan dan bukti konkrit,  memang lazim ditemukan di 

kalangan kaum tani sehingga, tidak boleh tidak, perlu direspon secara bijaksana. Kegagalan-

kegagalan sebelumnya, baik yang dialami langsung maupun tidak langsung, ditambah dengan 

keterbatasan modal, sering membuat petani  enggan mencoba sesuatu yang baru karena takut akan 

resiko. Hal ini adalah wajar mengingat resiko kerugian, yang selalu bisa timbul ketika mencoba  

sesuatu yang baru, akan  berdampak luas terhadap  kehidupan ekonomi rumah tangga petani.  

Ketika kepada responden ditanyakan perubahan-perubahan seperti apa yang perlu mereka 

lakukan, yang menyangkut diri mereka sendiri, agar usaha ternaknya semakin berkembang di masa 

mendatang maka jawaban yang diberikan cukup beragam, seperti diperlihatkan oleh data pada 

Tabel 35.  Terhadap pertanyaan tersebut, hampir setengah (44.14%) dari responden menjawab tidak 

tau. Artinya, mereka menerima saja  kondisi hidupnya saat ini tanpa mampu mengidentifikasi 

lemahan-kelemahan yang dapat menjadi penyebabnya. Sudah barang tentu mendampingi mereka 

akan lebih sulit dibanding kelompok yang sudah menyadari kelemahan-kelemahannya. 

 

        Tabel 35.   Perubahan-perubahan yang perlu Dilakukan  

             Agar Usaha  Ternak Semakin Berkembang 

 
 

Topik/materi pelatihan 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

a. Tidak tau     49      44.14 

b. Tau     62      55.85 

    Uraian 

(1) Perubahan sikap atau pandangan terhadap usaha ternak 

(2) Membina kerjasama di dalam keluarga (antara Bapak, 

Ibu dan Anak) 

(3) Meningkatkan skala usaha dan modal untuk usaha 

ternak 

(4) Mau belajar, diskusi dan mengikuti pelatihan 

(5) Lebih serius/disiplin mengurus ternak (mengurangi 

waktu di kedai)  

(6) Menyediakan lahan tersendiri untuk usaha ternak 

  

    35 

     

    11 

     

      5 

      4 

       

      4 

      3       

 

     56.45 

 

     17.74 

 

       8.06 

       6.45 

 

       6.45 

       4.85 

 

Dari kelompok responden yang memberi jawaban “tau”, sebagian besar menyatakan bahwa 

yang paling perlu mereka ubah adalah sikap atau pandangan terhadap usaha ternak yaitu sikap yang 

menempatkan usaha ternak hanya sekedar pelengkap usaha tani sehingga sumberdaya (lahan, 

tenaga, modal, waktu dll) yang dialokasikan  ke dalamnya adalah sisa-sisa dari usaha tani. Terkait 
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dengan itu sebagian responden sudah menyadari perlunya meningkatkan skala usaha, perlunya 

belajar atau mengikuti pelatihan, meningkatkan disiplin pemanfaatan waktu serta menyediakan 

lahan tersendiri untuk usaha ternak.  

Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah banyaknya rsponden yang menyatakan 

perlunya membina kerjasama di antara sesama anggota keluarganya. Diduga hal ini berkaitan 

dengan dasar pembagian kerja di dalam keluarga yang lebih didominasi oleh jenis kelamin. Secara 

tradisional memang di kalangan masyarakat Batak masih kuat persepsio bahwa pekejaan mengurus 

ternak, terutama ternak babi dan ayam,  adalah bagian perempuan atau anak-anak.  Akibatnya sering 

terjadi di mana kaum bapak dengan santai minum kopi atau tuak di kedai sementara ternak 

dibiarkan ribut dan gaduh di kandang menahan  lapar menunggu sang istri pulang dari ladang. 

Selama persepsi seperti itu masih dipertahankan maka mengembangkan usaha ternak akan menjadi 

sulit. Idealnya, mengurus ternak seharusnya justru  lebih banyak melibatkan laki-laki karena 

membutuhkan fisik yang kuat.  

 

3.7.2 Tingkat Penghasilan 

Penghasilan yang memadai adalah idaman setiap keluarga karena dengan demikian kebutuhan 

keluarga dapat dipenuhi. Data pada Tabel 34 menunjukkan bahwa tingkat penghasilan yang 

diharapkan agar dapat hidup layak sehari-hari  oleh paling banyak responden (43.24%) adalah > Rp 

500.000 – Rp 1.000.000, disusul kemudian  (28.26%)  dengan tingkat penghasilan > Rp 1.000.000 – 

Rp 2.000.000 per bulan per keluarga. Kisaran penghasilan  Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 per bulan 

per keluarga rasanya  wajar untuk mencapai hidup layak di desa mengingat makin mahalnya 

kebutuhan sehari-hari saat ini, termasuk pendidikan. Namun mengharap penghasilan  Rp 3.000.000 

per bulan, bahkan ada  Rp 5.000.000, rasanya agak ambisius untuk pedesaan. Untuk kondisi  kota 

Medan sekalipun penghasilan Rp 3.000.000 ke atas sudah termasuk golongan  menengah.  

 

             Tabel 36. Taksiran Penghasilan Perbulan (yang Diharapkan) Agar 

                      Dapat Hidup Layak Sehari-hari. 

 
 

Taksiran penghasilan bulanan 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

a. Tidak tau       19      17.12 

b. Tau       92      82.88 

    Kisaran : 

(1) ≤ Rp    500.000  

(2) > Rp    500.000 – Rp 1.000.000 

(3) > Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 

(4) > Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 

(5) > Rp 3.000.000 

 

       12 

       48      

       26 

         4 

         2 

 

     13.04 

     43.24 

     28.26 

       4.35 

       2.17 

 

 

Meraih penghasilan Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 per bulan per keluarga bukanlah harapan 

yang terlalu muluk asalkan usaha tani dikelola secara intensif dengan komoditi yang beragam, 
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termasuk ternak. Bila diasumsikan setengah dari penghasilan satu keluarga petani berasal dari usaha 

ternak maka untuk mencapai target tadi mereka hanya perlu memelihara 3 – 6 ekor induk babi atau 

200 – 400 ekor ayam kampung dewasa. 

Dihubungkan dengan data tingkat penguasaan sumberdaya usaha tani seperti yang sudah 

dibahas sebelumnya, terutama lahan dan tenaga kerja, maka peluang dan prospek untuk mencapai 

target populasi ternak seperti itu terbuka luas bagi sebagian besar petani di lokasi penelitian ini 

asalkan motivasi, keahlian dan disiplin kerja mereka ditingkatkan. Selain itu, setidaknya untuk 

tahap awal mereka memerlukan bantuan modal tunai. Mengharapkan petani menyisihkan sebagian 

besar dari penghasilannya untuk membiayai sendiri peningkatan kapasitas usaha taninya adalah 

kecil kemungkinannya mengingat : (1) untuk kebutuhan sehari-haripun tingkat penghasilan mereka 

yang sekarang belum tentu mencukupi; dan (2) petani tidak akan bersedia mempertaruhkan 

kehidupan  keluarganya sekalipun diimingi dengan peningkatan penghasilan yang besar. Bila 

berkaitan dengan penghasilannya, petani tradisonal umumnya  sangat rasional yaitu menempatkan 

kebutuhan keluarga di atas yang lainnya. Mereka tidak akan bersedia mempertaruhkan kepentingan 

keluarganya bahkan untuk hal-hal yang resikonya kecil sekalipun. Oleh sebab itu membantu mereka 

tidak cukuip hanya dengan meningkatkan pengetahuan atau keterampilan saja tetapi perlu dibarengi 

dengan bantuan yang dapat memberdayakan mereka menerapkan pengetahuan atau keterampilan 

tersebut 

 

3.7.3 Agar Menjadi Petani Sejahtera dan Berdaulat 

Sejalan dengan beragamnya kondisi sosial ekonomi responden maka pendapat mereka tentang 

ciri utama keluarga petrani yang sejahtera dan berdaulatpun juga beragam, seperti dipelihatkan oleh 

data pada Tabel 37 dan Tabel 38. 

 

             Tabel 37. Ciri Utama Keluarga Petani yang Sejahtera. 

 
 

Kriteri 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

a. Tidak tau        35     31.53 

b. Tau        76     68.47 

    Uraian: 

(1) Mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari  

(2) Mampu menyekolahkan anak ke Perguruan tinggi 

(3) Memiliki modal yang cukup (tidak tergantung 

kepada pengijon/tengkulak) 

(4) Memiliki lahan milik sendiri dan  luas  

(5) Memiliki tenaga kerja yang cukup 

(6) Penghasilan Rp 3.000.000/bulan 

(7) Penghasilan > Rp 1.000.000/bula 

(8) Memiliki keluarga yang harmonis 

 

       24             

       22 

          

       14 

        11 

          2 

          1 

          1 

          1 

 

    31.58 

    28.95 

 

    18.42 

    14.47 

      2.63 

      1.31 

      1.31 

      1.31 
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              Tabel 38. Ciri Utama  Keluarga Petani yang Berdaulat. 

 
 

Kriteria 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

a. Tidak tau      35      31.53 

b. Tau      76      68.47 

    Uraian: 

(1) Mampu mengontrol pemasaran dan harga-harga 

produk usaha tani dan ternak 

(2) Memiliki modal sendiri; tidak tergantung kepada 

tengkulak/pengijon 

(3) Mandiri dalam segala hal 

(4) Tidak dibodoh-bodohi orang lain 

(5) Peduli kepada masyarakat sekitar (memiliki 

solidaritas) 

(6) Tidak dililit hutang 

(7) Tidak menyewa lahan usaha tani 

(8) Tidak takut kepada penguasa 

 

        

    30      

        

    21 

    12    

      5 

       

      4 

      2 

      1 

      1 

 

 

     39.47 

 

     27.63 

     15.79 

       6.58 

 

       5.26 

       2.63 

       1.31 

       1.31 

 

Ciri paling menonjol dari keluarga petani yang sejahtera menurut paling banyak responden 

adalah mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jawaban ini mempertegas kondisi sosial ekonomi 

sebagian besar responden yang masih berkutat di sekitar pemenuhan kebutuhan pokok. Ciri utama 

yang kedua adalah kemampuan menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi. Jawaban ini juga 

sejalan dengan tingkat pendidikan anak-anak mereka yang masih sebatas sekolah lanjutan atas 

(SLA); yang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi sangat kecil. Selanjutnya ciri utama yang 

ketiga adalah memiliki modal yang cukup agar tidak tergantung kepada pengijon atau tengkulak.  

Sedangkan yang keempat adalah memiliki lahan yang luas dan milik sendiri. Sekali lagi, jawaban 

ketiga  dan keempat ini juga berangkat dari realitas yang dihadapi responden yaitu antara lain tidak 

memelihara atau hanya memelihara sedikit ternak akibat keterbatasan modal serta banyak yang 

mengusahai lahan sewaan.  

Bertitik tolak dari kondisi seperti di atas maka  pada akhirnya patokan sebagian besar 

responden dalam menanggapi atau mempersepsikan kedaulatan petani sangat diwarnai oleh 

kemandirian yang terkait modal.  Hal ini dapat diterima karena akibat  keterbatasan modal tadi  

maka posisi tawar menawar (bargaining position) mereka menjadi rendah ketika memasarkan 

produk-produk usaha tani. Dari beberapa tokoh kelompok atau masyarakat setempat diperoleh 

informasi bahwa saat mau bercocok tanam banyak di antara petani yang terpaksa meminjam modal 

(dalam bentuk sarana produksi terutama bibit, pupuk dan obat-obatan) kepada pengijon yang 

sekaligus berperan sebagai tengkulak. Akibatnya,  secara moral mereka merasa terikat kepada 

pengijon, termasuk  dalam penentuan harga panen. Bila ikatan moral ini mereka abaikan, misalnya 

dengan menghindar menjual hasil panen  kepada pengijon  karena ketidak sesuaian harga,  maka 

pada musim tanam berikutnya  mereka tidak akan memperoleh bantuan sarana produksi; hal mana 

akan berarti usaha tani menjadi vacum.  

Fakta di atas semakin mempertegas pentingnya pemberdayaan modal mendapat prioritas dalam 

upaya membantu responden meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya. Menitikberatkan 
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pemberdayaan hanya kepada peningkatan pengetahuan atau ketrampilan belum cukup untuk 

merangsang perubahan yang signifikan pada status sosial ekonomi mereka. Pada saat bersamaan, 

keterlibatan petani dalam mekanisme pemasaran hasil panen dan pengadaan sarana produksi perlu 

ditingkatkan.  Wujudnya antara lain dengan membentuk mata rantai pemasaran bersama. Jadi, 

petani tidak perlu lagi harus tergantung kepada tengkulak atau pedagang dari luar ketika 

memasarkan hasil panen atau mendatangkan sarana produksi. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Kondisi sosial ekonomi sebagian besar responden masih memprihatinkan dengan tumpuan 

utama pertanian tradisional. Sekalipun rata-rata tingkat pengusahaan lahan relatif tinggi (luas) 

namun komoditi andalannya (kopi robusta, jagung dan padi darat) memiliki produktivitas 

dan/atau  nilai jual yang rendah. 

2. Tenak yang paling umum dipelihara para responden adalah ayam buras dan ternak babi; 

sedangkan ternak itik, kambing dan kerbau hanya dimiliki oleh beberapa orang responden.  

3. Usaha ternak memiliki posisi yang marginal di dalam sistim usaha tani yaitu responden 

menempatkannya  sebagai usaha sampingan yang dikelola secara tradisional (tatalaksana 

seadanya) dengan tingkat pencurahan sumberdaya yang minim yaitu sisa-sisa dari usaha 

budisaya tanaman. Pemenuhan kebutuhan ternak sangat tergantung kepada kemurahan alam dan 

kemampuan ternak itu sendiri untuk mengurus dirinya. Tujuan pemberian pakan masih sekedar 

untuk mengenyangkan ternak; penyediaan kandang sekedar untuk mengurung ternak (babi) agar 

tidak bebas berkeliaran, bahkan ternak ayam sebagian besar dibiarkan  tanpa kandang; 

pemilihan bibit belum didasarkan kepada sistim seleksi yang ketat; dan upaya pengendalian 

penyakit hampir tidak ada. 

4. Akibat dari perlakuan seperti pada poin 3 di atas maka perorman ternak menjadi rendah yang 

ditandai antara lain litter size dan daya tetas yang rendah, mortalitas yang tinggi,  bobot dan 

persentase sapih yang rendah serta interval beranak/ mengeram yang panjang. 

5. Tingkat penguasaan zooteknik (teknologi pemeliharaan hewan) masih rendah sehingga 

pemeliharaan ternak dilakukan mengikuti pola atau cara yang diwarisi dari orangtua atau ditiru 

dari peternak disekitarnya. Upaya  menambah pengetahuan, keterampilan atau wawasan hampir 

tidak ada.. 

6. Kebutuhan atau dorongan untuk meningkatkan penghasilan sangat tinggi dan diimbangi dengan 

kesediaan melakukan berbagai perubahan ke arah perbaikan yang ditandai antara lain adanya 

kemauan untuk meningkatkan pengetahuan dan  keterampilan,  mengubah  sikap dan cara 

pandang terhadap usaha ternak serta keinginan untuk mengembalikan kemandirian dan 

kedaulatan dalam mengelola usaha tani/ternak. 

7. Guna mewujudkan perubahan-perubahan tersebut para peternak mengharapkan  dukungan dari 

pihak luar termasuk dalam hal pemberdayaan permodalan 

 

5.2 Saran 

1. Upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta wawasan peternak dampingan 

perlu diintensifkan  dan sebaiknya disertai dengan study banding ke usaha ternak yang telah  

berkembang. 
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2. Untuk lebih meyakinkan peserta pelatihan akan efektivitas teknologi atau cara baru yang 

mereka pelajari perlu disediakan sejenis percontohan yang dikelola sendiri oleh satu atau 

beberapa orang peternak namun dengan pendampingan intensif oleh staf yang berpengalaman. 

3. Mengingat tingkat penghasilan peternak masih minim, bahkan banyak untuk kebutuhan sehari-

harinyapun tidak cukup, sehigga kemampuan pemupukan modal juga rendah maka bagi mereka 

perlu disediakan sejenis kredit lunak - bisa berupa uang tunai atau berbentuk natura – agar skala 

usaha ternak dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari keluarga. 

4. Agar ketergantungan petani-peternak terhadap mata rantai pemasaran yang cenderung menindas 

dapat diputuskan maka dari antara mereka perlu dikader menjadi pelaku-pelaku pemasaran yang 

didukung dan dimodali secara bersama. Tantangannya adalah egoisme dan kecenderungan 

untuk mementingkan diri sendiri. Namun di sisi lain, selama pemasaran produk usaha tani-

ternak masih digantungkan kepada matarantai dan mekanisme pemasaran yang ada maka 

kemandirian serta kedaulatan petani peternak sulit dipulihkan. 
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