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ABSTRAK 

Keberhasilan usaha penggemukan sapi potong sangat tergantung dari keterpaduan langkah terutama 
dibidang pembibitan (Breeding), pakan (Feeding), dan tata laksana (Management). Tujuan penelitian 
adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik peternak terhadap kelayakan finansisl usaha 
penggemukan sapi potong di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Penentuan lokasi penelitian 
dilakukan secara purposive (sengaja) dengan meilhat data bahwa lokasi tersebut merupakan sentra 
penggembangan sapi potong di Kabupaten Pamekasan, dan penentuan sampel penelitian dilakukan 
secara simple random sampling (acak sederhana). Untuk mengetahui kakteristik peternak yang 
berpengaruh terhadap pendapatan digunakan analisis regresi linear berganda. Sedangkan analisis 
data untuk mengukur tingkat kelayakan ternak sapi potong dengan menggunakan kriteria net present 
value (NPV), net benefit cost ratio (Net B/C), internal rate of return (IRR) dan Payback Period (PP). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh peternak dalam satu tahun yaitu Rp. 
10.000.000 dengan rata-rata 1-2 ekor sapi, dan dengan analisis kelayakan finansisal, usaha ternak sapi 
potong di daerah penelitian layak untuk diusahakan disebabkan oleh nilai R/C >1, tingkat pendidikan, 
pengalaman beternak dan usia berpengaruh posiif dan nyata (P<0,01) terhadap pendapatan yang 
diperoleh peternak. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa usaha sapi potong layak secara 
finansial. 

Kata Kunci: Ternak Sapi Potong, Pendapatan, Kelayakan Finansial 

PENDAHULUAN 

Sapi Madura adalah sapi hibrida lokal asli Indonesia hasil persilangan antara banteng dengan Bos 
indicus (sapi zebu) yang secara genetik memiliki sifat toleran dengan lingkungan ekstrim. Sapi Madura 
sering dikembangkan karena merupakan salah satu tipe sapi potong lokal plasma nutfa Indonesia yang 
mempunyai keunggulan kinerja reproduksi yang lebih baik dibandingkan dengan sapi dari Bos Taurus 
(Nurlaila & Zali, 2020). Sapi Madura dapat digunakan sebagai sapi potong, sapi sonok, sapi tacek (sapi 
pajangan), sapi pekerja, dan sapi karapan. sapi Madura salah satu jenis sapi lokal Indonesia yang 
diternakan di wilayah Madura, Jawa Timur.  

Sapi Madura memiliki keunggulan mampu beradaptasi dengan kondisi iklim tropis, tahan terhadap 
penyakit camplak, daya adaptasi pakan yang rendah serta kebutuhan pakan yang sedikit jika 
dibandingkan dengan sapi impor (Nurgiartiningsih, 2011). Ciri khas sapi Madura yaitu secara fisik 
memiliki warna merah bata dengan warna paha belakang berwarna putih, tanduk pendek dengan 
bentuk yang beragam, ciri tersebut memudahkan dalam membedakan dengan jenis sapi lain. Cara sapi 
Madura dalam beradaptasi dengan lingkungannya sangatlah baik meskipun pada kondisi lingkungan 
yang buruk. Sapi Madura mudah beradaptasi pada lingkungan yang panas dan kering serta pada 
lingkungan yang potensi pakannya terbatas (Melia et al., 2016). 

Menurut Kementrian Pertanian populasi sapi potong di Provinsi Jawa timur Tahun 2020 mencapai 
4.815.330 ekor dimana 1.047.783 ekor sapi terdapat di Pulau Madura, artinya Madura menyumbang 
sekitar 22 % populasi sapi yang ada di Jawa Timur (Badan Pusat Statistik, 2021). Kecamatan Waru, 
Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu wilayah potensial dalam proses pengembangan bidang 
peternakan. Dalam hal ini populasi sapi lokal di kabupaten pamekasan pada Tahun 2020 mencapai 
194.286 ekor sapi (Badan Pusat Statistik, 2021).  
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usaha ternak pada umumnya hanya berupa usaha sampingan yang digunakan untuk tabungan 
keluarga (investasi) yang dapat dijual kapa saja jika diperlukan.Menurut Romjali et al., (2012) Dari 
beberapa ciri yang dimiliki peternak yaitu merupakan beberapa faktor yang melekat pada seseorang 
atau disebut dengan karakteristik. Salah satu faktor penting dalam usaha tani yaitu karakteristik individu 
peternak. Suatu karakter dibangun berdasarkan unsur geografis, demografis, perilaku dan psikografis 
peternak. Demografis merupakan salah satu peubah yang kerap kali digunakan untuk melihat 
kemampuan komunikasi seseorang dan kemampuan dalam penggunaan media untuk berkomunikasi. 
Faktor yang mempengaruhi demografis antara lain umur, pendapatan, pendidikan, pengalaman dan 
kekosmopolitan (Wardani, 2016). Selain itu, faktor karakteristik individu meliputi umur, pendidikan, 
pengalaman beternak dan jumlah tanggungan keluarga. Faktor pengalaman beternak merupakan 
faktor yang sangat berperan dalam menentukan kelayakan usaha tani dalam meningkatkan 
pengembangan usaha ternak sekaligus uapaya peningkatan pendapatan (Murwanto, 2008).  

Faktor manajemen banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain umur peternak, tingkat 
pendidikan, tingkat keterampilan, skala usaha, dan pengalaman beternak. Usaha penggemukan sapi 
potong dapat dijalankan dengan memasukkan input produksi yang akan menghasilkan output produksi 
berupa penerimaan dan pendapatan usaha. Pendapatan yang diterima peternak dapat dipengaruhi 
oleh beberapa hal antara lain: skala usaha, pengalaman usaha, pendidikan, biaya tenaga kerja, biaya 
pakan hijauan, biaya pakan tambahan, harga bakalan serta lama periode penggemukan Keberhasilan 
usaha penggemukan sapi potong sangat tergantung dari keterpaduan langkah terutama dibidang 
pembibitan (Breeding), pakan (Feeding), dan tata laksana (Management). Usaha penggemukan sapi 
potong diperluan manajemen dalam merncanakan, mengorgaisasikan dan melaksanakn serta 
mengevaluasi suatu proses produksi. 

Sebagai wilayah potensial dalam bidang pertanian, tetapi seberapa besar usaha ternak sapi 
memberikan kontribusi rill berupa pendapatan secara finansial kepada para petani peternak belum 
banyak diketahui. Jumlah kepemilikan ternak per unit usahaternak di kecamatan waru Kabupaten 
Pamekasan masih sedikit yaitu rata-rata terdiri 1-2 ekor per kepala keluarga. Secara garis besar 
peternak madura menjalankan usahaternak sapi dengan cara tradisional. Dimana dalam pengelolaan 
usahanya belum memperhitungkan nilai-nilai ekonomi secara mendetail. Peternak tradisional tidak 
dapat memprediksikan mengenai biaya yang akan dikeluarkan dalam proses usahaternak dan tidak 
mengetahui terkait target penjual sehingga besarnya pendapatan yang diperoleh untuk usahaternak 
tidak dapat diketahui secara pasti. Karakteristik peternak seperti ini merupakan salah satu faktor yang 
berpotensi dapat mempengaruhi tingkat pendapatan yang akan didapatkan (Hastuti et al., 2018). 
Namun terkadang peternak tidak memperhatikan faktor ini sebagai salah satu potensi untuk 
meningkatkan pengembangan produksi sapi lokal Madura.  

Bisnis penggemukan sapi potong tentu dihadapkan pada ketidakpastian yang memungkinkan 
terjadinya perubahan-perubahan yang akan mempengaruhi kelayakan bisnis, seperti penurunan 
volume penjualan sapi siap potong dan peningkatan biaya pakan konsentrat. Meskipun demikian usaha 
sapi potong membutuhkan investasi yang besar, oleh karena itu perlu dilakukan kelayakan investasi 
usaha. Kelayakan usaha penggemukan dapat di-lakukan melalui analisis dengan meng-gunakan 
metode net present value (NPV), internal rate of return (IRR), dan benefit cost ratio (BCR). 

Berdasarkan uarain diatas perlu adanya analisis terkait kelayakan finanansial usaha penggemukan 
sapi lokal Madura. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik peternak 
terhadap kelayakan usahaternak sapi madura di Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten 
Pamekasan. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Metode 
penentuan lokasi menggunkanan metode purposive atau sengaja dengan pertimbangan bahwa Desa 
Waru Barat merupakan salah satu wilayah sentra pengembangan dan penggemukan sapi lokal 
Madura. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah snowball sampling sebanyak 50 
responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh langsung dari peternak melalui wawancara. Sedangkan data sekunder diambil 
dari penelitian terdahulu, dan data Instansi terkait. 

Pengolahan dan analisi data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk data untuk data kualitatif, 
pengolahan datanya dilakukan secara deskriptif. Data kualitatif karakteristik peternak meliputi umur, 
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jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman beternak, pekerjaan utama, jumlah tanggungan dalam 
keluarga dan jumlah ternak total. Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan diolah serta dianalisis 
secara statistik deskriptif. Menurut Ekowati et al ., (2016) analisis data yang dilakukan dalam penelitian 
ini kelayakan finansial antara lain : 

Net Present Value (NPV)  

NPV merupakan nilai sekarang dari selisih antara manfaat dengan biaya. Rumus NPV adalah sebagai 
berikut: 

NPV = ∑ NB𝑖  (1 + 𝑖)−𝑛𝑛

𝑖=1
  ................................................................................................................ (1) 

Keterangan: 
NB = Net Benefit = Benefit – Cost 
i = Diskon Faktor 
n = Tahun (Waktu) 

Dengan kriteria: 
a) NPV > 0, usaha dikatakan untung 
b) NPV = 0, usaha dikatakan tidak untuk tidak rugi 
c) NPV < 0, usaha diaktakan rugi 

Net B/C (Net Benfit Cost Ratio) 

Usaha penggemukan sapi dikatakan menguntungkan apabila nilai Net B/C >1, dengan rumus yang 
digunakan sebagai berikut: 

𝑁𝑒𝑡 𝐵/𝐶 =
 ∑

𝐵𝑡−𝐶𝑡
(1+𝑖)^𝑡

𝑛
𝑖=0  

 ∑  
𝐶𝑡−𝐵𝑡

(1+𝑖)^𝑡
𝑛
𝑖=0  

  ........................................................................................................................  (2) 

Keterangan; 
Bt = Penerimaan Kotor Pada Tahun Ke-T 
Ct = Biaya Kotor Pada Tahun Ke-T 
n = Umur Ekonomis Proyek 
i = Tingkat Suku Bungan Yang Berlaku 
Internal Rate Of Return (IRR) 

Kriteria yang menunjukkan bahwa suatu usaha layak dijalankan adalah jika nilai IRR lebih besar dari 
tingkta suku Bungan yang berlaku pada saat usaha penggemukan sapi tersebut diusahakan. Berikut 
rumus IRR: 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2
 (𝑖2 − 𝑖1)  ........................................................................................................... (3) 

Keterangan: 
NPV1 = NPV yang bernilai positif  
NPV2 = NPV yang bernilai negative 
I1 = tingkat discount rate yang menghasilkan NPV1 
I2 = tingkat discount rate yang menghasilkan NPV2 

Payback Period (PP)  

Payback Period (PP) Payback Period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat 
mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha. 
Secara matematis dirumuskan sebagai berikut: 

𝑃𝑃 =  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤
  .................................................................................................  (4) 

Untuk mengatahui hubungan antara karakteristik peternak terhadap finansial peternak sapi lokal 
madura menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu Microsoft Excel 2017 dan 
SPSS 16.0 for windows. Menurut (Aiba et al., 2018) Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 
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mengukur pengaruh antara satu variabel independen atau lebih (variabel bebas) terhadap variabel 
dependen (variabel terikat). Mengubah data ke bentuk Logaritma Natural (Ln) dimaksud untuk 
meniadakan atau meminimalkan adanya pelanggaran asumsi normalitas atau asumsi klasik regresi. 
Model digambarkan sebagai berikut:  

LnY=a+b1LnX1 + b2LnX2 +b3LnX3+ b4LnX4 + b5LnX5+ b6LnX6 + e  ............................................. (5) 

Keterangan  

Y      = Pendapatan Peternak 
a           = Konstanta 
b1,b2,b3   = Koefesien Regresi 
Ln     = Logaritma Natural 
X1     = Umur 
X2     =Tingkat Pendidikan 
X3     = Pengalaman Beternak 
X4     = Pekerjaan Utama,  
X5     = Jumlah Tanggungan Dalam Keluarga  
X6     = Jumlah Ternak Total. 
e               = Eror  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Desa Waru Barat merupakan salah satu desa yang berlokasi di kabupaten Pamekasan. Secara Historis 
atau asal usul, Waru Barat memiliki istilah dari sebuah dedaunan yang biasanya dalam bahas Madura 
disebut dengan daun Bheru (Waru) karena wilayahnya banyak ditumbuhi dedaunan tersebut. 
Sedangkan secara geografis, Waru Barat memiliki luas wilayah kurang lebih 720 ha dengan kontur 
tanah berbentuk tegalan yang berbatasan langsung dengan Tlonto Ares di sebelah utara, Waru Timur 
di sebelah Timur dan selatan, sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan Tegangser Laok. 
Secara Demografi, Waru Barat memiliki sebelas dusun dengan total penduduk mencapai 16645 jiwa.  

Karakteristik Peternak  

Usia termasuk faktor yang berpengaruh terhadap kerja dan pola pikir peternak responden dalam 
menentukan corak dan pola manajemen yang diterapkan dalam mengelola usahatani-ternaknya 
(Tribudi, 2017).  Sesuai data di lapang, rata – rata usia responden di desa Waru Barat adalah + 40 – 
55 tahun yang berarti termasuk dalam usia produktif. Sehingga masih memungkinkan untuk 
mengembangkan usaha penggemukan sapi potong. 

Dari segi tingkat pendidikan formal yang dicapai peternak sangat bervariasi mulai dari pendidikan 
tingkat SD, SMP, dan SMA, dengan rata-rata pendidikan SD sebesar 80%, SMP 20% dan paling sedikit 
SMA 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan responden masih rendah. Tingkat 
pendidikan berperan dalam mendukung pengetahuan zootekhnik, semakin tinggi pendidikan akan 
semakin mudah menerima dan menyeerap inovasi baru serta menerapkan teknologi sesuai keadaan 
di lapangan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. 

Selain menjadi peternak, sebagian besar pekerjaan utama peternak adalah petani dengan lahan milik 
sendiri yaitu sebanyak 75%. Komoditi yang ditanami beragam mulai dari padi, jagung, ubi kayu, kacang, 
bawang merah, dan cabai. Selain menjadi petani, sebanyak 25% peternak juga bekerja sebagai 
pegawai swasta, buruh tani, pedagang, dan PNS. Data ini menunjukkan bahwa usaha sapi potong 
diminati berbagai macam lapisan pekerjaan karena ternak sapi potong dianggap dapat memberikan 
tambahan penghassilan di sela waktu kosong. Mayoritas penduduk pedesaan di dunia memelihara 
ternak sebagai upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pada tingkat rumah tangga, ternak 
memiliki peran ekonomi dan sosial yang sangat penting. Salain itu usaha ternak sapi potong juga 
memiliki fungsi penting dalam meningkatkan pendapatan dan berfungsi sebagai tabungan tanpa 
lembaga keuangan formal (Negassa et al., 2011). 

Besar kecilnya jumlah anggota keluarga produktif dalam usaha sapi potong sangat berpengaruh 
terhadap produktivitas kerja dan kemampuan dalam mengelola usaha yang dijalankan. Jumlah anggota 
keluarga peternak di desa Waru Barat yang produktif berkisar rata-rata 4-6 orang. Sedangkan untuk 
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tenaga kerja yang digunakan berasal dari keluarga sendiri (istri, adik, anak, mertua) dan luar keluarga 
seperti tetangga yang masih punya hubungan saudara.  

Responden penggemukan sapi potong mayoritas sudah berpengalaman karena rata – rata 
pengalaman beternak selama 10-15 tahun. Pengalaman beternak sangat berhubungan erat dengan 
pengambilan keputusan dalam proses produksi. Usaha ternak penggemukan sapi potong di Desa Waru 
Barat di dominasi oleh peternakan rakyat. Sehingga skala usahanya kecil dan tradisional. Rata-rata 
jumlah ternak yang dimiliki responden sebanyak 1-2 ekor sapi potong. Hal ini sangat dipengaruhi oleh 
jumlah tenaga kerja yang mengandalkan tenaga kerja keluarga dan biasnaya juga dipengaruhi oleh 
ketersediaakn pakan saat musim kemarau. 

Biaya, Penerimaan Dan Pendapatan 
Biaya  

a) Penyusutan kandang dan peralatan  
Perhitungan penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus dimana besarnya penyusutan setiap 
tahunnya adalah sama dengan umur ekonomis kandang dan peralatan yaitu didapat selama 5 tahun 
sehingga diperoleh besarnya penyusutan setiap tahunnya sebesar Rp.50.000 dan Rp.666.667. 

b) Biaya bakalan  
Rata – rata biaya yang dikeluarkan untuk membeli bakalan sebesar Rp8.000.000 tergantung besar 
kecilnya ukuran sapi.  

c) Biaya tenaga kerja  
Rata – rata biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh peternak sapi yaitu sebesar Rp.50.000 perhari. 
Dan biasanya biaya tenaga kerja baru dibayar setelah sapi terjual.  

d) Biaya obat – obatan 
Rata – rata biaya obat – obatan yang dikeluarkan peternak antara Rp15.000 sampai dengan 
Rp.180.000 pertahun. Sesuai dengan jumlah ternak yang dipelihara.  

e) Biaya lain-lain 
Rata-rata biaya lain-lain seperti pakan tambahan sebesar Rp 780.000. kemudian biaya transportasi 
dan biaya restribusi sebesar Rp 258.333. 

Penerimaan  

Penerimaan usaha ternak sapi potong di Desa Waru Barat di peroleh dari hasil penjualan ernak sapi. 
Hal ini sesuai dengan (Astuti et al., 2015) Penerimaan usaha tani adalah perkalian antara jumlah 
produksi yang diperoleh dengan harga jual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian 
menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh peternak dalam satu tahun yaitu Rp. 20.000.000 
dengan rata-rata jumlah ternak yang dijual 1-2 ekor sapi. 

Pendapatan  

Pendapatan adalah selisih antara rata-rata total penerimaan yang diperoleh sebesar Rp. 
10.000.000/pertahun dan dengan analisis kelayakan finansisal, usaha ternak sapi potong di daerah 
penelitian layak untuk diusahakan. 

Analisis Kelayakan Finansial   

Untuk melihat kelayakan usaha penggemukan sapi potong yang diusahakan peternak di Desa waru 
Barat menggunkan perhitungan analisis investasi pada tingkat bunga 12 persen pertahun selama 1-2 
tahun. Besarnya Net Present Value (NPV), Net Benfit Cost Ratio (Net B/C), Internal Rate of Return 
(IRR), Payback Period (PP). pada dasarnya metode tersebut dignakan untuk membandingkan antara 
biaya investasi awal dengan arus kas bersih yang diperoleh dari usaha penggemukan sapi potong. 
Hasil rekapitulasi analisis kelayakan disajikan pada Tabel 1. 

Net Present Value (NPV) 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai NPV sebesar Rp 21.056.000 berarti responden akan 
memperoleh keuntungan pada tingkat bunga 12 persen sebesar Rp 21.056.000 dalam jangka waktu 5 
tahun. Berdasarkan kriteria NPV suatu usaha dikatakan layak diusakan jika nilai NPV nya lebih dari 0. 
Jadi dapat disimpulka usaha penggemukan sapi potong yang diusahakan oleh peternak di Desa Waru 
Barat layak diusahakan karena nilai NVP nya lebih dari 0. 

Net Benfit Cost Ratio (Net B/C) 
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Nilai Net B/C sebesar 1,052 ini berarti setiap 1,00 modal yang akan diguanakan akan ememperoleh 
manfaat sebesar 1,052. Suatu usaha dikatakan layak diusahakan jika nilai Net B/C lebih dari 1. 
Sehingga dapat disimpulkan usaha penggemukan sapi potong layak diusahakan, karena nilai Net B/C 
nya lebih dari 1. 

Internal Rate of Return (IRR) 

Nilai IRR yang diperoleh sebesar 15,61 persen, berarti tingkat bunga bank maksimum yang mampu 
dibayar oleh responden sebesar 15,61 persen pertahun atau lebih besar dari tingkat bunga 12 persen. 
Suatu usaha dikatakan layak diusahakan jika nilai IRR lebih dari bunga bank. Jadi dapat disimpulkan 
usaha penggemukan sapi potong layak diusahakan, karena nilai IRR nya lebih dari bunga bank yang 
berlaku. 

Payback Period (PP) 

Nilai PP yang diperoleh sebesar 0,75 tahun, berarti nilai PP lebih kecil dari umur bisnis yang dilakukan 
oleh peternak yaitu 1 – 1,5  tahun. Suatu usaha dapat dikatakan layak jika nilai PP nya lebih kecil dari 
umur bisnis yang dijalankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha penggemukan sapi potong 
layak diusahakan, karena nilai PP nya lebih kecil dari 1-1,5 tahun usaha bisnis. 

Tabel 1. Hasil Perhitungan NPV, Net B/C dan IRR Analisis Usaha Penggemukan Sapi Potong di Desa 
Waru Barat 

No Uraian Jumlah 

1 Net Present Value (NPV) 12 persen Rp 21.056.000 

2 Net Benfit Cost Ratio (Net B/C) 1,052 

3 Internal Rate of Return (IRR) 15,61 persen 

4 Payback Period (PP) 0,75 tahun  

Analisis regresi  

Analisis linear berganda dilakukan dengan melalui beberapa langkah yang akhirnya menghasilkan 
suatu model regresi linear berganda. Hal ini berguna untuk menggambarkan faktor-faktor karakteristik 
peternak terhadap pendapatan peternak. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.288E6 2.194E6  3.777 .001 

RESPONDEN 78750.456 17005.212 .672 4.631 .000 

UMUR 28679.958 35002.890 .111 .819 .418 

PENGALAMAN 27616.807 99204.671 .039 .278 .782 

PENDIDIKAN -239228.787 347965.928 -.091 -.688 .496 

JUMLAH_TERNAK -225759.144 221101.038 -.158 -1.021 .314 

JUMLAH_TANGGUNGAN 219978.390 185424.563 .161 1.186 .243 

a. Dependent Variable: PENDAPATAN     
Hasil analisis pada tabel diatas menunjukkan bahwa umur mempunyai pengaruh terhadap pendapatan 
(P≤0,05) dengan koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi umur peternak maka akan 
semakin tinggi pula pendapatannya. Kenyataan dilapangan terlihat bahwa semakin tinggi umur 
peternak makan juga akan mempengaruhi terhadap pengalamannya. Sehingga dapat mempengaruhi 
peningkatan pendapatan.  

Selain itu, pengalaman responden juga mempengaruhi pendapatan peternak yaitu nilai P≤0,05 dimana 
nilai P sebesar 0,27 dengan nilai koefisien positif. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dan jumlah 
ternak memiliki nilai P≥0,05 yang artinya tidak memiliki pengaruh yang penuh terhadap pendapatan. 
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Yaitu dengan nilai t masing-masing sebesar -0,68, -1,02. Sedangkan jumlah tanggungan memiliki nilai 
yang signifikan dimana jumlah tanggungan yang ditanggung peternak berpengaruh terhadap 
pendapatan peternak.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pendapatan tunai yang diperoleh peternak dalam usaha ternak sapi potong selama satu tahun usaha 
adalah Rp. 10.000.000. usaha ternak sapi potong di desa waru barat kecamatan waru kabupaten 
pamekasan layak untuk diusahakan disebabkan oleh nilai R/C >1, tingkat pendidikan, pengalaman 
beternak dan usia berpengaruh posiif dan nyata (P<0,05) terhadap pendapatan yang diperoleh 
peternak. 
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