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ABSTRAK 

Peternak sapi di Kecamatan Geger merupakan kecamatan yang memiliki popilasi peternak sapi 
terbayank di Kabupaten Bangkalan. Peternak sapi di Kecamatan Geger telah melakukan satu langkah 
lebih maju daripada kecamatan lainnya, namun peternak masih belum dapat memanfaatkannya 
dengan baik. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik peternak sapi 
terhadap kemampuan berwirausaha peternak sapi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang 
diperolah dari 30 peternak sapi yang berada di Kecamatan Geger. Metode analisis data yang digunakan 
yaitu metode anlisis dekriptif, digunakan untuk menjelaskan pengaruh yang terjadi dan analisis regresi 
linier berganda, digunakan untuk menghitung pengaruh yang terjadi. Hasil dari penelitian ini 
mengatakan bahwa karakteristik peternak seperti usia dan lama pengalaman tidak mempengaruhi 
kemampuan berwirausaha peternak sapi. Hal tersebut dikarenakan usia peternak sapi di Kecamatan 
Geger mayoritas responden berusia 50 hingga 60 tahun dan digunakan sebagai tabungan. Usia 
peternak sapi sudah tidak termasuk pada usia produktif, sehingga tidak dapat meperbaiki kemampuan 
berwirausaha peternak. Pengalaman peternak dipengaruhi juga pada tujuan awal peternak yaitu hanya 
sebagai tabungan. Namun, salah satu karakteristik peternak yaitu pendidikan peternak mempengaruhi 
kemampuan berwirausaha peternak sapi di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Peternak sapi 
yang berada di Kecamatan Geger perlu memperhatikan pendidikan peternaknya, guna memperbaiki 
kemampuan berwirausaha sapi. 

Kata kunci: Peternak Sapi, Karateristik, Berwirausaha 

PENDAHULUAN 

Populasi ternak sapi di Jawa Timur merupakan populasi tertinggi yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 
4.637.970 ekor sapi (BPS, 2019). Madura memberikan kontribusi populasi ternak sapi sebanyak 
1.004.226 ekor sapi dan pada Kabupaten Bangkalan sendiri berkontribusi dam menyumbagkan 
populasi ternak sapi sebanyak 226.897 ekor (BPS, 2019). Kabupaten Bangkalan merupakan 
kabupaten terbanyak ke dua setelah Kabupaten Sumenep dalam kontribusi penghasil ternak sapi 
terbanyak di Madura. Hal tersebut diduga disebabkan oleh karakteristik dan kemampuan berwirausaha 
dari peternak sapi di Kabupaten Bangkalan (Fauziyah et al., 2015). 

Karakteristik peternak sapi cukup beragam yang di bedakan melalui usia, tingkat pendidikan, 
pengalaman dan lingkungan sekitar peternak sapi (Hidayat et al., 2019). Karakteristik menurut KBBI 
adalah sifat khas yang sesuai dengan perwatakan tertentu. Fitriani et al., (2020) dan Blanc et al., (2020) 
mengatakan karakteristik dapat berubah sesuai dengan sosiodemografinya yaitu perubahan opini, 
sikap, dan prilaku secara langsung terhadap individu. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
karakteristik individu (peternak sapi) merupakan ciri khas yang dapat berubah sesuai dengan kondisi 
lingkungan sekitar. Karakteristik juga perlu dilakukan identifikasi seperti pernyataan diatas agar 
mempermudah penentuan variabelnya (Herviyanto et al., 2020). Menurut ( Hidayah, (2019) dan 
Listyowati et al., (2020)) karakteristik peternak yang perlu di ketahui yaitu usia, pendidikan, pengalaman 
beternak, jumalh tanggungan keluarga, jumlah sapi dan status kepemilikan sapi.  Karakteristik peternak 
yang berada di Kabupaten Bangkalan tentunya berbeda pada setiap kecamatannya. Berdasarkan 
survey lapang sebelumnya Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan memiliki jumlah usaha ternak sapi 
terbanyak di Kabupaten Bangkalan (Firmansyah & Sunyigono, 2020). Selain itu, pengalaman yang 
dimiliki juga bervarisi, sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian. 

Karakteristik peternak dapat menentukan ketampilan peternak yang berhubungan dengan kemampuan 
berwirausaha ternak sapi (Novanda et al., 2021). Wirausaha menurut Oktavina & Sugiarti, (2020) 
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merupakan  individu yang memiliki  potensi memanfaatkan sumberdaya yang ada dan menciptakan 
lapangan kerja baru. Sementara kewirausahaan ialah proses yang dilakukan dalam menciptakan bisnis 
atau usaha tersebut, dengan menggunakan beberapa apek pendukung (Dusturiya, 2018). Maka dapat 
disimpulkan kewirausahaan peternak sapi merupakan proses bisnis yang dilakukan oleh peternak 
dengan memanfaatkan komoditas sapi untuk menambah pendapatan dan lapangan kerja di lingkungan 
sekitar peternak sapi. Kewirausahaan tentunya memiliki kopetensi yang berpengaruh dalam 
keberhasilan usaha tersebut (Pambudy & Winandi, 2016). Kemampuan peternak sapi akan menentuka 
seberapa berpengaruhnya terhadap kewirausahaan di bidang komoditas sapi. Kecamatan Geger 
memiliki jumlah peternak yang relatif maju, di karenakan peternak di sana sudah mengetahui adanya 
inteminasi buatan (IB) (A. Saleh & Suharjo, 2012). Adanya metode IB memudahkan peternak sapi 
dalam melakukan perkawinan sapi. Namun, saat ini  peternak sapi yang berada di Kabupaten Geger 
mayoritas masih belum dapat mengelolah sapi menjadi bisnis yang menjanjikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Minawarti, (2019) mengatakan bahwa karakteristik peternak merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausha peternakan sapi. Selain itu penelitian 
Prajogo, (2017) juga menyatakan bahwa kompetensi kewirausahaan peternak berpengaruh secara 
langsung terhadap pengembangan kewirausahaan. Peternak sapi memiliki pengaruh dengan 
sumberdaya tertentu (ekonomi,sosial, dan lingkungan) yang perlu di implementasikan guna 
menciptakan pengembangan wirausaha baru, menggunakan konsep kewirausahaan yang tepat ( 
Arisena, (2016) ;Rinaldo, (2017); Roni et al., (2019); . Penelitian yang telah dilaksanakan menjadi acuan 
dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan kondisi yang terjadi di Kecamatan Geger Kabupaten 
Bangkalan peternak sapi yang berada di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan masih belum 
memanfaatkan peluang dalam bidang berwirausha. Hal tersebut diduga dapat di pengaruhi oleh tipe 
karakteristik peternak sapi yang ada di Kecamatan Geger. Analisa sementata dari beberapa liertur, 
potensi bisnis yang di miliki peternak sapi di Kecamatan Geger sudah cukup maju. Namun berbanding 
terbalik dengan pendapat Saleh et al., (2021), yang menyatakan bahwa kewirausahaan peternak masih 
di katakan rendah. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui pengaruh karakteristik 
peternak sapi terhadap kemampuan berwirausaha peternak sapi di Kecamatan Geger Kabupaten 
Bangkalan. Berdasarkan penelitian terdahulu untuk mengetahui pengaruh peneliti menggunakan 
metode analisis regresi linier. 

Metode analisis regresi linier digunakan dalam mencari pengaruh dari variabel bebeas terhadap 
variabel terikat (Shofiyah & Sugiarti, 2020). Pada penelitian ini menggunakan variabel karkteristik 
peternak sebagai variabel bebasnya dan variabel kemampuan berwirausaha peternak sebagai variabel 
terikatnya. Menetukan pengaruh karakteristik peternak terhadap kemampuan berwirausaha peternak 
sapi dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi liner sederhana maupun analisis regresi 
linier berganda. Analisis regresi linier sederhana memiliki kegunaan untuk mengetahui pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat, namun hanya menggunakan satu variabel bebas (Hijriani et 
al., 2016).  Berbeda dengan analisis regresi linier berganda yang menggunakan dua variabel bebas. 
Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kemampuan berwirausaha dari peternak sapi 
yang berada di Kabupaten Bangkalan, sedangkan variabel bebas yang digunakan meliputi 1) usia 
peternak sapi; 2) pendidikan peternak sapi dan 3) lama pengalaman peternak sapi melakukan aktivitas 
berternak sapi.  

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September dan November tahun 2020 di Kecamatan Geger 
Kabupaten Bangkalan. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling, jenis data 
yang digunakan yaitu data primer. Data diperoleh dari wawancara langsung dengan responden, dimana 
responden adalah peternak sapi yang berada di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Pada 
penentuan sampel peneliti menggunakn teknik  purposive sampling, dengan jumlah sebanyak 30 
responden.Penggunaan 30 responden berdasarkan pada pendapat Sugiyono, (2013) bahwa penelitian 
yang dikatakan layak apabila menggunakan sampel data antara 30 sampai 500 responden.  

Pada 30 responden metode yang digunakan untuk menganalisa data yaitu metode deskriptif kuantitatif 
dengan analisis regresi linier berganda. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan pengaruh 
yang terdapat dalam penelitian ini. Sementara analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi 
linier berganda digunakan untuk menghitung besar pengaruh karakteristik peternak sapi terhadap 
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kemampuan berwirausaha peternak sapi. Rumus yang digunakan dalam analisis regresi linier 
berganda sebagai berikut:  

𝑌 = 𝑎 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝜀   .....................................................................................................  (1) 

Dimana Y adalah kemampuan berwirausaha, α adalah konstanta, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, adalah koefisien regresi, 
𝑋1 adalah usiapeternak, 𝑋2 adalah pendidikan peternak, , 𝑋3 lama pengalaman peternak dan ε adalah  
error tern. Diketeahui variabel y atau kemampuan beriwausaha peternak sapi di ukur dengan beberapa 
komponen seperti kepercayaan dalam memelihara sapi dapat memenuhi kebutuhan hidup, 
penggunaan teknologi, asal muasal modal usaha, pengelolaan pemeliharaan sapi dan kepercayaan 
peternak terhadap usaha ternak sapi yang dimiliki. 

Uji asumsi klasih perlu dilakukan untuk mengetahui independen suatu variabel, uji asumsi kelasik 
biasanya dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linier. Adapun uji asumsi klasik yang akan 
diketahui yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedasitas dan uji linieritas, serta uji statistik 
F (simultan) dan uji statistik t (parameter individual). Hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis dari uji F 
dan uji t. Hipotesis uji F dari penelitian ini ialah:  

H1 = menunjukan variabel bebas (karakteristik peternak sapi) berpengaruh simultan terhadap variabel 
terikat (kemampuan berwirausaha) dengan tingkat signifikani sebesar 5% 
H0 = menunjukan variabel (karakteristik peternak sapi) tidak berpengaruh simultan terhadap variabel 
terikat (kemampuan berwirausaha) dengan tingkat signifikani sebesar 5% 
Hipotesis uji t dari penelitian ini menyatakan bahwa: 
H1 = menunjukan bahwa variabel karakteristik peternak berpengaruh secara parsial terhadap variabel 
kemampuan berwirausaha peternak dengan signifikansi sebesar 5% 
H0 = menunjukan bahwa variabel karakteristik peternak tidak berpengaruh secara parsial terhadap 
variabel kemampuan berwirausaha peternak dengan signifikansi sebesar 5%. 

Setelah menentukan hipotesis uji statistik F (simultan) dan uji t (parsial) maka analisis regresi linier 
berganda dilakukan dengan menggunakan alat analisis SPSS 16.0 (statistical product and service 
solution). Alat analisis SPSS 16.0 merupakan alat analisis yang sering digunakan untuk menganalisis 
suatu data penelitian. Output yang di hasilakan berupa data tabel yang diolah dari input yang 
dimasukan oleh peneliti. Setelah output dihasilkan maka peneliti dapat mendeskipsikan analisis yang 
terjadi dan menjabarkan sesuai dengan hasil yang diperoleh. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji asumsi klasik yang di lakukan pada penelitian ini untuk mengetahui data yang digunakan layak atau 
tidak untuk dilakukan analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dari uji asumsi klasik yaitu 
sebagai berikut: (1) uji normalitas, menggunakan normal probability plot yang mengambarkan bahwa 
titik-titik tersusun mengikuti dan merapat pada garis diagonal sehingga digambarkan sebaran data 
berdistribusi normal. Data dikatakan normal apabila titik yang menggambarkan data sesungguhnya 
merapat atau mengikuti garis diagonal. (2) uji linieritas, menggunakan tabel anova dan apabila terdapat 
nilai linierity antar variabel bebas dan variabel terikat serta nilai linierity <0,05 dikatakan linier. Pada 
ketiga variabel bebas pada penelitian ini memiliki nilai liniearity < 0,05 sehingga dikatakan linier. (3) uji 
multikolinieritas, menggunakan tabel coefficient dan dapat dikatakan bebas jika nilai VIF < 10 pada 
hasil uji multikolinieritas mengakatkan nilai VIF berada di bawah 10, sehingga dikatakan data bebas 
multikolinieritas. (4) uji heteroskedasiras,  menggunakan gambar scatter plot dimana jika plot menyebar 
diatas dan dibawah angka 0 maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Pada plot yang 
digambarkan terlihat menyebar secara bebas mulai diatas dan bawah 0, sehingga dikatakan bahwa 
data tidak terdapat gejala heteroskedasitas.  Berdasarkan uji yang dilakukan diatas dapat disimpulkan 
bahwa uji asumsi klasik telah terpenuhi sehingga dapat melanjukan ke tahap selanjutnya yaitu analisis 
regresi linier berganda. 

Analisis regresi  liner berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh karakteristik 
peternak sapi terhadap kemampuan berwirausaha peternak sapi di Kecamatan Geger Kabupaten 
Bangkalan. Pada variabel bebeas yaitu karakteristik peternak memiliki komponen seperti berikut X1 
adalah usia peternak sapi, X2 pendidikan peternak sapi, dan X3 adalah lama pengalamn peternak sapi. 
Penilaian model analisis regresi linier berganda menggunakan uji koefisien detremisansi (R2), uji 
statistik F (simultan), dan uji statistik t (parsial). Berdasarkan ketiga uji tersebut maka akan diketahui 
apakah karakteristik peternak sapi mempengaruhi kemampuan berwirausaha peternak sapi. 
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Hasil uji koefisien detreminasi digunakan untuk mengukur pengaruh karakteristik peternak terhadap 
kemampuan berwirausaha peternak. Pada uji koefisien detreminasi (R2) menggunakan tabel output 
model summary dinilai dengan menggunakan R square pada tabel 1. Nilai r square sebesar 0,065 
artinya variabel yang digunakan pada analisis regresi linier berganda ini mampu menjelaskan variabel 
terikat dengan variabel bebas X1 adalah usia peternak sapi, X2 pendidikan peternak sapi, dan X3 
adalah lama pengalamn peternak sapi secara simultan sebesar 5,1%. Sementara sisanya sebesar 
94,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi linier berganda.    

Tabel 3. Model Summary 

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

Estimate Durbin-Watson 

1 .386a .149 .051 2.407 1.396 

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

Pada hasil uji F digunakan untuk melihat pengaruh usia peternak sapi, pendidikan peternak sapi dan 
lama pengalaman peternak sapi secara simultan atau bersama sama. Analisis uji F dapat dilihat pada 
tabel 2. Berdasarkan tabel 2 hasil uji F nilai sig sebesar 0,23 > 0,05 sehingga dapat diartikan usia, 
pendidikan dan lama pengalaman peternak sapi tidak berpengaruh secara simultan terhadap 
kemampuan berwirausaha peternak. Apabila terjadi hal seperti ini maka variabel usia, pendidikan dan 
lama pengalaman peternak sapi tidak berpengaruh bersama-sama. Ada kemungkinan bahwa 
kemampuan berwirausaha peternak dipengaruhi variabel lain diluar model regresi seperti sifat, minat, 
motivasi, prilaku, ataupun pendapatan peternak sapi.  

Tabel 4. ANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26.366 3 8.789 1.517 .233a 

Residual 150.600 26 5.792   

Total 176.967 29    

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

Uji statistik t (parsial) pada model analisis regresi linier sederhana berguna untuk menguji sejauh mana 
kemungkinan pengaruh variabel terikat dapat di prediksi dengan variabel bebas. Hasil uji t dapat dilihat 
pada tabel 3. Terlihat pada tabel 3 terdapat varaibel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat 
yaitu pendidikan peternak. Pendidikan peternak sapi memiliki nilai sig sebesar 0,43 <0,05 sehingga 
dikatakan berpengaruh secara parsial terhadap kemampuan berwirausaha peternak sapi. Namun pada 
variabel usia dan lama pengalaman peternak tidak bepengaruh secara parsial terhadap kemampuan 
berwirausaha peternak sapi dengan nilai sig masing masing 0,66 dan 0,87 yang secara jelas lebih 
besar dari 0,05. Hal ini mungkin terjadi karena pada uji koefisien detreminasi terdapat pengaruh 
sebesar 5,1%, walaupun pada uji F tidak berpengaruh secara simultan. 
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Tabel 5. Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 22.855 3.207  7.128 .000   

Usia Peternak .025 .056 .133 .441 .663 .361 2.772 

Pendidikan 
Peternak 

1.823 .858 .410 2.124 .043 .877 1.140 

Pengalaman 
Peternak 

.007 .048 .046 .154 .879 .362 2.762 

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

Berdasarkan hasil dari ketiga model pengujian dalam analisis regresi linier berganda pada penelitian 
ini dapat dijelaskan secara pengamatan langsung dan literatur tedahulu. Pada variabel usia peternak 
tidak berpengaruh terhadap kemampuan berwirausaha peternak dikarenakan usia peternak sapi di 
Kecamatan Geger mayoritas responden berusia 50 hingga 60 tahun dengan persentasi 46,67%. Pada 
generasi muda yang masih produktif tidak memiliki waktu yang cukup untuk fokus terhadap usaha 
ternak sapi (Listyowati et al., 2020). Usia peternak sapi yang mungkin dapat mempengaruhi 
kemampuan berwirausaha peternak sapi yaitu usia produktif dengan kiearan 25 hingga 40 tahun. 

Pada variabel pendidikan peternak sapi mempengaruhi kemampuan berwirausaha peternak sapi. 
Menurut peternak sapi di Kecamatan Geger pendidikan dapat membatu peternak dalam mengelola 
usaha ternak mereka, dimana saat ini banyak sekali media dan tehnik pemasaran yang sudah 
menggunakan teknologi moderen. Variabel bebas terakhir yaitu lama pengalaman beternak sapi yang 
tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan berwirausaha sapi. Pada penelitian ini dan Listyowati et 
al., (2020) pengalaman peternak dalam melaksanakan usaha ternak sapi tidak berpengaruh terhada 
kemampuan berwirausaha sapi di Kecamatan Geger. Kondisi ini di sebabkan karena mayoritas tujuan 
dari pemeliharaan sapi yakni sebagai tabungan, bukan fokus dalam berwirausaha sapi.  

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Karakteristik peternak sapi di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan merupakan variabel bebas yang 
tidak berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan berwirausaha peternak sapi. Namun, salah 
satu dari karakteristik peternak sapi yaitu pendidikan peternak sapi berpengaruh secara parsial 
terhadap kemampuan berwirausaha peternak sapi. Pendidikan peternak sangat penting bagi 
keberlangsungan wirausaha sapi di Kecamatan Geger, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan 
berwirausaha. Berwirausaha saat ini membutuhkan banyak pengetahuan karena efek dari kemajuan 
teknologo yang digunakan. Kemampuan peternak sapi memiliki kemungkinan terpengaruh pada 
variabel bebas diluar model regresi linier berganda, sehingga peternak di Kecamatan Geger perlu 
melakukan perbaikan dalam berwirausaha. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis masih belum memperoleh faktor yang 
berpengaruh signifikan dalam pengembangan kemampuan berwirausaha peternak sapi di Kecamatan 
Geger Kabupaten Bangkalan. Maka perlu dilakukan kembali mengenai penelitian serupa yang dengan 
menggunakan variabel bebas yang berbeda. Agar peternak sapi di Kecamatan Geger dapat 
meanfaatkan peluang yang ada dalam bidang berwirausaha ternak sapi. 
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