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AKSESIBILITAS SUMBER PAKAN TERNAK SAPI POTONG
DI DAERAH PERTANIAN LAHAN KERING
PADA MUSIM KEMARAU

MUFTI ARI WIBOWO
H0507050

RINGKASAN
Kemudahan peternak dalam menyediakan sumber pakan ternak termasuk
kemudahan peternak dalam mengakses pakan ternak merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi peternak dalam mendirikan suatu usaha peternakan sapi potong.
Penyediaan pakan hijauan di daerah pertanian lahan kering pada musim kemarau
dalam pemeliharaan ternak sapi potong tidak mudah dan biaya yang dikeluarkan tidak
sedikit sehingga untuk mengatasi masalah ini terkadang peternak harus mencari
hijauan keluar desa, keluar kecamatan, bahkan keluar kabupaten, dengan jarak
tempuh bisa berpuluh-puluh kilometer atau dengan cara menjual ternaknya pada
musim kemarau.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemudahan atau kesulitan
peternak sapi potong dalam memperoleh pakan sapi potong pada lahan kering pada
musim kemarau. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan bulan
Oktober 2011 dengan lokasi penelitian di Desa Kemejing, Kecamatan Semin,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan
metode survei dengan teknik yang bersifat Participatory Rural Appraisal (PRA).
Responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang peternak sapi
potong dengan kepemilikan 2-3 ekor dan memiliki pengalaman beternak minimal 2
tahun. Aksesibilitas sumber pakan yang diamati terkait dengan asal pakan, jarak
lokasi sumber pakan dan waktu tempuh, pembelian pakan, ketersediaan tenaga dan
waktu pencarian pakan yang dibutuhkan dalam mencari sumber pakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata dari lima peubah yang diteliti
yaitu asal pakan, jarak dan waktu tempuh, pembelian pakan, ketersediaan tenaga dan
waktu pencarian secara berturut-turut mendapat skor 0,77 ; 0,73 ; 0,96 ; 0,71 dan 0,88
sehingga jumlah skor dari kelima peubah adalah 4,05. Hasil analisis deskriptif
menunjukkan bahwa skor 4,05 berada pada kriteria mudah.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah aksesibilitas sumber
pakan ternak sapi potong pada daerah pertanian lahan kering pada musim kemarau
adalah mudah.
Kata kunci : aksesibilitas, sumber pakan, sapi potong, lahan kering, musim kemarau
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ACCESSIBILITY SOURCES OF FEED BEEF CATTLE FARMING AREAS
OF DRY LAND ON DRY SEASON

MUFTI ARI WIBOWO
H0507050

SUMMARY
Ease of farmers in providing a source of animal feed, including ease of access
of farmers in animal feed is one of the factors that affect farmers in establishing a
beef cattle farm. The provision of feed forage in dry land farming areas in the dry
season in the maintenance of beef cattle is not easy and not cost so little to address
these issues sometimes have to look for forage breeders out of the village, out of
district, county and even out, with the distance to dozens and twenty miles or by
selling their livestock during the dry season.
This aims of the research to find out the type of feed given, knowing how to
obtain feed beef cattle breeder in dry land during the dry season. This research was
take in August to October 2011 with location research in the Kemejing Village,
Semin Regency, District Office of Gunungkidul, Yogyakarta Special Region.
This aims o the research is descriptive analysis research using the method of
survey technique that is Participatory Rural Appraisal (PRA). The respondents used
in this study were 30 people have cattle breeder 2-3 tail and has experience raising a
minimum of 2 years. Accessibility sources of feed include the origin of feed, the feed
source location distance and travel time, purchase feed, availability of manpower and
time search feed is needed in seeking the source of the feed.
The results showed that the mean of the five variables that examined the
origin of feed, distance and travel time, purchase feed, availability of labor and the
respectively search time gets a score of 0.77; 0.73; 0,96; 0.71 and 0.88 so the number
of score from the five variables is 4.05. Descriptive analysis showed that scores 4.05
is criteria easily.
The conclusion to take away from this research is accessibility sources of feed
beef cattle farming areas of dry land on dry season is easy.
Keywords: accessibility, sources of feed, beef cattle, dry land, dry season
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kemudahan peternak dalam menyediakan sumber pakan ternak termasuk
kemudahan peternak dalam mengakses pakan ternak merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi peternak dalam mendirikan suatu usaha peternakan
ruminansia. Sering kali dijumpai truck, pick up, sepeda motor bahkan sepeda
kayuh yang penuh dengan rumput atau batang jagung melintas di jalan raya
pada musim kemarau yang diangkut oleh para peternak. Hal ini
mengindikasikan bahwa penyediaan pakan dalam memelihara ternak
ruminansia tidak mudah dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit sehingga
untuk mengatasi masalah ini terkadang peternak menempuh salah satu dari dua
pilihan yaitu mencari hijauan keluar desa, keluar kecamatan, bahkan keluar
kabupaten,

dengan

jarak

tempuh

bisa

berpuluh-puluh

kilometer

(Prawiradiputra, 1986), atau dengan cara menjual ternaknya pada musim
kemarau untuk kemudian membeli lagi pada musim hujan dan apabila
persediaan ternaknya cukup banyak, tidak jarang petani menjual sebagian
ternak

(biasanya

kambing)

untuk

membeli

pakan

bagi

sapinya

(Sabrani et al., 1989).
Pakan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha
ternak ruminansia. Kekurangan hijauan pakan di suatu wilayah yang padat
ternak akan berpengaruh negatif terhadap produktivitas ternak, khususnya
ruminansia. Sistem produksi hijauan di lahan beririgasi berbeda dengan di
lahan kering. Produksi hijauan pakan di lahan kering ditentukan oleh sejumlah
faktor, diantaranya adalah faktor curah hujan. Fluktuasi produksi hijauan pakan
antara

musim

kemarau

dan

musim

hujan

bisa

sangat

besar

(Prawiradiputra, 1986).
Pertanian lahan kering adalah pertanian yang diusahakan tanpa
penggenangan lahan garapan dimana sumber utama airnya bergantung pada
commit
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pertanian walaupun mempunyai banyak permasalahan diantaranya lahannya
marginal dengan ketersediaan air terbatas, terbatasnya jenis tanaman pakan
ternak yang tumbuh, belum berkembangnya teknologi budidaya, serta
rendahnya pendapatan petani. Petani lahan kering tidak mungkin hidup jika
ekonomi rumah tangganya hanya tergantung kepada hasil tanamannya
(Abdurrahman et al., 1997).
Kondisi wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi penelitian
sebagian besar (± 95%) adalah berupa lahan kering dan sistem pertaniannya
sangat bergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Untuk
meningkatkan pendapatan, para petani juga memelihara ternak disamping
bercocok tanam sebagai kegiatan utamanya. Pada umumnya, usaha peternakan
sapi potong dikelola oleh petani dengan skala kepemilikan ternak terbatas atau
skala kecil (Badan Pusat Statistik, 2009). Lebih dari 90% peternak sapi potong
di Indonesia diusahakan oleh peternak di pedesaan dalam sistem rumah tangga
tani sebagai peternakan rakyat (Widiyati, 2003).
Permasalahan muncul ketika pemanfaatan lahan kering untuk usaha
pertanian dan peternakan. Lahan kering pada umumnya kekurangan unsur hara,
kurang air dan kurang subur, sehingga kurang produktif untuk menghasilkan
sumber pakan dan faktor musim menjadi salah satu faktor penentu ketersediaan
pakan, khususnya hijauan pakan yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi
ketersediaannya dan secara periodik selalu terjadi kekurangan selama musim
kemarau. Kuantitas, kualitas dan kontinuitas hijauan pakan tidak terjamin
sepanjang musim kemarau menyebabkan peternak berusaha semaksimal
mungkin untuk mencukupi persediaan pakan bagi ternaknya. Menurut Magribi
(1999) bahwa aksesibilitas adalah ukuran kemudahan yang meliputi waktu,
biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau
kawasan dari sebuah sistem. Adapun ukuran aksesibilitas pedesaan diantaranya
adalah topografi suatu wilayah, jarak yang ditempuh guna mendapatkan pakan
atau mencapai sumber pakan, waktu yang dibutuhkan peternak untuk
mencukupi kebutuhan pakan ternak, tenaga pencari pakan, tata guna lahan
commit
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lahan yang dimiliki oleh peternak, dan kondisi ekonomi peternak atau
kemampuan peternak dalam membeli pakan serta alat transportasi yang
digunakan oleh peternak.
Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tentang aksesibilitas sumber pakan ternak sapi potong pada
peternakan rakyat pada musim kemarau di daerah pertanian lahan kering
Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian pada latar belakang di atas, maka dapat
diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan usaha ternak
sapi potong di daerah pertanian lahan kering terkait akses terhadap sumber
pakannya khususnya pada musim kemarau diantaranya adalah :
1. Apa saja jenis pakan yang diberikan oleh peternak pada ternak sapi potong
pada musim kemarau di daerah pertanian lahan kering.
2. Bagaimana cara peternak memperoleh pakan ternak sapi potong pada
musim kemarau di daerah pertanian lahan kering.
3. Bagaimana cara peternak mengakses sumber pakan ditinjau dari asal pakan,
jarak dan waktu tempuh, ketersediaan tenaga, waktu pencarian, serta
pembelian pakan di daerah pertanian lahan kering.

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka
dapat dirumuskan tujuan dari penelitian sebagai berikut :
1. Mengetahui jenis dan intensitas jenis pakan yang diberikan ke ternak sapi
potong pada musim kemarau di daerah pertanian lahan kering Kabupaten
Gunungkidul Propinsi DIY.
2. Mengetahui cara peternak memperoleh pakan sapi potong pada musim
kemarau di daerah pertanian lahan kering.
commit to user
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3. Mengetahui tempat atau lokasi asal pakan, mengetahui jarak dan waktu
tempuh sumber pakan dari lokasi ternak sapi potong, ketersediaan tenaga
peternak, waktu pencarian pakan dan pembelian pakan pada musim kemarau
di daerah pertanian lahan kering.

D. Manfaat penelitian
Manfaat penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Dapat memberikan informasi tentang aksesibilitas sumber pakan khususnya
terkait asal pakan ternak, jarak dan waktu tempuh, ketersediaan tenaga kerja
dan waktu pencarian pakan dan pembelian pakan pada musim kemarau di
daerah pertanian lahan kering.
2. Dapat memberikan informasi kepada pemerintah, dinas peternakan, instansi
terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pengembangan ternak
khususnya sapi potong di daerah pertanian lahan kering.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanian Lahan Kering
Penggunaan istilah “lahan kering” di Indonesia belum tersepakati secara
aklamasi. Beberapa pihak menggunakan untuk padanan istilah Inggris: upland,
dryland, atau non irrigated land (Notohadipawiro, 1989) dan menurut Kadekoh
(2010) mendefinisikan lahan kering sebagai lahan dimana pemenuhan kebutuhan
air tanaman tergantung sepenuhnya pada air hujan dan tidak pernah tergenang
sepanjang tahun. Istilah yang biasa dipergunakan untuk pertanian lahan kering
adalah pertanian darat, tegalan, ladang, tadah hujan dan huma. Sementara menurut
Minardi (2009), lahan kering selalu dikaitkan dengan pengertian bentuk-bentuk
usaha tani bukan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di bagian hulu suatu
Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai lahan atas (upland) atau hujan sebagai
sumber air.
Menurut Bamualim (2004), secara teoritis lahan kering di Indonesia
dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu : (1) lahan kering beriklim kering, yang
banyak terdapat di kawasan timur Indonesia dan (2) lahan kering beriklim basah
yang banyak terdapat di kawasan barat Indonesia. Cukup banyak tipologi daerah
pengembangan lahan kering yang terdapat di dua kategori tersebut. Namun
wilayah pengembangan lahan kering yang dominan di Indonesia diklasifikasikan
berdasarkan potensi dan dominasi vegetasinya.
Lahan kering mempunyai potensi besar untuk pengembangan pertanian,
baik tanaman pangan, hortikultura, maupun tanaman tahunan/perkebunan.
Pengembangan berbagai komoditas pertanian di lahan kering merupakan salah
satu pilihan strategis untuk meningkatkan produksi dan mendukung ketahanan
pangan nasional (Mulyani, 2006). Namun demikian, tipe lahan ini umumnya
produktivitasnya relatif rendah, kecuali pada lahan yang dimanfaatkan untuk
tanaman tahunan/perkebunan. Pada usahatani lahan kering dengan tanaman
semusim, produktivitas relatif rendah serta menghadapi masalah ekonomi seperti
commit to user
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tekanan penduduk yang terus meningkat dan masalah biofisik (Sukmana dalam
Syam, 2003).
Pada umumnya sistem pertanian lahan kering belum dipahami secara
mendalam, sementara keragaman ekosistemnya cukup kompleks. Kendala
lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta keterbatasan sentuhan
teknologi yang adaptif mengakibatkan kualitas, dan stabilitas sistem usahatani
yang ada masih terbatas (Guritno, 1997). Kerusakan fungsi lahan sebagai media
tumbuh, seperti pekanya tanah tanah terhadap erosi, unsur hara yang minim,
terbatasnya kandungan bahan organik merupakan permasalahan biofisik. Di lain
pihak petani lahan kering merupakan petani yang tergolong marjinal yang ditandai
dengan pendapatan dan pendidikan rendah, keterampilan terbatas, dan terbatasnya
pelaksanaan konservasi pada lahan usahataninya (Kadekoh, 2010).

B. Sapi Potong
Sapi potong merupakan sapi yang dipelihara dengan tujuan utama sebagai
penghasil daging. Sapi potong biasa disebut sebagai sapi tipe pedaging. Ciri-ciri
sapi pedaging adalah seperti berikut: tubuh besar, berbentuk persegi empat atau
balok, kualitas dagingnya maksimum dan mudah dipasarkan, laju pertumbuhan
cepat, cepat mencapai dewasa, dan efisiensi pakannya tinggi (Santosa, 1995).
Menurut Abidin (2006) sapi potong adalah jenis sapi khusus yang dipelihara
untuk digemukkan karena karakteristiknya, seperti tingkat pertumbuhan cepat dan
kualitas daging cukup baik. Sapi-sapi ini umumnya dijadikan sebagai sapi
bakalan, dipelihara secara intensif selama beberapa bulan, sehingga diperoleh
pertambahan bobot badan ideal untuk dipotong.
Sapi potong lokal Indonesia mempunyai keragaman genetik yang cukup
besar yang mampu beradaptasi pada kondisi lingkungan tropis (udara panas
dengan kelembaban rendah dan tatalaksana pemeliharaan ekstensif), pada kondisi
dimana kuantitas dan kualitas pakan yang terbatas, relatif tahan serangan penyakit
tropis dan parasit, serta performan reproduksinya cukup efisien dan sapi potong
lokal berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai materi genetik dalam pengembangan
to user
sapi potong yang unggul (Wiyonocommit
dan Aryogi,
2006).

perpustakaan.uns.ac.id

7
digilib.uns.ac.id

Tiga bangsa sapi lokal yang berpotensi dikembangkan di Indonesia adalah
sapi Ongole (Sumba Ongole dan Peranakan Ongole), sapi Bali, dan sapi Madura.
Bangsa sapi tersebut telah beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan
cekaman di wilayah Indonesia. Melalui ketiga bangsa sapi lokal tersebut, sapi Bali
paling tahan terhadap cekaman panas, disamping memiliki tingkat kesuburan yang
baik, kemampuan libido pejantan lebih unggul, persentase karkas tinggi
(56 persen), dan kualitas daging baik. Dengan tatalaksana pemeliharaan yang
baik, sapi potong dapat tumbuh-kembang dengan laju kenaikan bobot hidup
harian 750 g, sementara pada kondisi pedesaan kecepatan pertumbuhan hanya
mencapai rata-rata 250 g/ekor/hari (Bamualim, 2004).
Sistem pemeliharaan sapi potong dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu
sistem pemeliharaan ekstensif, semi intensif dan intensif. Sistem ekstensif semua
aktivitasnya dilakukan di padang penggembalaan yang sama. Sistem semi intensif
adalah memelihara sapi untuk digemukkan dengan cara digembalakan dan pakan
disediakan oleh peternak, atau gabungan dari sistem ekstensif dan intensif,
sedangkan sistem intensif adalah sapi-sapi dikandangkan dan seluruh pakan
disediakan oleh peternak (Susilorini, 2008).

C. Pakan Sapi Potong
Bahan pakan adalah sesuatu yang dapat dimakan oleh ternak, dicerna dan
diserap baik sebagian maupun seluruhnya tanpa menimbulkan keracunan pada
ternak yang bersangkutan. Bahan pakan dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan
maupun dari hewan. Ternak ruminansia lebih memerlukan bahan pakan yang
berasal dari tumbuh-tumbuhan baik yang berupa hasil tanaman maupun sisanya
sedangkan pakan konsentrat digunakan sebagai pakan pelengkap kekurangan
nutrient yang berasal dari biji-bijian. Hijauan yang biasa digunakan sebagai pakan
pada usaha peternakan rakyat di daerah pedesaan adalah rumput lapangan dan
limbah pertanian. Limbah pertanian diantaranya adalah jerami padi, jerami
jagung, jerami kacang tanah, jerami kacang kedelai, daun ketela rambat, daun
ketela pohon dan lainnya, sedangkan pakan penguat yang biasa digunakan di
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8
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Indonesia antara lain jagung, dedak halus, bungkil kedelai, bungkil kacang tanah,
bungkil kelapa dan lain-lain (Lubis, 1992).
Salah satu andalan sumber hijauan pakan ternak di daerah pertanian lahan
kering adalah limbah pertanian, baik dalam keadaan segar maupun dalam keadaan
kering seperti halnya jerami, namun demikian jerami memiliki lignoselulosa
dengan kadar lignin dan silikat yang tinggi yang menyebabkan daya cerna
menjadi rendah (Suwandyastuti, 1988).
Penggunaan limbah pertanian dan sisa hasil industri pertanian sebagai
pakan ternak merupakan alternatif pakan yang lebih murah dan mudah didapat. Di
samping itu ternak ruminansia termasuk sapi mempunyai kemampuan untuk
mencerna pakan berserat sebagaimana dinyatakan Preston dan Leng (1987) bahwa
pencernaan pada ternak ruminansia relatif lebih kompleks dibandingkan dengan
proses pencernaan jenis ternak lain sehingga ternak sapi sangat memungkinkan
diberi pakan yang berasal dari limbah pertanian yang terdapat di sekitar
lingkungan dan belum dimanfaatkan baik dalam bentuk sederhana maupun bentuk
yang sudah diolah berupa konsentrat dan atau pakan komplit.
Pakan ternak yang berupa Rumput-rumputan (Gramineae) diantaranya
adalah

rumput

Gajah

(Pennisetum

purpureum),

rumput

Benggala

(Panicum maximum), rumput Setaria (Setaria sphacelata), rumput Brachiaria
(Brachiaria decumbens), rumput Mexico (Euchlena mexicana), rumput lapangan
yang tumbuh secara liar dan lain-lain. Pakan ternak yang berupa kacang-kacangan
(leguminoceae) diantaranya adalah Lamtoro (Leucaena leucocephala), Stylo
(Sty-losantes guyanensis), Sentro (Centrocema pubescens), Calopogonium
muconoides dan jenis kacang-kacangan lain, sedangkan pakan ternak berupa
daun-daunan dari tanaman lain diantaranya adalah daun Nangka, daun Pisang,
Akasia, Mahoni dll.
1. Pakan Hijauan
Rumput-Rumputan (gramineae) yang dapat digunakan sebagai pakan
ternak sapi potong dapat berupa rumput budidaya (kultur) dan rumput
lapangan. Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) misalnya yang produksinya
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berdaun lebat dan disukai ternak, tahan terhadap kekeringan, berumur panjang,
termasuk hijauan yang bernutrisi tinggi dengan kandungan PK 9,38%
(Tillman et al., 1991). Rumput Gajah berasal dari Afrika daerah tropik, dapat
tumbuh tinggi mencapai 2-2,5 meter, berdaun lebat dan berkembang dengan
Rhizoma. Rumput Gajah tumbuh paling baik pada tanah berat dan curah hujan
tinggi sampai 2500 mm/tahun dan temperatur optimum untuk tumbuh adalah
15-45°C dengan rata-rata 21,1°C (Skerman dan Riveros,1990). Pemotongan
hijauan dilakukan jika rumput telah mencapai tinggi satu meter dengan umur
tanaman 6-8 minggu (Reksohadiprodjo, 1985). Pemotongan pertama dilakukan
setelah tanaman berumur 50-60 hari dan setelah mencapai tinggi 1 meter,
sedangkan pemotongan selanjutnya dilakukan setiap 40 hari sekali dimusim
penghujan dan 60 hari sekali dimusim kemarau dengan menyisakan batang
setinggi 10-15 cm dari permukaan tanah (Anonimus, 1992).
Rumput raja mempunyai sifat dan cara tumbuh yang tegak, membentuk
rumpun berumur panjang, perakaran yang sangat dalam. Pada umur tua, batang
keras dan tebal, daun lebar dan panjang, tulang daun agak keras dan
mengandung rasa manis, tingginya mencapai 2-4 meter. Lebih lanjut dijelaskan
bahwa helai daun rumput raja jika diraba terasa halus dan lunak seperti
beludru, tulang daun berwarna lebih putih dibandingkan dengan rumput gajah
(Reksohadiprodjo, 1985)
Limbah pertanian adalah bagian tanaman di atas tanah atau pucuknya yang
tersisa setelah di panen atau diambil hasil utamanya yaitu butir-butir buah
bersama atau tanpa tangkainya (Komar, 1984). Lubis (1992) menyatakan
bahwa hasil pertanian yang paling sering digunakan sebagai pakan ternak
adalah jerami. Jerami adalah sisa hijauan dari tanaman sebangsa rumputrumputan dan leguminose setelah biji dan butir-butirnya dipetik untuk
kepentingan manusia. Jerami merupakan hasil ikutan yang dapat digunakan
sebagai bahan pakan bagi ternak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jerami lebih
keras kondisi fisik atau teksturnya, mengandung lebih sedikit protein, pati dan
lemak dibandingkan dengan keadaan sebelum berbuah, sedangkan kadar serat
commithasil
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yang baik dan banyak terdapat di Indonesia diantaranya adalah jerami padi.
Jerami padi merupakan bagian batang tanaman padi yang telah dipanen bulirbulirnya bersama atau tidak dengan tangkainya dikurangi dengan akar dan
bagian batang yang tertinggal setelah disabit. Rata-rata produktifitas bahan
kering jerami padi sawah adalah sebesar 3,86 ton/ha dan padi gogo sebesar
2,76 ton/ha (Komar, 1984).
Jerami jagung adalah limbah pertanian yang banyak terdapat di pedesaan
dan hampir merata di daerah berlahan kering yang digunakan sebagai pakan
ternak sapi. Tanaman jagung mempunyai tinggi yang bervariasi antara 0,9-4,6
meter. Ciri tanaman ini berakar serabut, batang beruas-ruas, daun berbentuk
pita dan tidak tegak (Metcalfe dan Elkins, 1980). Tanaman jagung memiliki
adaptasi yang luas, karena itu dapat ditanam di daerah dengan berbagai kondisi
iklim dan jenis tanah yang berbeda. Persyaratan untuk tumbuh baik antara lain
ditanam pada tanah yang subur dengan pH 5,5-8, suhu 21-27° C, ketinggian
tempat sampai 400 meter diatas permukaan laut dengan curah hujan 100-125
mm/tahun. Hasil limbah pertanian seperti jerami jagung jika dicampur dengan
bahan pakan lain yang mempunyai kandungan nutrient pelengkap akan
menghasilkan susunan ransum yang rasional dan murah (Muller, 1974). Ratarata produksi bahan kering jerami jagung di pulau Jawa dan Bali adalah sebesar
0.86 ton/ha (Anonimus, 1982).
Jerami kacang tanah merupakan sisa panen tanaman kacang tanah, produk
jerami

kacang

tanah

sebesar

133,87%

dari

produk

utamanya

(Siagian, 1981). Rata-rata produksi bahan kering jerami kacang tanah di pulau
Jawa dan Bali adalah sebesar 2,14 ton/ha (Anonimus, 1982). Tanaman kacang
tanah (Arachis hypogeae) adalah tanaman kecil yang tersebar dimana-mana,
tunbuh pada musim panas, tinggi sekitar 25-50 cm, pada tanah yang kurang
subur ditanam untuk dimanfaatkan sebagai hay, silase maupun tanaman
padangan, namun tanaman ini terutama ditanam untuk diambil hasil utamanya
yaitu polong (Bo Gohl, 1975). Tanaman kacang dapat dibedakan menjadi 2
tipe menurut pertumbuhannya, yaitu tipe tegak dan tipe menjalar. Umur
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

11
digilib.uns.ac.id

tanaman kacang tanah tipe tegak berkisar antara 100-120 hari, sedangkan tipe
menjalar berkisar antara 150-180 hari.
2. Konsentrat (Pakan Penguat)
Pakan tambahan adalah suatu bahan pakan dengan nilai gizi tinggi yang
dipergunakan bersama bahan pakan lain untuk meningkatkan keserasian gizi
dari keseluruhan pakan dan diusahakan untuk disatukan dan dicampur sebagai
suplemen (pelengkap). Konsentrat sapi potong tidak selalu berbentuk
konsentrat buatan pabrik atau yang dijual di pasaran (konsentrat komersial),
namun dapat berupa bahan pakan tunggal atau campuran beberapa bahan
pakan. Contoh: dedak padi, jagung giling, bungkil kelapa, garam dan mineral.
Dedak padi adalah hasil ikutan dari penumbukan padi setelah beras
dipisahkan dari kulit gabah (Lubis, 1992). Dedak padi sangat banyak
dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Menurut Rasyaf (1990) dedak halus
adalah limbah dalam proses pengolahan gabah menjadi beras yang
mengandung bagiam luar beras yang tidak terbawa tetapi tercampur pula
dengan penutup beras, disamping itu dedak juga hanya merupakan limbah
proses pengolahan gabah yang tidak dikomsumsi oleh manusia sehingga tidak
bersaing dalam penggunaannya.

D. Aksesibilitas
Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata
guna lahan berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau sulitnya lokasi tersebut
dicapai melalui transportasi (Black, 1981), sedangkan menurut Magribi (1999)
aksesibilitas adalah ukuran kemudahan yang meliputi waktu, biaya, dan usaha
dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dari sebuah
sistem. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ukuran-ukuran aksesibilitas pedesaan
adalah sebagai berikut :
1. Jarak
Aksesibilitas dapat dinyatakan dengan jarak. Jika suatu tempat berdekatan
dengan tempat lainnya dikatakan aksesibilitas antara kedua tempat sangat
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tempat sangat berjauhan, maka aksesibilitas antara keduanya sangat rendah jika
prasarananya sangat jelek. Pada kenyataannya penggunaan jarak sebagai
ukuran aksesibilitas mulai diragukan orang karena waktu tempuh dianggap
lebih baik.
2. Waktu Tempuh
Jika waktu tempuh sangat lama dari satu tempat ke tempat lainnya maka
penggunaan dan kinerja terhadap aksesibilitas tidak baik. Sebaliknya jika
waktu tempuhnya singkat antara kedua tempat maka penggunaan dan kinerja
terhadap aksesibilitas sangat baik. Jika sistem transportasi kedua buah tempat
diperbaiki (disediakan jalan baru), maka hubungan transportasi dapat dikatakan
akan lebih baik karena waktu tempuhnya lebih singkat. Hal ini sudah jelas
berkaitan dengan kecepatan sistem jaringan tersebut. Oleh karena itu, waktu
tempuh menjadi ukuran yang lebih baik dan sering digunakan untuk
aksesibilitas.
3. Biaya Operasional
Untuk menggabungkan waktu dan biaya sebagai ukuran untuk hubungan
transportasi biasa disebut biaya gabungan. Biaya ini dalam bentuk nilai uang
yang terdiri dari jumlah biaya perjalanan (bensin, dan biaya operasi kendaraan
lainnya) dan nilai waktu perjalanan, sehingga diperlukan cara tersendiri untuk
menyatakan waktu dalam bentuk uang.
4. Tataguna Lahan
Apabila tata guna lahan saling berdekatan dan hubungan transportasi antara
tata guna lahan tersebut mempunyai kondisi baik maka aksesibilitas tinggi.
Sebaliknya apabila tata guna lahan saling berjauhan dan hubungan transportasi
antara tata guna lahan kondisinya tidak baik maka aksesibilitas rendah. Jadi
tata guna lahan yang berbeda pasti mempunyai aksesibilitas yang berbeda pula
karena aktivitas tata guna lahan tersebut tersebar dalam ruang secara tidak
merata (heterogen).
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III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian tentang aksesibilitas sumber pakan ternak sapi potong di
daerah lahan kering pada musim kemarau telah dilaksanakan dari bulan Agustus
sampai dengan bulan Oktober 2011 dengan lokasi penelitian di Desa Kemejing,
Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Metode

penentuan

lokasi

penelitian

ditentukan

secara

sengaja

(purposive) dengan pertimbangan waktu dan kemampuan serta jangkauan peneliti
(Sugiono, 2009). Pertimbangan dipilihnya Desa Kemejing sebagai lokasi
penelitian diantaranya adalah : (1) Desa Kemejing, kepadatan ternak
ruminansianya (unit ternak/luas lahan pertanian) termasuk zone kepadatan
tertinggi di Kecamatan Semin., (2) Kecamatan Semin, kepadatan ternak
ruminansianya (unit ternak/luas lahan pertanian) termasuk zone kepadatan tinggi
di Kabupaten Gunungkidul, dan (3) wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan
daerah pertanian lahan kering (sistem pertaniannya 95% merupakan daerah lahan
kering) dan populasi ternak ruminansianya terutama sapi dan kambing tertinggi
(rangking 1) di Propinsi DIY (lihat pada lampiran 1, 2 dan 3).

B. Obyek Penelitian
Obyek yang digunakan adalah peternak tradisional di Desa Kemejing,
Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang
berjumlah 30 orang yang memiliki ternak sapi potong sebanyak 2-3 ekor dalam
usahanya.
Metode pengambilan sampel peternak secara sengaja (purposive sampling)
yaitu cara pengambilan sampel dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang
atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang
atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya
(Sunyoto, 2009). Metode Pemilihan
sampel
peternak didasarkan pada analisis
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pola kepemilikan ternak di Desa Kemejing, Kecamatan Semin dimana sebagian
besar peternak memelihara sapi 2-3 ekor, serta pengalaman (lama) beternak, maka
dalam penelitian ini syarat untuk menjadi sampel peternak diantaranya adalah
merupakan petani/peternak yang memiliki ternak sapi 2-3 ekor, dan peternak
memiliki pengalaman beternak minimal 2 tahun.
Penentuan peternak sapi potong sebagai sampel juga diperkuat alasan sapi
potong menjadi menjadi salah satu komoditas unggulan dalam dalam renstra
SKPD Dinas Peternakan Kabupaten Gunungkidul, syarat ini diperlukan untuk
memudahkan dalam menggali data informasi terkait dengan pengelolaan
pemberian pakan pada ternak sapinya. Setelah menentukan syarat-syarat dalam
pemilihan sampel peternak atau responden, selanjutnya menentukan jumlah
responden. Sebanyak 30 orang peternak responden ditentukan secara purposive
sampling. Penentuan jumlah responden ini dengan pertimbangan akses lokasi
(secara teknis dapat digunakan sebagai lokasi pengambilan sampel), waktu, tenaga
dan biaya serta sesuai dengan model penelitian yang bersifat partisipatif sehingga
dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dari jumlah responden tersebut telah
dapat memberikan gambaran yang mendekati kebenaran.

C. Alat Penelitian
Alat yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah
sebagai berikut speedometer (motor), stopwatch, kamera, kuesioner, alat tulis.

D. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan menggunakan metode
survei (survey method) dengan teknik yang bersifat Participatory Rural Appraisal
(PRA) terhadap para peternak rakyat sapi potong dilokasi penelitian. Penelitian
deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian atau
memberikan gambaran hubungan antar fenomena, menguji hipotesa, membuat
prediksi

serta

implikasi

dari

suatu

masalah

yang

ingin

dipecahkan

(Manti et al., 2003). Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil
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sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan
data yang pokok (Singarimbun dan Efendi, 1995).
Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah penilaian/pengkajian/
penelitiaan keadaan desa secara partisipatif. Metode PRA adalah cara yang
digunakan dalam melakukan pengkajian/penilaian/penelitian untuk memahami
keadaan atau kondisi desa/wilayah/lokalitas tertentu dengan melibatkan diri atau
berpartisipasi langsung dengan masyarakat (Muthalib, 2009).

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah menjelaskan bagaimana peneliti
melakukan pengamatan, wawancara terbuka melalui alat penyalin atau tulisan
lainnya, observasi, dokumentasi baik berupa surat. Pengumpulan data
menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran
atau alat pengambil data, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh
lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya
(Saryono, 2008). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:
a. Metode Observasi
Metode ini dilakukan dengan cara mengamati langsung di lokasi penelitian.
Observasi dilakukan guna memperoleh data di lapangan secara sistematis
tanpa mengajukan pertanyaan kepada responden. Observasi memungkinkan
peneliti untuk mengamati dari dekat gejala-gejala pengamatan ataupun data
secara langsung melibatkan diri dalam situasi yang sedang diselidiki. Data
yang diambil dengan cara observasi adalah data ketersediaan tenaga yaitu
diperoleh dengan cara pengamatan secara langsung terhadap peternak dan
menggambarkan kondisi ketersediaan tenaga dengan berbagai pertimbangan
seperti pekerjaan utama, usia, dan jenis kelamin.
b. Metode Partisipatif
Metode partisipatif adalah proses pengumpulan data yang melibatkan
kerjasama aktif antara pengumpul data dan responden. Pertanyaan-pertanyaan
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Topik-topik pertanyaan bahkan dapat muncul dan berkembang berdasarkan
proses tanya-jawab dengan responden. Proses pelaksanaannya adalah peneliti
mengamati dan mengajak peternak untuk dapat diajak bekerjasama dalam
proses

penelitian

guna

mendapatkan

data

yang

sebenarnya

tanpa

mempengaruhi responden sehingga data yang diperoleh adalah data yang
sebenarnya yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti berpartisipasi
secara langsung dalam usaha peternakan selama penelitian dengan mengikuti
kegiatan peternak selama 10 hari secara berturut-turut untuk setiap bulannya.
Data asal pakan diperoleh dengan cara menanyakan asal pakan sebelum
pemberian pakan dan meninjau lokasi asal sumber pakan untuk mengetahui
kebenaran dari informasi yang diberikan peternak atau bahkan ikut
berpartisipasi dalam proses pencarian pakan. Data jarak dan waktu tempuh
diperoleh dengan cara mengukur jarak antara kandang dengan sumber asal
pakan menggunakan alat ukur speedometer motor dan untuk menghitung
waktu tempuh adalah dengan menggunakan alat ukur stopwatch. Lokasi yang
diukur secara langsung adalah lokasi-lokasi yang masih memungkinkan untuk
diukur oleh peneliti yaitu lahan yang sering dikunjungi oleh para peternak
dalam proses penyediaan pakan. Sedangkan untuk jarak yang jauh seperti luar
kabupaten, peneliti menggali informasi tentang jarak dan waktu tempuh dengan
cara wawancara langsung dengan peternak. Data waktu pencarian pakan
diperoleh dengan cara berpartisipasi secara langsung dengan cara mengikuti
proses pencarian pakan dan menghitung waktu yang dibutuhkan peternak
dalam mencari pakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
kisaran waktu yang dibutuhkan tiap-tiap peternak dalam mencari sumber
pakan.
c. Metode Interview
Interview (wawancara) adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya
langsung kepada responden. Wawancara dilakukan kepada peternak sapi
potong yang terpilih sebagai sampel untuk mengetahui informasi-informasi
yang dibutuhkan oleh peneliti.
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d. Metode Studi Pustaka
Metode studi pustaka adalah pengumpulan data dari buku-buku yang ada
hubungannya dengan masalah yang diteliti dapat berupa jurnal, buku bacaan,
prosiding yang diperoleh dari perpustakaan dan internet.

F. Jenis dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Pengambilan data primer dilakukan terhadap 30 peternak sapi (responden)
di lokasi penelitian data primer yang diambil adalah :
a. Informasi tentang rumah tangga petani ternak (nama, umur, pendidikan,
mata pencaharian, pengalaman beternak sapi potong, pengalaman
pelatihan/kursus tentang pertanian/peternakan).
b. Produksi pertanian selama musim kemarau, meliputi: jenis tanaman
pertanian yang dibudidayakan, pola tanam, luas lahan dan pemanfaatan
limbah pertanian.
c. Cara pemberian pakan ternak
Mengetahui cara pemberian pakan, jenis pakan yang diberikan dan frekuensi
pemberian jenis pakan.
d. Jenis pakan
Mengetahui jenis pakan sapi yang biasa diberikan oleh peternak. Data ini
diperoleh dengan mengindentifikasi jenis pakan yang akan diberikan kepada
ternak sesaat sebelum pakan diberikan. Identifikasi pakan yang diberikan
oleh peternak akan diperoleh informasi lebih lanjut tentang sumber pakan.
e. Asal pakan
Asal pakan yang dimaksud dalam data sistem pemberian pakan ini adalah
ditinjau dari lokasi tanaman pakan seperti sawah, ladang, pekarangan, tepi
jalan, tepi sungai dan lainnya. Untuk mengetahui asal pakan adalah dengan
cara wawancara.
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f. Jarak lokasi sumber pakan
Mengetahui rata-rata jarak lokasi sumber pakan dari lokasi ternak baik itu
sawah, pekarangan, tegalan, tepi jalan dan lainnya yang dimanfaatkan oleh
petani untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak sapi potongnya.
g. Ketersediaan tenaga kerja
Mengamati secara langsung siapa yang berperan dalam proses penyediaan
pakan yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak sapi
potongnya.
h. Waktu pencarian pakan
Menghitung rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam penyediaan pakan
dalam satu hari.
i. Pembelian pakan
Mengetahui harga pakan sesuai dengan jenis pakan yang dibeli oleh para
peternak dalam mencukupi kebutuhan pakan ternak sapi potongnya dan
disamping itu juga mengetahui daya beli petani untuk mencukupi kebutuhan
pakan ternak sapi potongnya.
j. Waktu tempuh
Mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh peternak untuk mencapai sumber
pakan ternak sapi potongnya.
k. Media transportasi dan kondisi sarana transportasi
Mengetahui media yang digunakan oleh peternak dalam mengakses sumber
pakan dan mengetahui kondisi jalan yang dilalui oleh peternak guna menuju
lokasi sumber pakan.
2. Data Sekunder
Data sekunder yang meliputi kondisi geografis, iklim, curah hujan, luas
lahan, tipe lahan, penggunaan lahan, pola tanam, luas panen, jenis dan jumlah
produksi hasil pertanian, jenis dan populasi ternak, dikumpulkan dari instansiinstansi terkait seperti Dinas Peternakan, Badan Penyuluh Pertanian, Badan
Pusat Statistik dan perpustakaan.
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G. Asumsi dan Pembatasan Masalah
1. Peternak dianggap rasional, artinya akan berusaha untuk mendapatkan
keuntungan semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan kemampuan
peternak dan biaya produksi.
2. Aksesibilitas tidak dilihat dari sisi jumlah pemberian pakan sesuai dengan
standar pemberian pakan secara teoritis.
3. Penelitian ini terbatas pada pengamatan variabel penelitian yaitu asal pakan,
pembelian pakan, jarak dan waktu tempuh, ketersediaan tenaga kerja, dan
waktu pencarian tanpa mencari hubungan lebih lanjut untuk parameter yang
diamati.
4. Untuk semua variabel penelitian dianggap memiliki bobot skor yang sama
dalam proses pemberian skor.

H. Analisis Data
Cara analisis data adalah secara deskriptif, guna mendapatkan gambaran
aksesibilitas sumber pakan ternak sapi potong di lahan kering pada musim
kemarau adalah dengan cara:
Data primer yang meliputi jarak dan waktu tempuh, waktu pencarian pakan
adalah data yang masih dalam bentuk kuantitatif (berdasarkan jenisnya), harus di
lakukan kuantifikasi data kualitatif sedangkan untuk data asal pakan, ketersediaan
tenaga kerja dan pembelian pakan sudah dalam bentuk kualitatif. Hasil dari
penelitian dengan judul aksesibilitas adalah bersifat kualitatif sehingga data
kualitatif dan kuantitatif dari kelima variabel yang diteliti harus diolah
menggunakan metode skor (scoring method). Metode skor dalam penelitian ini
berfungsi sebagai alat bantu peneliti dalam menganalisis data, sebagai alat ukur
dalam pengambilan data dan penarikan kesimpulan hasil penelitian sehingga hasil
penelitian akan lebih mudah dipahami dan bersifat informatif (Sugiyono, 2009).
Instrumen penelitian dibutuhkan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti
guna menghasilkan data kualitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus
mempunyai skala. Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Skala
commit
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dibuat dalam bentuk skor. Skor tertinggi adalah 1 (mudah) dan skor terendah
adalah 0 (susah). Total skor dalam penelitian ini adalah 5 yang didapatkan dari
penjumlahan lima kriteria (parameter) dimana interval masing-masing dari kriteria
itu adalah sama. Konsep aksesibilitas yang mempunyai pengertian bahwa semakin
tinggi nilai skor yang diperoleh semakin mudah tingkat aksesibilitasnya.
Gambaran aksesibilitas sesuai tingkatan menurut kemudahannya dan skor
penilaian seperti yang dinyatakan oleh Riwidikdo (2008) seperti berikut ini :
Tabel 1. Tingkat Aksesibilitas Sesuai Dengan Penilaian Skor
Tingkatan
a) Sangat tinggi
b) Tinggi.
c) Cukup.
d) Rendah.
e) Sangat rendah
Sumber : Riwidikdo (2008)

Total Skor
5
4
3
2
1

Tingkat Aksesibilitas
Sangat mudah
Mudah
Cukup
Susah
Sangat susah

Penentuan jenis pakan ternak diperlukan dalam penelitian ini agar proses
pengolahan data akan lebih akurat. Sistem penentuan jenis pakan yang nantinya
akan berhubungan dengan proses pemberian skor ditentukan secara sengaja
(purposive) dengan pemberian syarat-syarat seperti di bawah ini :
a) Pakan ternak merupakan pakan yang diberikan oleh sebagian besar
peternak atau lebih dari 50% peternak responden di daerah penelitian.
b) Pakan ternak diberikan secara rutin selama musim kemarau dan kondisi
pakan yang diberikan adalah tersedia di lapangan selama musim kemarau.
c) Pakan ternak yang diberikan dari sisi jumlahnya (kuantitatif) dan
frekuensi adalah layak untuk dilakukan pemberian skor.
Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan
menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan
secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terusmenerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh
pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif),
sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.
(Sugiyono, 2009).
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Sistem pemberian skor untuk tiap-tiap variabel penelitian ditentukan oleh
peneliti dengan alasan bahwa variabel dalam penelitian ini bersifat relatif
sehingga tidak ada alat ukur yang pasti. Sistem pemberian skor untuk setiap
variabel yang diteliti adalah sebagai berikut :
a) Asal Sumber Pakan
Cara untuk memberi nilai skor pada data asal sumber pakan adalah
dengan memberikan nilai 1 apabila asal sumber pakan yang diberikan
peternak adalah dari lahan sendiri baik itu berupa lahan yang dimiliki oleh
peternak atau lahan yang disewa dan dikelola sendiri oleh peternak dan
memberi nilai 0 asal sumber pakan adalah dari lahan orang lain sehingga
apabila peternak ingin mencari pakan dilahan tersebut harus meminta izin
kepada pemilik terlebih dahulu dan lahan komunal yang tidak banyak
menghasilkan tanaman pakan ternak (lihat lampiran 7). Skor asal sumber
pakan berdasarkan kriteria yang ditentukan terlihat seperti tabel berikut :
Tabel 2. Cara dan Kriteria Skor Asal Sumber Pakan
Skor
Kriteria

Asal Sumber Pakan
1 atau mudah
0 atau susah
1) Lahan sendiri
1) Lahan orang lain
2) Lahan Sewa
2) Lahan komunal
3) Membeli

b) Jarak dan Waktu Tempuh Lokasi Sumber Pakan
Cara untuk memberi skor pada data jarak dan waktu tempuh lokasi
sumber pakan adalah seperti tabel berikut:
Tabel 3. Kriteria Skor Jarak dan Waktu Tempuh
Jarak dan Waktu Tempuh
Skor

1

atau mudah

0 atau susah

Kriteria 1) Jarak < 1 km non 1) Jarak > 1 Km non
kendaraan dengan waktu
kendaraan dengan waktu
tempuh < 10 menit.
tempuh > 10 menit.
2) Jarak < 3 Km dengan 2) Jarak > 3 km dengan
kendaraan dengan waktu
kendaraan dengan waktu
tempuh < 5 menit.
tempuh > 5 menit.
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c) Ketersediaan Tenaga Kerja
Cara untuk memberi skor pada data ketersediaan tenaga adalah
dengan memberikan nilai 1 apabila kondisi peternak adalah mampu atau
memiliki tenaga untuk mencari pakan sesuai dengan jumlah pakan yang
biasa diberikan oleh peternak dalam kondisi normal (kebiasaan pemberian
pakan dalam kondisi ada pakan). Nilai 0 diberikan apabila kondisi
peternak adalah tidak mampu atau tidak memiliki tenaga untuk mencari
pakan sesuai dengan jumlah pakan yang biasa diberikan oleh peternak
dalam kondisi normal. Skor ketersediaan tenaga berdasarkan kriteria yang
ditentukan terlihat seperti tabel berikut :
Tabel 4. Cara dan Kriteria Skor Ketersediaan Tenaga Kerja
Ketersediaan Tenaga
Skor
Kriteria

1 atau mudah
Ada Tenaga

0 atau susah
Tidak ada tenaga untuk
mengakses pakan

d) Waktu Pencarian
Cara untuk memberi nilai (skor) pada data waktu pencarian adalah
dengan memberikan nilai 1 apabila waktu yang dibutuhkan dalam mencari
pakan adalah seperti dalam kondisi normal (pakan tersedia) dan
memberikan nilai 0 apabila waktu pencarian dalam menyediakan pakan
ternak adalah membutuhkan waktu dua kali lebih lama dari keadaan
normalnya atau membutuhkan waktu yang lama (lihat lampiran 7). Skor
waktu pencarian pakan berdasarkan kriteria yang ditentukan terlihat seperti
tabel berikut :
Tabel 5. Cara dan Kriteria Skor Waktu Pencarian Pakan
Skor
Kriteria

Waktu Pencarian Pakan
1 atau mudah
0 atau susah
Waktu normal
Meningkat menjadi 2 kali
lipat dari waktu normal
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e) Pembelian Pakan
Cara untuk memberi nilai (skor) pada data pembelian pakan adalah
dengan melihat kondisi ekonomi peternak, biaya yang harus dikeluarkan
untuk

pemenuhan

pakan

ternak

dan

pendapat

peternak

dalam

mengeluarkan biaya untuk membeli pakan ternak. Kemudian memberikan
nilai 1 apabila peternak tidak mengeluarkan biaya dalam penyediaan pakan
atau biaya yang dikeluarkan dalam penyediaan pakan adalah sangat
terjangkau dan dirasakan lebih baik membeli daripada mencari karena
harga sangat terjangkau oleh peternak, dan nilai 0 apabila peternak
membeli pakan dan biaya dalam menyediakan pakan ternak adalah
dirasakan memberatkan peternak atau bahkan tidak terjangkau oleh
peternak. Skor pembelian pakan berdasarkan kriteria yang ditentukan
terlihat seperti tabel berikut ini :
Tabel 6. Cara dan Kriteria Skor Pembelian Pakan
Skor
Kriteria

Pembelian Pakan
1 atau mudah
0 atau susah
1) Tidak membeli pakan
1) Membeli pakan
2) Harga dianggap sangat 2) Harga dianggap
murah
memberatkan peternak

Setelah data dikumpulkan maka selanjutnya akan ditabulasikan untuk
mempermudah proses pembacaan data sesuai parameter penelitian dengan cara
mencari rata-rata skor yang diperoleh dengan rumus matematika seperti yang
dikemukakan oleh Sudjana (2002) berikut ini :

Keterangan :
X

= rata-rata / mean

n

= jumlah skor semua responden
commit to user
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Untuk mengetahui skor kemudahan dan skor maksimal, maka digunakan
rumus seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (2001) berikut ini :

Skor maksimal = parameter x skor tertinggi x jumlah responden

Keterangan :
Skor maksimal

: Penjumlahan skor dari semua parameter
berdasarkan jumlah responden.

Skor kemudahan

: Hasil akhir perhitungan skor yang menunjukkan tingkat
kemudahan.
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Bagan Alir Penelitian
Latar belakang
Identifikasi masalah

Aksesibilitas sumber pakan ternak sapi potong
di lahan kering yang meliputi :
1. Jarak dan waktu tempuh
2. Ketersediaan tenaga
3. Waktu pencarian
4. Asal sumber pakan
5. Pembelian pakan.
Metode Partisipatory Rural Appraisal
(PRA)
Data didapatkan berupa
Data Primer dan Data Sekunder
1. Analisis deskriptif kualitatif
2. Scoring menggunakan teknik
Guttman

Tingkat aksesibilitas sumber pakan
sapi potong di daerah pertanian lahan
kering pada musim kemarau
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Desa Kemejing berjarak 22 km dari Kota Wonosari Ibukota Kabupaten
Gunungkidul. Desa kemejing berada pada zona utara Kabupaten Gunungkidul dan
memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Bendung, sebelah
selatan dan barat berbatasan dengan Desa Kalitekuk, sebelah timur berbatasan
dengan Desa Bulurejo. Desa Kemejing memiliki 11 Dusun yang terdiri dari 22
RW dan 44 RT serta memiliki jumlah penduduk 739 kepala keluarga dengan
jumlah penduduk 1766 jiwa. Luas total daerah Desa Kemejing adalah 439.7 ha
yang terdiri atas tanah sawah 61.3 ha, tanah kering 216.0 ha, bangunan 145.1 ha,
dan lainnya 17,3 ha (Anonimus, 2007). Penduduk Desa Kemejing sebagian besar
memiliki pekerjaan utama sebagai petani dan beternak sebagai usaha sampingan.
Populasi sapi di Desa Kemejing per 2009 adalah 788 ekor yang sebagian besar
dipelihara secara tradisional (Badan Pusat Statistik, 2009).
Curah hujan rata-rata pada Tahun 2011 sebesar 3.100 mm/tahun dengan
jumlah hari hujan rata-rata 128 hari/ tahun. Bulan basah berkisar 6-7 bulan,
sedangkan bulan kering berkisar 4-5 bulan. Musim hujan dimulai dari bulan
Oktober-November dan berakhir pada bulan Mei-Juni (Balai Penyuluhan
Pertanian, 2011). Wilayah Kabupaten Gunungkidul zona utara merupakan
wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibanding zona tengah dan zona
selatan. Suhu udara rata-rata harian 27,7°C dengan Suhu minimum 23,2°C dan
suhu maksimum 32,4°C. Kelembaban nisbi berkisar antara 80 % - 85 %, tidak
terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim
(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2010). Kondisi topografi daerah
penelitian berdasarkan bentangan wilayah adalah datar, tidak berbukit-bukit, tidak
dataran tinggi/pegunungan, tidak berupa lereng gunung, tidak berupa tepi pantai,
bukan kawasan rawa, bukan kawasan gambut, bukan daerah aliran sungai besar.
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B. Identitas Peternak
Identitas 30 peternak yang diambil yaitu berdasarkan umur, pendidikan,
pengalaman, pekerjaan utama, media transportasi yang digunakan peternak, dan
kepemilikan ternak.
Identitas responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 7 berikut :
Tabel 7. Identitas Responden Berdasarkan Umur
No
1
2
3

Umur (Tahun)
Frekuensi (orang)
0 – 15
0
15 – 60
22
> 60
8
Jumlah
30
Sumber : Data Primer Terolah (2011)

Presentase (%)
0
73,33
26,67
100

Identitas Peternak Berdasarkan Umur
8 atau
26,67%
15 – 60 th

22 atau
73,33%

> 60 th

Gambar 2. Persentase Identitas Peternak Berdasarkan Umur.
Tabel 7 dan gambar 2 menunjukkan bahwa mayoritas peternak (73,33%)
berada pada usia produktif. Pada masa produktif dimungkinkan adanya
peningkatan keterampilan dan pengetahuan peternak melalui penyuluhan di
bidang peternakan. Seorang pada masa usia produktif mempunyai kondisi fisik
dan kemampuan berfikir yang baik. Kondisi emosi pada usia ini juga relatif stabil
sehingga mudah menerima pengarahan dan inovasi dari pihak-pihak yang lebih
menguasai hal tersebut, dan didukung oleh adanya dorongan yang kuat untuk
memperoleh pengalaman pada usia itu (Setiana, 2000).
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Identitas peternak berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 8
berikut :
Tabel 8. Identitas Peternak Berdasarkan Pendidikan
No
1
2
3
4
5

Jenjang pendidikan
Frekuensi (orang)
Tidak sekolah
0
SD
17
SLTP
6
SLTA
6
Perguruan Tinggi
1
Jumlah
30
Sumber : Data Primer Terolah (2011)

Presentase (%)
0
56,66
20,00
20,00
3,33
100

Identitas Peternak Berdasarkan Jenjang Pendidikan
20%

3,33%

SD
20%

SLTP
56,66%

SLTA
Perguruan Tinggi

Gambar 3. Persentase Peternak Berdasarkan Jenjang Pendidikan.
Tabel 8 dan gambar 3 menunjukkan bahwa mayoritas peternak
berpendidikan SD (56,66%). Pendidikan formal merupakan salah satu faktor yang
mendukung kompetensi peternak, karena pengetahuan yang dimiliki dapat
mempengaruhi untuk berfikir lebih rasional, memilih alternatif dan cepat
menerima atau melaksanakan suatu inovasi (Soekartawi, 2005).
Identitas peternak berdasarkan pengalaman beternak dapat dilihat pada
tabel 9 berikut :
Tabel 9. Identitas Peternak Berdasarkan Pengalaman Beternak
No
1
2

Pengalaman (tahun)
Frekuensi (orang)
Kurang dari 2
0
Lebih dari 2
30
Jumlah
30
Sumber : Data Primer Terolah (2011)
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Tabel 9 menunjukkan bahwa seluruh peternak (100%) memiliki
pengalaman beternak lebih dari 2 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman
merupakan faktor yang dapat menentukan maju mundurnya suatu kegiatan usaha
(Suharsih, 1998). Semakin lama pengalaman peternak maka akan semakin
meningkat pula kemampuan peternak dalam menghadapi kendala-kendala dalam
usahanya dan peternak juga akan semakin terampil dalam mencari solusi dari
masalah yang didapatkannya selama dalam proses beternak.
Identitas peternak berdasarkan pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel 10
berikut :
Tabel 10. Identitas Peternak Berdasarkan Pekerjaan Utama
No
1
2
3
4

Jenis Pekerjaan
Frekuensi (orang)
Buruh Tani
1
Petani
22
Wiraswasta
3
PNS
4
Jumlah
30
Sumber : Data Primer Terolah (2011)

Presentase (%)
3,33
73,33
10,00
13,33
100

Identitas Peternak Berdasarkan
Jenis Pekerjaan Utama
1 atau 3,33%
4 atau
3,33
atau 10%

13,33%

Buruh Tani

Petani
22 atau
73,33%

Wiraswasta
PNS

Gambar 4. Persentase identitas peternak berdasarkan pekerjaan utama.
Tabel 10 dan gambar 4 menunjukkan bahwa mayoritas peternak memiliki
pekerjaan utama sebagai petani adalah sebanyak 22 orang atau (73,33%). Hal ini
menunjukkan bahwa mayoritas peternak memiliki usaha utama sebagai petani dan
usaha ternak sebagai pekerjaan sampingan. Menurut Sabrani (1989) yang dikutip
oleh Susanto (2003) bahwa untuk mengahadapi resiko usaha seperti kegagalan
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produksi, petani melakukan usaha sambilan sebagai salah satu sumber pendapatan
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
Identitas peternak berdasarkan media transportasi yang digunakan untuk
mencari pakan dapat dilihat pada tabel 11 berikut :
Tabel 11. Identitas Peternak Berdasarkan Media Transportasi yang Digunakan
No
1
2
3

Media transportasi
Frekuensi (orang)
Non media / jalan kaki
9
Sepeda
9
Sepeda motor
12
Jumlah
30
Sumber : Data Primer Terolah (2011)

Presentase (%)
30
30
40
100

Identitas Peternak Berdasarkan Media Transportasi

12
atau 40%

9
atau 30%
9
atau 30%

Non media / jalan kaki
Sepeda
Sepeda motor

Gambar 5. Persentase Identitas peternak berdasarkan media transportasi.

Tabel 11 dan gambar 5 menunjukkan bahwa sebagian besar peternak atau
40% menggunakan media transportasi berupa sepeda motor. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar peternak di lokasi penelitian sudah menggunakan media
transportasi guna mempermudah proses pencarian pakan untuk memenuhi
kebutuhan pakan ternak sehari-hari sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam
proses menjangkau pakan dari sumber lokasi pakan dan mengangkut pakan
hingga lokasi peternakan. Seperti yang dikemukakan oleh Sumaatmadja (1988)
bahwa peranan transportasi merupakan masalah utama setiap wilayah yang
memiliki jangkauan luas. Tersedianya berbagai jenis alat kendaraan merupakan
salah satu kenyamanan dan kemudahan bagi penduduk di suatu wilayah.
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C. Pemilikan Lahan dan Usahatani
Identitas responden berdasarkan kepemilikan dan luas lahan peternak
dapat dilihat pada tabel 12 berikut :
Tabel 12. Identitas Peternak Berdasarkan Kepemilikan Lahan
No

Luas lahan
Pekara%
2
(m )
ngan
1
Tidak punya
0
0,00
2
< 1000
6
20,00
3
1000 – 2000
11
36,66
4
2000 – 3000
5
16,66
5
3000 – 4000
3
10,00
6
4000 – 5000
2
6,66
7
> 5000
3
10,00
Jumlah
30
100
Sumber : Data Primer Terolah (2011)

Jenis Lahan
Sawah
%
15
3
4
3
2
1
2
30

50,00
10,00
13,33
10,00
6,66
3,33
6,66
100

Tegalan

%

4
2
10
4
4
1
5
30

13,33
6,66
33,33
13,33
13,33
3,33
16,66
100

Tabel 12 menunjukkan bahwa lahan yang dimiliki peternak yang berupa
pekarangan, sawah, tegalan adalah sangat bervariasi dari segi kepemilikan dan
luas lahannya. Dari data dapat diketahui 30 atau 100% peternak memiliki
pekarangan dengan luas yang berbeda-beda, 15 atau 50% peternak tidak memiliki
lahan yang berupa sawah dan 4 peternak atau 13,33% tidak memiliki lahan
tegalan (26 peternak atau 86,66% memiliki lahan yang berupa tegalan). Pada
musim hujan lahan tersebut pada umumnya dimanfaatkan untuk berbagai jenis
usahatani yang dirinci menurut komoditas yaitu sawah dan tegalan digunakan
untuk bercocok tanam padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau,
ketela pohon, dan budidaya rumput gajah. Pekarangan digunakan oleh peternak
untuk ditanami tanaman jagung, pohon pisang, sayur-sayuran seperti kacang
panjang, terong, dan tanaman keras seperti akasia, mahoni, lamtoro, pohon
mangga, pohon jati dan sebagainya. Sebagian besar peternak memiliki lahan
sendiri yang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan bercocok tanam
dan limbah pertanian khususnya palawija digunakan oleh peternak untuk
mencukupi kebutuhan pakan ternak dimusim kemarau sehingga terlihat tataguna
lahan yang baik dilakukan oleh para peternak di wilayah penelitian yang
berdampak akan meningkatkan kemudahan peternak dalam mengakses pakan
commit to user
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D. Jenis Pakan yang Diberikan Sebagai Pakan Ternak
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat beraneka ragam jenis
sumber pakan yang diberikan oleh peternak untuk mencukupi kebutuhan pakan
ternak sapi yang dipelihara seperti pada tabel 13 di bawah ini.
Tabel 13. Jenis Pakan Ternak yang Diberikan Pada Sapi Potong Saat Musim
Kemarau
No

Penggolongan

1 Rumput-rumputan
2 Kacang-kacangan
3 Limbah pertanian

Tananam Pakan Ternak
Rumput gajah, Rumput alam.
Daun Turi, Daun Lamtoro.
J. Padi, J. Jagung, J. Kacang tanah, J. Kedelai, Daun
Ketela Pohon, J. Kacang hijau, J. Kacang Panjang,
Kulit Singkong, Daun Ketela.

4 Daun-daunan dari
tanaman lain

Daun Akasia, Daun Mahoni, Daun pisang, Daun
bayam, Daun Munggur, Daun Wora-wari, Daun Dadap,
Daun Mangga, Daun Johar, Daun Randu, Daun Jambu,
Daun Kluwih, Daun Nangka, Daun Bambu, Daun
Gayong, Daun Blimbing, Daun Sono, Daun Duwet,
Daun Bunga Sepatu, Daun Pepaya, Batang Pisang.
Sumber : Data Primer Terolah (2011)
Tabel 13 menunjukkan bahwa pakan ternak yang diberikan oleh peternak
selama musim kemarau digolongkan menjadi 4 golongan yaitu rumput-rumputan,
kacang-kacangan, limbah pertanian dan daun-daunan dari tanaman lain. Dari 30
responden penelitian terdapat total 36 jenis tanaman yang diberikan oleh peternak
untuk mencukupi kebutuhan pakan ternaknya, akan tetapi tidak semua peternak
responden memberikan semua jenis pakan yang ada seperti yang telah
disampaikan di atas karena tiap responden memiliki kebiasaan yang berbeda
dalam pemberian pakan untuk ternaknya dan faktor dari ternak itu sendiri seperti
ternak tidak mengkonsumsi jenis pakan tertentu karena ternak tidak menyukai
jenis makanan tertentu.
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Gambaran umum jenis pakan yang diberikan oleh peternak di lokasi
penelitian adalah sebagai berikut ini.
1. Jerami Padi
Jerami padi merupakan pakan pokok yang dibutuhkan oleh peternak di
daerah penelitian. Jerami padi yang dimiliki oleh peternak berasal dari hasil
panen padi yang ditanam oleh peternak pada musim penghujan di lahan milik
peternak dan ditampung guna mencukupi kebutuhan pakan ternak dimusim
kemarau, akan tetapi tidak semua peternak mampu mencukupi kebutuhan
pakan khususnya jerami padi dimusim kemarau sehingga banyak peternak
yang membeli jerami padi guna bertahan dari sulitnya pencarian pakan di
daerah penelitian. Pembelian jerami padi yang dilakukan oleh peternak dimulai
dari awal musim kemarau dengan alasan harga jerami adalah murah dan dalam
kondisi panen. Dari hasil penelitian, peternak memperoleh jerami padi dari
daerah yang berbeda-beda, ada yang berasal dari daerah sekitar penelitian dan
dari luar daerah seperti kota Klaten, Sukoharjo, Jogjakarta, Kulonprogo,
Wonogiri. Disamping melakukan pembelian, peternak juga memaksimalkan
usaha mereka guna mendapatkan jerami padi dengan cara membantu saudara
atau tetangga mereka disaat panen padi, dengan cara itu maka peternak akan
mendapatkan upah dalam bentuk jerami untuk mereka gunakan sebagai pakan
ternak mereka.
2. Rumput Gajah (Pennisetum purpureum)
Rumput gajah merupakan tanaman rumput yang dibudidayakan oleh
peternak di daerah penelitian sebagai sumber hijauan segar. Seluruh responden
dalam penelitian ini membudidayakan rumput ini di lahan yang mereka miliki.
Penanaman rumput gajah ini adalah di lahan pertanian yang tidak digunakan
untuk tanaman pangan, di tepi jalan, di pematang sawah atau tegalan dan di
tepi sungai. Pemakaian rumput gajah dalam kuantitas yang banyak pada musim
kemarau terjadi pada bulan Mei-Juni (awal musim kemarau) disebabkan karena
kondisi rumput secara umum sudah siap untuk dipanen dan ada lagi pada bulan
September tetapi kuantitasnya lebih sedikit. Jarak pemotongan panen rumput
to user
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Cara mengakses rumput gajah yang dilakukan oleh para peternak pada
musim kemarau di daerah penelitian adalah dengan cara memanen sedikit demi
sedikit dan daerah yang dipanen adalah daerah yang sudah ditentukan
sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh peternak dengan pertimbangan siklus
produksi rumput gajah. Ada beberapa dari peternak yang tidak mampu
mencukupi kebutuhan hijauan segar pada musim kemarau. Hal ini disebabkan
karena usia rumput gajah yang dirasa masih terlalu muda dan belum siap panen
sehingga peternak terpaksa membeli rumput gajah dari penjual rumput gajah
yang ada di sekitar daerah penelitian. Penjual rumput gajah di daerah sekitar
lokasi penelitian mendapatkan rumput gajah dari hasil budidaya rumput gajah
di lahan mereka sendiri ada juga yang mendapat setoran rumput gajah dari
daerah Klaten dan Jogjakarta.
3. Jerami Jagung
Jerami jagung merupakan limbah pertanian yang dimanfaatkan oleh
peternak sebagai pakan ternak. Di daerah penelitian panen jagung terjadi di
bulan mei dan juni (hasil panen saat tanam palawija di awal musim hujan).
Para peternak mendapatkan jerami jagung dari lahan mereka sendiri yang
ditanami tanaman jagung baik di sawah, tegalan atau bahkan di pekarangan di
samping rumah mereka. Jerami jagung hanya tersedia saat panen, sehingga ada
beberapa peternak yang membeli jerami jagung untuk memenuhi kebutuhan
hijauan segar untuk ternak mereka diluar musim panen di sekitar daerah
mereka. Jerami jagung yang dijual oleh para penjual berasal dari daerah
Jogjakarta dan Klaten.
4. Rumput Alam (Native grass)
Rumput alam merupakan kumpulan dari berbagai jenis rumput yang
tumbuh secara alami di daerah penelitian dan tidak dibudidayakan oleh
peternak responden. Rumput alam diakses oleh para peternak setelah panen
padi dimana di sawah tersebut tersedia rumput alam walaupun hanya dalam
jumlah yang relatif sedikit karena rumput dianggap sebagai gulma oleh para
petani ternak. Disamping itu pencarian rumput alam juga bersamaan dengan
commit
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rumput gajah. Para peternak juga mencari rumput alam di tepi jalan, di
pematang sawah, tegalan, tepi sungai dan lahan komunal. Setelah proses
pemanenan padi dan rumput gajah dilakukan, rumput alam susah untuk
didapatkan karena kondisi lahan yang sudah mulai kering dan rumput juga
susah bertahan hidup sehingga peternak membutuhkan waktu 2 sampai 3 jam
untuk mengaksesnya dan bahkan harus menempuh jarak yang cukup jauh
untuk menuju lokasi yang masih menyediakan rumput dalam jumlah yang
cukup banyak.
5. Jerami Kacang Tanah
Jerami kacang tanah merupakan limbah pertanian dari tanaman kacang
tanah yang dimanfaatkan oleh peternak untuk memenuhi kebutuhan pakan
ternak. Para peternak di lokasi penelitian mengakses jerami kacang tanah
sebagai pakan ternak hanya pada saat panen dibulan Mei-Juni (awal musim
kemarau). Penanaman kacang tanah di Indonesia kebanyakan ditanam di tanah
kering (tegalan) atau di sawah. Pada umumnya kacang tanah ditanam di tegalan
dilakukan di awal atau ahir musim penghujan ditanam di tanah kering (tegalan)
dan di sawah yang dimiliki peternak. Jerami kacang tanah diberikan setelah
dipisahkan dari kacang tanahnya yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam
(Anonimus, 1992)
6. Daun Pisang (Musa sp)
Daun pisang merupakan pakan alternatif yang diberikan oleh peternak di
musim kemarau disaat peternak mulai kesulitan untuk mencari sumber pakan.
Penggunaan daun ini menggantikan rumput gajah dan jerami jagung sebagai
hijauan pakan ternak. Para peternak mendapatkan daun pisang dengan
memangkas daun pisang yang mereka tanam di lahan mereka sendiri, mereka
memilih daun pisang yang kondisinya sudah tua dan ternak masih jarang
mengkomsumsi. Ada beberapa peternak yang mendapatkan daun pisang dari
lahan orang lain sehingga terkadang peternak harus menempuh jarak yang
cukup jauh untuk mendapatkan pakan ini.
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7. Daun Mahoni (Swietenia mahagony)
Daun mahoni merupakan hijauan pakan ternak yang diberikan oleh
peternak di daerah penelitian pada musim kemarau disaat sulit pakan. Daun
mahoni diakses dari pohon-pohon mahoni yang tumbuh di pekarangan yang
dimiliki peternak dan di tepi jalan. Untuk mendapatkan daun mahoni biasanya
peternak menggunakan alat bantu bambu yang di bagian ujungnya diberi sabit
atau bahkan memanjat untuk meraih daun yang berada di atas sehingga
membutuhkan waktu yang cukup lama dan menguras tenaga.
8. Daun Akasia (Acasia sp)
Daun akasia diakses oleh peternak dari pohon akasia yang tumbuh di lahan
pekarangan yang dimiliki oleh peternak dan dari lahan milik orang lain.
Terdapat keunikan untuk sumber pakan yang satu ini. Menurut para peternak di
daerah penelitian daun akasia bebas untuk diakses oleh para peternak di daerah
sekitar untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak mereka. Untuk mengambil
daun akasia yang terletak di atas pohon para peternak menggunakan alat bantu
yang berupa bambu dengan sabit di ujungnya, dengan tangga atau dengan cara
memanjat pohon akasia tersebut.
9. Pakan Kondisional
Pakan kondisional adalah jenis pakan yang diberikan oleh peternak pada
kondisi tertentu dan dengan tujuan tertentu. Pakan kondisional dalam penelitian
ini terdiri dari 26 jenis tanaman pakan selain 8 jenis pakan yang telah
disebutkan. Pakan kondisional diakses oleh peternak dalam kondisi tertentu,
tidak rutin, lokasi tergantung dari jenis pakan yang diberikan dan
mengaksesnya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan jenis tanaman
pakannya, akan tetapi pada umumnya peternak mengakses pakan tersebut
dengan mudah.
E. Frekuensi Pemberian Pakan Berdasarkan Jenis Pakan
Data frekuensi pemberian pakan sapi potong diperlukan guna melihat jenis
pakan yang di skor berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Data diambil dari
17 peternak responden dengan menggunakan prinsip data jenuh. Data frekuensi
commit
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Tabel 14. Frekuensi Pemberian Pakan Sapi Potong
No

Jenis pakan

1. Jerami Padi
2. R. Gajah (Penisetum purpureum)
3. Jerami Jagung
4. R. Alam (Native grass)
5. Jerami Kacang Tanah
6. D. Pisang (Musa sp)
7. D. Mahoni (Swietenia mahagony)
8. D. Akasia (Acasia sp)
9. Batang Pisang (Musa paradisiaca)
10. D.Singkong(Manihot utilissima)
11. Jerami Kacang Hijau.
12. D. Bayam (Amaranthus sp)
13. Jerami Kedelai.
14. Jerami Kacang Panjang.
15. D. Jambu (Anacardia Offinale)
16. D. Mangga (Mangifera indica)
17. D. Nangka (Artocarpus heterophyllus)
18. Lamtoro (Leucaena leucocephala)
19. D. Turi (Sesbania grandiflora)
20. K. Singkong (Manihot utilissima)
21. D. Wora-wari (Hibiscus schizopetalus)
22. D. Kluwih (Artocarpus camansi)
23. D. Bambu (Gigantochloa)
24. D. Dadap (Erythrina)
25. D. Munggur (Samanea saman)
26. D. Kepil (Stelechocarpus burahol)
27. D. Duwet (Eugenia cumini (L.) Decne)
28. D. Pepaya (Carica papaya)
29. D. B. Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis)
30. D. Ketela (Ipomea batatas)
31. D. Ganyong (Cordyline sp)
32. D. Johar (Cassia siamena)
33. D. Sono (Dalbergia latifolia)
34. D. Randu (Ceiba petandra)
35. D. Blimbing (Averrhoa carambola)
36. Kulit Pisang (Musa paradisiaca)
Sumber : Data Primer Terolah (2011)

Frekuensi Pemberian
Jumlah (x)
%
968
49,10
570
28,90
374
19,00
234
11,09
164
8,32
127
6,45
111
5,63
58
2,94
55
2,79
31
1,57
29
1,47
25
1,27
19
0,96
14
0,71
14
0,71
10
0,51
9
0,46
7
0,36
7
0,36
6
0,30
3
0,15
2
0,10
2
0,10
2
0,10
2
0,10
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05

Para peternak yang ada di lokasi penelitian memberikan pakan yang
berbeda-beda berdasarkan jenisnya, frekuensi pemberian pakannya dan jumlah
peternak yang menggunakan jenis pakan pakan tersebut, oleh sebab itu maka
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jenis pakan yang diberikan. Jumlah peternak berdasarkan jenis pakan yang
diberikan terdapat pada tabel 15 berikut :
Tabel 15. Jumlah Peternak Berdasarkan Jenis Pakan yang Diberikan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Jenis Pakan
Jerami Padi
R. Gajah (Penisetum purpureum)
Jerami Jagung
R. Alam (Native grass)
Jerami Kacang Tanah
D. Pisang (Musa sp)
D. Mahoni (Swietenia mahagony)
D. Akasia (Acasia sp)
Batang Pisang (Musa paradisiaca)
D.Singkong(Manihot utilissima)
Jerami Kacang Hijau
D. Bayam (Amaranthus sp)
Jerami Kedelai
Jerami kacang Panjang.
D. Jambu (Anacardia Offinale)
D. Mangga (Mangifera indica)
D. Nangka (Artocarpus heterophyllus)
Lamtoro (Leucaena leucocephala)
D. Turi (Sesbania grandiflora)
K. Singkong (Manihot utilissima)
D. Wora-wari (Hibiscus schizopetalus)
D. Kluwih (Artocarpus camansi)
D. Bambu (Gigantochloa)
D. Dadap (Erythrina)
D. Munggur (Samanea saman)
D. Kepil (Stelechocarpus burahol)
D. Duwet (Eugenia cumini (L.) Decne)
D. Pepaya (Carica papaya)
D. B. Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis)
D. Ketela (Ipomea batatas)
D. Ganyong (Cordyline sp)
D. Johar (Cassia siamena)
D. Sono (Dalbergia latifolia)
D. Randu (Ceiba petandra)
D. Blimbing (Averrhoa carambola)
Kulit Pisang (Musa paradisiaca)

Sumber : Data Primer Terolah (2011)
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Jumlah Peternak
(orang)
30
30
30
27
27
27
26
24
12
8
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Tabel 14 dan tabel 15 menunjukkan bahwa terdapat 36 jenis pakan yang
diberikan oleh 30 peternak dan dengan adanya syarat-syarat memberi skor untuk
melihat tingkat aksesibilitas (lihat pada halaman 20) maka didapatkan 8 jenis
pakan yang diskor yaitu jerami padi, jerami jagung, rumput gajah, rumput alam
(berbagai macam jenis rumput-rumputan), daun pisang, akasia dan mahoni. Pakan
batang pisang yang menempati rangking 9 dan jenis pakan lainnya merupakan
pakan yang tidak diberikan secara rutin, biasanya diberikan sebagai pakan
pengganti disaat peternak terdesak dalam penyediaan pakan seperti saat peternak
menghemat pakan atau bahkan peternak tidak memiliki stok pakan yang cukup,
sehingga tidak dimasukkan dalam proses pemberian skor. Alasan diambilnya 8
jenis tanaman pakan yang diskor juga mengacu pada analisis data selanjutnya dan
pengerucutan masalah terkait dengan fenomena yang terjadi di lapangan pada
suatu usaha peternakan sapi potong khususnya di daerah pertanian lahan kering
pada musim kemarau.
F. Hasil dan Analisis Skoring
1. Skor Aksesibilitas Berdasarkan Jenis Pakan Ternak
Hasil yang diperoleh dari pemberian skor aksesibilitas sumber pakan ternak
berdasarkan jenis pakan ternaknya adalah seperti tabel 16 berikut:
Tabel 16. Skor Aksesibilitas Pakan Ternak
No

Skor
jenis pakan

1 Jerami padi
2 Rumput gajah
3 Jerami jagung
4 Rumput alam
5 J. kacang tanah
6 Daun pisang
7 Daun mahoni
8 Daun akasia
Jumlah skor
Skor maksimal
Rata- rata skor

Asal
Pakan
3
30
30
27
27
25
14
14
170
221
0,77

Jarak
Ketersedan
waktu
Pemberatadiaan
jumlah
waktu
pencarian
lian
rata
Tenaga
tempuh
Pakan
13
21
20
9
66
2,20
26
30
30
28
144
4,80
26
30
30
27
143
4,77
25
27
25
27
131
4,85
23
27
3
27
107
3,96
21
27
24
27
124
4,59
14
26
14
26
94
3,61
14
24
12
24
88
3,67
162
212
158
195
897
32,45
221
221
221
221
1105
0,73
0,96
0,71
0,88
4.05

Sumber : Data Primer Terolah commit
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2. Skor Aksesibilitas Berdasarkan Asal Pakan
Rata-rata skor yang diperoleh untuk mengukur kemudahan berdasarkan
parameter asal pakan adalah 0,77 dari skor maksimal 1 (skor maksimal tiap
parameter). Hal ini mengindikasikan bahwa skor aksesibilitas berdasarkan asal
pakan adalah mudah. Hal itu disebabkan karena pakan yang digunakan untuk
mencukupi kebutuhan ternak adalah berasal dari lahan sendiri baik berupa
pekarangan, sawah dan tegalan yang dikelola peternak untuk bercocok tanam
berbagai komoditas tanaman pangan dan pakan ternak. Pakan selama musim
kemarau diperoleh dari lahan orang lain, lahan komunal dan membeli terjadi
pada jenis pakan tertentu (contoh: pembelian pakan hanya terjadi pada pakan
jerami padi karena sebagai pakan pokok ternak sapi potong pada musim
kemarau) sehingga sesuai dengan pendapat Ruswendi (2004) yang menyatakan
bahwa pada umumnya peternak telah mengupayakan agar lahannya tetap
diolah sepanjang tahun dengan menerapkan pola tanam maksimal guna
mencukupi kebutuhan petani pemilik lahan.
3. Skor Aksesibilitas Berdasarkan Jarak Dan Waktu Tempuh
Rata-rata skor yang diperoleh untuk mengukur kemudahan berdasarkan
parameter jarak dan waktu tempuh adalah 0,73 dari skor maksimal 1 (skor
maksimal tiap parameter). Hal ini mengindikasikan bahwa skor aksesibilitas
berdasarkan jarak dan waktu tempuh adalah mudah. Jarak dan waktu tempuh
dalam proses pencarian pakan ternak yang dilakukan oleh peternak juga
mendukung hasil akhir penelitian, hal ini disebabkan karena untuk mencapai
lokasi asal sumber pakan tidak jauh dan tidak membutuhkan waktu yang lama
untuk mencapai lokasi dan didukung sarana atau media transportasi yang
dimiliki dan digunakan oleh peternak. Kemudahan dalam mencapai lokasi
pakan ternak disebabkan karena perbedaan media transportasi yang digunakan
oleh peternak dan medan yang dilalui oleh para peternak sehingga sesuai
dengan pendapat Miro (2005) yang menyatakan bahwa tingkat aksesibilitas
wilayah bisa diukur berdasarkan pada beberapa variabel yaitu ketersediaan
jaringan jalan, jumlah alat transportasi, panjang jalan, lebar jalan, dan kualitas
commit to user
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4. Skor Aksesibilitas Berdasarkan Ketersediaan Tenaga Kerja
Rata-rata skor yang diperoleh untuk mengukur kemudahan berdasarkan
parameter ketersediaan tenaga kerja adalah 0,96 dari skor maksimal 1 (skor
maksimal tiap parameter). Hal ini mengindikasikan bahwa skor aksesibilitas
berdasarkan ketersediaan tenaga kerja adalah mudah. Ketersediaan tenaga yang
dimiliki oleh peternak juga mendukung hasil akhir penelitian dalam mengakses
pakan. Dari hasil penelitian, sebagian besar peternak memiliki tenaga dalam
mengakses pakan disebabkan karena peternak di musim kemarau tidak banyak
beraktifitas dalam bercocok tanam di lahan yang mereka miliki sehingga tidak
terlalu banyak mengeluarkan tenaga untuk menggarap lahan dan peternak lebih
berkosentrasi pada usaha ternak mereka. Tidak adanya tenaga yang cukup
untuk mengakses pakan yang terjadi pada peternak disebabkan karena faktor
usia peternak, jenis kelamin, dan mata pencaharian utama peternak sehingga
peternak merasa tidak memiliki tenaga untuk mengakses pakan dan cenderung
memilih untuk membeli pakan atau memberi jenis pakan lain yang
membutuhkan tenaga lebih sedikit untuk mengaksesnya.
5. Skor Aksesibilitas Berdasarkan Waktu Pencarian Pakan
Rata-rata skor yang diperoleh untuk mengukur kemudahan berdasarkan
parameter waktu pencarian pakan adalah 0,71 dari skor maksimal 1 (skor
maksimal tiap parameter). Hal ini mengindikasikan bahwa skor aksesibilitas
berdasarkan waktu pencarian pakan adalah mudah. Waktu pencarian pakan
yang masih tergolong normal seperti ketika ada pakan juga mendukung hasil
akhir penelitian. Peternak tidak membutuhkan waktu yang lama hingga
mencapai 2 kali lipat waktu normal disebabkan karena dalam mengakses
pakan, peternak mempertimbangkan waktu yang dimiliki untuk memperoleh
hasil yang semaksimal mungkin. Para peternak juga mencari pakan di lokasi
yang telah direncanakan sesuai dengan waktu panen (siklus panen) untuk jenis
tanaman pakan ternak yang ingin diberikan. Kesulitan yang ada dalam proses
pencarian pakan hingga membutuhkan waktu yang lebih lama sampai 2 kali
lipat disebabkan karena peternak sudah tidak memiliki persediaan tanaman
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pakan baru atau mengumpulkan pakan yang belum siap panen sedikit demi
sedikit yang tentunya akan membutuhkan waktu pencarian yang lebih lama.
6. Skor Aksesibilitas Berdasarkan Pembelian Pakan
Rata-rata skor yang diperoleh untuk mengukur kemudahan berdasarkan
parameter pembelian pakan adalah 0,88 dari skor maksimal 1 (skor maksimal
tiap parameter). Hal ini mengindikasikan bahwa skor aksesibilitas berdasarkan
waktu pembelian pakan adalah mudah. Secara umum para peternak tidak
membeli pakan dalam menyediakan pakan untuk ternaknya, pembelian hanya
terjadi pada jenis pakan jerami padi yang dianggap merupakan pakan pokok
bagi ternak sapi di daerah penelitian. Para peternak di daerah penelitian
memilih untuk bertahan dengan memberikan pakan seadanya yang tersedia di
lingkungan sekitar mereka disamping itu para peternak juga mengantisipasi
sulitnya dan mahalnya harga pakan pada musim kemarau dengan cara
memaksimalkan potensi lahan mereka untuk membudidayakan pakan ternak.
Banyaknya pakan alternatif juga memicu peternak untuk tidak membeli pakan
ternak.
7. Skor Aksesibilitas Secara Keseluruhan
Gambaran

kemudahan

dalam

mengakses

sumber

pakan

ternak

berdasarkan perhitungan seluruh parameter dalam penelitian yang meliputi asal
pakan, jarak dan waktu tempuh lokasi sumber pakan, pembelian pakan,
ketersediaan tenaga yang dimiliki peternak dan waktu pencarian adalah sebagai
berikut :

Hasil skor total yaitu 4,05 maka dapat disimpulkan bahwa kemudahan
dalam mengakses sumber pakan berdasarkan kriteria kemudahan menurut
Riwidikdo (2008) adalah mudah. Kriteria mudah disimpulkan atas dasar skor
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diantaranya adalah karena para peternak mempertimbangkan kemampuannya
dalam beternak sapi potong dan para peternak di daerah penelitian berpendapat
bahwa mereka masih mampu untuk memelihara ternak sapi potong dalam
jumlah 2-3 ekor karena peternak berasumsi bahwa lahan yang mereka miliki
masih mampu untuk mencukupi penyediaan pakan ternak mereka sehingga
peternak tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak untuk pembelian
pakan. Disamping itu, pemeliharaan ternak sapi pada masyarakat desa secara
tradisional bersifat tabungan, pekerjaan sampingan, secara tidak langsung
sebagai bentuk usaha peternak dalam pemanfaatan limbah pertanian.
Kondisi jalan di daerah penelitian sebagian besar sudah baik yaitu berupa
jalan aspal dan jalan konblok/semen sehingga akan mempermudah petani
dalam mengakses pakan sehingga sejalan dengan pendapat Bintarto (1989)
yang menyatakan bahwa salah satu variabel yang dapat digunakan untuk
melihat apakah tingkat aksesibilitas itu tinggi atau rendah adalah banyaknya
sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut. Semakin banyak sistem
jaringan yang tersedia pada daerah tersebut maka semakin mudah aksesibilitas
yang didapat begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat aksesibilitas yang
didapat maka semakin sulit daerah itu dijangkau dari daerah lainnya.
Kondisi topografi daerah penelitian seperti yang telah disebutkan pada
kondisi topografi lokasi penelitian (lihat halaman 25) memperkuat tingginya
aksesibilitas dalam menjangkau sumber pakan sehingga sejalan dengan
pendapat Sumaatmadja (1988) bahwa faktor yang mempengaruhi fungsi
rendahnya aksesibilitas salah satunya adalah topografi, sebab dapat menjadi
penghalang bagi kelancaran untuk mengadakan interaksi di suatu daerah.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas
sumber pakan ternak sapi potong di daerah pertanian kering pada musim kemarau
pada peternak tradisional yang memiliki ternak sapi sebanyak 2-3 ekor berdasarkan
asal sumber pakan, jarak dan waktu tempuh, pembelian pakan, ketersediaan tenaga
dan waktu pencarian pakan di Desa Kemejing Kecamatan Semin Kabupaten
Gunungkidul adalah mudah dengan skor kemudahan sebesar 4,05.

B. Saran
Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui aksesibilitas sumber
pakan dilihat dari parameter yang lain agar lebih rinci dan akurat, penelitian
aksesibilitas dengan teknik skoring yang berbeda, dan mengenai jumlah (kuantitas)
dan kualitas pakan yang diberikan oleh peternak sapi potong agar terdapat standart
yang lebih baik dalam penentuan skor.

commit to user
44

