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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Sapi potong merupakan salah satu sumber daya penghasil daging yang 

memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki arti penting dalam kehidupan 

masyarakat. Ternak sapi dapat menghasilkan berbagai macam kebutuhan seperti 

bahan makanan yang berupa daging dan hasil ikutan lainnya seperti kotoran ternak 

yang dapat digunakan sebagai pupuk kandang, kulit, dan tulang (Sudarmono,2008). 

Pengembangan usaha sapi potong dapat dilakukan dengan melihat aspek teknis dan 

teknologi yang dapat dilihat melalui studi kasus di lapangan (Priyanto, 2011). Usaha 

sapi potong juga tidak terlepas dengan dunia pertanian karena pakan untuk sapi 

potong dapat berasal dari limbah hasil pertanian.  

 Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan 

bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Tujuan utama 

pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan 

pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak 

lingkungan (Mayrowani,2012). Padi merupakan salah satu tanaman yang dapat 

dibudidayakan secara organik. Cara bertanam padi organik pada dasarnya tidak 

berbeda dengan bertanam padi secara konvensional (non organik) (Andoko, 2010). 

Perbedaan untuk bertani padi organik dan biasa terletak pada input yang digunakan 

pada pertanian padi organik memanfaatkan hasil alam sebagai pupuk dan pestisida 

alami, sehingga menghasilkan output yang alami, sehat dan ramah (Suardi, 2002). 

Petani peternak di pedesaan umumnya merupakan petani peternak kecil dan 

menjadikan usaha ternak sapi potong sebagai pendamping usaha pertanian yang 

dilakukan sehingga terbentuk integrasi tanaman ternak.  

 Model integrasi tanaman ternak yaitu memanfaatkan aspek dari tanaman 

pertanian dan ternak untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ciri utama integrasi 

tanaman ternak adalah adanya sinergisme atau keterkaitan yang saling 

menguntungkan antara tanaman dan ternak. Petani memanfaatkaan limbah kotoran 

ternak menjadi pupuk organik untuk tanamannya, kemudian memanfaaatkan limbah 

pertanian sebagai persediaan pakan ternak (Reijntjes et al., 1999). Beberapa petani 

belum menggunakan sistem integrasi tanaman ternak karena terdapat faktor-faktor 
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tertentu seperti kurangnya pengetahuan sehingga sulit untuk mengadopsi inovasi 

suatu teknologi. 

 Menurut Khasanah (2008), adopsi inovasi dapat diartikan sebagai penerapan 

atau penggunaan suatu ide, alat-alat, atau teknologi baru yang disampaikan berupa 

pesan komunikasi. Cepat tidaknya mengadopsi inovasi bagi petani sangat tergantung 

kepada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berasal dari lingkungan luar 

dan internal berasal dari dalam diri peternak. Adopsi inovasi bagi seorang peternak 

berkaitan dengan faktor internal antara lain yakni karakteristik demografi peternak 

yang terdiri atas umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, intensitas 

penyuluhan yang diterima, serta keberanian mengambil resiko (Soekartawi, 2008). 

Menurut Waldi et al.,(2019) faktor eksternal antara lain interaksi dengan penyuluh, 

dukungan tokoh masyarakat, keterlibatan dalam kelompok tani, media informasi dan 

komunikasi, dan peran pemerintah.  

 Karakteristik sosial demografi adalah ciri yang menggambarkan perbedaan 

masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, suku 

bangsa, pendapatan, jenis keluarga, status pernikahan, lokasi geografi, dan kelas 

sosial (Kotler dan Armstrong, 2001). Variabel karakteristik demografi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, 

pengalaman beternak, dan pekerjaan utama. Nilsson (2005) berpendapat bahwa 

variabel demografi mempengaruhi pengadopsian teknologi baru. 

 Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang memiliki geografis persawahan 

dan ladang yang cocok untuk mengembangkan sistem integrasi padi ternak karena 

banyak terdapat kelompok tani di daerah tersebut. Kelompok tani adalah sekumpulan 

orang-orang tani atau petani, yang terdiri atas petani dewasa pria atau wanita maupun 

petani taruna atau pemuda tani yang terikat secara informal dalam suatu wilayah 

kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan 

pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani (Setiana, 2005).  Kecamatan Mojosongo 

memiliki luas panen padi sebesar 1.725 ha dan jumlah sapi sebanyak 3.900 ekor yang 

dibagi menjadi 13 desa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2020). Berbagai 

faktor pembatas dalam penerapan sistem integrasi padi ternak belum menyebar 

secara menyeluruh ke setiap wilayah. Peternak sebagai kunci keberhasilan usahanya 
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harus mampu menyerap informasi yang ada. Informasi merupakan faktor yang 

penting dalam pengkayaan pengetahuan peternak (Tomatala, 2004). 

 Berdasarkan pada kondisi diatas penulis ingin menganalisis perbedaan 

karakteristik demografi yang dapat mempengaruhi adopsi inovasi integrasi sapi 

potong dan padi organic pada kelompok tani padi organic di Kecamatan Mojosongo, 

Kabupaten Boyolali.  

B. Rumusan Masalah 

Adopsi inovasi merupakan suatu penerapan ide, atau teknologi baru yang di 

terapkan oleh seseorang.  Proses adopsi inovasi adalah bahwa peternak bukan hanya 

sekedar tahu tetapi sampai benar-benar dapat melaksanakannya atau menerapkannya 

dengan benar. Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan respon penerimaan 

adopsi inovasi ialah karakteristik demografis peternak. Karakteristik demografis 

peternak merupakan ciri yang menggambarkan perbedaan masyarakat berdasarkan 

usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, suku bangsa, pendapatan, jenis 

keluarga, dan lokasi geografis.  

Sistem integrasi padi-ternak merupakan salah satu upaya meningkatkan 

pendapatan petani, melalui peningkatan produksi padi yang diintegrasikan secara 

sinergis dengan pemeliharaan ternak sapi. Sistem inetgrasi sapi potong dan padi 

organic termasuk inovasi yang bisa diasopsi oleh masyarakat. Pola integrasinya 

adalah memanfaatkan jerami padi untuk pakan sapi dan kotoran sapi untuk pupuk 

tanaman. Terkait hal tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana karakteristik demografis peternak sapi potong dan petani padi organic 

di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali? 

2. Apakah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi intergrasi sapi 

potong dan padi organic pada kelompok padi organic di Kecamatan Mojosongo, 

Kabupaten Boyolali? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasi karakteristik demografis peternak sapi potong dan petani padi 

organik di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi integrasi sapi 

potong dan padi organic pada kelompok tani padi organic di Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali.  
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