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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sub sektor peternakan merupakan bagian integral bidang pertanian,

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat petani

pada umumnya dengan melalui usaha peningkatan produksi peternakan baik

kuantitas maupun kualitasnya. Keberhasilan pembangunan sub sektor

peternakan akan membawa dampak terutama dalam rangka memenuhi

kebutuhan pangan asal hewani bagi masyarakat yang dirasa terus meningkat

dan meningkatkan kualitas pangan serta perbaikan gizi masyarakat.

Usaha dalam mewujudkan hal tersebut di atas, maka salah satu

kebijakan yang telah ditempuh pemerintah adalah memberikan perhatian pada

pengembangan usaha sapi perah. Hal ini dapat diketahui dengan berbagai

regulasi yang telah ada baik dari hulu maupuan hilir. Meski demikian,

perkembangan usaha sapi perah di berbagai daerah masih saja terbelit dengan

bermacam kendala, dimana salah satunya adalah kendala dalam efisiensi

faktor produksi.

Soekartawi (2003) menyatakan bahwa faktor produksi tenaga kerja

merupakan faktor produksi yang penting dan perlu  diperhitungkan dalam

proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan saja dilihat dari tersedianya

tenaga kerja tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja. Pada umumnya

dalam pemeliharaan sapi perah peternak melibatkan seluruh anggota

keluarga. Usaha ini merupakan usaha sampingan dan kepala keluarga

memiliki pekerjaan pokok, dan oleh karena itu tidak dapat mencurahkan
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seluruh waktu untuk mengelola ternak, maka pengelolaan sapi perah menjadi

bagian pekerjaan anggota keluarga lain terutama anak peternak (pemuda tani)

yang relatif memiliki waktu luang lebih banyak.dan masa depan yang lebih

menjanjikan.

Kegiatan usaha produktif sub sektor peternakan senantiasa melibatkan

anak dalam pelaksanaan usahatani, terutama usahatani keluarga. Upaya

melibatkan anak dalam kegiatan usahatani-ternak merupakan salah satu upaya

peningkatan keamanan ekonomi keluarga dan efisiensi pemanfaatan

sumberdaya lokal serta meningkatkan kemampuan anak dalam kegiatan

sektoral. Keterlibatan anak dalam kegiatan usahatani-ternak merupakan salah

satu upaya meningkatkan kekuatan nilai input yang disumbangkan dalam

proses produksi dan proses pengambilan keputusan. Sehingga diharapkan

anak akan menjadi penerus pelaksana seluruh kegiatan usahatani sapi perah

yang diwariskan dengan pengelolaan lebih baik.

Kemauan untuk meneruskan usahatani yang digeluti keluarga oleh

seorang pemuda tani sangat tergantung pada pandangan atau persepsinya

terhadap usahatani yang dilakukan. Baik dalam bentuk capaian keuntungan

sebagai hal yang paling dicari dalam usahatani, maupun capaian efisiensi

usaha yang dilaksanakan oleh orang tuanya. Persepsi seorang pemuda tani

terhadap pelaksanaan agribisnis ternak sapi perah ditentukan oleh

pengetahuan, pengalaman dan keterlibatannya dalam pelaksanaan agribisnis

sehari-hari. Pengalaman dalam menerapkan agribisnis masa lampau serta

adanya ide atau informasi baru yang diterima akan menentukan persepsi dan

sikap seseorang terhadap suatu yang akan datang. Hal ini sesuai dengan



3

pernyataan Rogers dan Shoemaker (1971) bahwa persepsi seseorang tentang

sesuatu ide sangat dipengaruhi oleh faktor internal individu dan faktor

eksternal yang berada disekitar aktivitas agribisnis ternak sapi perah itu

sendiri. Faktor internal adalah segala hal yang berasal dari individu itu sendiri

yang antara lain mencakup umur, tingkat pendidikan, pengalaman, tingkat

keterlibatan dalam usahatani eksternal serta berbagai hal yang muncul dari

dalam diri individu. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan

sekitar yang antara lain dapat berupa aktivitas yang dilakukan dalam

kelompok dan keikutsertaan dalam berbagai diskusi, penyuluhan dan bahkan

mungkin keterlibatan dalam pengambilan keputusan bersama dalam

kelompok.

Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu merupakan salah satu

sentra peternakan sapi perah rakyat yang hingga saat ini masih mampu

bertahan, karena mayoritas penduduk desa memiliki usaha sampingan

beternak sapi perah. Beberapa kondisi yang memungkinkan kedaan tersebut

antara lain adalah kondisi daerah yang dingin, ketersediaan pakan yang

mencukupi, terjaminnya kebutuhan air yang merupakan kebutuhan dasar

dalam usaha sapi perah serta berbagai kemudahan pelayanan yang diberikan

oleh koperasi sebagai wadah peternak dalam memenuhi kebutuhan usahatani.

Keadaan itu didukung oleh adanya kelompok-kelompok peternak sapi perah

sebagai media untuk saling belajar antar anggota maupun wahana difusi

inovasi. Dengan demikian pengetahuan, keterampilan dan sikap petani

terhadap usaha sapi perah keluarga semakin meningkat dan dapat membawa

kesejahteraan bagi peternak.
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Berbagai faktor pendukung usaha agribisnis sapi perah yang telah ada

di Desa Junrejo agaknya belum mampu menjadikan usaha tersebut sebagai

maskot keluarga, sehingga terkesan masih diusahakan dengan cara relatif

tradisional. Jika hal tersebut dibiarkan, maka sangat mungkin para pemuda

tani anak peternak tidak akan mau meneruskan usahatani keluarganya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang

persepsi pemuda tani anak peternak sapi  perah di Desa Junrejo, Kecamatan

Junrejo Kota Batu terhadap agribisnis yang di lakukan oleh orangtuanya.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:

a. Bagaimana persepsi pemuda tani terhadap pelaksanaan agribisnis sapi

perah rakyat di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

b. Faktor-faktor apa yang berhubungan dengan persepsi pemuda tani

terhadap pelaksanaan agribisnis sapi perah rakyat di Desa Junrejo

Kecamatan Junrejo Kota Batu.

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan persepsi pemuda tani terhadap pelaksanaan

agribisnis sapi perah rakyat di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan

mempengaruhi persepsi pemuda tani terhadap pelaksanaan agribisnis sapi

perah rakyat di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
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1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk menentukan

bagaimana strategi yang harus ditempuh dalam upaya meningkatkan

persepsi yang baik bagi pemuda tani terhadap pelaksanaan agribisnis sapi

perah rakyat di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

b. Bagi para penyuluh, bermanfaat untuk menentukan langkah penyuluhan

yang bisa menarik petani peternak untuk berperan serta dalam

pelaksanaan program penyuluhan.

c. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan informasi kepada

yang berhubungan dengan bidang pengembangan sumberdaya manusia

yang bergerak dibidang agribisnis ternak sapi perah.


