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PERILAKU EKONOMI RI]MAHTANGGA PETEBNAK SAPI
DI KECAMATAIY TOMPASO

. Femi H. Et5,'l

Fakultas Peternaken universitas sam Raturangi Manado, 9sI 15.

ABSTRAK

Karakter utama nrmahtangga pe0ernak di
Tgmpaso menunjukkan;*l- t"r*t
adalah usaha sampingan U"**';
febanyakan dikerj-akan oleh ilr*L
keluarga. Kemampuan rumahtarLgap"qt peternak sapi dalam meningkarlL
produksi ternak sebagai -sumber

pendapatan diteutukan oleh faktor internal
raupun eksternal rumahtangga. Dalam
beqproduksi temak sapi arerup"t*
p"riluku rumatrtangga petornak r"Uug"i
produsen dalam altivitas ekonoii.
Rumahtangga sebagai proeus"n A"t"*
upaya meningkatkan produktivitas ternaksapi- dengan tujuan peninffi
Fleptu peningkatan p*'aup"tln ini
:erl(altan dengan peningkatan konsumsi.

:,1ryi ,i"gsi pendapatan yangoperoteh rumahtangga maka 
- 

"dikecenderungan peninffatan p".g"fr".*untuk konsumsi. - produtsi" *,dipengaruhi oleh o"nr-,r,rr. ,.T*
prod,Isr *.d; rffi%, -H::
Permintaan input tergantoog tirgu lnrut
dan harga ouput. AtoU.i"t"n il n-"'J
lelgantu$ pada produksi t"-i*, tuis
PT dan pendapatan rumahtansea.pendapatan yang diperoleh bersuri6'er
oan usahatani, usaha ternah usaha lain
maupln sebagai buruhtani. Sedanslenpengeluaran rumahtangg" Jain
l:is*Pls. pada pendafatan van;orperoleh juga tergantung pada struk#
oemograti rumahtangga.

Kata Kunci: perilaku, Rumohtanggo,
Usaho Ternak Sapi oo--'

, ABSTRACT

ECONOMIC BEHAVIOR OF
HOUSEHOLD CATTLE FARMER INTOMPASO DISTRICT. Especiat
character of household cattle ftrmer in
Tompaso show the frrning cattle is non
especial effort forfamrer amity. Ability
of household of fr.rmer caftle increase
product livestock :!s earnings source
determined by internal and extirat frctor
household. In productive of farming cattle
represent the behavior of hotrsehold
Sqer as producer in economic 

"rurrtyThe household as producer in the increaie
of productivity of cattle as the object for
increase of income. lncrease of tli.
income go together the increase of
consumption. lncome increasing causing
tend of household to implove ,h"
expenditure consume. produce the catUe
influenced by input use produce and also
rabour mput. Demand for input depended
o.! nrig of input and price ouput. i-Uou.
{locatiog depend on cattle p.oAu"tior,
farm and income of householA. S*r*.f
ingome,ls farnL fanning of *tU", 

-"f"rt
other. 

-White expenditire .f hour;hoH
oepend on income and structure of
demogr4phy household.

Kqtwords: Economic behavior,
Hoasehold cattle farmer, fonposi
district

PENDAIIULUAN

Penelitian spesifik terhadap
model ekonomi rumahtanggu 

"onlterryk apakah usaha ternak *-*ir*.iu
(sapu kambing dan domba), t"rrrt

' Jurusan Sosial Ekonomi peternakan
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bati, 
-ternak unggas blu-- banyak rumahtangga dan anggotanya.

dalam penelitian Ariyanto 20M; Zatrani, ZOC4 dan

yang telah banyak dilakukan adalah dipenuhi dari 
- konsumsi pangan

penelitian pada level usaha ternaknya mauplro non pangar
bukan level rumahtangga. pada level Beberapa penelitian yang
rumahtangga dipelajari bahwa dilakukan i"rnua.p rumahtangga
rumahtangga berfungsi sebagai pengusaha industri bertujuan untukproduryn sekaligus konsumen dan mempelajari keputusan 

"Lo*r"i 
y-g

peny-ed-ta tenaga kerja selama ini m0liputi 
- 

alokasi waktu [".ia
penelitian yang dilakukan mempelajari pendapatan dan pengeluaran
secara spasial dari sisi produksi rurnahtangga pengusaha dan-pekerja
ataupun konsumsi rumahtangga. yang (Nugraludi )oor; Negoro,' 2003;

rumahtangga petani peternak sapi Elistiawaty, 2005). Berbeda dengan
adalah karakteristk usaha ternak dari peneliti-peneliti di atas, Syukur (2002)
tahun ke tatrun tidak mengalami mencoba menganalisis keberlanjutan
perkembangan Usaha ini dikelola dan perilaku ikonomi peserta skim
gleh rumahtangga dan anggotanya kredit rumahtangga 

"ri:ki* untukd"1gT sjstem pemeliharaan masih mengetahui peluans kerja zananr
tradisional. Padahal^usaha ternak sapi eoo+l menganalisisnya dengan
merupakan atternatif usaha yang dapat -"ogg.routan mdel logit yangdikembangkan dan tiaat didasarkan pada fungsi "kumulatif
membuhrlrkan areal yang besar. Iogistik.
Apalagi dengan adanya masalah suprapto (2001) nrenganalisis
pengalihan lahan pertanian menjadi perilaku eiconomi -r*ntr,igg" dilahan pemukimarL maka usaha ternak iri* luyu terhadap 30 rumahtanggasapi tersebut dapat dimanfaatkan petani yang mengelola kakao.sebagai usaha rurnahtangga untuk Ambarsari lioos; juia nremperajari
menullang pendapatan. usahatani pekebun iuiuo tufi romistudi-studi ekonomi berbeda &.rgun suprapto. Andriati
.*ryhtrygga yaog dilakukan secara (2003) dan Anwar fzoos) mempelajari
keseluruhan adalah untuk rnempelajari aktivitas ekonomi rumahtangga petaniaktivitas rumahtangga. Aktivitas padi dilokasi yang ""berbeda.
rumahtangga mencakup aktivitas ^s"o*gt 

un Sawit lrll:1"aan Kusnadiproduksi, konsumsi dan pengalokasian (2005t mempelajar i murtiofipur.
tenaga keda. Aktivitas produksi dalam penelitian*'*tt*giu iiuitl*. o"** rurnahtangga I31"L" ff#mf,pengalokasian tenaga kerja keluarga oleh Ngqi;gweni dan Delgado (2003)rnaupun luar keluarga. Al*tivitas di provinsi ir*popo.produksi tersebut dilakukan untuk Seperti pada studi_studimenghasilkan pendapatan baik rumahtangga industri, rurnahtanggapendapatan dalam usaha rumahtangga usahatani juga b";"jr* untukmaupun di luar usaha -rumahtangga. mempelajari- -keputusan 

ekonomi
Pendapatan yang diperoleh digunakan *"ri,t*gga produksi, konsumsi danuntuk memenuhi kebutuhan arokasi *ur,.to kerja. produksi yang
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diamati merupakan jumlah produksi
usahatani (Suprapto, 2001; Andriati"
20A3; Ambarsari, 2005; dan Anwar,
2005), nelayan (Muhammad, .20A2)
dan ternak yang dihasilkan oleh
anggota rumahtangga. Rumahtangga
petanl nelayan dan peternak berusaha
mengalokasikan semua tenaga kerja
keluarganya (pn4 wanita dan anak)
(Suprapto, 2001; Hendayana dan
Togatorop, 2003) unhrk rnenambah
pendapatan mereka Rumahtangga
mengkombinasikan beberapa input
dalam proses produksi usahataninya.
Input yang digunakan dalam usahatani
tanarnan pangan diantaranya bibit,
pupuk, pestisida tenaga kerja
(Suprapto, 2001; Andriati, 2003;
Ambarsari, 20A5, Anwar, 2005 dan
Kusnadi,2005).

Studi-sttrdi yang dilakukan
terhadap rumahtangga peternak di atas
semuanya berkaitan dengan
produktivitas usaha ternak. Seperti
telah dikemukakan sebelumnya bahwa
dalam teori ekonomi rumahtangga
menyangkut peran rumahtangga
sebagai produsen, konsumen maupun
penyedia tenaga kerja Diantara studi-
studi tersebut, salah satu studi yang
dilakukan di luar Indonesia yaitu oleh
Dutilly-Diane (2003) yang
mempelajari ekonomi rumahtangga
petani peternak berkaitan dengan
peran rumahtangga sebagai produsen,
sekaligus sebagai konsumen.

Karakteristik rumahtangga
peternak sapi di Kecamatan Tonrpaso
selain melakukan kegiatan pertanian
seperti perkebunan, menarurm padi,
palawija dan tanaman musiman
lainnya juga beternak sapi. Namun
karakter utama rumalrtangga peternak
menunjukkan usaha ternak adalah
usaha sampingan keluarga yang turun

ISSN 0852-2626

temurun dan kebanyakan dikerjakan
oleh anggota keluarga. Penggunaan
tenaga kerja anggota runr,ahtangga
dalam mengelola usaha temak
dilaksanakan secara bergantian dan
tidak dibatasi secara khusus. Dalam
hal ini berpeluang untuk
memanfaatkan seluruh anggota
rumfitangga dalam usaha sampingan
tersebut, sehingga jumlah unit usaha
dan tenaga kerja yang terserap tidak
mengalami variasi dari tahun ke tahun-
Karakter lain yang sangat
mempengaruhi usaha ternak adalah
modal usaha tidak memadai untuk
pengembangan usaha

Tenaga kerja anggota keluarga
dialokasikan untuk bekerja pada usaha
ternak dan usahatani diantaranya
usahatani tanaman perkebunan,
tanaman pangan dan tanaman lainnya.
Dalam usaha ternak sapi, tenaga kerja
keluarga dialokasikan untuk memberi
pakan, memandikan ternak dan
memindahkan ternak dari satu tempat
ke tempat yang tain. Bila terjadi
kekurangan pakan berupa rumput atau
jerami maka peternak sapi dan
anggota keluarganya mencari rumput
di tempat lain yang jauh dari lahan
pertaniannya.

Kemampuan rumahtangga
peternak sapi dalam meningkatkan
produksi ternak sebagai sumber
pendapatan ditentukan oleh faktor
internal rnaupun eksternal
rurnahtangga. Faktor internal
dimaksud diantaranya luas tahan,
skala ternak, bibit, pakar\ jumlah dan
kualitas tenaga kerjq modal serta
penguasaan tehnologi. Juga termasuk
umur, pengalaman, pendidikan formal
maupun pendidikan inforrnal
(penyuluhan). Sedangkan faktor
eksternal adalah kebijakan pemerintah

25t
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seperti penyediaan infrastruktur dan
regulasi terhadap output dan input
produksi ternak.

Fenomena-fenomena seperti
dijelaskan di atas merupakan pbrilaku
rurnahtangga peternak sebagai
produsen dalam aktivitas ekonomi.
Rumahtangga sebagai produsen dalam
upaya meningkatkan produktivitas *

ternak apakah sebagai ternak potong
atau ternak kerja dengan tujuan
peningkatan pendapatan. peningkatan
pendapatan ini berkaitan dengan
peningkatan konsumsi. Semakin tinggi
pendapatan yang diperoleh
rurnahtangga maka ada kecenderungan
peningkatan pengeluaran untuk
konsumsi. Walaupun peningkatan
pendapatan juga sangat berkaitan

lengan h*gu output maupun harga
input.

Berdasarkan latar belakang dan
pemikiran di atas, perlu dilakukan
penelitian terhadap perilaku ekonomi
rumahtangga peternak sapi di
Kecamatan Tompaso. penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perilaku
rumahtangga dalam berproduksi,
perilaku rumahtangga dalam
penggun um input, perilaku
rurnahtangga dalam mengalokasikan
tenaga keda keluarg4 luar keluarga
dan tenaga kerja ternak sapi, perilaku
rumahtangga dalam pengeluaran
untuk konsumsi serta perilaku dalam

memperoleh pendapatan dari ,ilE*
taoi dan usaha ternak.

MATERI DAIY METODE
PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan I
Kecamatan Tompaso dengan ffio&
survey. Data yang digpnakao adr,lr
data primer dan data sekunder. Ilt
primer diperoleh dengan cn
wawancara terhadap petani peterd
sapi. Sedangkan data sehmtu-
diperoleh dari instansi-instansi 14
terkait dengan penelitian ini.

Desa Tempok dan desa Torm
sebagai desa sampel ditentuh
secara purposive sampling yaitu dcs
yang mempunyai populasi ternak sef
terbanyak. Responden ditentutr
secara random sampling terhada
petani peternak sapi yang memifi
jumlah ternak 2 ekor dan p€rd
menjual ternak sapi. Jumhl
rurnahtangga sebagai sampel d4d
dilihat pada Tabel l.

Variabel yang diukur rta[rrn
penelilian ini adalah produksi sqi"
penggunaan input dalam usaha t ili
dan usaha temak sapi, alokasi tmgr
kerj4 pengeluaran untuk konsumi
dan pendapatan rumahtangga Unffi
menjawab tujuan penelitiaq ddr
yang diperoleh dianalisis seceir
deskripif yaitu berupa gambaa
umum dan tabulasi.

Tabel 1. Jumlah Rumahtangga Sampel di Kecamatan Tompaso

Nama Desa Jumlah R
Tempok
Toure

34
22Total



HASIL DA}I PEMBAHASAIY

Produksi
Produksi berdasarkan teori

ekonomi merupakan suatu 'proses

menghasilkan produk dengan c,ara
mengkombinasikan input lahan,
tenaga kerja dan modal. Rumahtangga
peternak sapi dalam menghasilkan
berbagai komoditas pertanian
menggunakan berbagai irp.rt.
Berbagai komoditas yang dihasilkan
diantaranya komoditas berasal dari
usaha temak sapi. Dalam usaha ternak
sapi outprf yang dihasilkan dapat
berupa daging dan jasa tenaga kerja.

Produksi sapi berdasarkan hasil
penelitian di Kecamatan Tompaso
drpelajari berdasarkan integrasi usaha
ternak sapi dan tanarnan jagung.
Produksi ternak sapi baik di dihitung
berdasarkan berat badan temak sapi
selama setahun. produksi sapi
berkaitan dengan penggunaan input
produksi maupun input tenaga kerja
Input produksi yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah pakan dan obat-
gbatan. Input pakan dihitung
berdasarkan jumlah konsumsi rumput
oleh sapi di lokasi penelitian.

Pada usaha penggemukan sapi,
sapi bakalan (umur * 6 bulur)
merupakan input usaha ternak. Dalam
penelitian ini biaya bakalan tidak
dihitung karena usaha ternak sapi yang
ada merupakan usaha ternak
tradisional yang dipelihara sehgai
usaha sambilan. Selain itrl seperti
telah dijelaskan sebelumnya,,rsafra
ternak sapi yang ada merupakan usaha
turun temurun. Dalam penelitian ini
penggunaan bibit dianggap tidak
mempengaruhi keuntungan. Rata-rata
jumlah ternak sapi di daerah penelitian
sebesar 6 ekor dengan jumlah

Jurnal Zmtek ( " Zoote k "Journat), y o1.27 : 2a9{.19 (Juli 2009)

pmduksi
kg.
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ruta-rda sebesar 343.9946

Selain produksi sapi dipelajari
juga produksi jagung. Rumahtangga di
daerah penelitian sengaja ditentukan
berdasarkan rumalfadgga peternak
sapi yang rnerumam jaung.
Rurnahtangga di Tonpaso dapat
memanfaad<an limbah pertanian
sebagai pakan dan kotoran ternak
dapur dijadikan pupuk kornpos. Pupuk
kompos ini dapat digunakan untuk
usahatani tanaman paqgan. Limbah
pertanian dapat dibuat amoniasi untuk
mengatasi bila terjadi musim kemarau.
Namun pembuatan amoniasi tersebut
belum dikaji secara ilmiah pakan
berkualitas dapat meningkatkan
produksi ternak sapi. Bila
rumahtangga peternak sapi dapat
rnembuat pupuk kompos maka selain
mengurangi biaya input, pupuk
tersebut dapat drjual ke petani lainnya
Sistem ini dikenal dengan integrated
farming system antara ternak sapi-
jagung (Djajanegara dan Ismail,
20Aq. Sistem usahatani ini dapat
memberikan manfaat bagi
rurnahtangga, mmun belum dilakukan
sepenuhnya oleh rumahtangga di
Tompaso.

Sistem usahatani tersebut di atas
dapat diimplementasikan di daerah
penelitian ftlmun perlu intervensi
pemerintah. Peran pemerintah dalam
hal ini sebagai fasilitator untuk
memberikan penyuluhan ataupun
pelatihan bagi rumahtangga petani
peternak sapi. Penyuluhan dimaksud
adalah bagaimana cara pembuatan
fermentasi limbah pertanian, sampai
pada pembuatan pupuk kompos.
Pemerintah dapat melakukan
pembentukan kelompok tani ternak
sapi sebagai percontohan agar

253
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kegiatan tersebut dapat lebih efisien
dan efektif Dalam hat ini pemerintah
juga dapat rnelibatkan p€rguruan
tinggi dan lembaga-lembaga

Tabel 2. Rata-rata penjualan Jagung
Jagung oleh Ternak Sapi

penunjang lainnya. Rata-rata produksi
dan konsumsi jagung dapai dilihat
pada Tabel 2.

Rumahtangga Peternak Sapi dan Konsumsi

Uraian Rata-rata

86.82
13.18

Produksi 5 697.26 I00.00

Rata-rata luas areal jagung yang
dimiliki rumahtangga petemak sapi di
Tompaso sebesar 0.89 ha lagung
bukan sumber pendapatan utama-bagi
rurnahtangga di Tompaso. Usahatani
utama adalah hortikultura yaitu
tanaman kacang merah (brenebon),
bawang merah dan tornat. Beberapa
rumahtangga menanam kacang tanah
dan kacang hijau. Sebagian memiliki
tanaman tahunan berupa cengkeh.
Jenis temak yang dipelihara selain
sapi adalah ternak babi, kambing,
kuda, ayarn, itik dan anjing. Namun
dalam penelitian ini *muhtunggu
peternak sapi sebagai sampel sengaja
ditentukan yang menilulm jrg"&.
Jagung ditanam tumpang sari dengan
tanaman kacang-kacangan atau
ditanam secrua bergilir. produksi
jagung dipengaruhi input produksi dan

Tqut tenaga kerja. Input produksi
dalam penelitian ini meliputi luas
laharl jumlah benitL jurnlah pupuk
urea, jumlah pupuk TSp dan;urntatr
pupuk KCl. penjualan jagung oleh
rumahtangga adalah sebesar 96.g2
persen dan konsumsi ternak sebesar
13.18 persen.

Penggunaan Input produksi
Rumahtangga dalam melakukan

proses produksi baik usaha ternak sapi
maupun usahatani lainnya
meqggunakan input. Input-input
tersebut ada yang dis€diakan
rurnahtangga namun ada yang
diperoleh dari luar rumahtangga.
Rurnahtangga petani tidak
memproduksi semua jenis komoditas
yang dibutuhkan Beberapa barang
atau komoditas diproduksi di luar
rumahtangga (pasar inpu|. Apabila
rumahtangga menerapkan tehnologi
pada usahanya maka ketergantungan
terhadap pasar input lebih besar
dibanding rumahtangga dengan
usahatani tradisional

Input produksi yang dianalisis
adalah permintaan rumput, bemlr,
pupuk urea dan pupuk TSp. Jurnlah
rumput yang dikonsumsi sebesar
16801.08 kg atau raia-rata 7.67 kgper
ekor per hari. Rumput yi.g
dikonsumsi merupakan **p"t y*g
tumbuh liar ditambah . 

timUatr
pertanian- Jumlah rumput jagung yang
dikonsumsi sebesar 5.2 kg.- S"b"gi*
jagm-g yang ditanam diberikan tepaaa
ternak dalam bentuk jagung ,n duh.
Konsumsi jagung rata-rata sebesar
0.43 kg per ekor per hari.

:

l
I

i
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Secara fungsional jumlah
permintaan rxmput dipengaruhi harga
rumprrt, prcduksi sapi dan harga
jagung. Jumlah permintaan. benih
jagung dipengaruhi harga benih, luas
lahan garapan dan biaya transaksi
usatra jagung. Jumlah permintaan
pupuk urea merupakan fungsi harga
pupuk tre4 harga pupuk TSP, luas
lahan garapan jagung, Fnerfuuan
usaha ternak sapi dan biaya transaksi
jagung. Sedangkan jumlah permirtaan
pup{k TSP dipengaruhi fungsi rasio
harga jagung dan harga pupuk TSP,
harga pupuk ure4 harga pupuk KCl,
hras lahan garapan jagung dan total
pengeluaran.

Alokesi Tenega Kerja
Penggunaan tenaga kerja pada

usaha ternak sapi merupakan curahan
kerja anggota keluarga. Hal ini
disebabkan karena usaha temak sapi
yang ada merupakan usaha sampingan
dengan sistem perneliharaan masih
tradisional. Sedangkan penggunaan
tenaga kerja pada usaha jaguog
merupakan curahan kerja anggota
keluarga maupun penggunaan tenaga
kerja sewa dan tenaga kerja ternak.

Tenaga kerja terdiri dari tenaga
kerja keluarga, tenaga kerja ltrar
keluarga dan tenaga kerja ternak.
Tenaga kerja keluarga adalah
sumberdaya yang sangat penting
dalam usahatani kecil. Ternak
berfungsi sehgai input pada usahatani
yaitu untuk membajak, mengangkut
dan dapat menghasilkan pupuk
kandang. Temak sapi dapat
memanfaatkan lahan yang tidak
telpakai dalam usahatani, dapat
menggunakan tenaga kerja yang
seharusnya menganggur (secara
musiman), serta untuk mengkonversi

rssN 0852-2626

residu tanamao bernilai rendah
menjadi produk ternak yang bernilai
linggi Ternak sapi sebagai tenaga
kerja yang digunakan untuk proses
produksi usahatani jaung dan usaha
lain dapat disewa oleh petani yang
tidak mempunyai sapi Ternak sapi
merupakan sumber pendapatan
alternatif.

Perarr rumahtangga peternak
sapi dalam pengembangan usaha
petemakan sangat ditentukan oleh
bagaimana rumahtangga tersebut
dapat nrengambil keputusan
Pengambilan keputusan diantaranya
meliputi keputusan dalam pengaturan
peluang kerja dalarn dan luar
rumahtangga dan pengalokasian
wakru keda Curahan kerja anggota
keluarga pada usaha ternak sapi
nraupun usaha jagung dan curaban
kerja sebagai buruh tani.
Rumahtangga jWa menggunakan
tenaga kerja sewa dalam usaha
jagung serta menggunakan tenega
kerja sapi dalam mengolah lahan
usahajagung.

Rata-rata curaharr kerja
rumahtangga pada usaha ternak sapi
adalah sebesar M8.21 jam per tahun
atau rata-rata 1.23 jam per hari per
rumahtangga. Alokasi tenaga kerja
keluarga untuk usaha ternak sapi
b*pq memindahkan ternak,
memandikan ternak dan memberi
makan pada malam hari. Kegiatan ini
dilahftan oleh keluarga setiap hari.

Curahan tenaga kerja keluarga
(suami, istri dan anak) untuk usahatani
jagung rata-rata sebesar 34.01 HOK
per tahun afau 185.21 jam per tahur.
Rata-rata tenaga kerja sewa yang
digunakan untuk usahatani jagung
(pria dan wanita) sebesar 11.73 HOK
per tahun atau 64.30 jam per tahun
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Rata-rata penawaran tenaga kerja
ternak sapi sebesar l0 jam per tahun
atau 61.70 jam per tahun Curalnn
tenaga kerja rurnahtangga untuk
usahatani lain sebesar 77.44 HOK atau
311.79 jarn per tahun. Usahatani lain
di daerah penelitian adalah usahatani
kacang-kacangan dan hortikultura.
Usahatani tersebut merupakan
usahatani utama yang dilakukan
rumahtangga. Curahan tenaga kerja
keluarga (suami, isteri dan unat l
sebagai buruh tani rata-rata sebesar
180.96 HOK atau rata-rata 1297.44
jam per tahun Jam kerja yang
dialokasikan untuk ternak sapi lebih
kecil dibanding pada usahatani lainnya
disebabkan usaha temak sapi
merupakan usaha sambilan. Curahan
tenaga kerja sebagai buruh tani
merupakan yang terbesar. Hal ini
sebagai upaya untuk nreningkatkan
pendapatan mereka.

Pendapatan Rumahtangga
Total pendapatan rumahtangga

petani usaha ternak sapi diperoleh
dari penjumlahan pendapatan usaha
ternak sapi dan pendapatan usaha
jag.rng, pendapatan usahatani lain,
pendapatan buruh tani, pendapatan
luar usahatani dan pendapatan usaha
lain. Pendapatan yang diterima dari
luar usahatani merupakan pendapatan

lgrbesar yaitu 22.53 persen.
Kemudian diikuti pendapatan yang
bersumber dari buruh tani yaitu iO.ZO
persen, pendapatan bersumber dari
usahatani lain yaitu sebesar 16.76
persen. Urutan selanjutnya adalah
pendapatan yang bersumber dari
usahatani jagung sebesar 14.g0
persen, pendapatan bersumber dari
sewa ternak sapi sebesar 14.4 persen.
Sedangkan pendapatan bersumber

rumahtangga untuk konsumsi pangan
adalah sebesar Rp 8.415.891,52 per
tahun (58.SS persen). Rata-rata
pengeluaran untuk konsumsi non
plnSan sebesar Rp 4.466.090,45 per
tahun (31.25 persen). Rata-rata
pengeluaran rumahtangga untuk
investasi pendidikan adalah sebesar
Rp 1.314.428,95 per tahun (9.2
persen). Sedangan rata_rata
pengeluaran rumahtangga untuk
investasi kesehatan adalah sebesar Rp
95.910,71 per tahun (0.67 p"r."rj.
Pengeluaran untuk konsumsi pangan
adalah yang paling tinggr, Uerarti
bahwa di daerah penelitian masih
mengutanrakan konsumsi pangan.
Pengeluaran konsumsi pangan teiairi
dari pengeluaran untuk beras, lauk
pauk, pakaiarL bahan bakan dan lain
sebagainya Pengeluaran untuk
kesehatan sangat kecil, hal ini
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dari usaha ternak sebesar 9.37 persen
dan pendapatan yang terkecil
bersumber dari usaha lain sebesar
1.84 p€rsen. Pendapatan luar
usahatani dan buruh tani merupakan
pendapatan anggota runahtangga
yaitu suami, isteri dan anak.

Pengeluaran Untuk Konsumsi
Pengeluaran rumahtangga

peternak sapi merupakan berapa besar
uang yang dikeluarkan rumahtangga
untuk konsumsi pangan, konsumsi non
pangan, serta investasi sumberdaya
marmsia yang terdiri dari investasi
pendidikan dan investasi kesehatan
Pengeluaran konsumsi ditentukan oleh
variabel ukuran dan struktur
demografi rumahtangga. Variabel ini
pentlng untuk pendapatan
diperoleh dan pengeluaran
potensial.

Rata-rata pengeluaran

yang
ysng
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disebabkan rumahtangga dan anggota
keluarganya melakukan pengobatan di
puskesrnas apabila ada yang sakit.
Seperti diketatrui biaya pengobatan di Z.
puskesmas tidak ada yang ada hanya
biaya karcis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan hhwa:
l. Rurnahtangga melakukan kegiatan

produksi usahatani tanaman
kacang-kacangan, hortikultura
dan produksi sapi.

2. Permintaan input untuk usaha
temak sapi berupa input tenaga
kerja dan input produksi. Input
produksi terdiri dari permintaan
rumput, obat-obatan dan sewa
pejantan.

3. Penawaran tenaga kerja keluarga
untuk usaha ternak sapi
merupakan yang terkecil
disebabkan usaha ternak sapi
hanya merupakan usaha sambilan.

4. Pendapatan yang diperoleh
bersumber dari usaha ternak sapi
cukup kecil namun usaha ternak
merupakan sumber pendapatan
alternatif dari sewa ternak sapi.

5. Rumahtangga masih

rssN 0E52-2626

hal ini perlu intervensi pemerintatr
untuk mengupayakan bantuan
rnodal.
Perlu penelitian lar{utan untuk
mempelajari dampak kebijakan
terhadap perilaku ekonomi
rurnahtangga.
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