
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 

 

Bab ini merupakan deskripsi dan analisis hasil penelitian 
lapangan dengan tinjauan literatur yang ada, dimana penulis membahas 
berbagai temuan dilapangan dari ciri khas peternak sapi sampai pada 
ekonomi  peternakan sapi. Pada bab ini diawali dengan penjelasan 
tentang ciri khas peternak sapi di kecamatan Pandawai, sistem 
pemeliharaan ternak dan penggemukan ternak sapi, permasalahan yang 
dihadapi peternak, pemanfaatan ternak sapi, dan ekonomi peternakan 
sapi. 

 

Ciri Khas Peternakan Sapi di Desa Kambatatana 

Usaha peternakan sapi di desa Kambatatana telah berlangsung 
sejak lama. Usaha ini dikerjakan dengan ciri khas yang sudah terbentuk 
sejak lama. Ciri khas peternakan disana adalah usaha keluarga, usaha 
subsisten/tradisional, sebagai tabungan adat, dan  pembuka lapangan 
kerja. 

 

Usaha Keluarga 

Peternakan sapi merupakan usaha keluarga yang sudah lama 
ditekuni oleh masyarakat peternak disana. Usaha keluarga yang 
dimaksud adalah usaha peternakan sapi yang dikelola oleh peternak 
dan keluarganya. Usaha peternakan tersebut diusahakan di rumah 
masing-masing peternak. Ternak yang ada merupakan milik sendiri. 
Anggota keluarga merupakan tenaga kerja yang dimanfaatkan secara 
penuh untuk mengelola ternak sapi.  
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Berdasarkan penuturan informan1: 
“...tau maninja la umma, nyiama ndama ramma mbana. 
Ndama laku pakawu uhu hapi, ma laku pa unnuja wai, na 
ngu malaku pa iru a nda mbada.  

(...semua orang yang ada dirumah, itulah yang bekerja 
memelihara ternak. bekerja untuk cari pakan ternak, kasih 
minum ternak, dan membawa pulang ternak di kandang pada 
sore hari. kami memutuskan memilihara ternak sapi 
dikarenakan dapat cepat dijual). 

  

Pengambilan keputusan tertinggi berada di kepala keluarga.  
Apabila ternak sapi mau dijual maka peternak (kepala keluarga) cukup 
berdiskusi dengan istri. Uang dari hasil penjualan sepenuhnya dipegang 
langsung oleh istri. Ternak sapi hanya dijual pada saat musim 
kelaparan, kepentingan anak sekolah dan kepentingan adat. 
Berdasarkan penuturan informan2 jika ada sisa dari hasil konsumsi 
maka uang dipergunakan untuk membeli ternak yang baru. 

 

Usaha Subsistens/ Tradisional 

Usaha ternak sapi yang dijalankan adalah usaha subsistens. 
Skala usaha ternak sangat kecil, jumlah sapi dimiliki tidak lebih dari 10 
ekor. Pengetehauan peternak dalam beternak sangat minim. Hal ini 
dapat dilihat dari sistem pemiliharaan yang sangat sederhana. 
Berdasarkan pengamatan peneliti menunjukan bahwa, masyarakat  
disana melakukan penggemukan ternak sapi dengan cara sapi jantan 
diikat disekitar rumah/kebun. Namun hal ini, tidak diikuti dengan 
pemberiaan pakan yang baik karena hanya mengharapkan pakan 
disekitar tempat ikat. Kondisi yang demikan menyebabkan sapi kurus . 
Masyarakat yang memiliki sapi jantan yang berumur 1-2 tahun diikat 
diladang atau dipadang. Tujuannya adalah sapi dapat diperhatikan 
secara insentif dan sapi cepat gemuk dan kalau ada penawaran dan 
cocok harga maka akan dijual. 

                                                             
1 Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2013 
2 Wawancara pada tanggal 3 September 2013 
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Masalah yang terjadi adalah waktu jual yang cukup lama, 
karena harus menunggu 3-5 tahun. Kondisi ini dapat dipahami  karena 
sapi tersebut hanya mengharapkan rumput yang diperoleh disekitar 
tempat ikat dengan panjang tali 4-5 meter. Dalam satu hari dilakukan 
dua kali ikat pindah sedangkan air minumnya biasanya dibawa ke 
sungai dan bagi pemilik ternak yang mempunyai sumur dibawah 
kesumur untuk diberi minum. Namun, bagi pemilik yang mengikat 
jauh dari sungai,  kadang-kadang tidak diperhatikan akan kebutuhan 
air minumnya. Hal ini terjadi karena ternak sapi bukanlah usaha pokok 
petani melainkan usaha sampingan, dengan demikiaan perhatiaan 
pemilik ternak terhadap ternaknya sebatas mengikat dari satu tempat 
ketempat lainnya tanpa memikirkan kebutuhan akan jenis pakan 
ternak. Begitu pula pada saat sapi sudah besar, kalau masyarakat belum 
membutuhkan uang maka ternak sapi belum dijual. 

Berdasarkan penturan informan3: 
“Beternak sapi bukanlah pekerjaan pokok tapi hanya 
dijadikan pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang. 
Kami hanya pelihara saja, kalau lagi ada keperluan mendesak  
baru kami jual”. 

 

Hal ini senada dengan penuturan sekretaris desa4: 

“Masyarakat disini pada umumnya, tidak menjadikan ternak sapi 
sebagai pekerjaan pokok. Hal ini dapat dimaklumi karena ternak 
sapi waktu penjualannya lama sekali. Artinya bahwa, untuk 
memegang uang tunai sangat lama sedangkan kebutuhan mendesak. 
Oleh karena itu masyarakat disini memilih pekerjaan lain selain 
beternak sapi”. 

 

Tujuan masyarakat peternak menjual ternak sapi bukan untuk 
mengejar keuntungan materi dan menghimpun modal sebagaimana 
halnya perekonomian pasar atau orientasi pasar. Pada umumnya 
mereka melakukan kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi 
kebutuhan sosial semata. Kalaupun mereka mendapat surplus dari 

                                                             
3 Wawancara pada tanggal 9 sepetember 2013 
4 Wawancara pada tanggal 20 Agustus  2013 
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kegiatan produksi dari beternak sapi,  kelebihan itu dihimpun sebagai 
tabungan atau cadangan untuk menghadapi masa paceklik dan 
mengalokasikan untuk kepentingan adat istiadat. 

  

Sebagai Tabungan Adat 

Usaha peternakan sapi merupakan usaha yang bertujuan 
sebagai tabungan adat. Ternak sapi dapat dijual ketika peternak 
mengalami kebutuhan yang sifatnya kebutuhan sosial budaya. 
Masyarakat disana menjual ternaknya  bukan karena tuntutan ekonomi 
rumah tangga akan tetapi karena tuntutan adat.  Bahkan mereka rela 
memberikan harga ternak sapi jauh dibawah harga pasar kalau acara 
adat sangat mendesak. 

Berdasarkan penuturan informan5: 
“...ternak sapi sangat penting bagi kami. Jika acara adat mendesak 
maka kami akan menjual sapi untuk menutupi keperluan tersebut. 
apalagi sekarang ternak sapi tidak susah untuk di jual. Memang 
kadangkala kami harus menjual murah agar sapi cepat laku terjual.  
Hasil penjualan baru digunakan untuk kepentingan adat seperti beli 
babi,beli sirih, beli pinang, beli beras, beli kopi, dan gula“. 

 

Selain itu ternak sapi digunakan untuk sumbangan adat. 
Tujuannya adalah untuk membangun sebuah relasi sosial antara 
masyarakat. Relasi ini dibangun agar hubungan antara kerabat dapat 
terus terjalin. Ketika keluarga peternak mengalami kedukaan maka 
ternak sapi dapat di sumbangkan kepada kerabat yang berduka. Dengan 
catatan bahwa kerabat peternak  pernah berjasa dan atau punya 
hubungan kekerabat yang sangat erat6. 

Sebagai tabungan adat maka ternak sapi dipelihara sesederhana 
mungkin, oleh karena itu tidaklah mengherankan perkembangan 
usaha peternakan sapi mengalami stagnan atau tidak mengalami 
perkembangan. Hal ini terkait erat dengan kenyataan bahwa 
masyarakat yang memiliki ternak sapi hanya sebagai keeper, bukan 
                                                             
5 Wawancara pada tanggal 7 september 2013 
6 Wawancara pada tanggal 7 september 2013 
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sebagai producer.  Masalah yang perlu diperbaiki adalah sosialisasi 
kepada para peternak sapi bahwa pemberian input bagi ternak sapi 
merupakan suatu investasi yang dapat memberi keuntungan. Salah satu 
usaha yang perlu dijalankan adalah melakukan tindakan reward kepada 
pemilik sapi  melalui penambahan jumlah ternak sapi bagi peternak 
yang berhasil memproduktifkan ternak sapi, sehingga mendorong 
untuk memiliki ternak sapi  yang baik pada skala nasional maupun 
regional. Dengan demikian harga jual sapi akan meningkat.  

 

Membuka Lapangan Kerja 

  Usaha peternakan sapi yang dilakukan dapat menciptakan 
pekerjaan untuk dirinya sendiri.  Berdasarkan hasil pengamatan 
peneliti dalam rumah tangga peneliti terlihat bahwa tenaga kerja tetap 
yang akan dipekerjakan yaitu seluruh anggota keluarga. Anggota 
keluarga peternak  berkisar antara 5-10 orang dan masing-masing 
menangani 2-10 ekor sapi. Namun, untuk penggaduh hanya 
membutuhkan tenaga kerja satu orang (pawangu). Tugas dan 
tanggungjawab pekerja ini meliputi kegiatan penanganan sapi sehari-
hari seperti pemberian pakan, mengeluarkan sapi dari kandang, dan 
ikat pidah ternak sapi di padang.  

Berdasarkan penuturan informan: 

“ …tidak ada gaji untuk anak-anak yang bekerja, namun kalau 
mereka butuh uang sekolah, ternak sapi dapat dijual untuk 
kepentingan mereka. Selain itu, kalau mereka ambil istri atau ambil 
suami, ternak sapi dapat dijual untuk kepentingan mereka”. 
 

Melalui kegiatan beternak sapi, maka peternak mempunyai 
kegiatan produktif. Kegiatan produktif menjadikan mereka sebagai 
sosok-sosok yang dapat menambah nilai tambah dari kegiatan bertenak 
sapi. Apalagi beternak sapi dapat menggerakan laju perekonomian 
keluarga. Dengan adanya peternakan sapi, maka sirkulasi daging dapat 
dipenuhi dari lingkungan itu sendiri, bahkan jika perlu memenuhi 
daging untuk daerah lainnya. Logikanya, peningkatan kebutuhan akan 
ternak seharusnya menciptakan  peluang usaha bagi masyarakat. 
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Sehingga tercipta sektor modern. Sektor modern yang dimaksudkan 
oleh Lewis dalam Arsyad (2010) salah satunya adalah dapat 
menampung tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari 
sektor tradisional. Hal ini tentunya belum dapat  dilakukan karena  
seluruh sumberdaya difokuskan untuk kegiatan yang kurang produktif. 

 

Sistem Pemeliharaan Ternak dan Cara Penggemukan 

Sistem pemeliharaan ternak yang dilakukan masih bersifat 
tradisional. Model pemeliharaan ternak secara tradisional dilakukan 
dengan dua cara yaitu ternak sapi dilepas dipadang pengembalaan atau 
disebut dengan istilah “pahala lapandang”  dan sistem kedua adalah 
“hondu wala” . 

Menurut penuturan sekretaris Desa7 : 
“Ada dua sistem pemeliharaan ternak. Pemeliharaan ternak dengan 
sistem pahala la pandang dan hondu wala sudah lama berlangsung. 
Sistem ini sudah digunakan  sejak turun-temurun. Alasan peternak 
menggunakan sistem ini di karenakan sistem ini sangat 
menguntungkan karena padang masih luas dan di sisi lain  tidak 
cape-cape mencari rumput untuk ternak sapi”.  

 

Sistem pemeliharaan sapi merupakan rangkaian kegiatan yang 
dilakukan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat di 
sana. Rangkaian ini ditunjukan dengan sistem pemeliharaan yang 
bersifat tradisional. Sistem pemeliharaan dengan menggunakan sistem 
pahala la padang  dan houndu walla sudah ada sejak masyarakat 
mengenal peternakan sapi dan telah di turunkan secara turun temurun. 
Kedua sistem ini sangat mempunyai perbedaan namun sistem 
pemeliharaan yang berbeda memiliki pemakanaan yang sama mengenai 
ternak sapi. Ternak sapi bagi peternak sama-sama memiliki makna 
sosial maupun makna ekonomi. Adapun perbedaan sistem 
pemeliharaan dengan menggunakan sistem pemeliharaan secara pahala 
lapadang dan hondu wala dapat ditunjukan dalam bentuk tabel  
berikut.  

                                                             
7 Wawancara tanggal 3 September 2013 
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Tabel 4.1 
Perbandingan sistem pemeliharaan pahala la padang dan sistem 

pemeliharaan hondu wala 

No Aspek Pahala La padang Hondu Wala 
1 Usaha   1) Ternak sapi yang    

dipelihara diatas  60 ekor 
( sistem gaduh) 

2) Ternak sapi di lepas di 
padang pengembalaan 
dan jauh dari pemukiman 
penduduk. 

3) Lama pemeliharaan 
berkisar anatara 3-5 
tahun. 

4) Pemberian pakan tidak 
dilakukan oleh peternak 
karena ternak di lepas di 
padang rumput. 

5) Perkawinan ternak di 
biarkan secara alami di 
padang. 

1) Skala usaha ternak antara 1-10 
ekor ( milik sendiri). 

2) Ternak sapi di ikat di pinggir 
rumah. 

3)  lama pemeliharaan berkisar 
anatara 3-5 tahun. 

4)  Pakan di berikan secara 
intensif oleh peternak. 

5) Perkawinan di perhatikan 
oleh peternak. 

6)  Setiap hari ternak di 
kandangkan atau di ikat di 
pinggir rumah. 

2 Tenaga Kerja 1) Membutuhkan 1 orang 
tenaga kerja atau disebut 
sebagai pawangu untuk 
mengembalakan ternak  

2) Upah tenaga kerja di 
bayar berdasarkan 
kesepakatan pemilik 
ternak dan penggaduh 

1) Semua anggota keluarga 
dijadikan tenaga kerja 

2) Upah tenaga kerja tidak perlu 
di-  bayar 

3 Biaya 1) Biaya yang dikeluarkan 
khususnya untuk 
pembuatan kandang dan 
pembelian obat-obatan 

2) Tidak memerlukan biaya 
pembebasan lahan dan 
tidak memerlukan biaya 
untuk pembelian bibit 
bakalan sapi. 

1) Biaya  yang dikeluarkan oleh 
peternak relatif lebih sedikit, 
khususnya untuk pembelian 
obat-obatan ternak sapi. 

2) Tidak memerlukan biaya 
pembebasan lahan namun 
memerlukan biaya untuk 
pembelian bibit. 

 
Sumber : Data Primer 
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Kedua sistem ini sama-sama mempunyai kelemahan. 
Kelemahan yang ada diantaranya; 1) Tingkat produktivitas ternak sapi 
tidak dapat diprediksi, 2) tingkat keamanan lebih beresiko karena tidak 
memperhatikan jenis pakan yang diberikan, selain itu pembuatan dan 
kondisi kandang tidak di perhatikan secara benar, 3)  khusus untuk 
sistem  pahala la padang, sarana transportasi kurang karena 
penggemukan sapi dengan cara ini jauh dari tempat keramaian, dan 
rawan pencurian, 5) curah hujan yang dibutuhkan relatif lebih tinggi 
untuk kesuburan lahan demi menciptakan ketersediaan pakan bagi 
ternak, 6) kebakaran padang yang terjadi setiap tahun, memungkinkan 
ketersediaan pakan ternak sapi dapat terganggu. 

 

    
Sumber: Data primer (2013) 

Gambar 4.1 Sistem Pemeliharaan pahala la padang 

 

     
Sumber : Data Primer ( 2013) 

Gambar 4.2  Sistem pemeliharaan hondu wala 
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Sistem pemeliharaan yang sederhana tentu tidak memberikan 
keuntungan maksimal kepada peternak, Oleh karena itu peternak harus 
mengerti dan memahami bagaimana mengelola pemeliharaan ternak 
sapi. Pemeliharaan ternak  yang benar dapat meningkatkan 
produktivitas ternak. Produktivitas ternak sapi dapat terwujud apabila 
peternak dapat menyeleksi bibit dengan benar, pakan dan 
perkandangan ternak sapi. Selain itu,  menurut Basri (2011) bahwa 
keterbatasan pakan dapat menyebabkan populasi ternak pada suatu 
daerah akan menurun dan kemampuan peternak dalam menyediakan 
pakan akan menentukan jumlah ternak yang mampu dipelihara.  

Mencermati sistem di atas maka dapat dikatakan bahwa usaha 
ternak sapi masih tertinggal jauh karena memang produksi belum 
masuk pada era usaha komersial melainkan masih dalam proses 
produksi bercorak “Zero input”. Belum ada suatu sistem yang modern 
yang dibutuhkan untuk  meningkatkan produksi ternak.  Sistem 
produksi masih tradisional yang lebih mengarah pada “Zero cost” bukan 
pada efisiensi usaha dan belum berorientasi pada pasar. Dengan 
demikian potensi ternak sapi  belum dapat dimaksimalkan sebagai 
penghasil daging yang diharapkan oleh perkembangan pasar dan dalam 
membangun perternakan  yang berkesinambungan. 

Bukan hanya itu saja Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 
yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2014 akan terganggu.  
Hal ini jika tidak diperhatikan maka pasokan daging sapi lokal dalam  
pemenuhan daging nasional akan terhambat. Berdasarkan data yang 
dikeluarkan oleh Deptan (2013) bahwa produksi daging sapi  skala 
Propinsi di Nusa Tenggara Timur  tidak mengalami perubahan dari 
tahun 2012 sebesar 13.595 ton tidak mengalami pertumbuhan ditahun 
2013. Oleh karena itu menurut Talib et,al (2007) menegaskan  bahwa  

Pembangunan peternakan merupakan tanggung jawab bersama antara 
pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah menyelenggarakan 
pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap 
ketersediaan produk peternakan yang cukup, baik jumlah maupun 
mutunya, aman, bergizi, beragam dan merata. Sedang swasta dan 
masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam  
mewujudkan  kecukupan produk peternakan, dapat berupa 
melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi produk ternak.  
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Jika ketiga lembaga ini dapat bersinergi dengan baik maka akan 
mengurangi ketergantungan bangsa Indonesia untuk mengimpor 
daging dari luar negri. 

  

Permasalahan Yang Dihadapi Peternak                                               

Sistem pemeliharaan dengan menggunakan sistem pahala 
lapadang dan hondu wala tidak terlepas dari masalah seperti serangan 
penyakit hewan, pencurian ternak, kualitas pakan yang tidak terjamin, 
dan lain sebagainya. Penyakit yang sering menyerang ternak sapi 
adalah pallu kihu. Penyakit ini merupakan penyakit yang menyerang 
ternak sapi dari pangkal paha sehingga sapi tidak mampu berdiri. Jika 
penyakit ini tidak segera diobati maka ternak akan mengalami 
kematian. Hal yang unik dalam mengatasi permasalahan ini adalah 
dengan menggunakan kearifan lokal. Cara yang digunakan adalah 
dengan menggunakan tabib hewan yang menguasai ilmu muru linggu. 
Namun, ketika peneliti melakukan wawancara ternyata tidak 
ditemukan cara penyembuhan hewan dengan menggunakan kearifan 
lokal tersebut. 

Menurut penuturan informan8: 
“...memang ada kendala ketika ternak dipelihara dengan 

menggunakan sistem pahala la padang dan hondu walla. Khususnya ternak 
sapi sering diserang penyakit pallu kihu. Penyakit ini dapat menyebabkan 
ternak sapi tidak mampu berdiri. Oleh karena itu kami sering panggil tabib 
yang dapat menguasai ilmu muru linggu. Hanya itu yang dapat kami gunakan 
kalau sapi terserang penyakit. Kalau penyakit itu tidak cepat diobati maka 
ternak sapi lama kelamaan akan mati. Disisi lain juga masalah yang sering 
kami hadapi pencurian ternak dan rumput yang langka di musim kemarau”. 

 

Umumnya sumber pakan ternak sapi berasal dari padang 
pengembalaan, daerah persawahan, dan perladangan setelah panen 
selesai. Permasalahan lain yang dihadapi oleh peternak sapi adalah 
kebakaran padang yang terjadi pada musim kemarau. Padang rumput 
yang terbakar akan mengurangi ketersediaan pakan bagi ternak sapi. 

                                                             
8 Wawancara Tanggal 3 September 2013 
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Kekurangan bahan pakan akan menyebabkan ternak menjadi kurus 
dan akan mempengaruhi nilai jual ternak sapi. 

 

Berdasarkan penuturan informan 9: 
“...kebakaran padang yang sering terjadi pada musim 
kemarau menyebaban ternak kekurangan makan. Kalau 
mereka kekurangan makan ya otomotis mereka kurus dan 
kalau kita jual pasti harganya sangat murah. Kadang juga sapi 
yang kurus, mati di padang karena tergelincir karena tidak 
kuat”. 

 

Kebakaran padang rumput setiap tahunnya terjadi di wilayah 
ini khususnya pada musim kemarau. Kebakaran yang terjadi 
disebabkan oleh perilaku manusia. Menurut Erawan  (2006) kebakaran 
Padang rumput berpengaruh pada kondisi tanah baik fisik maupun 
kimia. Karena rumput yang terbakar biasanya cenderung jadi abu dari 
pada menjadi humus. Dalam proses pembakaran unsur hara yang 
dibebaskan menjadi berkurang, terutama belereng. Akibatnya, tanah 
yang sering mengalami kebakaran sebagaimana di daerah sabana atau 
padang rumput menyebabkan kandungan organiknya lemah dalam 
tanah, Euwiseu dalam Erawan (2006). 

 

       
Sumber: Data Primer (2013) 

Gambar 4.3 Lokasi Kebakaran Padang Pengembalaan Ternak 

                                                             
9 Wawancara tanggal 5 September 2013 
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Kebakaran padang rumput yang terjadi tentunya akan 
menganggu ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang 
tak terpisahkan dari makluk hidup dengan lingkungannya karena 
didalamnya ada hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. 
Kehadiran padang rumput savana di desa Kambatatana, kecamatan 
Pandawai merupakan sumber daya yang dijadikan sebagai bahan pakan 
ternak sapi. Dengan demikian sumber bahan pakan ternak sapi dapat 
tersedia apabila ekosistem tidak terganggu. Bukan hanya itu saja, 
kebakaran padang rumput secara terus menerus akan menyebabkan 
bertambahnya lahan kritis. Jika tidak di antisispasi maka tidak 
menutup kemungkinan daerah ini akan menjadi gurun. Oleh karena 
itu, perlu kesadaran penuh, tekad dan komitmen dari semua pihak 
untuk tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Selain 
itu yang tidak kalah penting yaitu masyarakat harus meninggalkan 
praktik-praktik pembakaran padang. 

 

Manfaat Ternak Sapi  

Ternak sapi  memiliki peranan yang penting bagi manusia. 
Peranannya begitu penting karena ternak sapi memiliki manfaat yang 
sangat besar dan meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. 
Manfaatnya ternak sapi yang dirasakan oleh peternak sapi diantaranya 
ternak sapi dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi 
keluarga, pemanfaatan untuk acara adat, dan simbol status sosial. 

 

Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga 

Usaha peternakan sapi merupakan salah satu usaha yang 
dikembangkan untuk pemenuhan ekonomi keluarga peternak. Apabila 
dibutuhkan dana yang cukup besar untuk kebutuhan yang mendesak, 
maka kepada sapi inilah masyarakat setempat menjual ternak sapinya. 
Artinya apabila diperlukan uang untuk membayar uang sekolah, 
keperluan adat dan kebutuhan lain yang mendesak, maka sapi inilah 
yang dijual untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  



Hasil Penelitian dan Pembahasan 

39 

Hinna panjara, salah seorang peternak sapi menyampaikan 
bahwa mereka sangat terbantu  memelihara ternak sapi di belakang 
rumah. Berdasarkan hasil wawancara dengannya10: 

“Syukur kita memilihara sapi 2 sampai 10 ekor di belakang rumah, 
karena dengan adanya sapi tersebut kami dapat memenuhi 
kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana yang 
besar, seperti untuk membayar uang sekolah, keperluan adat dan 
kebutuhan lain yang mendesak, jadi tidak perlu sibuk-sibuk 
mencari uang kemana-kemana, tinggal ternak sapi dijual saja”. 

 

Walaupun usaha ternak sapi yang dijalankan merupakan usaha 
yang tradisional, namun usaha ini mampu menggerakan 
perekonomiaan peternak. logikanya bahwa dengan adanya peternakan 
sapi, ini berarti meningkatkan pendapatan peternak. Ternak sapi 
sebagai salah satu komoditas dalam sektor peternakan sangat berarti 
bagi masyarakat dan mempunyai peran ekonomi yakni sebagai jaminan 
hidup dan stabilitas ekonomi keluarga, penyedia lapangan kerja  
maupun dalam industri pengolahan hasil ternak berupa kulit dan 
tulang, sumber pendapatan tambahan, sumber investasi, penyediaan 
bahan baku industri kulit industri kerajinan tangan dari tulang untuk 
tujuan ekspor maupun dalam industri pengolahan hasil ternak berupa 
kulit, dan tulang. Tentunya ini dapat dihasilkan apabila sektor 
peternakan dikerjakan secara serius oleh masyarakat dan arah 
kebijakan pemerintah harus jelas.  

Hal yang unik adalah masyarakat setempat hanya 
mengkonsumsi daging pada saat acara-acara adat seperti pesta 
perkawinan dan acara-acara lainnya. Kondisi ini  sangat berkaitan 
dengan pemikiran masyarakat yang selalu berpikir untuk menjual 
ternaknya dan hasil di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial.  
Dengan perkataan lain bahwa kesulitan mengkonsumsi daging itu 
terjadi karena lebih mementingkan keperluan adat dari pada untuk 
memenuhi protein.   

 

                                                             
10 Wawancara tanggal Oktober 2013 
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Berdasarkan penuturan informan11: 
“kami memang pelihara sapi tapi kami jarang makan daging sapi. 
Kalau kami makan daging sapi, ya paling-paling pada saat acara adat 
seperti acara perkawinan atau ada keluarga yang pengucapan 
syukur.  Selama saya pelihara sapi  saya tidak pernah potong untuk 
keperluan keluarga apalagi untuk anak-anak saya makan.  Saya 
hanya khusus kan sapi untuk dijual. Kalau sapi dipotong untuk 
dimakan, kami sangat rugi”. 

 

 Kepemilikan ternak sapi seharusnya mampu menjadi pilihan 
untuk memenuhi protein bagi masyarakat. Dari hasil wawancara yang 
dilakukan menunjukan bahwa masyarakat disana tampak bahwa 
mereka hanya mengkonsumsi daging pada saat upacara adat. Faktor 
yang melatar belakangi hal ini  karena masyarakat peternak merasa 
rugi untuk mengkonsumsi daging yang berasal dari ternaknya sendiri. 
Oleh karena itu kebutuhan protein yang berasal dari daging  hanya 
terpenuhi apabila dilangsungkannya upacara adat. Prinsip yang 
demikian dapat mengganggu kebutuhan pangan yang sarat kalori dan 
cukup protein.   

 

Pemanfaatan Ternak Sapi dalam Adat 

Dalam kehidupan masyarakat peternak, ternak sapi banyak 
manfaat. Sapi juga merupakan ternak serba guna, berfungsi sebagai 
tenaga kerja sebelum orang Sumba mengenal alat modern seperti 
traktor. Dalam adat perkawinan, sapi juga menjadi mas kawin/belis. 
Namun demikian pada zaman dulu ternak sapi tidak untuk di perjual 
belikan. 

Dari hasil wawancara dengan amanai lepir (tokoh adat)12  
diketahui bahwa ternak sapi merupakan salah satu ternak yang 
merupakan bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Menurutnya 
bahwa ternak sapi merupakan hewan peliharaan kebanggan 
masyarakat. Ia mengatakan  bahwa: 

                                                             
11 Wawancara tanggal 5 September 2013 
12 Wawancara  tanggal 3 oktober 2013 
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“mba anaki’da ka, ndaninggu a mandagang hapi atau ma ke 
hapi wanggu ndui. Njaka ninggu ma handuka, nda mabanda 
papanjiapang ndangu mbada hangia. Njaka ndaninggu wei, 
panggandi la parlu, maka tanggaru tau maninggu wei, 
papanjiapangu wanggu hapi. Amangu ndaninggu a ma pingu 
pa’ndagangu atau pa imbu untu. Hanya luri panjuaanja 
ndangu angu pa tau. Nda hama ana pa nahu, ma imbu untu”. 

(Sejak saya kecil, tidak ada yang jual sapi dengan cara 
mencari keuntungan. Jika seseorang mengalami kesulitan, 
ternak sapi hanya ditukar dengan hewan lain. Kalau pemilik 
sapi membutuhkan ternak babi maka babi ditukarkan dengan 
sapi. Dulu tidak pernah mencari keuntungan dari hasil 
penjualan. Hanya berpikir untuk saling membantu. Tidak 
sama lagi sekarang, orang-orang sudah mulai berpikir untuk 
mencari untung). 
 

Ketika peneliti menanyakan secara langsung kepada 
tokoh adat, yang bersangkutan (tokoh adat) tidak menjelaskan 
scara detail kapan ternak sapi mulai diperjualbelikan di 
kalangan orang sumba. 

Berdasarkan penuturan informan13: 
“Awalnya ternak sapi tidak digunakan untuk li luri dan li 
meti.   Ternak yang masuk dalam urusan li meti dan li luri  
adalah ternak kerbau, kuda, ayam, dan babi sedang sapi tidak 
dimasukkan karena sapi tidak ada makna dalam hal 
keperluaan adat atau bisa kita bilang bahwa sapi tidak punya 
nilai  adat. Namun sekarang karena sudah banyak toleransi, 
sapi mulai dimasukkan dalam urusan-urusan adat seperti 
pembayaran belis”.  

 

Hal ini sejalan dengan penuturan informan14: 
“ ... untuk membayar belis atau wili tau ternak yang sering 
digunakan adalah kuda dan kerbau. Kalau dulu sapi jarang 
digunakan, tapi kalau sudah mendesak  dan sudah tidak ada 
kerbau dan kuda akhirnya sapi digunakan juga dan tidak 
persoalkan. Selain itu juga umbu, ternak sapi bisa dipakai 
untuk kasih kameti15 bagi tamu-tamu”. 

                                                             
13 Wawancara tanggal 4 oktober 2013 
14 Wawancara tanggal 6 oktober 2013 
15  Kameti adalah istilah umum yang digunakan untuk menjamu tamu dalam urusan 
adat-istiadat Sumba Timur 
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Ternak sapi mulai digunakan karena sudah ada toleransi di 
masyarakat. Fenomena ini merupakan suatu fenomena perubahan 
kebudayaan. Budaya yang dimaksud oleh Schaefer (2010) adalah 
keseluruhan adat istiadat, pengetahuan, objek materi, dan perilaku 
yang dipelajari dan ditransmisikan secara sosial. 

Perubahan kebudayaan  yang terjadi dalam masyarakat berupa 
aturan-aturan dan nilai-nilai yang dijadikan pegangan dalam 
kehidupan bermasyarakat, maka ternak sapi mulai dimasukkan dalam 
bagian ternak yang digunakan dalam pembayaran belis (wili tau) dan  
menjamu tamu (kameti). Kondrat dari setiap  kebudayan sifatnya selalu 
dinamis, cair dan hibrid (1998:8).  Perbubahan yang terjadi merupakan 
bentuk kewaspadaan masyarakat akan kehilangan jati diri dalam proses 
pelaksanaan tradisi adat istiadat. Perubahan ini merupakan suatu 
perubahan yang besar yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan 
masyarakat.   

Akibat dari perubahan tersebut, ternak sapi mulai diperjual 
belikan. Bukan hanya itu saja, dalam budaya masyarakat disana, sapi 
merupakan elemen penting saat ini. Keberadaan ternak sapi juga 
menjadi identik dengan pelaksanaan adat istiadat bagi masyarakat. 
Kondisi ini dapat dilihat dalam acara adat perkawinan dimana belis 
bukan hanya menggunakan ternak kuda dan ternak kerbau melainkan 
ternak sapi sudah digunakan. Pembayaran belis akan bernilai tinggi 
jika ternak bawaannya adalah ternak sapi. Perbandingan ini dilihat dari 
nilai ternak sapi secara ekonomi yang tinggi, manakala dihubungkan 
dengan keberadaan acara adat istiadat.  Perubahan yang terjadi 
tentunya berdampak pada pemanfaatan ternak sapi  dalam budaya 
masyarakat.  

Berdasarkan penuturan informan16: 

“Kebutuhan akan ternak sapi untuk acara adat mulai sangat 
tinggi. Jika ada yang ambil istri dengan menggunakan belis 
pakai sapi maka ternak sapi kita naikan sedikit. Tapi kalau 
keluarga, biasanya tidak kami hitung-hitung lagi. Artinya 

                                                             
16 Wawancara tanggal 6 Oktober 2013 
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berapa saja yang dikasih kami terima”. 

Walaupun prioritas pemanfaatan ternak sapi terpusat  pada 
adat, namun hal ini membuka kesempatan pada masyarakat untuk 
meningkatkan pendapatannya. Kebutuhan akan ternak pada acara adat 
biasanya sangat tinggi. Kondisi ini bisa menjadi peluang bagi 
masyarakat peternak, karena harga ternak sapi bisa mengalami 
kenaikan harga dari harga sebelumnya.  

 

Simbol Status Sosial   

 Ternak bukan hanya bernilai ekonomi melainkan bernilai  
sosial. Ternak sapi telah menjadi bagian dalam upacara adat 
perkawinan yang menjadi bentuk prestise bagi masyarakat peternak. 
Oleh karenanya, ternak sapi menjadi bagian integral yang tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berdasarkan penuturan 
informan17: 

“Ternak sapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kami. 
Alasan kami memelihara ternak sapi karena selain dijual, 
ternak sapi dijadikan bahan bawaan dalam acara adat, 
misalnya dalam acara perkawinan, maka ukuran gengsi dari 
bawaan hewan dalam acara adat justru terlihat dari jumlah 
ternak sapi yang dibawa. Bawaan ternak sapi menjadi 
lambang dan harga diri dalam melaksanakan adat istiadat”. 

 

 Dalam upacara-upacara tradisi adat disana, jumlah ternak yang 
dijadikan hewan kurban seringkali menjadi ajang pamer kekayaan dan 
gengsi. Dengan perkataan lain, semakin banyak hewan yang dikorban 
atau digunakan dalam acara perkawinan maka derajat sosial seseorang 
semakin tinggi. Hal ini punya keterkaitan dengan ternak yang 
dipelihara oleh masyarakat, semakin banyak ternak sapi di pelihara, 
maka “kehormatan” seseorang semakin tinggi. 

 

 

                                                             
17 Wawancara tanggal 6 sepetmber 2013 
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Aspek Politik dan Pengembangan Ternak Sapi  

Pemerintah di Kab. Sumba Timur dan pemerintah pusat 
memiliki kebijakan politik tentang ternak sapi. Kebijakan yang 
dilakukan oleh pemerintah adalah menjadikan Kab. Sumba Timur 
sebagai gudang ternak. Pemerintah sendiri memiliki alasan, mengapa 
Sumba Timur dijadikan sebagai gudang ternak. Keputusan untuk 
menjadikan sebagai gudang ternak tentunya berdasarkan potensi 
daerah yang dimiliki oleh daerah. Berdasarkan data dari dinas 
peternakan, luas padang savana seluas 477.157 Ha atau 68,16 % dari 
luas wilayah, memiliki 33 jenis rumput dan 17 diantaranya mempunyai 
kandungan gizi tinggi (Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, 
2011). Keunikan tersendiri yang dimiliki oleh wilayah ini adalah curah 
hujan yang sedikit tapi sungai-sungai maupun sumber-sumber mata air 
tidak pernah kering dan tersebar disetiap wilayah. Tersedianya bahan 
pangan alami bagi ternak membuat peternak menjadikan padang 
savana sebagai lokasi pengembangan ternak sapi.  

Potensi daerah yang dimiliki, maka  dijadikan sebagai  gudang 
ternak oleh pemerintah pusat. Pemeritah pusat memiliki kepentingan 
untuk mengembangkan ternak sapi di Sumba Timur dalam rangka 
menutupi kekurangan daging secara nasional. Secara nasional 
kebutuhan daging sapi dan kerbau tahun 2012 untuk konsumsi dan 
industri sebanyak 484 ribu ton, sedangkan ketersediaannya sebanyak 
399 ribu ton (82,52%) dicukupi dari sapi lokal, sehingga terdapat 
kekurangan penyediaan sebesar 85 ribu ton (17,5%). Kekurangan ini 
dipenuhi dari impor berupa sapi bakalan dan daging yaitu sapi bakalan 
sebanyak 283 ribu ekor (setara dengan daging 51 ribu ton) dan impor 
daging beku sebanyak 34 ribu ton, (Ditjen Peternakan, 2012).   

 Kekurangan penyediaan konsumsi selama ini dicukupi melalui 
impor sapi bakalan dari Australia dan daging beku terutama dari 
Australia dan New Zealand, oleh karena itu untuk mengurangi impor 
daging sapi dan sapi bakalan maka presiden melakukan kunjungan 
kerja di  Sumba Timur untuk melihat secara langsung potensi dan 
persoalan yang di hadapi oleh peternak. Pernyataan presiden pada 
tanggal 4 juli 2012 menyatakan bahwa pemerintah akan serius, dalam 
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melihat sektor peternakan di Sumba Timur dan akan mengajak 
investor dari Australia untuk mengembangkan usaha peternakan sapi 
yang modern. Presiden menghimabu agar peternak bekerja keras untuk 
memenuhi daging secara nasional. Pernyataan presiden tentu 
membawa dampak positif bagi peternak sapi agar termotivasi bekerja di 
dalam usaha peternakan sapi. 

  

Ekonomi Peternak Sapi   

Pembahasan mengenai  ekonomi peternak sapi didasarkan pada 
studi kasus yang dilakukan kepada 5 orang peternak sapi di desa 
Kambatatana Kec. Pandawai. Pembahasan ini dimulai dengan 
pembahasan mengenai metode yang digunakan peternak dalam 
menjual ternak mereka.  

Hingga saat ini, yang dilakukan oleh peternak ketika berencana 
menjual ternaknya adalah patunggul pani. Patunggul pani adalah 
informasi yang disampaikan melalui mulut ke mulut. Sistem ini  sudah 
ada sejak turun temurun. Strategi ini sangat efektif membantu peternak 
dalam menjual ternak sapi. Hal ini dilakukan agar informasi tersebut 
dapat sampai ke pengumpul lokal atau pembeli. Dengan demikian 
pengumpul lokal akan datang ditempat untuk melakukan penawaran. 

Menurut informan 18: 

“Kalau kami berencana untuk menjual sapi maka kami akan 
memberitahukan tetangga atau orang-orang disekitar bahwa kami 
menjual ternak sapi. Harapannya agar informasi tersebut dapat 
sampai kepada  pengumpul lokal atau pembeli dan  datang membeli 
langsung di tempat”. 

 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf 
dan Nulik (2008:132) bahwa Pemasaran ternak sapi potong di NTT 
belum dilakukan dengan perencanaan yang matang, tetapi lebih 
dipengaruhi oleh adanya kebutuhan uang tunai, hal ini terpaksa 

                                                             
18 Wawancara tanggal 7 September 2013 
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dilakukan oleh peternak agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hari 
ini. 

Metode yang dilakukan dalam penetapan harga masih 
berdasarkan kepercayaan diantara pihak peternak dan pengumpul 
lokal. Dalam proses tawar- menawar, peternak tidak menjual ternak 
sapi berdasarkan bobot berat badan namun berdasarkan taksiran. 
Dengan demikian dominasi posisi tawar yang rendah berada pada 
peternak. Hal ini dikarenakan tidak menggunakan kriteria berat badan 
maupun menetapkan klas mutu dan menggunakan alat ukur/ 
timbangan sebagai dasar penentuan harga. Dengan demikian, peternak 
dapat dirugikan karena peternak tidak mengetahui harga pasti dari 
ternak dan sekaligus membuka peluang bagi pengumpul lokal untuk 
mengeksploitasi peternak sapi. 

Menurut penuturan informan19: 
“ Kami tidak tahu harga yang berlaku dipasar, tapi kami hanya kira-
kira saja. Kalau sapi yang berumur 5-8 tahun harga berkisar antara 
8-10 juta. Kalau harga turun dari 8 juta, artinya kondisi sapi kurang 
bagus. Hal ini diakibatkan karena kurang makan, sistem 
pemeliharaan yang tidak mendukung atau sapinya yang katehu 
(kualitas bibit kurang bagus)”. 

 

Berdasarkan penuturan informan, sistem pembayaran yang 
dilakukan oleh pengumpul lokal dan peternak dilakukan beberapa cara 
yaitu: pertama; bayar tunai langsung. Sistem pembayaran yang 
demikian apabila pengumpul lokal mempunyai uang tunai. Kedua; 
bayar uang muka. Sistem ini adalah sistem pembayaran jika pengumpul 
lokal kekurangan uang tunai. Dan ketiga; Jika ada peternak yang 
memerlukan uang tunai, tetapi ternaknya masih kecil, pedagang 
pengumpul bersedia memberikan pinjaman dengan perjanjian ternak 
tersebut tidak dijual kepada pedagang lain. 

 

 

 
                                                             
19 Wawancara pada 10 september 2012 
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Tabel 4.2  
Harga Jual Ternak Sapi Berdasarkan Umur 

Umur 
ternak/ 
Tahun  

Harga jual untuk masing-masing peternak (Rp) 
Munggul  Ngaba Kalikit 

Hamapati 
Pati 

Ndamung 
Hina  

0-1,5 tahun  - 3.500.000 - - 
5 tahun-6 

tahun 
9.000.000 8.000.000 - 8.000.000 10.000.000 

Sumber :  Data Primer (2013) 
Harga jual ternak  sapi yang berumur antara 0-1,5 tahun dijual 

oleh Kalikit Hamapati sebesar Rp 3.500.000. Berdasarkan 
penuturannya sapi yang berumur 0-1,5 tahun adalah sapi yang dijual 
kepada peternak yang berencana menggemukan sapi. Sedangkan sapi 
yang berumur 5-6 tahun adalah ternak sapi yang bibitnya dibeli dan 
digemukan. Harga jual peternak berbeda-berbeda. Harga jual ternak 
sapi oleh Munggul sebesar Rp 9.000.000, harga jual ternak sapi oleh 
Ngaba sebesar Rp 8.000.000, harga jual ternak sapi oleh Pati Ndamung 
sebesar Rp 8.000.000, sedangkan harga jual ternak sapi oleh Hinna 
sebesar Rp 10.000.000. Perbedaan harga diantara peternak diakui oleh 
mereka bahwa kondisi ternak atau kualitas ternak mereka sangat 
berbeda-beda pula. Mereka mengakuinya pula bahwa hasil dari 
pengemukan ternak sapi belum dapat dikatakan sebagai keuntungan 
yang dapat mengubah ekonomi rumah tangga mereka karena sebagian 
pendapatan dihabiskan untuk hal-hal yang kurang produktif. Namun, 
apabila masyarakat peternak menghitung biaya-biaya input usaha 
penggemukan ternak sapi maka posisi peternak jauh dari keuntungan 
yang layak. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menunjukan bahwa 
usaha ternak sapi belum mampu memberikan perubahan signifikan 
dalam peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Peternak yang 
memilihara ternak sapi masih tinggal di rumah yang hanya beratapkan 
seng dan tanpa dinding rumah. Bahkan ada peternak masih tinggal di 
rumah yang beratap alang-alang tanpa dinding rumah. Makanan 
mereka hanya nasi jagung dan sayur daun labu bahkan mereka harus 
makan nasi dan cabe rawit tanpa lauk pauk. Sesekali mereka menganti 
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menu jika sudah bosan dengan sayur daun labu. Begitulah kehidupan 
peternak disana.  

Begitu juga dengan sistem gaduh yang dilakukan oleh 
Munggul, peternak tidak mendapat hasil berdasarkan tenaga yang 
dikeluarkan selama bekerja sebagai penggaduh. Penggaduh 
menuturkan bahwa, untuk menjual ternak sapi membutuhkan waktu 
antara 3-4 tahun. Dengan perkataan lain bahwa selama pemilik ternak 
belum menjual ternaknya maka peternak belum mendapatkan imbalan. 

Tabel 4.3 
 Sistem Bagi Hasil Antara Penggaduh dan Pemilik Ternak 

Jumlah ternak 
yang digaduh 

Imbalan Penggaduh  Keterangan 

6 ekor  1 ekor  - 
≤ 5 ekor  Rp 1.500.000/ekor  Berapapun harga ternak sapi 

per ekor maka penggaduh 
hanya mendapatkan imbalan 
sebesar Rp 1.500.000 

1 ekor sapi betina  1 ekor Pengaduh harus menunggu 
sapi betina beranak sebanyak 3 
kali, stelah itu pengaduh 
mendapat imbalan 1 ekor 

Sumber : Data Primer 2013 
 
 
Sistem pembagian ini merupakan kesepakatan antara 

penggaduh dan pemilik ternak, ketika sistem pembagian disetujui maka 
penggaduh akan dipercayakan untuk memilihara ternak sapi.   

Kehidupan ekonomi yang stagnan diakui oleh narasumber, 
bahwa sebagian besar dari hasil penjualan ternak digunakan untuk 
kepentingan adat, dan juga pola pemeliharaan yang masih bersifat 
tradisional menyebabkan harga ternak sangat rendah. Oleh karena itu, 
untuk memenuhi ekonomi peternak, mereka juga memiliki aktivitas 
ekonomi ganda seperti tukang ojek dan nelayan agar dapat membantu 
ekonomi rumah tangga peternak dan dapat melangsungkan kehidupan 
mereka. Untuk mengetahui pengeluaran rumah tangga peternak dalam  
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hal keperluan adat maka penulis menanakan pengeluaran masing-
masing informan seperti yang dirangkum di dalam tabel. 

Tabel 4.4 
Jenis  pengeluaran Sumbangan Untuk Keperluaan Adat 

Jenis 
barang 

Pengeluaran sumbangan masing-masing peternak (Rp) 
Munggul  Kalikit 

hamapati 
Pati 

ndamung  
Ngaba Hinna  

Babi  1.000.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000 
Sirih dan 
pinang 

100.000 50.000 100.000 100.000 50.000 

Kopi dan 
gula 

100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 

Kain 
sumba  

300.000 200.000 200.000 250.000 250.000 

Total  1.500.000 3.350.000 2.450.000 2.400.000 3.350.000 
Sumber : Data Primer (2013) 

 
Masing-masing informan sekali menyumbang untuk satu 

keperluan adat berkisar antara Rp 1.500.000-Rp 3.350.000.  Sumbangan 
ini diberikan kepada seseorang yang mengalami duka atau yang sedang 
mengambil istri. Tujuaan dari sumbangan ini  untuk membalas hutang-
hutang adat. Hutang adat yang dimaksud adalah membayar kembali 
sumbangan yang pernah penyumbang terima pada saat pemberi 
sumbangan pernah berduka atau mengambil istri. Menurut kelima 
informan di atas bahwa keperluan adat dapat terjadi 2-4 dalam sebulan. 
Perilaku seperti inilah yang mengharuskan petani untuk berhutang 
dan membayarnya setelah menjual ternak sapi. Hal inilah yang 
menyebabkan peternak sapi yang memilihara ternak dengan sakala 1-
10 ekor tidak dapat menambah jumlah ternaknya. 

Perilaku yang demikian merupakan perilaku masyarakat 
tradisional. Menurut Rostow dalam Budiman (1996:26) menyatakan 
bahwa masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang cenderung 
statis, dalam artian kemajuan berjalan sangat lambat. Produksi dipakai 
untuk konsumsi dan tidak ada investasi. Pola yang demikian sudah 
berlangsung dari generasi ke generasi peternak. Kehidupan mereka 
sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan kebiasaan yang terkadang 
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kurang rasional. Oleh karena itu, menurut rostow dalam Arsyad 
(2010:63), proporsi pendapatan masyarakat lebih besar digunakan 
untuk kegiatan non-produktif atau yang produktivitasnya rendah. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, selain masalah  
keterbatasan pakan, sistem pemeliharaan yang kurang mendukung, dan  
kualitas bibit,  permasalahan utama  yang dihadapi adalah tidak adanya 
informasi mengenai perkembangan harga-harga ternak sapi di pasar. 
Hal ini yang mengakibatkan para peternak hanya menjadi  penerima 
harga (price taker) yang ditawarkan oleh pengumpul lokal. Pengumpul 
lokal adalah orang yang berhubungan langsung dengan peternak, 
mereka membeli ternak kepada setiap peternak yang ingin menjual 
ternaknya. Sistem yang dipakai antara peternak dan pengumpul lokal 
dalam menentukan harga masih menggunakan metode tradisional.  

Kondisi demikian membawa dampak fluktuasi harga bagi 
peternak kecil dan dianggap sebagai  sesuatu yang wajar. Namun 
demikian, kewajaran itu diterima sebagai akibat dari situasi yang 
mendesak. Tentu sangat berat untuk menghadapi persoalan fluktuasi 
harga.  Jika harga yang rendah maka akan mempengaruhi pada 
produktifitas secara keseluruhan. Produktivitas keseluruhan 
maksudnya tidak berkembangnya usaha ternak sapi di masyarakat  
peternak.  

Keterbelakangan yang dimiliki oleh masyarakat peternak 
sangat mempengaruhi peternak dalam mengakses harga ternak sapi. 
Kesulitan ini diperparah dengan kondisi pasar yang hanya dikuasai 
oleh segelintir orang. Sehingga harga ternak sapi dimainkan oleh 
pengumpul lokal.  Tindakan yang dilakukan oleh pengumpul lokal 
merupakan salah satu ciri pasar monopoli. Salah satu ciri pasar 
monopoli yang dikemukakan oleh Sukirno (2010) adalah dapat 
mempengaruhi harga. Oleh karena pengumpul lokal satu-satunya yang 
ada dalam pasar, maka penentuaan harga dapat dikuasainya. Biasanya 
keuntungan yang dinikmati melebihi normal dan ini diperoleh karena 
adanya hambatan dari peternak. Apalagi ketika peternak menjual 
ternak sapi dalam kondisi terdesak. Berbagai kondisi tersebut 
menyebabkan masyarakat menjadi penerima harga (price taker). 


