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ABSTRAK 

Komara. 2019.Pengaruh Pelaksanaan Penyuluhan dan Perilaku Kewirausahaan 

Peternak Terhadap Tatalaksana Peternakan Domba Garut (Ovis 

aries).SuatuKasus di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.Dibawah 

Bimbingan Euis Dasipah dan Aik Tachri. 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) 

pengaruh pelaksanaan penyuluhan terhadap perilaku kewirausahaan peternak 

domba garut. (2) Pengaruh perilaku kewirausahaan peternak terhadap tatalaksana 

peternakan domba garut. (3) Pengaruh penyuluhan dan perilaku kewirausahaan 

peternak terhadap tatalaksana peternakan domba garut di Kecamatan Garut Kota 

Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan objek yang 

diteliti tentang gambaran faktual pelaksanaan penyuluhan, perilaku kewirausahaan 

peternak, dan tatalaksana peternakan domba garut. Unit analisisnya adalah 

peternak domba garut  periode tahun 2018 di Kecamatan Garut Kota Kabupaten 

Garut. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara two stage cluster random 

sampling, dan diperoleh sampel sebanyak 102 orang petani sebagai responden.  

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analitik disesuaikan dengan hasil 

pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perilaku 

kewirausahaan peternak dipengaruhi oleh pelaksanaan penyuluhan, yakni 

pelaksanaan penyuluhan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia 

petani, penyuluhan terhadap kelembagaan peternak, dan penyuluhan terhadap 

teknologi usaha ternak domba garut. (2) Tatalaksana peternakan domba garut 

dipengaruhi oleh perilaku kewirausahaan peternak, berupa kemampuan 

merencanakan, motivasi usaha, kemampuan berkelompok, kemampuan bermitra 

usaha, dan berorientasi ke masa depan. (3) Secara simultan, tatalaksana 

peternakan domba garut dipengaruhi oleh penyuluhan dan perilaku kewirausahaan 

peternak. Semakin tinggi kinerja penyuluhan dan perilaku kewirausahaan peternak 

maka akan semakin tinggi pula kinerja tatalaksana peternakan domba garut. 

 

Kata Kunci :   Pelaksanaan Penyuluhan, Perilaku Kewirausahaan, Tatalaksana 

Peternakan 

 

 



ABSTRACT 

 

Komara. 2019.The Effect of Counseling and Farmer Entrepreneurship Behavior 

on Management of Garut Sheep Farms (Ovis Aries). A Case in the District of 

Garut City of Garut Regency. Under Guidance Euis DasipahandAik Tachri. 

 
 

 The purpose of this study was to determine and analyze: (1) the effect of 

the implementation of counseling on the entrepreneurial behavior of garut sheep 

breeders. (2) Effect of entrepreneurial entrepreneurial behavior on the 

management of garut sheep breeding. (3) The effect of counseling and 

entrepreneurial entrepreneurial behavior on the management of garut sheep 

breeding in Garut District, Garut Regency. This study uses a survey method, with 

the object being researched about the factual description of the implementation of 

counseling, entrepreneurial entrepreneurial behavior, and management of garut 

sheep breeding. The unit of analysis is the garut sheep breeder for the period of 

2018 in Garut District, Kota Garut Regency. The sampling technique is done by 

two stage cluster random sampling, and obtained a sample of 102 farmers as 

respondents. The data collected was analyzed descriptively analytically adjusted 

to the results of hypothesis testing. The results showed that: (1) Farmer 

entrepreneurial behavior is influenced by the implementation of counseling, 

namely the implementation of counseling on improving the quality of farmers' 

human resources, counseling to institutional farmers, and counseling on the 

technology of garut sheep business. (2) The management of garut sheep breeding 

is influenced by entrepreneurial entrepreneurial behavior, in the form of ability to 

plan, business motivation, group ability, ability to partner with business, and 

future oriented. (3) Simultaneously, the management of garut sheep breeding is 

influenced by counseling and entrepreneurial entrepreneurial behavior. The 

higher the counseling performance and entrepreneurial entrepreneurial behavior, 

the higher the performance of garut sheep breeding management. 

 

Keywords:Implementation of Counseling, Entrepreneurial Behavior, Animal 

Husbandry Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi 

yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, dan 

untuk memandirikan petani ternak beserta stakeholder-nya, serta dalam rangka 

pencapaian kecukupan pangan dengan usaha yang terus menerus melalui 

penerapan agribisnis yang terpadu.  Sasaran pembangunan peternakan masih 

bertumpu pada peternakan rakyat yang pada umumnya terdiri dari peternakan 

usaha kecil, yang masih mempunyai banyak kelemahan. Di masa mendatang 

pembangunan peternakan hendaknya diarahkan untuk mewujudkan pembangunan 

peternakan sistem usaha agribisnis yang efisien, produktif dan berdaya saing. 

Pembangunan peternakan ini tiada lain untuk menyediaan ketersediaan pangan 

khususnya pangan khewani diantaranya berupa daging.  Menurut Suryana dan 

Rusman (2002), pemerintah mempunyai komitmen untuk mewujudkan ketahanan 

pangan nasional, termasuk menangani kerawanan pangan dan kekurangan gizi, 

komitmen tersebut tertuang dalam program utama Kementerian Pertanian yaitu 

Program Ketahanan Pangan,  dan di bidang peternakan tertuang dalam Program 

Kecukupan Pangan Hewan Asal Ternak.  Peningkatan ketahanan pangan nasional 

pada hakekatnya mempunyai arti strategis bagi pembangunan nasional, karena 

ketersediaan pangan yang cukup, aman, merata, harga terjangkau dan bergizi 

merupakan pilar pembangunan sumberdaya manusia. 

Berdasarkan data Ditjen Peternakan dan Kesehatan hewan (2012), tahun 

2011 populasi domba terbesar di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu 

sebanyak 6.768.735 ekor, dan Kabupaten Garut merupakan salah satu populasi 

domba terbesar di Provinsi Jawa Barat yaitu 788.582 ekor. Domba Garut memiliki 

beberapa keunggulan diantaranya memiliki daya adaptasi yang baik terhadap 

berbagai keadaan lingkungan sehingga domba dapat tumbuh dan berkembang biak 

di berbagai daerah dengan cuaca yang berbeda dan mampu berkembang biak 

sepanjang tahun. Selain sebagai domba tangkas, domba Garut juga dimanfaatkan 

dagingnya sebagai konsumsi sehari-hari seperti domba pada umumnya. 

Sebagian besar dari peternak domba berada di pulau Jawa, dan Jawa Barat 

memiliki porsi 47,7% dari total populasi di Jawa. Menurut Mulyono (2003), 

ditinjau dari keadaan bibit, makanan dan pengelolaan ternak, peternakan dibagi 

menjadi peternakan tradisional dan modern. Ciri-ciri peternakan tradisional 

diantaranya: tidak dilandasi pada perhitungan ekonomi, hasil untuk keperluan 

sendirim, pada umumnya berskala kecil, teknologi yang digunakan tidak 

berkembang, bahkan bersifat statis tradisional.  Sedangkan pada peternakan 

modern mempunyai ciri-ciri: (1) Menggunakan teknologi baru (bibit, pakan dan 

pengelolaan) yang dilandasi dengan penemuan ilmiah. (2) Memanfaatkan prinsip-

prinsip manajemen perusahaan selalu berkembang ke depan. (3) Bertujuan 

komersil dan berorientasi ke pasar.  

Menurut Mulyono (2003), ternak domba memiliki potensi ekonomi yang 

harus dipertimbangkan dengan alasan: (1) Badan yang relatif kecil dan 

pertumbuhan yang cepat sehingga tingkat reproduksi dan produksi lebih tinggi.  

(2) Modal usaha cepat berputar karena mudahnya dalam hal pemasaran.  (3) 

Ternak domba tidak memerlukan lahan yang luas apalagi dapat dilakukan 

kemitraan dengan pihak pengadaan pakan.  (4) Tenaga kerja lebih efisien karena 

ternak suka bergerombol.  (5) Proses perkembangbiakan dapat diatur (terpola) 

karena induk dapat dilakukan penjadwalan estrus.  Skala usaha yang dianjurkan 



adalah 8 sampai 12 ekor induk dengan harapan setiap kali melahirkan akan 

memperoleh anak sapih sekitar 12 sampai 18 ekor.   

Domba Garut adalah salah satu jenis domba lokal hasil persilangan antara 

tiga bangsa domba, yaitu domba lokal, domba merino dan domba ekor gemuk 

(Soemprastowo, 1987 dalam Balai Informasi Pertanian Jawa Barat, 1995).Domba 

garut memiliki karakteristik produksi lebih baik dibandingkan dengan domba-

domba lokal lainnya, sehingga menimbulkan permintaan yang terus 

meningkat.Hasil survey Tim RRA (Rapid Rural Appraisal) di Kecamatan 

Bayongbong Garut, menunjukkan bahwa usaha peternakan domba dilakukan oleh 

petani secara sambilan dengan teknik pemeliharaan yang bersifat tradisional. 

Potensi dan peluang untuk meningkatkan produktivitas usaha ternak 

domba cukup tersedia dan menjanjikan, karena didukung oleh faktor-faktor (Balai 

Informasi Pertanian Jawa Barat, 1995) : (i) Domba garut merupakan sumber bibit 

yang berkualitas; (ii) Animo masyarakat untuk memelihara domba cukup tinggi;  

(iii) Petani cukup berpengalaman dalam beternak domba;  (iv) Limbah pertanian 

dan industri tahu sebagai sumber pakan penguat/protein cukup tersedia;  (v) 

Adanya interaksi positif antara usaha tani tanaman dengan usaha ternak domba;  

(vi) Permintaan akan ternak domba garut, baik sebagai bibit, daging, maupun 

tangkas meningkat terus, sehingga tidak sulit untuk memasarkan hasil. 

Perkembangan suatu usaha peternakan, sebagai bagian dari usahatani 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah lingkungan, yang merupakan 

media bagi kehidupan ternak yang bersangkutan dan faktor ternaknya itu sendiri. 

Perkembangan yang baik hanya mungkin terjadi apabila sifat ternak sesuai dengan 

faktor lingkungan:  kondisi alam, ekonomi, sosial dan budaya (Atmadilaga, 1978). 

Upaya-upaya untuk meraih nilai tambah dari pengolahan komoditas 

peternakan hendaklah terus digalakan untuk menjadikan agribisnis peternakan 

sebagai sektor ekonomi unggulan (leading sector).  Oleh karena itu, perlu 

dirumuskan suatu kebijaksanaan pemberdayaan di bidang agribisnis yang 

mengarah pada peningkatan kemampuan dan profesionalitas peternak untuk dapat 

memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan lestari dengan memanfaatkan 

rekayasa teknologi tepat guna agar mampu meningkatkan produktivitas agribisnis, 

pendapatan dan kesejahteraan peternak, serta menghapus kemiskinan. 

Pemberdayaan dapat ditumbuhkan melalui pendidikan/penyuluhan dalam 

membentuk perubahan perilaku, yakni meningkatkan kemampuan petani untuk 

dapat menentukan sendiri pilihannya, dan memberikan respons yang tepat 

terhadap berbagai perubahan sehingga mampu mngendalikan masa depannya dan 

mendorong untuk lebih mandiri.  Strateginya dapat dilakukan melalui pendekatan 

secara individu maupun kelompok, membuka akses ke sumber daya kunci, 

menciptakan peluang-peluang pembangunan bagi masyarakat tani marginal, agar 

mampu terselenggara hidup yang layak (Pusat Penyuluhan Pertanian, 2010). 

Faktor teknologi sangat menentukan besarnya produksi dan pendapatan 

petani, terutama dari kemampuannya dalam menghambat proses berlakunya 

hukum pertambahan nilai yang semakin berkurang sebagai akibat terbatasnya 

lahan pertanian. Keberhasilam pembangunan pertanian merupakan perwujudan 

penerapan teknologi pertanian yang ditandai oleh ditemukannya benih unggul 

serta pendayagunaan infrastruktur, sehingga secara bersama-sama telah berhasil 

melipatgandakan produktivitas lahan dan intensitas per tanaman. 



Tatalaksana peternakan domba garut, khususnya dalam hal pemilihan 

bibit, pemenuhan variasi pakan dan pengelolaan manajemen.  Ketiga unsur 

tatalaksana tersebut satu sama lain saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, 

sehingga apabila hal tersebut terabaikan atau tidak dipahami secara baik, maka 

usaha ternak domba tersebut tidak akan menghasilkan out put yang maksimal 

(Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut, 2011). 

Seorang petani, selaku pemimpin usaha taninya, tidak hanya penting 

memiliki kepemimpinan, tetapi yang lebih penting adalah sikap mental wirausaha. 

Menurut Wijandi (2000), seorang wirausahawan penting memiliki sikap mental 

(attitude), kepemimpinan (leadership), manajemen, dan keterampilan teknis 

(skill).  Namun yang paling penting adalah sikap mental (perilakunya), karena 

betapa pun seseorang memiliki keterampilan teknis secara baik tetapi jika sikap 

mentalnya tidak baik, maka usahanya tidak akan berjalan dengan baik.   

Menurut Suparta dan Rahmantha (2010), kewirausahaan agribinsis adalah 

kemampuan melihat dan menilai kesempatan (peluang) bisnis, serta kemampuan 

mengoptimalisasikan sumber daya dan mengambil tindakan serta bermotivasi 

tinggi dalam mengambil resiko dalam upaya mensukseskan bisnisnya, berani 

mengembangkan gagasan-gagasan baru dan berbeda, serta menjalin kerjasama 

dengan meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan. 

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan diteliti, sebagai berikut : (1) Bagaimana pengaruh pelaksanaan penyuluhan 

terhadap perilaku kewirausahaan peternak domba garut; (2) Bagaimana pengaruh 

perilaku kewirausahaan terhadap tatalaksana peternakan domba garut; (3) 

Bagaimana pengaruh pelakanaan penyuluhan dan perilaku kewirausahaan 

terhadap tatalaksana peternakan domba garut di Kecamatan Garut Kota 

Kabupaten Garut. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode survei, yakni penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah 

data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan 

kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variable sosiologis 

maupun psikologis.  Pengertian survei di sini dibatasi pada pengertian survei 

sampel untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak 

mendalam tetapi lebih akurat bila menggunakan sampel yang representatif 

(Kerlinger, 1996 dalam Riduwan, 2004).Objek yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah gambaran faktual pelaksanaan penyuluhan, perilaku kewirausahaan 

peternak, dan tatalaksana peternakan domba garut. Unit analisisnya adalah 

peternak domba garut yang berlokasi di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut 

periode tahun 2018. Penelitian dilakukan selama 4 (empat) bulan, yakni dari bulan 

September sampai Desember 2019. 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara/observasi dengan 

responden secara langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya dengan membuat kuisioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

studi literatur dan informasi dari instansi terkait.Sebelum dilakukan penelitian, 

dilakukan dulu uji validitas dan reabilitas terhadap instrumen penelitian.  Suatu 



kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut(Arikunto, 

Suharsimi, 2010).Berdasarkan hasil pengujian, korelasi antar variabel, baik 

variabel kemitraan usaha maupun variabel penerapan teknologi budidaya 

tembakau rajangan, dengan nilai total masing-masing signifikan pada nilai kritis 

0,01 (tingkat kepercayaannya 99%).Uji reliabilitas atau keandalan menyatakan 

bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.  Instrumen yang dapat 

dipercayaakan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Berdasarkan hasil 

pengujian, ternyata instrumen penelitian variabel perilaku kewirausahaan dan 

variabel saluran pemasaran, masing-masing memiliki nilai Alpha Cronbach = 

0,851 dan 0,801 (lebih besar dari 0,7), maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian dari variabel-variabel tersebut di atas dinilai sudah valid dan reliabel. 

 Penelitian ini dilaksanakan di salah satu sentra peternakan domba garutdi 

Kabupaten Garut, yakni di Kecamatan Garut Kota, yakni di Desa Margawati, 

Desa Sukanegla, dan Desa Cimuncang.Teknik penentuan sampel dilakukan secara 

two stage cluster random sampling. Penentuan sampel petani sebanyak 102 

responden sebagai unit analisis pada desa sampel, dilakukan dengan 

menggunakan rumus Isaac Michel: 

 
 Data yang dianalisis terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif.  Analisis 

data kualitatif menggunakan pendekatan dengan cara deskripsi, data disajikan 

dalam bentuk tabulasi.  Sedangkan data kuantitatif dilakukan melalui uji statistik. 

Pengujian hipotesis penelitian digunakan Analisis Jalur (Path Analysis) program 

SPSS versi 21. Analisis ini menerangkan hubungan seperangkat variabel dengan 

variabel lainnya.  Dengan analisis ini dapat diketahui besarnya pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara langsung.  Besarnya 

pengaruh dari variabel dinyatakan oleh besarnya koefisien determinan (Sugiyono 

dan Agus Susanto, 2015). 

 Menurut Nidjo Sanjoyo (2011), untuk dapat menggunakan análisis jalur 

diperlukan adanya asumsi bahwa (i) semua hubungan adalah linier dan adaptif, 

sesuai kausal ditunjukkan dalam diagram jalur; (ii) residu (error) tidak berkorelasi 

dengan variabel-variabel di model dan dengan residu lain; (iii) aliran kausal satu 

arah; (iv) variabel-variabelnya diukur dengan skala interval atau yang lebih baik; 

dan (v) variabel-variabelnya diukur tanpa adanya kesalahan (realibel sempurna). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan data BPS Kabupaten Garut (2018), Kecamatan Garut Kota 

merupakan salah satu kecamatan yang secara administratif termasuk wilayah 

Kabupaten Garut, terletak di sebelah tengah dan berjarak sekitar satu kilometer 

dari ibukota kabupaten, 63 km dari ibukota Propinsi Jawa Barat.Kecamatan Garut 

Kota merupakan daerah dataran tinggi 680 - 980 meter di atas permukaan laut 

(dpl), dengan tingkat kemiringan hamparan antara 2-45%.  Jenis tanah umumnya 

adalah podsolik merah kuning, latosol dan gromosom, dengan pH tanah 4,2-5,4 

sebagai lahan sawah berpengairan, pH 5,5– 6,5 sebagai sawah tadah hujan, serta 

pH 6,0 – 6,5 lahan darat.Batas wilayah administratif Kecamatan Garut Kota, 
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sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Karangpawitan.Sebelah 

selatan berbatasan dengan Kecamatan Cilawu.Sebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Tarogong Kidul.Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten 

Tasikmalaya. 

 Hasil dari sebuah upaya pemberdayaan akan sangat tergantung dari 

kondisi masyarakat dan peran serta semua stakeholder yang terlibat dalam suatu 

program pemberdayaan. Salah satu pendekatan pemberdayaan yang efektif adalah 

melalui bentuk penyuluhan kelompok. Pendekatan kelompok mempunyai 

kelebihan karena proses penyadaran terhadap masyarakat menjadi lebih cepat, 

daya jangkauan informasi terhadap masyarakat menjadi lebih luas, lebih sesuai 

dengan budaya masyarakat pedesaan yang komunal.  

Berdasarkan hasil penelitian secara deskriptif, ternyata perilaku 

kewirausahaan peternak domba garut di lokasi studi dikategorikan memiliki 

kriteria cukup mampu (57,92%). Artinya peternak domba garut di lokasi studi 

termasuk peternak mandiri yang profesional dibidangnya, yang mampu membuat 

rencana kegiatan usaha, memiliki motivasi berusaha, aktif berkelompok dan 

bermitra usaha, serta berorientasi ke masa depan. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, ternyata peternak domba garut di 

lokasi studi, dikategorikan memiliki kiteria cukup mampu (54,80%) dalam 

merencanakan kegiatan usahanya.  Artinya peternak domba garut di lokasi studi 

termasuk peternak mandiri yang profesional dibidangnya, yang mampu menyusun 

analisa potensi, menyusun perumusan rencana dan tujuan, dan membuat analisa 

usaha.  Berdasarkan aspek analisa potensi, peternak di lokasi studi telah mampu: 

(1) menganalisa sumberdaya agroekosistem yang sesuai bagi pertumbuhan ternak 

domba garut;  (2) menganalisa sumberdaya modal untuk upah dan pembelian 

sarana produksi; dan (3) menganalisa sumber daya manusia dalam pengelolaan 

usaha ternak domba garut khususnya dalam manajemen usaha.Berdasarkan aspek 

perumusan rencana dan tujuan, peternak di lokasi studi relatif lebih maju, karena 

telah mampu merumuskan rencana dan tujuan kegiatan yang mencakup segala 

rencana kebutuhan sarana, prasarana dan kebutuhan lainnya yang diperlukan, serta 

merumuskan tujuan finansial dan tujuan sosial lainnya.Berdasarkan aspek analisa 

usaha, petani di lokasi studi relatif mampu merumuskan analisa usaha dalam 

upaya meminimalkan kerugian. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, ternyata peternak di lokasi studi, 

dikategorikan cukup mampu (58,80%) dan memiliki motivasi usaha (kemauan 

untuk berbuat) melalui cara-cara dan tahapan untuk mencapai tujuan.  Artinya 

peternak di lokasi studi adalah peternak mandiri yang profesional dibidangnya, 

yang mampu mengambil prakarsa, melakukan kinerja usaha, menyediakan 

fasilitas dan sarana usaha, melakukan efisiensi dan efektivitas usaha.Berdasarkan 

aspek prakarsa, peternak di lokasi studi aktif berinisiatif dalam mengadopsi segala 

peluang yang ada dalam upaya meraih keberhasilan usaha (mengikuti pelatihan 

budidaya, mengakses informasi dan teknologi, melakukan studi banding). 

Peternak di lokasi studi mampu membuat keputusan-keputusan yang menyangkut 

kelancaran usaha, serta mampu mempersiapkan dan menanggung segala resiko 

yang mungkin terjadi. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, ternyata peternak di lokasi studi, 

dikategorikan cukup mampu (56,20%) melakukan usaha bersama. Artinya 

peternak cukup mandiri dan profesional dibidangnya, mudah bergaul, mudah 



bekerja sama, dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk berusaha bersama 

secara berkelompok. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, ternyata peternak di 

lokasi studi, dikategorikan memiliki kriteria cukup mampu (58,80%) melakukan 

kegiatan usaha ternak domba garut melalui kemitraan usaha.  Artinya peternak 

relatif mandiri dan profesional dibidangnya, mempunyai keinginan adanya 

keberlanjutan usaha, saling mendukung, mampu bekerjasama. Berdasarkan hasil 

analisis deskriptif, ternyata peternak di lokasi studi, dikategorikan memiliki 

kriteria cukup mampu (61%) dan memiliki pemikiran yang berorientasi ke masa 

depan.  Artinya peternak relatif mandiri dan profesional dibidangnya, memiliki 

sifat-sifat jujur, disiplin,. mandiri, kreatif dan inovatif, serta realistis.   

Usaha peternakan domba garut di Kecamatan Garut Kota umumnya 

merupakan sumber mata pencaharian utama peternak.Sekitar 90 persen peternak 

menjadikan usaha ternaknya sebagai mata pencaharian utama dan sisanya sebesar 

10 persen sebagai mata pencaharian sampingan. Hal ini dikarenakan sifat produksi 

domba garut dianggap sebagian besar responden untuk investasi jangka panjang 

(tabungan) yang akan segera dijual ketika membutuhkan uang tunai. 

Input berupa pakan hijauan secara umum diperoleh dari sekitar areal 

hutan, karena sebagian besar peternak tidak mempunyai kebun rumput yang 

memadai sesuai populasi ternak yang dipunyainya. Untuk mengatasi kekurangan 

dalam memenuhi hijauan makanan ternak (HMT) para peternak di lokasi studi 

mendatangkan atau mengambil hijauan pakan dari daerah lain yang masih 

memiliki sumber hijauan dengan intensitas tumbuh tinggi. Selain itu, beberapa 

peternak mensubtitusi hijauan dengan pakan tambahan seperti ampas tahu atau 

dedak sehingga dapat mengurangi pemanfaatan hijauan sebagai pakan pokok  

Peternak di lokasi studi memelihara semua dombanya dalam kandang atau 

tidak digembalakan ditempat terbuka seperti di padang rumput. Satu ekor domba 

membutuhkan luas kandang 1 x 1 m. Kandang induk dan anaknya, tempat induk 

yang sedang menyusui anaknya selama 3 bulan memerlukan luas 1,5 x 1 m, dan 

anak domba memerlukan luas 0,75 x 1 m.  Kandang pejantan, tempat domba 

jantan yang akan digunakan sebagai pemacak seluas 2 x 1,5 m.  Di dalam kandang 

domba terdapat tempat menyimpan rumput, palung makanan dan minuman, dan 

tempat kotoran/kompos.Tipe kandang panggung memiliki kolong yang 

bermanfaat sebagai penampung kotoran.Kolong digali dan dibuat lebih rendah 

daripada permukaan tanah sehingga kotoran dan air kencingnya tidak berceceran. 

Alas kandang terbuat dari kayu/bambu yang telah diawetkan, Tinggi panggung 

dari tanah dibuat minimal 50 cm/2 m. Palung makanan dibuat rapat, agar bahan 

makanan yang diberikan tidak tercecer keluar. 

 Produktivitas yang diperoleh peternak domba garut skala usaha kecil lebih 

rendah dibandingkan dengan skala usaha lainnya, hal ini dikarenakan peternak 

skala usaha kecil merupakan kegiatan usaha ternak yang masih menggunakan cara 

tradisional, tanpa sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi. Faktor-faktor 

produksi yang digunakan dalam proses produksi hanya bersumber dari keluarga 

peternak itu sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup 

peternak dan keluarganya.Pola usaha peternak berskala kecil dicirikan dengan 

besarnya dominasi unit produksi berupa unit-unit usaha keluarga disertai dengan 

peranan tenaga kerja keluarga sangat menonjol dalam aktivitas produksi. 

 Faktor tenaga kerja adalah faktor produksi kedua yang terbesar biaya 

produksinya sesudah faktor pakan.Besarnya biaya tenaga kerja berkisar antara 20-



30 persen dari biaya produksi.Kebutuhan dan pencurahan tenaga kerja pada usaha 

ternak domba garut tergantung pada sifat pekerjaan seperti memotong rumput, 

memberi makan dan minum, membersihkan badan domba, membersihkan dan 

memperbaiki kandang, serta memotong bulu dan kuku.Pada umumnya pekerjaan 

paling banyak menyita waktu adalah mencari atau mengambil rumput bagi 

peternak yang memiliki lahan hijauan sendiri dapat menekan upah kerja.Untuk 

mencapai penggunaan tenaga kerja yang efisien dalam usaha peternakan domba 

garut, seorang tenaga kerja dapat memelihara 6-10 ekor domba dewasa. 

 Berdasarkan hasil penelitian,mayoritas responden telah melaksanakan 

tatalaksana pemeliharaan usaha ternak domba garut, yang menyangkut tatalaksana 

reproduksi, tatalaksana pemberian pakan, dan tatalaksana pemeliharaan rutin di 

lokasi studi dikategorikan cukup mampu (54,68%).  Arinya, peternak di lokasi 

studi dikategorikan cukup mampu dalam melaksanakan kegiatan tatalaksana 

peternakan domba garut, baik dalam kegiatan tatalaksana reproduksi, tatalaksana 

pemberian pakan, maupun dalam pelaksanaan tatalaksana pemeliharaan 

rutin.Berdasarkan tatalaksana reproduksi, peternak di lokasi studi dikategorikan 

cukup mampu dalam melaksanakan kegiatan seleksi bibit (memlih performa 

ternak unggul), teknis perkawinan (menganalisa tanda-tanda birahi dari ternak 

yang sudah memasuki dewasa kelamin), umur ternak (menganalisa usia ternak 

yang ideal untuk pertama kalinya dikawinkan), dan interval perkawinan 

(menganalisa jarak kawin ternak setelah melahirkan).  Hanya saja, kegiatan 

memilih jenis ternak unggul (menganalisa ciri-ciri ternak yang cocok diternakan 

dan diusahakan) untuk diternakan dianggap kurang mampu, dikarenakan peternak 

terkendala dengan modal usaha dalam pengadaan bibit ternak unggul yang relatif 

mahal harganya. 

 Berdasarkan tatalaksana pemberian pakan, peternak di lokasi studi 

dikategorikan cukup mampu dalam pelaksanaan kegiatannya, khususnya dalam 

melaksanakan  atau menyediakan kuantitas pakan (menganalisa banyaknya pakan 

yang harus diberikan pada berbagai tingkatan usia ternak), kuantitas air minum 

(menganalisa kualitas air minum yang harus diberikan pada berbagai tingkatan 

usia ternak).  Namun dalam menyediakan atau menyiapkan kualitas pakan 

(menganalisa kualitas bahan-bahan ransum sebagai pakan yang harus diberikan 

pada berbagai tingkatan usia ternak), dan rasio rasum (menganalisa perbandingan 

bahan-bahan ransum sebagai pakan yang harus diberikan pada berbagai tingkatan 

usia ternak) peternak di lokasi studi dikategorikan kurang mampu. Hal ini 

dikarenakan peternak tidak diberi peluang (dan/atau tidak pernah mau) membuat 

ransum sendiri, karena semua keperluan pakan konsentrat disediakan kios sarana 

produksi berupa ransum siap saji (sementara apa komposisi dan takarannya 

kurang dipahami para peternak).  

 Pakan merupakan salah satu faktor yang menentukan produktivitas dan 

keuntungan dari usaha ternak domba karena akan menentukan kuantitas dan 

kualitas daging yang dihasilkan. Biaya pakan dapat mencapai 55% dari biaya 

produksi.  Penambahan pakan konsentrat pada ransum ternak domba garut 

dimaksudkan untuk mencapai tingkat gizi yang dibutuhkan dan untuk melengkapi 

apa yang tidak terdapat dalam hijauan, karena pakan yang hanya hijauan akan 

menghambat pertumbuhannya.Pemberian pakan domba perlu memperhatikan 

beberapa hal, diantaranya penggunaan ransum yang seimbang, ekonomis, dan 

mengandung zat gizi yang dibutuhkan.Tinggi rendahnya biaya pakan selain 



dipengaruhi oleh situasi harga dari bahan-bahan tersebut juga banyak kaitannya 

dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan peternak dalam cara mendapatkan, 

menyediakan, dan menyusun bahan pakan yang sedapat mungkin lebih ekonomis 

tetapi sesuai dengan kebutuhan ternak baik, kualitas maupun kuantitas. 

 Berdasarkan tatalaksana pemeliharaan rutin, peternak di lokasi studi 

dikategorikan cukup mampu dalam pelaksanaan kegiatannya, khususnya dalam 

melaksanakan  kegiatan membersihkan badan ternak, kandang ternak, alat dan 

sarana kawin ternak, alat dan sarana pakan/minum ternak, serta membersihkan 

alat dan sarana kebersihan bulu dan kuku.  Namun dalam melaksanakan kegiatan 

pecegahan dan pengobatan ternak dan kegiatan pencatatan-pencatatan (recording) 

terhadap situasi dan kondisi ternak dikategorikan kurang mampu. 

 Hasil pengujian hipótesis pertama, didapat nilai P-value (0.00) lebih kecil 

dari P-  (0.05), atau thitung = 13,712 yang lebih besar dari titik kritis (ttabel) pada α 

= 0,05 dan db = 100 adalah 1,984, yang berarti variabel pelaksanaan penyuluhan 

(X1) mempunyai hubungan bermakna (mempengaruhi secara nyata) terhadap 

perilaku kewirausahaan peternak (X2) pada tingkat kepercayaan 95%.  Koefisien 

jalur = 0,743. Persamaan strukturalnya adalahX2 = 0,743*X1 + 0,67, Koefisien 

determinasi (R²) = 0.551.  Hasil tersebut memberi arti bahwa perilaku 

kewirausahaan peternak dipengaruhi oleh pelaksanaan penyuluhan sebesar 55,1 

%, sementara sisanya 44,9% ditentukan oleh variabel lain yang tidak termasuk 

dalam model yang diteliti.   

Hasil pengujian hipótesis kedua didapat nilai P-value (0.00) lebih kecil 

dari P-  (0.05), atau thitung = 19,197 yang lebih besar dari titik kritis (ttabel) pada α 

= 0,05 dan db = 100 adalah 1,984, yang berarti variabel perilaku kewirausahaan 

peternak (X2) mempunyai hubungan bermakna (mempengaruhi secara nyata) 

terhadap tatalaksana peternakan domba garut (Y) pada tingkat kepercayaan 95%.  

Koefisien jalur = 0,841. Persamaan strukturalnya: Y = 0,841*X2 + 0,541, 

Koefisien determinasi (R²) = 0.707.  Hasil tersebut mengandung arti bahwa 

tatalaksana peternakan domba garut dipengaruhi oleh perilaku kewirausahaan 

peternak sebesar 70,7 %, sementara sisanya 29,3% ditentukan oleh variabel lain 

yang tidak termasuk dalam model yang diteliti. 

 Hasil pengujian hipotesis ketiga, secara simultan pelaksanaan penyuluhan 

dan perilaku kewirausahaan peternak berpengaruh nyata terhadap tatalaksana 

peternakan domba garut, karena P-value (0,00) lebih kecil dari P-  (0.05) atau 

thitung = 12,615 yang lebih besar dari titik kritis (ttabel) pada α = 0,05 dan db = 99 

adalah 1,984 pada kepercayaan 95%.  Persamaan struktural : Y = 0,712*X1 + 

0,459*X2 + 0,559. Koefisien detreminasi (R²) = 0,688.  Hasil tersebut 

mengandung arti bahwa tatalaksana peternakan domba garut dipengaruhi oleh 

pelaksanaan penyuluhan dan perilaku kewirausahaan peternak sebesar 68,8%, 

sementara sisanya 31,2% ditentukan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

model yang diteliti.  Dapat dinyatakan, bahwa tatalaksana peternakan domba garut 

tidak hanya ditentukan oleh penyuluhan dan perilaku kewirausahaan peternak 

saja, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lain, seperti kondisi agroklimat, 

kondisi sosial ekonomi peternak, dan faktor-faktor lainnya. 

 Pembahasan hipótesis pertama, pelaksanaan penyuluhan berpengaruh 

nyata terhadap perilaku kewirausahaan peternak dalam mengelola usaha ternak 

domba garut. Analisis menghasilkan koefisien determinasi 0,551, suatu nilai 



bahwa variabel perilaku kewirausahaan peternak di lokasi studi sebesar 55,1% 

dipengaruhi oleh pelaksanaan penyuluhan, dan sisanya sebesar 44,9% dijelaskan 

variabel lain yang tidak dimasukan ke dalam model yang diteliti. Arah yang 

positif dengan koefisien jalur = 0,743, mengandung arti setiap peningkatan satu 

persen kinerja pelaksanaan penyuluhan akan meningkatkan kinerja perilaku 

kewirausahaan peternak sebesar 0,743%. Hal tersebut berarti, perilaku 

kewirausahaan peternak dipengaruhi oleh pelaksanaan penyuluhan terhadap SDM 

peternak, penyuluhan terhadap kelembagaan peternak, dan penyuluhan terhadap 

usaha ternakj domba garut.  Hasil tersebut sesuai dengan statemen Departemen 

Pertanian (2006), bahwa pelaksanaan penyuluhan merupakan upaya menumbuh-

kembangkan kemampuan, kemandirian serta tanggung jawab petani beserta 

keluarganya dalam memanfaatkan dan meningkatkan mutu sumberdaya pertanian, 

serta untuk meningkatkan kemampuan petani agar dapat menentukan sendiri 

pilihannya, dan memberikan respons yang tepat terhadap berbagai perubahan 

sehingga mampu mngendalikan masa depannya dan mendorong untuk mandiri.  

 Hasil pengujian hipotesis kedua, perilaku kewirausahaan peternak 

berpengaruh nyata dan positif terhadap tatalaksana peternakan domba garut 

dengan koefisien determinasi 0,707.  Artinya, perilaku kewirausahaan peternak 

memberikan kontribusi yang nyata terhadap tatalaksana peternakan domba garut, 

yakni sebesar 70,7% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat 

dalam model yang diteliti. Arah yang positif dengan koefisien regresi 0,841, 

mengandung arti bahwa setiap ada peningkatan satu persen kinerja perilaku 

kewirausahaan peternak berdampak nyata terhadap kinerja tatalaksana peternakan 

domba garut sebesar  0,841%.  Hal tersebut berarti, tatalaksana peternakan domba 

garut dipengaruhi oleh kemampuan peternak dalam merencanakan, motivasi 

usaha, kemampuan melakukan kegiatan berkelompok, kemampuan bermitra 

usaha, dan berorientasi ke masa depan. Implikasinya, perilaku kewirausahaan 

peternak diperlukan dalam upaya mengembangkan diri dalam mencapai kemajuan 

melalui perubahan perilaku berusaha yang bernuansa kewirausahaan.  

 Hasil pengujian hipotesis ketiga, pelaksanaan penyuluhan dan perilaku 

kewirausahaan peternak secara simultan berpengaruh nyata dan positif terhadap 

tatalaksana peternakan domba garut, dengan koefisien determinasi 0,688. Hal 

tersebut mengandung arti bahwa tatalaksana peternakan domba garut dipengaruhi 

oleh penyuluhan dan perilaku kewirausahaan peternak sebesar 68,8%, sementara 

sisanya 31,2% ditentukan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model 

yang diteliti.  Dapat dinyatakan, bahwa tatalaksana peternakan domba garut tidak 

hanya ditentukan oleh penyuluhan dan perilaku kewirausahaan peternak saja, 

tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti kondisi agroklimat, 

fluktuasi harga jual, efisiensi biaya, dan lain sebagainya. Arah yang positif, 

mengandung arti bahwa semakin tinggi kinerja penyuluhan dan perilaku 

kewirausahaan peternak maka akan semakin tinggi pula kinerja tatalaksana 

peternakan domba garut.  

 Hasil penelitian tersebut memberikan implikasi bahwa penyuluhan 

terhadap peningkatan kualitas SDM petani harus menjadi salah satu pertimbangan 

utama dalam meningkatkan kinerja tatalaksana peternakan domba garut, dimana 

pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut dilakukan untuk mendorong 

kemampuan peternak agar menguasai, memanfaatkan dan menerapkan teknologi 

baru sehingga mampu bertani lebih baik, berusaha ternak lebih menguntungkan 



serta membina kehidupan berkeluarga yang lebih sejahtera.Pelaksanaan 

penyuluhan terhadap kelembagaan peternak, dilakukan untuk mendorong 

kelompok dalam hal: a) merencanakan kegiatan, b) melaksanakan dan menaati 

perjanjian (kemitraan), c) pemupukan modal dan pemanfaatan pendapatan, d) 

meningkatkan hubungan yang melembaga (jejaring kerja), e) menerapkan 

teknologi dan informasi pertanian.  

Penguatan dan pengembangan kelembagaan dilakukan untuk: (a) 

terselenggaranya pertemuan/rapat anggota secara berkala dan berkesinambungan, 

(b) penyusunan rencana kerja kelompok sesuai dengan kesepakatan bersama, (c) 

memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama, (d) handal 

dalam pengadministrasian, (e) kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan 

hilir, (f) usaha tani secara komersil dan berorientasi pasar, (g) berperan sebagai 

sumber informasi dan teknologi untuk usaha anggota, (h) terselenggaranya 

kemitraan usaha, dan (i) adanya pemupukan modal usaha, baik berasal dari iuran 

anggota atau dari penyisihan hasil usaha kelompok 

 Pelaksanaan kegiatan penyuluhan terhadap teknologi usaha ternak 

dilakukan fasilitator untuk memfasilitasi : (a) penyusunan rencana, pelaksanaan 

dan pengembangan usaha sesuai lokalita; (b) penyusunan rencana usaha bersama 

(RUB); (c) pelaksanaan kegiatan usaha; (d) pengembangan kegiatan usaha; (e) 

penumbuh-kembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemampuan 

manajerial; (f) akses terhadap teknologi, informasi pasar, peluang usaha dan 

permodalan; (g) pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan untuk 

mengembangkan usaha; (h) monitoring dan evaluasi kegiatan sasaran (petani). 

 Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran, bahwa upaya penyuluhan 

tersebut, menurut Pusat Penyuluhan Pertanian (2010), harus dilakukan dalam 

semangat kepemihakan dan perlindungan kepada masyarakat yang tertinggal 

khususnya melalui azas solidaritas, partisipasi, kemitraan, memampukan serta 

pemerataan.   Oleh karena itu, penyuluh pertanian dan kelembagaannya semakin 

ditantang untuk tidak hanya menyediakan berbagai ilmu dan teknologi yang 

mampu menjawab permasalahan, transformasi teknik sosial dan ekonomi, 

hubungan dan informasi yang dibutuhkan petani, namun menuntut kehandalannya 

dalam mengidentifikasi : (1) berbagai masalah yang kian kompleks seperti 

optimalisasi pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestariannya, (2) 

kebutuhan informasi dan teknologi petani  di masa depan (dan sudah di mulai dari 

sekarang), (3) rencana/ program hingga implementasinya, serta (4) pengembangan 

dan pembinaan potensi sumberdaya manusia (Rasjid, 2000). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perilaku kewirausahaan peternak dipengaruhi oleh pelaksanaan penyuluhan, 

yakni pelaksanaan penyuluhan terhadap peningkatan kualitas sumber daya 

manusia petani, penyuluhan terhadap kelembagaan peternak, dan penyuluhan 

terhadap teknologi usaha ternak domba garut. 

2. Tatalaksana peternakan domba garut dipengaruhi oleh perilaku kewirausahaan 

peternak, berupa kemampuan merencanakan, motivasi usaha, kemampuan 

berkelompok, kemampuan bermitra usaha, dan berorientasi ke masa depan. 

3. Secara simultan, tatalaksana peternakan domba garut dipengaruhi oleh 

penyuluhan dan perilaku kewirausahaan peternak. Semakin tinggi kinerja 



penyuluhan dan perilaku kewirausahaan peternak maka akan semakin tinggi 

pula kinerja tatalaksana peternakan domba garut.   

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat 

diajukan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Disarankan agar eksistensi penyuluh dan sistem penyuluhannya senantiasa 

dikembangkan sesuai lokalita, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan 

penyuluhan domba garut harus dikondisikan sebagai tempat pendidikan non 

formal bagi peternak terkait peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam 

mengenali potensi, menyusun rencana usaha, mengatasi permasalahan, 

mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi 

sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan, sehingga 

usaha taninya menjadi efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan. 

2. Disarankanagar proses perubahan perilaku baik yang menyangkut pengetahuan 

(cognitive),sikap (affective), maupun ketrampilan(psychomotoric)padasasaran 

harus senantiasa mendapat perhatian yang seksama dalam melaksanakan 

fasilitasi pemberdayaan.   

3. Disarankan agar faktor kelembagaan peternak perlu diberdayakan dan 

diperkuat lagi, sehingga kebutuhan anggota dalam mengakses rmodal, 

teknologi dan lainnya bisa lebih dipermudah, terkait upaya tercapainya skala 

ekonomi produk.  
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