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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Subsektor peternakan khususnya ternak sapi potong memiliki arti yang 

sangat strategis dan berperan penting dalam struktur perekonomian daerah. Ternak 

sapi dalam tatanan kehidupan rakyat Indonesia memiliki fungsi sosial dan 

ekonomi, oleh  karena ternak dapat digunakan sebagai tenaga kerja pengolah lahan 

pertanian, sumber uang tunai, sumber pendapatan, upacara keagamaan, cendera 

mata, sumber pupuk organik, tenaga kerja dan dapat menaikkan status sosial pada 

komunitas tertentu, dapat diperjualbelikan pada saat dibutuhkan dan berfungsi  

sebagai tabungan masa depan masyarakat petani peternak. 

Ternak sapi, khususnya sapi potong merupakan salah satu sumber daya 

penghasil bahan makanan berupa daging yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan 

penting artinya didalam kehidupan masyarakat. Sebab seekor sapi atau kelompok 

ternak sapi bisa menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan 

makanan berupa daging (Riano& Purbowati, 2009). Ditambahkan lagi oleh 

Mariyono dkk (2010) bahwa sapi potong termasuk dalam komponen usaha yang 

cukup berperan dalam agribibisnis pedesaan, utamanya dalam sistem integrasi 

dengan subsektor pertanian lainnya, sebagai rantai biologis dan ekonomis sistem 

usaha tani. 
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Perkembangan usaha sapi potong didorong oleh permintaan daging yang 

terus menerus meningkat dari tahun ke tahun dan timbulnya keinginan sebagian 

besar peternak sapi untuk menjual sapi-sapinya dengan harga yang lebih pantas. 

Perkembangan usaha sapi potong juga tidak lepas dari upaya pemerintah yang 

telah mendukung. Kondisi ini dapat menjadi motivasi dari para peternak untuk 

lebih mengembangkan usaha peternakan sapi potong sebagai upaya pemenuhan 

permintaan dan peningkatan pendapatan masyarakat (Siregar, 2008). 

Kegiatan usaha produktif sub-sektor peternakan senantiasa melibatkan 

gender perempuan dalam pelaksanaan usaha tani, terutama usaha tani keluarga. 

Upaya melibatkan gender perempuan dalam kegiatan usaha tani-ternak merupakan 

salah satu upaya peningkatan keamanan ekonomi keluarga dan efisiensi 

pemanfaatan sumberdaya lokal serta meningkatkan status gender perempuan 

dalam kegiatan sektoral. Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan usaha tani-

ternak merupakan upaya meningkatkan kekuatan nilai input yang disumbangkan 

dalam proses produksi dan proses pengambilan keputusan. Tambahan penghasilan 

dari perempuan dalam ekonomi rumah tangga sangat penting dalam menunjang 

ekonomi keluarga. (Abdullah dan Amrawati, 2008). 

Menurut Suradisastra dan Lubis (2000) bahwa pembagian tenaga kerja 

dalam usaha sapi potong melibatkan kaum perempuan sebagai tenaga kerja 

keluarga yang tidak dibayar. Meski demikian, kaum pria dalam perannya sebagai 

tenaga kerja umumnya mendominasi seluruh kegiatan usaha sapi potong dilihat 

dari tingginya partisipasi fisiknya walaupun pastisipasi perempuan sangat besar 

pengaruhnya terhadap kegiatan usaha sapi potong. 
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Kelurahan Datara Kecamatan Malakaji Kabupaten Gowa merupakan salah 

satu wilayah yang memiliki populasi ternak yang cukup beragam jenisnya. Dalam 

penelitian ini, peneliti tertuju kepada komoditi sapi potong, dimana para wanita 

muda maupun ibu-ibu rumah tangga mengatur waktu mereka dalam memelihara 

ternak sapi potong, dalam hal ini para perempuan beternak untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi mereka, khasus yang terjadi yaitu kontribusi serta ide dan 

gagasan perempuan dalam sistem pemeliharaan masih tergolong sangat minim, 

mereka belum bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, seperti halnya 

mendapatkan informasi melalui kominikasi, produk obat obatan dari pabrik serta 

vitamin yang saat ini banyak digunakan oleh peternak. 

Penyuluh daerah setempat telah berkomunikasi secara intensif dalam hal 

pemberian informasi dan sumbangan pemikiran dalam beternak sapi potong secara 

intensif, namun hal tersebut belum ada ketertarikan untuk menggunakannya. 

Dalam era modernisasi saat ini peternak telah banyak memanfaatkan media 

teknologi dan informasi untuk menunjang peningkatan usaha peternakannya, 

namun lain halnya yang dilakukan oleh perempuan yang berprofesi sebagai 

peternak yang ada di Kelurahan Datara Kecamatan malakaji Kabupaten Gowa 

yang masih menggunakan tradisi nenek moyang mereka dalam memelihara 

ternaknya. 

Hal inilah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian tentang 

“Kontribusi Perempuan Dalam Peningkatan Usaha Peternakan Sapi Potong di Era 

Modernisasi di Kel. Datara Kec. Malakaji Kab. Gowa“ 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kontribusi 

perempuan dalam meningkatkan usaha peternakan sapi potong di Kel. Datara Kec. 

Malakaji Kab. Gowa. 

C. Tujuan 

 Tujuan pada praktikum ini adalah untuk mengetahui kontribusi perempuan 

dalam meningkatkan usaha peternakan sapi potong di Kel. Datara Kec. Malakaji 

Kab. Gowa. 

D. Manfaat dan Kegunaan 

Manfaat dan kegunaan praktikum ini adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terutama bagi 

penulis dan pihak lain yang membutuhkan tentang kontribusi perempuan 

dalam peningkatan usaha peternakan sapi potong. 

2. Diharapkan pemerintah daerah khususnya Kecamatan Malakaji dapat 

meningkatkan kualitas peternak untuk menunjang taraf hidup masyarakat 

dalam beternak sapi potong. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Al-Quran tentang Penciptaan Hewan 

Pada dasarnya penciptaan hewan ternak sangat berbeda dengan penciptaan 

makhluk Allah swt. yang lain, keragaman hewan ternak yang ada dipermukaan 

bumi bermacam-macam, ada yang berjalan diatas perutnya dan sebagian ada yang 

berjalan dengan dua  kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat 

kaki. Sebagaimana firmannya dalam QS An-Nur/24:45 sebagai berikut: 

َب ۡطنِّهََِّّلَلَهٱوَ  ٰ َلَع   مََمنَي ۡمِشِّ ف مِّۡنهه ِّنََمآءَٖٖۖ آبَةَٖم  َد  َ َُكه ل ق  ََۦخ  مََمنَي ۡمِشِّ مِّۡنهه و 
َ ۡلهقه ََي  ۡرب ٖعٖۚ

 
َأ ٰٓ َلَع   مََمنَي ۡمِشِّ مِّۡنهه َو  َرِّۡجل ۡۡيِّ ٰ

إَِّنََّلَلَهٱلَع   َُۚ آءه اَي ش  ََّلَلَ ٱم  ِّ
َُكه  ٰ لَع  

يٞرَ ءَٖق دِّ ۡ  ٤٥ََش 
Terjemahnya: 

“Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada 

yang berjalan di atas perutnya dan sebagian ada yang berjalan dengan dua 

kaki, sedangkan sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah 

menciptakan apa yang dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu” (Kementerian Agama, RI: 2012). 

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt. Menyebutkan 

tentang kekuasaannya yang maha sempurna dan pengaruhnya yang maha agung 

dalam menciptakan mahluknya yang beraneka ragam bentuk, warna dan sepak 

terjangnya, yang semuanya itu dia ciptakan dari satu air. 
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B. Tinjauan Umum Sapi Potong 

 Sapi potong merupakan salah satu ternak ruminansia yang mempunyai 

kontribusi terbesar sebagai penghasil daging. Selama ini produksi daging sapi di 

Indonesia belum mampu memenuhi permintaan  dalam negeri  yang cenderung 

meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor daging sapi 

dan bakalan antara lain dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat 

(Suryana, 2009). 

Usaha ternak seperti sapi potong telah banyak berkembang di Indonesia. 

Namun masih bersifat peternakan rakyat, dengan skala usaha yang sangat kecil 

yaitu berkisar 1 – 3 ekor. Rendahnya skala usaha ini karena para Petani - Petenak 

umumnya masih memelihara sebagai usaha sambilan, dimana tujuan utamanya 

adalah tabungan, sehingga manejemen pemeliharaannya masih dilakukan secara 

konvensional (Rianto dan Purbowati, 2009). Potensi sapi potong lokal sebagai 

penghasil daging belum dimanfaatkan secara optimal melalui perbaikan 

manajemen pemeliharaan. Sapi lokal memiliki beberapa kelebihan,  yaitu daya 

adaptasinya tinggi terhadap lingkungan setempat, mampu memanfaatkan pakan 

berkualitas  rendah,  dan  mempunyai  daya  reproduksi  yang  baik  (Yusdja  dkk., 

2003) dalam (Suryana, 2009). 

Pemeliharaan sapi tidak hanya bagaimana sapi-sapi yang dipelihara bisa 

makan dan tumbuh besar begitu saja. Peternak harus memperhatikan aspek-aspek 

terkait dalam hal pemeliharaan sapi. Kendala yang terdapat di dalam pemeliharaan 

sapi  potong  diantaranya  adalah  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap 
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Good  Farming  Practices  dan  penerapannya  yang  menyebabkan  pemeliharaan 

sapi-sapi tersebut kurang maksimal (Prasetya, 2011). 

Sugeng (2002) dalam Ahmad (2014), ternak sapi bermanfaat lebih luas 

dan bernilai ekonomis lebih besar dari pada ternak lain. Usaha ternak sapi 

merupakan usaha yang menarik sehingga mudah merangsang pertumbuhan usaha. 

Sebaliknya hewan ternak yang nilai kemanfaatan dan ekonominya rendah pasti 

akan mudah terdesak mundur dengan sendirinya. Hal ini bisa dibuktikan 

perkembangan ternak sapi di Indonesia labih maju dari pada ternak besar ataupun 

kecil seperti kerbau, babi, domba dan kambing. 

C. Kontribusi Perempuan dalam Usaha Peternakan Sapi Potong 

 Perempuan mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan 

rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin. Dalam rumah tangga miskin 

anggota rumah tangga perempuan terjun ke pasar kerja untuk menambah 

pendapatan rumah tangga yang dirasakan tidak cukup (Haryanto, 2008). 

Peranan perempuan dalam pembangunan berkembang selaras dan serasi 

dengan perkembangan tanggungjawab dan peranannya dalam mewujudkan serta 

mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera. Peranan dan tanggung jawab 

perempuan   dalam   pembangunan   makin   dimantapkan   dengan   dibentuknya 

lembaga kelompok wanita tani - ternak (KWTT) yang menaungi aktivitas para 

wanita tani - ternak dalam meningkatkan produktivitas mereka dalam bidang 

pertanian dan peternakan (Ervinawati dkk., 2015). 

Gender wanita dalam kegiatan usahatani-ternak merupakan salah satu upaya 

peningkatan keamanan ekonomi keluarga dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya 
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lokal serta meningkatkan status gender dalam kegiatan sektoral. Keikutsertaan 

perempuan dalam kegiatan usaha tani - ternak mampu memberikan sumbangan 

finansial dalam bentuk peningkatan pendapatan keluarga (Suradisastra dan Lubis, 

2000). 

Peran gender perempuan dalam kegiatan pertanian baru berada dalam 

tingkat partisipasi fisik yang dimanifestasikan dalam bentuk kontribusi fisik yang 

terukur secara kuantitatif. Peran kualitatif gender perempuan dalam keluarga tani- 

ternak, baik sebagai perencana maupun sebagai pengambil keputusan kurang 

diakui. Pada umumnya kegiatan fisik dalam produksi pertanian dan peternakan 

dibagi   menurut   garis   gender,   walaupun   dalam   berbagai   kondisi   terdapat 

keragaman yang berkaitan dengan norma-norma local (Licuanan, 1996). 

Keikutsertaan gender perempuan dalam kegiatan usahatani-ternak dari 

berbagai   studi   mampu   memberikan   sumbangan   finansial   dalam   bentuk 

peningkatan pendapatan keluarga. Sebagai anggota keluarga, gender perempuan 

juga mampu mengontrol aset produksi. Keadaan seperti ini sangat berbeda dengan 

partisipasi kaum perempuan dalam kegiatan pertanian subsistem dimana mereka 

berperan semata-mata sebagai tenaga kerja pada lahan yang sepenuhnya dikuasai 

kepala keluarga pria. Ikut sertanya anggota keluarga dalam kegiatan mencari 

nafkah merupakan upaya peningkatan pendapatan guna mengatasi masalah 

kebutuhan rumah tangga petani ternak (Abdullah dan Amrawaty, 2008). 

Kegiatan fisik dalam usaha tani-ternak yang merupakan tanggung jawab 

gender laki - laki dan perempuan menunjukkan perbedaan tertentu dalam jenis, 

sumbangan waktu, tingkat imbalan dan insentif, umur partisipasi, dan tanggung 
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jawab.  Secara  umum,  pemisahan  berdasar  gender  terjadi  hampir  di  semua 

lapangan pekerjaan dan jenis kegiatan. Pekerjaan atau kegiatan yang bersifat 

pelayanan umumnya dikuasai kaum perempuan. Namun pada umumnya gender 

perempuan diserahi pekerjaan yang kurang berstatus. Di Asia, sekitar 50% tenaga 

kerja sektor pertanian adalah tenaga kerja perempuan. Akan tetapi tenaga kerja 

perempuan di subsektor peternakan umumnya merupakan tenaga kerja keluarga 

yang tidak dibayar. Dalam kegiatan sub-sektor tanaman pangan, khususnya padi, 

gender perempuan diserahi tanggung jawab kegiatan  menanam, menyubal 

tanaman mati, menyiang, mengairi, panen, membersihkan padi, mengeringkan, 

dan menjual (Licuanan, 1996). 

D. Persamaan Gender 

Peranan perempuan dalam kegiatan domestik yaitu kegiatan rumah tangga 

seperti mengurus rumah tangga, mengasuh anak dan mengatur semua kegiatan 

yang berhubungan dengan rumah tangga sedangkan kegaitan non domestik yakni 

perempuan ikut terlibat dalam melakukan kegiatan usaha sapi potong pada kegiatan 

fisik saja seperti pemberian pakan, pembersihan kandang serta ikut dalam 

pengolahan hasil ternak sapi potong namun dalam pengambilan keputusan  kurang 

terlibat karena rendahnya sumbangan pemikiran perempuan dibandingkan laki-laki. 

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan usaha sapi potong tidak  dapat  diabaikan  

begitu  saja.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Mubyarto (1994) yang  menyatakan  

bahwa  salah  satu  sektor  pertanian  yang  banyak menyerap tenaga kerja wanita 

adalah subsektor peternakan. Peran tenaga kerja wanita diperlukan karena dalam 
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sektor peternakan diperlukan ketelatenan dan keuletan, sehingga tenaga  kerja 

wanita lebih cocok bekerja dipeternakan. 

Gender wanita dalam kegiatan usahatani-ternak merupakan salah satu upaya 

peningkatan keamanan ekonomi keluarga dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya 

lokal serta meningkatkan status gender dalam kegiatan sektoral. Keikutsertaan 

perempuan dalam kegiatan usaha tani - ternak mampu memberikan sumbangan 

finansial dalam bentuk peningkatan pendapatan keluarga (Suradisastra dan Lubis, 

2000).  

Peran gender perempuan dalam kegiatan pertanian baru berada dalam 

tingkat partisipasi fisik yang dimanifestasikan dalam bentuk kontribusi fisik yang 

terukur secara kuantitatif. Peran kualitatif gender perempuan dalam keluarga tani 

ternak, baik sebagai perencana maupun sebagai pengambil keputusan kurang 

diakui. Pada umumnya kegiatan fisik dalam produksi pertanian dan peternakan 

dibagi menurut garis gender, walaupun dalam berbagai kondisi terdapat keragaman 

yang berkaitan dengan norma-norma local (Licuanan, 1996).  

Keikutsertaan gender perempuan dalam kegiatan usahatani-ternak dari 

berbagai studi mampu memberikan sumbangan finansial dalam bentuk peningkatan 

pendapatan keluarga. Sebagai anggota keluarga, gender perempuan juga mampu 

mengontrol aset produksi. Keadaan seperti ini sangat berbeda dengan partisipasi 

kaum perempuan dalam kegiatan pertanian subsistem dimana mereka berperan 

semata-mata sebagai tenaga kerja pada lahan yang sepenuhnya dikuasai kepala 

keluarga pria. Ikut sertanya anggota keluarga dalam kegiatan mencari nafkah 
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merupakan upaya peningkatan pendapatan guna mengatasi masalah kebutuhan 

rumah tangga petani ternak (Abdullah dan Amrawaty, 2008). 

E. Perempuan di Era Modernisasi 

Seiring dengan perkembangan jaman, keberadaan  perempuan  di dunia 

mengalami perubahan meskipun tidak sepenuhnya. Modernisasi yang menawarkan 

berbagai perubahan di segala bidang memberikan peluang bagi perempuan untuk 

bangkit dari keterpurukan dan ketidak adilan yang dialami selama ini. Modernisasi 

perlahan membawa perempuan terlepas dari belenggu kungkungan dan tuntutan 

budaya yang mengharuskan perempuan terus termarginalkan. 

Perempuan di era modern mulai mendapatkan kebebasan untuk memenuhi 

haknya sebagai makhluk yang juga memiliki kebebasan untuk berkraya, ber- peran, 

menyuarakan hak-haknya dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Para 

perempuan saat ini, tidak lagi bergerak di bidang domestik atau urusan rumah 

tangga seperti memasak, mencuci, dan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan 

perempuan dalam urusan rumah tangga, tetapi mereka juga di beri kebebasan untuk 

berperan selayaknya laki-laki di wilayah publik (Mahmuda, 2015). 

Peran perempuan di ranah publik seperti terlihat di bidang politik, dan 

pendidikan. Dalam bidang politik, perempuan mendapatkan  hak yang sama dalam 

berpendapat dan membantu jalannya pemerintahan untuk mewujudkan suksesnya 

pembangunan meskipun jumlah perempuan tergolong lebih sedikit dibandingkan 

jumlah laki-laki yang masih mayoritas. Dari segi pendidikan, saat ini perempuan 

mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapat- kan  pendidikan  

yang  baik,  dan  dipercaya untuk  menumbuh  kembangkan potensi dan 
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kreatifitasnya sesuai dengan minat dan  bakat  yang dimilikinya. Selain itu 

perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menuntut 

ilmu tanpa batasan waktu yang ditentukan (Mahmuda, 2015). 

Modernisasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. 

Modernisasi juga menawarkan banyak kemudahan bagi manusia. Ambil contoh 

modernisasi di bidang  teknologi informasi, telah memberikan kemudahan bagi 

siapa saja untuk  mengakses informasi kapan  pun  dan  di  mana  pun  yang 

dikehendaki. Saat ini jaringan internet dapat dinikmati dimanapun baik me-lalui 

komputer, hp smartphone dan sejenisnya dengan harga relatif terjangkau. Siapa pun 

dapat berkomunikasi dengan sahabat, kolega, saudara maupun yang lain dengan 

mudah melaui media sosial internet. Akibatnya  dunia seakan men-jadi semakin 

sempit. Bahkan  orang-orang seing menyebutnya dengan ‘’dunia tanpa batas’’  

(Mahmuda, 2015). 

F. Pengembangan Usaha Sapi Potong dengan Sistem Integrasi  

 Salah satu sistem usaha tani yang dapat mendukung pembangunan pertanian 

di wilayah pedesaan adalah sistem integrasi tanaman ternak. Ciri utama dari 

pengintegrasian tanaman dengan ternak adalah terdapatnya keterkaitan yang saling 

menguntungkan antara tanaman dengan ternak. Keterkaitan tersebut terlihat dari 

pembagian lahan yang saling terpadu dan pemanfaatan limbah dari masing masing 

komponen. Saling keterkaitan berbagai komponen sistem integrasi merupakan 

faktor pemicu dalam mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat tani dan 

pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan (Kariyasa, 2005).  
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 Program sistem integrasi tanaman semusim-ternak merupakan salah satu 

alternatif dalam meningkatkan produksi pertanian, daging, susu, dan sekaligus 

meningkatkan pendapatan petani (Haryanto, 2002) dalam Syamsidar (2012). Badan 

litbang pertanian telah meneliti dan mengkaji integrasi tanaman semusim Ternak 

dengan pendekatam Zero Waste. Yang dimaksud Zero Waste adalah 

pengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal seperti pemanfaatan jerami  

sebagai pakan ternak dan kotoran ternak sapi untuk diproses menjadi pupuk 

organik. Artinya memperbaiki unsur hara yang dibutuhkan tanaman sehingga tidak 

ada limbah yang terbuang (Dirjen Bina Produksi Peternakan, 2002) dalam 

Syamsidar (2012).  

 Hasil penelitian Kariyasa (2005), penggunaan pupuk kandang (organik) 

pada sistem integrasi tanaman – ternak telah terbukti mampu meningkatkan 

produktivitas dan pendapatan petani, serta mengurangi biaya produksi. Disisi lain, 

produk pertanian organik mempunyai prospek pasar yang lebih cerah dibanding 

produk pertanian yang sarat dengan bahan anorganik.  

 Hasil penelitian Elly, dkk (2008), Usaha ternak sapi di Sulawesi Utara masih 

bersifat tradisional dan merupakan usaha sambilan. Upaya untuk meningkatkan 

manfaat ternak sapi adalah mengusahakannya secara terpadu dengan tanaman atau 

dikenal dengan sistem integrasi tanaman-ternak. Sistem ini memberikan 

keuntungan kepada petani-peternak karena: 1) pupuk kompos dari kotoran ternak 

sapi dapat meningkatkan kesuburan tanah dan sebagai sumber pendapatan, 2) 

ternak dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja dan juga sumber pendapatan bila 

disewa oleh petani lain yang tidak memiliki ternak sapi, 3) limbah jagung 



16 
 

bermanfaat sebagai pakan sehingga mengurangi biaya penyediaan pakan, dan 4) 

lahan di antara pohon kelapa dapat ditanami hijauan berupa rumput Brachiaria 

brizanta dan leguminosa Arachis pintoi untuk meningkatkan kesuburan tanah, 

sumber pakan yang berkualitas, dan sumber pendapatan bila dijual. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desesmber 2019 sampai januari 

2020 bertempat di Kelurahan Datara, Kecamatan Malakaji, Kabupaten Gowa. 

B. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berupa fakta-

fakta atau kejadian di lokasi penelitian yang berupa kalimat atau pernyataan yang 

sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. 

C. Populasi dan Sampel 

Penentuan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah secara sengaja 

(purposive) kepada peternak khususnya perempuan, tokoh-tokoh adat, dan aparat 

pemerintah di Kelurahan Datara Kecamatan Malakaji, Kabupaten Gowa. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data primer merupakan data yang bersumber dari hasil wawancara secara 

langsung dan mendalam kepada perempuan yang berprofesi sebagai peternak 

serta tokoh-tokoh adat di lokasi penelitian. 

2. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari instansi Pemerintah yang 

ada di Kelurahan Datara Kecamatan Malakaji kabupaten Gowa. 
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E. Metode Pengembilan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian di Kelurahan 

Datara Kecamatan Malakaji Kabupaten Gowa adalah FGD (Focus Group 

Discussion) dimana dalam FGD ini dilakukan proses wawancara secara langsung 

terhadap perempuan yang berprofesi sebagai peternak sapi potong serta instansi dan 

tokoh adat daerah penelitian. Yang dimaksud wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian/pengamatan dengan 

cara tanya jawab kepada responden dengan menggunakan alat interview guide 

(panduan wawancara).  

F. Instrumen Penelitian 

 Kegiatan yang dilakukan pada penelitian mengenai Kontribusi Perempuan 

Dalam Usaha Peternakan Sapi Potong di Era Modernisasi di Kelurahan Datara, 

Kecamatan Malakaji, Kabupaten Gowa adalah FGD (Focus Group Discussion). 

FGD merupakan suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah 

mengenai suatu masalah tertentu. FGD berfungsi sebagai satu-satunya metode 

penelitian atau metode utama untuk pengumpulan data dalam penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil dan Gambaran Umum Kondisi Wilayah 

1. Administrasi Wilayah 

Kelurahan Datara secara geografis berada di ketinggian antara 350 sampai 500 

MDPL (Meter diatas Permukaan Laut) dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam 

pertahun antara 135 sampai dengan 600 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 20-30 0C. 

Secara Administrasi, Kelurahan Datara terletak di wilayah Kecamatan Tompobulu, 

Kabupaten Gowa dan di batasi oleh Kecamatan, Kelurahan serta Desa tetangga yaitu : 

1) Di sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kelurahan Malakaji 

2) Di sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Garing dan Kecamatan Biringbulu 

3) Di sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Biringbulu dan Kecamatan         

Bontolempangan 

4) Di sebelah Timur  : Berbatasan dengan Desa Garing. 

Wilayah Kelurahan Datara secara umum umum mempunyai bias biologis berupa 

daerah Pegunungan debgan perkebunan jagung yang terjal,serta hamparan sawah yang 

berada di tengah-tengah desa. Selain itu, tanaman jangka panjang berupa pohon kemiri, 

kakao, jambu mente, kelapa dan berbagai jenis kayu seperti 6surin, mahoni dan jati putih 

dll. Secara garis besar Kelurahan Datara dikelilingi oleh tumbuhan pohon kemiri yang 

lebat. 

 Selain itu, kondisi alam Kelurahan Datara yang merupakan daerah pegunungan, 

daerah panorama alam serta sungai. Oleh karena itu, Desa Datara berpotensi sebagai tempat 
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wisata air atau permandian sungai di Kelurahan Datara secara umum kondisi tanahnya 

gembur dan subur. Semua jenis tanaman tumbuh baik palawija maupun jangka panjang. 

2. Kondisi Geografis 

 Kondisi geografis Kelurahan Datara terdiri dari batas di sebelah utara Kelurahan 

Malakaji, di sebelah selatan Desa Garing dan Kecamatan Biringbulu, di sebelah Barat 

Kecamatan Biringbulu dan Kecamatan Bontolempangan serta di sebelah timur Desa 

Garing. Desa Datara memiliki jarak 7 KM dari Ibu Kota Kecamatan, 135 KM dari Ibu Kota 

Kabupaten dan 144 KM dari Ibu Kota Provinsi. Luas wilayah Desa Daatara yaitu 4.894 Ha 

yang terdiri dari sawah seluas 48,46 Ha dan ladang seluas 873,90 Ha. 

B.  Hasil Kajian FGD 

Kelurahan Datara adalah kelurahan yang berigarah di Tompobulu  banyak 

tradisi yang mereka pertahankan, seperti ba’dili (pistol rakitan). Peninggalan nenek 

moyang dari karaeng ‘DATA’ kemudian di beri nama Datara, pusaka ba’dili masih 

dijaga dengan baik hingga sekarang yang ditempatkan di rumah warga 

Kelurahan Datara memiliki tanah adat atau tanah bengkok, siapa yang 

menjadi ketua adat maka ia berhak untuk mengarap sawah seluas satu hektar, para 

kepala dusun pun mendapatkan lahan seperti itu begitupun untuk lura. Tanah 

bengkok dalam artian ialah tanah murni. Berbicara mengenai keagamaan selama 30 

tahun Kelurahan Datara selalu mengadakan MTQ. Di Kelurahan Datara sendiri 

terdiri dari lima dusun diantaranya dusun pattabakkang , dusun pattong- pattong, 

dusun mampua,dusun tonroa, serta dusun Datara. 

Peternakan di Desa Datara ada berbagai jenis ternak misalnya bebek yang 

terdapat di dudun Datara, peternakan sapi di dusun Pattong-Pattong, kambing serta 
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ungags, dalam bidang pertanian Kelurahan Datara kebanyakan menanam padi dan 

jaggung. Padi di desa Datara hanya panen satu kali semusin karena terkendala oleh 

air yang bersumber dari irigasi dengan jarak 40 km. sedangkan para warga 

menanam jagung di daerah dekat pegunungan dan jauh dari pemukiman warga. 

C. Kontribusi Perempuan Beternak Sapi Potong di Era Moderenisasi 

 1. Kontribusi Perempuan dari Sistem Pemeliharaan Ternak Sapi Potong  

Memelihara sapi sangat menguntungkan, karena tidak hanya menghasilkan 

daging atau susu, tetapi juga menghasilkan pupuk kandang dan sebagai potensi 

tenaga kerja. Sapi potong sebagai penghasil daging, persentase karkas ( bagian 

yang dapat dimakan ) cukup tinggi, yaitu berkisar antara 45% - 55% yang dapat 

dijual pada umur 4-5 tahun (Rianto dan Purbowati 2009). 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa usaha peternakan di 

Kelurahan Datara masih rendah karena sebagian besar hanya menjadikan ternak 

sebagai pekerjaan sampingan sedangkan pekerjaan pokoknya adalah bertani. 

Kontribusi perempuan dalam pemeliharaan mengontrol dan memberikan makanan 

pada ternak sebanyak dua kali sehari yakni pada pagi hari pukul 07.00 WITA dan 

sore hari pada pukul 16.30 WITA, hal ini mereka lakukan setiap harinya. Namun 

ada beberapa peternak yang memilih tidak mengandangkan ternaknya, mereka 

hanya melepaskan di area persawahan dengan tujuan agar ternaknya mampu 

memenuhi kebutuhan hijauannya.  

Peternak yang memiliki kandang melakukan pembersihan pada pukul 10.30 

WITA namun hal ini tidak mutlak dilakukan setiap hari, mereka melakukan 

pembersihan kandang berselang sehari sebab ternak yang dikandangkan hanya 
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pada saat setelah diberi pakan hijaun setelah itu ternak dilepas untuk mencari 

makan sendiri sehingga feses yang ada di kandang tidak terlalu banyak. Kegiatan 

ini merupakan aktivitas dari kontribusi perempuan yang memiliki ternak sapi 

potong di Kelurahan Datara. Hal ini sesuai dengan hasil Penelitian Bonewati 

(2016) bahwa perempuan mengontrol aktivitas dalam memandikan ternak setiap 

hari pada pagi hari yakni pukul 10.00 WITA. Namun aktivitas ini tidak dilakukan 

oleh semua perempuan melainkan sebagian besar dibantu oleh anggota keluarga 

lainnya. Demikian halnya dalam aktivitas pembersihan kandang yang dilakukan 

setiap hari pada pukul 10.00 WITA.  

2. Penjualan Ternak Sapi potong Menggunakan Media teknologi 

Moderenisasi memberikan perubahan dalam kehidupan manusia serta 

memberikan kemudahan dalam hal penggunaan media dan teknologi, pemasaran 

melalui media masa saat ini seperti contohnya penjualan ternak secara online yang 

sedang marak di zaman ini. 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kurangnya rasa ingin tahu 

masyarakat khususnya peternak dan ketidaktahuan menggunakan media elektronik 

seperti handpone mengurangi pengetahuan peternak tentang pemasaran ternak 

secara online, mereka masih memilih memasarkan secara tatap muka atau bertemu 

langsung dengan pembeli atau pelanggan maupun pedagang besar.  

Adapun Tanggapan yang dilontarkan dari salah satu peternak bahwa online 

shop tidak dapat dipercaya sepenuhnya tentang keaslian barang yang dijual. 

Mereka masih sangat percaya dengan system pemasaran yang ia lakukan seperti 

contoh pedagang besar dan pedagang pengumpul serta konsumen yang datang 
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langsung ke peternakannya melihat dan memeriksa ternak yang akan diperjual 

belikan. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Mahmuda (2015) yang menyatakan 

bahwa kepercayaan dan kemudahan memasarkan produk dapat memberikan 

kemudahan kepada produsen dan konsumen. 

3. Kontribusi Perempuan Tani-Ternak dalam Peningkatan Kesejahteraan  

Keikutsertaan perempuan dalam kegiatan usaha peternakan merupakan 

salah satu upaya peningkatan keamanan ekonomi keluarga dan efesiensi 

pemanfaatan sumber daya lokal serta meningkatkan status gender perempuan 

dalam kegiatan sektoral (Abdullah dan Amrawati, 2008). 

Berdasaran hasil wawancara bahwa kontribusi yang dilakukan perempuan 

di Kelurahan Datara mampu membantu dalam hal peningkatan kesejahteraan 

rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari dan perempuan yang memelihara ternak 

sapi di Kelurahan Datara memperoleh manfaat pengetahuan berupa cara 

membudidayakan ternak sapi walaupun hanya secara tradisional, manfaat lain 

yang didapatkan yaitu meningkatnya kerjasama antara sesama peternak maupun 

pedagang. Hal ini sesuai dengan pendapat Suradisastra dan Lubis (2000) yang 

menyatakan bahwa keikutsertaan perempuan dalam kegiatan usaha ternak mampu 

memberikan bimbingan finansial dalam bentuk peningkatan pendapatan keluarga. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa kontribusi perempuan dalam 

budidaya ternak sapi potong yang ada di Kelurahan Datara, sangat berperan dalam 

pengambilan keputusan seperti halnya pembeliaan dan pemilihan bibit ternak, 

penjualan ternak serta pemanfaatan uang hasil penjualan ternak, dalam hal ini 

peran perempuan lebih mendominasi dalam pengembilan keputusan. Hal ini sesuai 
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dengan pendapat Bonewati (2016), peran perempuan dalam pengambilan 

keputusan paling menonjol adalah pengelolaan keuangan rumah tangga. 

Pengelolaan ini mulai dari penyimpanan hingga pengaturan kebutuhan sehari-hari. 

Hal ini tidak mengherankan karena budaya pada sebagian masyarakat memandang 

bahwa perempuan lebih mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan 

rumah tangga.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Kontribusi perempuan dalam pemeliharaan mengontrol dan memberikan 

makanan pada ternak sebanyak dua kali sehari yakni pada pagi hari pukul 07.00 

WITA dan sore hari pada pukul 16.30 WITA, hal ini mereka lakukan setiap harinya. 

Namun ada beberapa peternak yang memilih tidak mengandangkan ternaknya, 

mereka hanya melepaskan di area persawahan dengan tujuan agar ternaknya 

mampu memenuhi kebutuhan hijauannya. 

 Kontribusi yang dilakukan perempuan di Kelurahan Datara mampu 

membantu dalam hal peningkatan kesejahteraan rumah tangga untuk kebutuhan 

sehari-hari dan perempuan yang memelihara ternak sapi di Kelurahan Datara 

memperoleh manfaat pengetahuan berupa cara membudidayakan ternak sapi 

walaupun hanya secara tradisional, 

B. Saran 

1. Diharapkan peran penyuluh lebih maksimal dalam memperkenalkan ke 

peternak tentang kemajuan teknologi yang tepat guna, sehingga kontribusi 

perempuan dalam bidang peternakan lebih berdaya saing. 

2. Diharapkan peran pemerintah untuk memberikan kebijakan dan dukungan serta 

motivasi dalam peningkatan usaha khususnya pada skala usaha kepemilikan 

ternak sehingga kontribusi perempuan dalam beternak lebih maju. 
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