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ABSTRACT

Buffalo farming in Moa Island is a small - scale family farming business. The family 
labour for these small-holder livestock enterprises consist of father (head of household), 
mothers and children. This unidirectional allocation of family labour shows that Moa 
farmers cannot think and work proportionally yet, especially in finding opportunities 
to make profits  by optimizing allocation of labour.  The study of productivity of family 
labour in buffalo farming of Moa needs to achieve a better organized and more 
economical management to derive optimal result by using efficient and productive 
labour. The goal of this research’s is to determine the participation rate of family 
labour in buffalo farming in Moa island, the productivity of family labour and the 
factors affecting  the productivity.  The research was conducted by survey method using 
questionnaires and interviews of 30 respondents. Primary data and secondary data were 
then analyzed descriptively to determine the characteristics of farmers, family labour 
productivity analysis and regression analysis to determine the factors that affect the 
productivity of family labour. Results showed that the number of man power / family 
of buffalo farmers in Moa island is 4.40 males / day and family labour working time 
(man hours absorbed) is 2.41 / day. Technical productivity of family labour is 6.03 
males / man hour and economic productivity of family labour is Rp.14.334,21/man hour. 
Factors that affect the productivity of family labour are the ownership of buffalo and 
amount of labour. Experience in raising buffalo, income and length of formal education 
of farmers doesn’t statistically show any significant effect on the productivity of family 
labour on buffalo farms in Moa Island.
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PENDAHULUAN
Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai 

kabupaten baru dalam wilayah administrasi 
propinsi Maluku memiliki beberapa komoditi 
ternak yang dapat dikategorikan sebagai ternak 
unggul lokal, salah satu diantaranya adalah 
ternak kerbau yang terdapat di Pulau Moa, 
yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan 
sebutan kerbau Moa.  Usaha peternakan kerbau 
diPulau Moa sudah dilakukan secara turun 
temurun, namun masih dikelola secara tradisional 
sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat 
pendapatan peternak yang masih tergolong 
rendah. Bagi masuayakat Pulau Moa ternak 
kerbau memiliki beberapa fungsi selain untuk 
menambah pendapatan keluarga, juga digunakan 
dalam berbagai kegiatan adat diantaranya sebagai 

mas kawin, alat sanksi adat bila terjadi kesalahan 
atau pelanggaran adat dan kelengkapan acara 
seremonial adat lainnya.

Usaha peternakan kerbau di Pulau Moa 
seluruhnya  merupakan usaha peternakan milik 
rakyat berskala  kecil dan menggunakan tenaga 
kerja keluarga. Tenaga kerja keluarga yang 
biasanya digunakan dalam usaha peternakan 
rakyat terdiri dari ayah (kepala keluarga), ibu dan 
anak-anak.  Kepala Keluarga memegang peranan 
yang penting dan memiliki tanggungjawab yang 
besar atas kebrlangsungan usaha peternakan. 
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kepala keluarga memiliki curahan waktu kerja 
yang lebih besar dibandingkan dengan anggota 
keluarga lannya.
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Tenaga kerja menurut Soekartawi (1990) 
yaitu tersedianya tenaga kerja dalam jumlah yang 
memadai, kualitas tenaga kerja yang berkaitan 
dengan pengalaman beternak dan penyerapan 
teknologi. Faktor penting yang juga diperhatikan 
pada faktor tenaga kerja adalah curahan tenaga 
kerja.   Keterlibatan tenaga kerja keluarga dalam 
suatu usaha peternakan kerbau berperan penting 
dalam setiap kegiatan usahatani sehubungan 
dengan tingkat produktivitas yang dicirikan 
oleh pendapatan total. Alokasi tenaga kerja 
pada berbagai kegiatan usahatani di Pulau Moa 
ternyata belum berimbang, karena petani-ternak 
lebih mengkonsentrasikan kerja pada pengolahan 
lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan 
sehingga kegiatan peternakan kurang mendapat 
perhatian. Pengalokasian tenaga kerja yang belurn 
terarah ini menunjukkan bahwa petani-ternak 
di Pulau Moa belurn dapat berpikir dan bekerja 
secara proporsional, terutama dalam mencari 
kesempatan untuk memperoleh keuntungan 
dalam alokasi penggunaan tenaga kerja yang 
belum optimal. Berdasarkan hal itu, kajian 
mengenai produktivitas tenaga kerja keluarga 
dalam usaha peternakaan kerbau di Pulau Moa 
perlu dilakukan dalam rangka pengelolaan yang 
lebih terencana dan ekonomis untuk mendapatkan 
hasil yang optimal dengan pemakaian tenaga 
kerja yang produktif dan efisien.

Penelitian    ini  bertujuan untuk, (1) 
mengetahui curahan tenaga kerja keluarga 
dalam usaha peternakan kerbau di Pulau Moa, 
(2) mengetahui produktivitas tenaga kerja 
keluarga dan (3) mengetahui  faktor-faktor 
yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 
keluarga pada usaha peternakan kerbau di Pulau 
Moa.

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Moa 

Kabupaten Maluku Barat Daya selama 2 bulan, 
dimulai bulan Agustus sampai dengan Oktober 
2011.  Sampel wilayah digunakan sebanyak 3 
desa yaitu  Desa  Werwaru, Desa  Tounwawan 
dan Desa Klis yang diambil secara purposive 
sampling. Sampel responden diambil secara   
purposive sampling sebanyak 30 responden 

dengan kriteria pada saat penelitian masih 
memelihara ternak kerbau, telah melakukan 
kegiatan pemasaran telah memelihara ternak 
kerbau lebih dari 2 tahun.

Data yang yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. 
Data Primer diambil dengan teknik wawancara 
dan berpedoman pada kuisioner. Data Primer 
meliputi karakteristik peternak yang terdiri dari 
Umur dan besaran keluarga, tingkat pendidikan 
formal, pengalaman usaha, kepemilikan ternak, 
sistem pemeliharaan, pendapatan, biaya produksi 
dan corak usaha. Data sekunder dikumpulkan 
dari instansi terkait dan ditunjang literatur yang 
berhubungan dengan penelitian ini.

Analisis Data
Analisis data meliputi :
1. Analisis Defkriptif untuk karakteristik 

responden.
2. Corak usaha diketahui dengan cara 

menghitung kontribusi usaha peternakan 
kerbau terhadap pendapatan keluarga, secara 
matematis ditulis sebagai berikut :

%1001 x
Y
XK=

 Keterangan :
K : Kontribusi usaha ternak kerbau terhadap 

pendapatan keluarga petani ternak 
(%)

X1:  Pendapatan usaha ternak kerbau 
(Rp/tahun) 

Y : Pendapatan keluarga petani peternak 
kerbau (Rp/tahun)

3. Analisis Produktivitas Tenaga Kerja
 Produkt ivi tas  tenaga ker ja  adalah 

perbandingan antara sumber daya yang 
digunakan (input) dengan jumlah barang dan 
jasa yang diproduksi (output). Pengukuran 
produktivitas ada 2 cara yaitu secara teknis 
(produktivitas teknis) dan secara ekonomis 
(produktivitas ekonomis). Secara matematis 
produktivitas teknis tenaga kerja keluarga 
ditulis sebagai berikut: 



Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Keluarga pada Usaha Peternakan Kerbau di Pulau Moa 
Kabupaten Maluku Baratdaya

10 Jurnal Agroforestri  VII Nomor 1 Maret 2012

L
SPT

Keterangan
PT  : Produktivitas teknis tenaga kerja 
S    : Jumlah ternak yang dimiliki (ST)
L    : Jumlah tenaga kerja (HKP)

 Sedangkan Produktivitas ekonomis tenaga 
kerja keluarga secara matematis ditulis 
sebagai berikut:

N
IPE

Keterangan
PT : Produktivitas ekonomis tenaga kerja 
I    : Pendapatan usaha ternak (Rp)
N  : Jumlah tenaga kerja (HKP)

4. Analisis Regresi
 Analisis regresi  digunakan untuk mengetahui 

fak tor- fak tor  yang  mempengaruhi 
produktivitas tenaga kerja keluarga dalam 
usaha peternakan kerbau. Model yang 
digunakan adalah model regresi berganda. 
Secara matematis model regresi berganda 
dapat ditulis sebagai berikut:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε
Keterangan : 
Y:  Produktivitas tenaga kerja keluarga  

(ST/HKP)
X1:  Pengalaman beternak (tahun)
X2:  Pendapatan usaha ternak kerbau  

(Rp/tahun)
X3:  Kepemilikan ternak kerbau (ST)
X4:  Curahan tenaga kerja (HKP)
X5:  Pendidikan formal responden (tahun)
β0 :  intersep
 β1, β2, β3, ……. β5 :

ε  :  error

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Peternak

Umur dan Besaran Keluarga
Umur anggota keluarga yang tergolong 

batas usia produktif (15 – 64 tahun) sebesar 
59,44%, yang terdiri dari laki-laki sebesar 27,22% 
dan perempuan sebesar 32,22% (Table 1.).  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota 
keluarga usia produktif per responden sebanyak 
2-3 orang.

Pengelolaam usaha peternakan ruminansia 
besar (sapi dan kerbau) dengan pola pengembalaan 
dibutuhkan tenaga kerja yang masih muda dan 
produktif karena memiliki kemampuan fisik yang 
lebih kuat dan sehat dibandingkan dengan usia 
non produktif.

Besaran keluarga adalah jumlah anggota 
keluarga yang ada dalam satu keluarga termasuk 
kepala keluarga. Rata-rata besaran jumlah anggota 
keluarga peternak kerbau di Pulau Moa sebesar 6 
orang dengan  kisaran 2 sampai 11 orang,  yang 
terdiri dari kepala keluarga (suami), istri, anak dan 
anggota keluarga yang masih memiliki hubungan 
kekerabatan (famili)

Besaran keluarga  mencerminkan 
ketersediaan tenaga kerja bagi usaha peternakan 
kerbau yang dijalankan. Semakin besar jumlah 
anggota keluarga semakin besar ketersediaan 
tenaga kerja bagi usaha peternakan yang dijalankan 
dan semakin besar pula tanggungan ekonomi 
yang harus dipikul oleh kepala keluarga. Hal ini 
menuntut untuk lebih meningkatkan produksi 
guna menutupi kebutuhan keluarga.

Tingkat Pendidikan Responden
Ti n g k a t  p e n d i d i k a n  s e s e o r a n g 

menunjukkan pola pikir dan wawasan seseorang. 
Ilmu pengetahuan, keterampilam, daya pikir dan 
produktivitas dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 
formal yang pernah dilakukan. Ditinjau dari 
segi pendidikan, peternak kerbau di Pulau Moa 
mayoritas tamatan SD (50%)  sehingga secara 
umum tingkat pendidikan masih tergolong rendah. 
Pengetahuan mereka mengenai beternak kerbau 
diperoleh dari warisan orang tua, pengalaman 
sendiri dan belajar dari pengalaman orang lain. 
Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan 
peternak kerbau di Pulau Moa sulit mengadopsi 
inovasi baru terutama inovasi yang berhubungan 
dengan manajemen pemeliharaan. Hal ini terlihat 
sampai saat ini pola pemeliharaan masih bersifat 
tradisional dengan mengikuti tradisi yang 
diturunkan oleh orang tua/keluarga.

Kusumawati (2004), menyatakan bahwa 
tingkat pendidikan sangat mempengaruhi 



Jomima. M. Tatipikalawan

11Jurnal Agroforestri  VII Nomor 1 Maret 2012

kemampuan penerimaan informasi. Masyarakat 
dengan tingkat pendidikan rendah akan lebih 
baik mempertahankan tradisi‐tradisi yang 
berhubungan dengan daya pikirnya, sehingga 
sulit menerima informasi baru. 

Pengalaman Beternak Kerbau
Rata-Rata pengalaman responden dalam 

memelihara kerbau 19,53 tahun dengan kisaran 
3 sampai 46 tahun. Pada Tabel 1 memperlihatkan 
bahwa mayoritas pengalaman responden berada 
pada kategori tinggi. Semakin lama pengalaman 
beternak seseorang maka keterampilan yang 
dimiliki akan lebih tinggi dan berkualitas. Santosa 
dkk dalam Tatipikalawan, 2006, menyatakan 
bahwa lama pengalaman beternak merupakan 
faktor yang penting bagi peternak dalam 
mempertimbangkan dan mengambil keputusan 
untuk menentukan jenis ternak yang dipelihara 
dan paling bermanfaat bagi mereka.

Tingkat pengalaman yang tinggi tidak 
sejalan dengan kondisi peternakan kerbau 

Tabel 1. Karakteristik Peternak Kerbau di Pulau Moa 
Kabupaten Maluku Barat Daya

No Karakteristik Jml Persentase 
(%)

1. Umur
< 15 Tahun
    Laki-laki 39 21,67
    Perempuan 34 18,89
>15 Tahun
   Laki-laki 49 27,22
   Perempuan 58 32,22

2. Besaran Keluarga (orang)
2 - 5 12     40,00
6 - 9 16 53,33
> 9 2  6,67

3. Pendidikan
Tidak Tamat SD 5 16,67
Tamat SD 15 50,00
Tamat SMP 3 10,00
Tidak Tamat SMA 1   3,33
Tamat SMA 6 20,00

4. Pengalaman Beternak 
Kategori Rendah (<4 tahun) 1  3,33
Kategori sedang (4-6 tahun) 2  6,67
Kategori Tinggi (>10tahun) 27 90,00

5. Sistem Pemeliharaan
Ekstensif 3 10,00
Semi Intensif 25 83,33
Intensif 2  6,67

di Pulau Moa, karena walaupun usaha ini 
telah dijalankan secara turun temurun, namun 
tidak terlihat keinginan peternak untuk 
mengembangkan usahanya secara ekonomis. 
Hal ini disebabkan karena rendahnya motivasi 
dan tingkat pengetahuan tentang manajemen 
pemeliharaan serta terbatasnya modal untuk 
pengembangan usaha.

Sistem Pemeliharaan
Sistem pemeliharaan ternak kerbau di 

pulau Mao berdasarkan ketersediaan kandang 
dibedakan menjadi tiga yaitu sistem ekstensif, 
semi intensif dan intensif. 

Tabel 1. memperlihatkan bahwa mayoritas 
sistem pemeliharaan ternak kerbau di Pulau Moa 
adalah semi intensif sebesar 83,33%, diikuti 
dengan sistem ekstensif sebesar 10% dan intensif 
sebesar 6,67%. Walaupun telah menerapkan pola 
semi intensif namun masih bersifat tradisonal 
dimana pakan yang diberikan tidak berkualitas, 
peternak hanya memanfaatan pakan alami tanpa 
ada penerapan teknologi pakan. Pemanfaatan 
kandang hanya sebagai tempat berlindung 
ternak kerbau pada malam hari karena pada 
pagi  hari peternak menggiring ternak ke tempat 
penggembalaan dan malam hari dibawa ke 
kandang. 

Dwiyanto dan Subandrio (1995), 
melaporkan sistem pemeliharaan  ternak kerbau 
umumnya masih tradisional dengan penguasaan 
lahan yang kurang ekonomis, kualitas pakan yang 
rendah, terbatasnya pengetahuan peternak tentang 
reproduksi dan belum diterapkan teknologi tepat 
guna. 

Kepemilikan Ternak Kerbau dan Tujuan 
Usaha

Kepemilikan ternak kerbau di Pulau Moa 
bervariasi, yaitu berkisar antara 3 sampai 35 ekor, 
dengan rata-rata kepemilikan sebesar 11,53 UT. 
Usaha ternak kerbau sudah dilakukan cukup 
lama dan merupakan tradisi turun temurun.  Bagi 
sebagian besar penduduk di Pulau Moa, ternak 
kerbau merupakan salah satu bentuk investasi 
sosial. Kepemilikan ternak mencerminkan status 
sosial keluarga, karena ternak kerbau digunakan 
dalam berbagai acara adat. Nilai sosial ini yang 
menyebabkan umumnya ternak kerbau jarang 
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dijual, kecuali untuk kebutuhan hidup yang 
mendesak.

Tujuan usaha responden memelihara ternak 
kerbau selain untuk pemanfaatan dalam acara adat 
juga merupakan tabungan, yang sewaktu-waktu 
dapat dijual apabila ada kebutuhan ekonomi 
keluarga yang mendesak. Untuk membiayai 
kebutuhan hidup sehari-hari penduduk Pulau 
Moa lebih banyak memanfaatkan hasil usaha 
tani seperti kacang-kacangan, jagung, singkong, 
dan lain-lain.

Corak Pemeliharaan
Soehadji dalam Anggraini (2003) 

mengklasifikasikan usaha peternakan menjadi 
empat kelompok, yaitu: 1) peternakan sebagai 
usaha sambilan, yaitu petani mengusahakan 
komoditas pertanian terutama tanaman pangan, 
sedangkan ternak hanya sebagai usaha sambilan 
untuk mencukupi kebutuhan keluarga (subsisten)   
dengan tingkat  pendapatan usaha dari peternakan 
< 30%, 2) peternakan sebagai cabang usaha, yaitu 
peternak mengusahakan pertanian campuran 
dengan ternak dan tingkat pendapatan dari usaha 
ternak mencapai 30 −70%, 3) peternakan sebagai 
usaha pokok, yaitu peternak mengusahakan ternak 
sebagai usaha pokok dengan tingkat pendapatan 
berkisar antara 70−100%, dan 4) peternakan 
sebagai industri dengan mengusahakan ternak 
secara khusus (specialized farming) dan tingkat 
pendapatan dari usaha peternakan mencapai 
100%. Usaha peternakan komersial umumnya 
dilakukan oleh peternak yang memiliki modal 
besar serta menerapkan teknologi modern.

Hasil penelitian menunjukkan kontribusi 
pendapatan dari usaha ternak kerbau terhadap 
total pendapatan rumah tangga petani-ternak 
di Pulau Moa sebesar 54,32%, sehingga dapat 
dikatakan bahwa usaha peternakan kerbau sebagai 
cabang usaha, yaitu peternak mengusahakan 
pertanian campuran dengan ternak.

Curahan  Tenaga Kerja
Tenaga kerja yang digunakan dalam 

pengelolaan usaha ternak kerbau di Pulau Moa 
seluruhnya berasal dari tenaga kerja keluarga, 
yang terdiri dari peternak, istri peternak, anak-
anak dan famili (kerabat). Sebagai pemimpin 

atau pengambil keputusan biasanya dipegang 
oleh peternak sendiri.

Soekartawi (2002) menyebutkan setiap 
usaha pertanian yang akan dilaksanakan pasti 
memerlukan tenaga kerja. Biasanya usaha 
pertanian skala kecil akan menggunakan tenaga 
kerja dalam keluarga dan tidak memerlukan 
tenaga kerja ahli (skilled). Selanjutnya dikatakan 
bahwa penafsiran potensi tenaga kerja keluarga 
petani harus dibedakan antara tenaga kerja 
laki-laki dewasa (umur lebih dari 15 tahun), 
tenaga kerja wanita dewasa (umur lebih dari 
15 tahun), dan tenaga kerja anak (umur kurang 
dari 15 tahun). Konversi yang digunakan secara 
berurutan dari kelompok umur tersebut adalah 1,0 
HKP, 0,8 HKP, dan 0,5 HKP dengan rata-rata 8 
jam kerja per hari.  

Rata-rata waktu yang dibutuhkan peternak 
untuk mengurus ternak kerbau sebesar 4,34 
jam per hari dengan kisaran 3 sampai 5 jam 
per hari. Lama waktu tersebut digunakan 
untuk kegiatan rutin yaitu mengantar ternak ke 
padang pengembalaan, melakukan pengontrolan, 
menggiring ternak ke lokasi sumber air yang 
letaknya agak jauh dari lokasi pengembalaan. 
Hal yang sama juga dilakukan pada sore hari. 
Kegiatan yang tidak rutin yaitu merawat ternak 
yang sakit dan memberi tanda bagi ternak yang 
belum memiliki tanda agar tidak hilang atau 
tertukar dengan ternak kerbau milik peternak 
lainnya .

Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan 
rata-rata jumlah anggota keluarga 6 orang, 
didapati rata-rata HKP tersedia sebesar 4,40 jam 
per hari atau 1582,80 jam per tahun. Rata-rata 
penyerapan tenaga kerja untuk usaha peternakan 
kerbau per keluarga responden adalah 2,41 jam 
per hari atau 867,60 jam per tahun. Hasil ini 
menunjukkan bahwa jumlah jam kerja yang 
terserap untuk memelihara ternak kerbau di 
Pulau Moa sebesar 54,81% dari total jam kerja 
yang tersedia, maka masih tersisa 45,19%  waktu 
yang digunakan untuk usaha tani diluar kegiatan 
usaha ternak.

Produktivitas Tenaga Kerja
Produktivitas tenaga kerja merupakan 

perbandingan antara jumlah keluaran (output) 
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dengan jumlah masukan (input) yang digunakan. 
Pengukuran produktivitas tenaga kerja ada dua 
cara yaitu pengukuran secara teknis dan secara 
ekonomis. Tingkat produktivitas tenaga kerja 
secara teknis diperoJeh dengan membandingkan 
jumlah ternak kerbau yang dimiliki (ST) dengan 
jumlah tenaga kerja yang diserap (HKP), 
sedangkan produktivitas ekonomis diperoleh dari 
hasiI pembagian antara pendapatan (Rp) dengan 
jumlah tenaga kerja yang diserap (HKP).  

Dengan rata-rata  jumlah ternak kerbau 
yang dipelihara sebesar 11,53 UT dan rata-rata 
jumlah tenaga kerja yang terserap per keluarga 
responden untuk mengelola usaha peternakan 
kerbau sebesar 2,41 orang, maka nilai rata-rata 
produktivitas teknis tenaga kerja keluarga sebesar 
6,03 ST/HKP, artinya setiap satu HKP tenaga 
kerja mampu menangani 6,03 ST per hari. Apabila 
dibandingkan dengan pendapatan, Sudono, 
(1999), bahwa seorang tenaga kerja di Indonesia 
cukup menangani 6-7 ekor sapi dewasa untuk 
mencapai efisiensi penggunaan tenaga kerja. 
maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
tenaga kerja keluarga dalam usaha peternakan 
kerbau di Pulau Moa telah mencapai efisiensi.

Rata-rata pendapatan peternak kerbau 
sebesar Rp.10.550.130,16 per tahun dan jika 
dikonversikan per hari maka rata-rata pendapatan 
per hari sebesar  Rp. 28.904,47. Hasil perhitungan 
nilai produktivitas ekonomis  tenaga kerja keluarga 
sebesar Rp. 14.334,21, artinya sumbangan tenaga 
kerja pada usaha peternakan kerbau di Pulau Moa 
sebesar Rp.14.334,21 per harinya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Produktivitas Tenaga Kerja Keluarga

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi 
produktivitas tenaga kerja keluarga pada 
usaha peternakan kerbau di Pulau Moa adalah 
pengalaman beternak, pendapatan, kepemilikan 
ternak kerbau, curahan tenaga kerja dan lama 
pendidikan formal peternak. Hasil analisis 
pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependent (produktivitas tenaga kerja keluarga) 
tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Produktivitas Tenaga Kerja Keluarga 
Pada  Usaha  pe ternakan  Kerbau  
di Pulau Moa

Variabel independen Koefisien 
regresi

t-
hitung

Pengalaman beternak (tahun)  0,0277ts  0,47

Pendapatan (Rp) -0,0001ts -0,78

Kepemilikan ternak kerbau  (UT)    0,5515**  6,72

Curahan tenaga kerja (HKP)  -2,7650** -4,90

Lama Pendidikan formal (tahun) -0,1550ts -0,70

Constanta  7,334** 3,12

Koefisien determinasi (R2)  0,7690

F-hitung 20,30
Keterangan :  
** Signifikan pada tingkat kepercayaan 99%               
ts : Tidak signifikan                                                   
t-tabel 1%    = 2,47  
t-tabel 5%    = 1,70
t-tabel 10%  = 1,31
F-tabel         = 2,53

Pada Tabel 2. Terlihat bahwa nilai R2 
sebesar 0,7690, artinya model ini 76,90% dapat 
dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 
sisanya  23,10% dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan ke dalam model ini.

Untuk melihat tingkat signifikan pengaruh 
variabel independen secara bersama-sama 
terhadap produktivitas tenaga kerja keluarga 
pada usaha peternakan kerbau di Pulau Moa di 
dapat nilai F-hitung sebesar 20,30 pada tingkat 
kepercayaan 99%. Hasil analisis ini menunjukkan 
bahwa variabel. independen secara bersama-sama 
berpengaruh nyata terhadap produktivitas tenaga 
kerja keluarga. Selanjutnya untuk mengetahui 
signifikansi pengaruh masing-masing individu 
variabel independen terhadap tingkat produktivitas 
tenaga kerja keluarga digunakan uji-t. Pengaruh 
masing-masing variabel independen yang 
digunakan dalam model tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut:

Pengalaman petemak dalam betemak 
kerbau (XI) tidak berpengaruh terhadap 
produktivitas tenaga kerja. Hal ini menunjukkan 
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walaupun pengalaman mayoritas peternakan 
kerbau di Pulau Moa masuk dalam kategori 
tinggi namun tidak memberikan pengaruh 
pada produktivitas tenaga kerja, hal ini diduga 
disebabkan karena usaha peternakan kerbau 
di Pulau Moa masing bersifat tradisional dan 
manajemen yang sangat sederhana menyebabkan 
peternak jarang diperhadapkan dengan persoalaan-
persoalan usaha yang dapat memperkaya 
pengalaman mereka.

Pendapatan dari usaha ternak kerbau di 
Pulau Moa berasal dari penjualan ternak hidup 
melalui pedagang perantara yang langsung datang 
kepulau tersebut. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa pendapatan dari usaha ternak kerbau 
(X2) tidak berpengaruh terhadap produktivitas 
tenaga kerja keluarga. Hal ini disebabkan karena 
tingkat pemasaran ternak kerbau di Pulau Moa, 
tidak didasarkan atas produksi yang dihasilkan, 
namun lebih disebabkan oleh kebutuhan ekonomi 
keluarga yang mendesak dan lokasi pulau yang 
jauh menyebabkan pemasaran tergantung dengan 
ada tidaknya pedagang perantara yang datang ke 
pulau tersebut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa 
kepemilikan ternak kerbau (X3) berpengaruh 
nyata terhadap produktivitas tenaga kerja 
keluarga. Nilai koefisien regresinya sebesar 
0,5515. Hasil ini mengandung pengertian apabila 
terjadi peningkatan skala usaha sebesar satu unit, 
maka akan meningkatkan produktivitas tenaga 
kerja keluarga sebesar 0,5515 satuan.

Soekartawi (2002) menyebutkan bahwa 
analisa ketenagakerjaan di bidang pertanian, 
penggunaan tenaga kerja dinyatakan oleh besarnya 
curahan tenaga kerja. Curahan tenaga kerja yang 
dipakai adalah besarnya tenaga kerja efektif yang 
dipakai. Skala usaha akan mempengaruhi besar 
kecilnya berupa tenaga kerja yang dibutuhkan 
dan pula menentukan macam tenaga kerja yang 
bagaimana yang diperlukan.

Faktor curahan tenaga kerja yang 
digunakan (X4) berpengaruh nyata terhadap 
produktivitas tenaga kerja keluarga, hasil ini 
menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja 

keluarga telah mencapai tingkat efisiensi. Nilai   
koefisien   regresi   curahan tenaga kerja sebesar 
-2,7650 artinya setiap ada penambahan satu HKP 
tenaga kerja akan menurunkan produktivitas 
tenaga kerja sebesar 2,7650 satuan. Nilai koefisien 
regresi yang bertanda negatif menunjukkan 
bahwa apabila terjadi penambahan HKP dan tidak 
disertai dengan penambahan skala usaha (UT), 
maka akan terjadi kelebihan penggunaan HKP 
dalam pengeloaan usaha  sehingga tidak efisien.

Lama pendidikan formal (X5) peternak 
kerbau di Pulau Moa tidak berpengaruh terhadap 
produktivitas tenaga kerja keluarga. Hal ini 
disebabkan oleh mayoritas responden memiliki 
tingkat pendidikan yang rendah (Sekolah 
dasar) dan tidak ada satupun responden yang 
pernah mengikuti pendidikan non formal,  
selain itu wilayah Pulau Moa yang sangat jauh 
berpengaruh terhadap rendahnya akses informasi 
yang terkait dengan pengelolaan ternak kerbau. 
Hal ini menyebabkan peternak sulit untuk 
mendapatkan informasi dan inovasi sesuai dengan 
perkembangan teknologi.

KESIMPULAN 
1. Jumlah HKP tersedia per keluarga peternak 

kerbau di Pulau Moa sebesar 4,40 HKP/
hari dan curahan waktu kerja tenaga kerja 
keluarga (HKP terserap) sebesar 2,41 HKP/
hari.

2. Produktivitas  teknis tenaga kerja keluarga 
sebesar 6,03 ST/HKP dan Produktivitas 
ekonomis tenaga kerja keluarga sebesar 
Rp.14.334,21/HKP.

3.  Faktor yang mempengaruhi produktivitas 
tenaga kerja keluarga adalah kepemilikan 
ternak kerbau dan curahan tenaga kerja. 
Pengalaman beternak, pendapatan dan 
lama pendidikan formal peternak secara 
statistik tidak menunjukkan pengaruh yang 
signifikan terhadap produktivitas tenaga 
kerja keluarga pada peternakan kerbau di 
Pulau Moa.
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