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ABSTRACT

This research had been done as a mean to know the factors to influence the price of 
local sheep in Kisar Island, since September to October 2006. Determination of village 
sample was done through purposive sampling and forty sheep farmers were chosen 
by convenience sampling. Analyzing data done by using statistical model of double 
linear regression which dependent variable was (Y) = price of sheep and independent 
variable was (X1) = education, (X2) = experience in sheep raising, (X3) = information 
source, (X4) = marketing institution, (X5) = production costs and (X6) = economical 
motives. Result of research showed on all independent variable did not statistically 
significant influenced (Pe”0,01) the price sheep at Kisar Island. Value of the determi-
nation  coefficient (R2) was 0,11, it mean that was 11 % dependent variable influenced 
by independent variable while the rest was 89 % influenced by other variable outside 
the model.
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PENDAHULUAN
Kebijakan pembangunan peternakan di 

daerah Maluku diarahkan dalam rangka men-
sukseskan program ketahanan pangan yang 
meliputi ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas 
hasil produksi ternak dan distribusi. Selain itu 
program pembangunan peternakan diupayakan 
dalam rangka menyediakan daerah ini sebagai 
salah satu lumbung ternak di Kawasan Timur 
Indonesia khususnya ternak ruminansia. Salah 
satu jenis ternak yang menjadi andalan pro-
gram dimaksud adalah ternak domba dimana 
pulau Kisar ditetapkan sebagai daerah pengem-
bangannya (Anonim, 2004).

Populasi ternak domba di Pulau Kisar 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat sampai den-
gan tahun 2006 berjumlah 1320 ekor dan ternak 
ini memiliki beberapa keunggulan komparatif 
yakni populasinya hampir merata pada beberapa 
kecamatan di pulau Kisar, adaptable terhadap 
kondisi lingkungan panas, dapat bertahan pada 
kondisi pakan yang terbatas dan secara ekonomi 
merupakan sumber pendapatan serta sumber 
pupuk bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan manfaat yang diperoleh dari 
usaha peternakan domba maka usaha ini dapat 

diandalkan sebagai salah satu penggerak pereko-
nomian dan pemberdayaan masyarakat. Namun 
di sisi lain usaha yang dijalankan masih bersifat 
tradisional berdasarkan kebiasaan turun temurun 
sehingga menimbulkan berbagai persoalan dian-
taranya produksi dan pemasaran hasil produksi. 
Salah satu aspek yang sangat berpengaruh di sini 
adalah aspek ekonomi yakni tingkat harga produk 
yang diterima peternak.

Harga yang diterima peternak merupakan 
faktor yang sangat  menentukan kelangsungan 
proses produksi berikutnya. Dalam menetapkan 
harga jual, peternak tidak memperhitungkan 
biaya produksi yang dikeluarkan sesuai dengan 
harga pasar yang sesungguhnya serta tidak dilan-
dasi motif ekonomi sehingga produk ternak yang 
ditawarkan selalu berada pada posisi tawar yang 
rendah. Faktor lain yang turut mempengaruhi 
harga jual ternak adalah jalur pemasaran ternak 
yang dilalui suatu produk ternak untuk sampai 
ke konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menga-
nalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pene-
tapan harga jual ternak domba lokal pada tingkat 
peternak di pulau Kisar.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di pulau 

Kisar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada 
bulan September sampai dengan Oktober 2006. 
Penentuan desa sampel dilakukan secara purpo-
sive sampling yakni pada desa yang memiliki 
jumlah populasi ternak domba dominan   yaitu 
desa Oirata Timur, Purpura, Labelau dan Wonreli. 
Penentuan responden dilakukan dengan teknik 
convenience sampling sebanyak 40 responden.

Metode yang dilakukan adalah metode 
survey dengan teknik observasi serta wawancara 
langsung dengan peternak. Variabel yang diamati 
adalah faktor yang mempengaruhi harga jual 
ternak domba pada tingkat peternak yakni : lama 
pendidikan, pengalaman beternak, jumlah sum-
ber informasi yang digunakan, jumlah lembaga 
pemasaran, biaya produksi dan motif ekonomi 
yang melandasi usaha.

Data yang diperoleh diuji dengan meng-
gunakan analisis regresi linier berganda (Sugiyo-
no, 2005) ; menelusuri jumlah lembaga pemasa-
ran yang dilalui produk ke konsumen sedangkan 
motif ekonomi melalui skor mengikuti skala 
linkert untuk 12 kategori pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden.
Karakteristik responden yang diamati 

dalam penelitian ini meliputi: lama pendidikan, 
pengalaman beternak, penggunaan sumber 
informasi, biaya produksi dan motif ekonomi    
(Tabel 1).
Tabel 1. Nilai Rata-rata Karakteristik Peternak 

Domba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
rata-rata lama pendidikan formal yang diikuti 
peternak adalah 6,20 tahun.  Sebanyak 85 % 
peternak domba di pulau Kisar hanya berpendi-
dikan  formal Sekolah Dasar. 

Rata-rata pengalaman peternak dalam 
mengusahakan ternak domba adalah 18,9 tahun 
dengan kisaran 7 – 28 tahun. Berdasarkan kisaran 
umur ini dapat dikatakan bahwa peternak sudah 
cukup lama mengusahakan ternak ini sebab 
usaha ini merupakan usaha turun temurun bagi 
masyarakat di pulau Kisar.

Penggunaan sumber informasi yang ber-
hubungan dengan harga jual ternak domba hanya 
diperoleh dari pedagang dan atau peternak lain. 
Sebanyak 87,5 % peternak mendapat informasi 
harga dari peternak lain dan pedagang, sedang-
kan 12,5 % peternak menyatakan mendapatkan 
informasi harga dari pedagang saja. Rata-rata 
jenis informasi yang digunakan adalah 1,8 jenis 
yang berarti akses informasi peternak sangat ren-
dah. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya 
media cetak di sana, jangkauan siaran televisi 
dan radio yang terbatas, tidak berperannya agen 
Penyuluh Lapangan (PPL).   

Terdapat 3 daerah tujuan akhir pemasaran 
ternak domba di pulau Kisar yakni Dobo, Tual 
dan Kupang (Provinsi NTT) dengan jumlah 
lembaga pemasaran 4 – 6. Rata-rata jumlah 
lembaga pemasaran yang dilalui peternak adalah 
3,8 yakni ke Kupang-NTT sebab pasarnya cukup 
tersedia.

Rata-rata motif ekonomi peternak ter-
golong motif ekonomi tinggi yaitu 47,5. Seban-
yak  82,5 % peternak memiliki motif ekonomi 
tinggi sedangkan sisanya 17,5 % dikategorikan 
rendah. Hal ini menunjukkan bahwa beternak 
domba menurut peternak mempunyai kontribusi 
yang sangat berarti dalam menambah penghasi-
lan keluarga mereka. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peneta-
pan Harga Jual Domba

Faktor-faktor yang mempengaruhi pene-
tapan harga jual domba dalam penelitian ini 
adalah lama pendidikan peternak, pengalaman 
beternak, penggunaan sumber informasi, jumlah 
lembaga pemasaran, biaya produksi dan motif 
ekonomi (Tabel 2).
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Berdasarkan tabel 2 maka besarnya 
koefisien determinasi (R2) adalah sebesar 0,11.    
Hal ini berarti bahwa besarnya kontribusi dari ke-
seluruhan variabel independen terhadap penen-
tuan harga domba di tingkat peternak adalah 
sebesar 11 %. Tingkat signifikansi keseluruhan 
variabel independent terhadap penentuan harga 
jual domba menunjukan pengaruh yang tidak 
nyata (Pe”0,01)

Faktor lama pendidikan peternak tidak 
berpengaruh nyata terhadap penentuan harga jual 
ternak domba di pulau Kisar (Pe”0,01). Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin bertambah lama 
pendidikan peternak tidak akan berpengaruh 
terhadap penentuan harga jual ternak domba di 
Pulau Kisar.

Pengalaman beternak tidak berpengaruh 
nyata terhadap penentuan harga jual ternak dom-
ba (Pe”0,01) dengan korelasi positif (10503). Hal 
ini berarti jika pengalaman beternak bertambah 1 
tahun sedangkan faktor lain dianggap tetap maka 
penentuan harga domba akan naik sebesar Rp. 
10.503 per unit ternak. Menurut Rahardi (2003) 
bahwa 3 unsur yang mempunyai hubungan cukup 
erat dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan 
yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu 
usaha peternakan adalah umur, tingkat pendidi-
kan dan pengalaman beternak.

Penggunaan sumber informasi tidak 
berpengaruh nyata terhadap penentuan harga 
jual ternak domba (Pe”0,01). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peternak mendapat in-
formasi harga ternak hanya dari pedagang dan 
peternak lain. Hal ini disebabkan karena tidak 

tersedianya sumber informasi lain berupa media 
cetak, elektronik ataupun penyuluh lapangan 
sehingga harga yang ditetapkan lebih banyak 
ditentukan oleh pedagang.

Hasil analisis variabel jumlah lembaga 
pemasaran menunjukkan pengaruh yang tidak 
nyata (Pe”0,01) terhadap penentuan harga jual 
domba dengan koefisien korelasi negatif. Hal 
ini berarti bahwa dengan bertambahnya saluran 
pemasaran maka akan menurunkan harga jual 
ternak domba di tingkat peternak sebesar Rp. 
8.797 per unit ternak. Menurut Nurhayati (2000) 
bahwa semakin panjang saluran pemasaran 
yang dilalui satu produk peternakan maka akan 
menunjukkan harga yang paling rendah sehingga 
merugikan peternak.

Biaya produksi tidak  berpengaruh nyata 
(Pe”0,01) terhadap penetapan harga jual domba 
di tingkat peternak. Hal ini menunjukkan bahwa 
peternak dalam berusaha belum sepenuhnya 
memperhitungkan biaya-biaya produksi yang 
dikeluarkan secara ekonomis sehingga penentuan 
harga jual perunit maupun perekor kenyataannya 
lebih rendah dari biaya produksi yang dikelu-
arkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 82,5 
% peternak bermotif ekonomi tinggi namun tidak 
berpengaruh nyata terhadap penentuan harga jual 
domba (Pe”0,01). Hal ini disebabkan karena pe-
ternak domba di pulau Kisar selalu berada pada 
posisi tawar yang rendah dalam memasarkan 
hasil produknya. Keterbatasan modal, jarak yang 
jauh dari lokasi pemasaran, kuranya informasi 
yang akurat serta desakan kebutuhan keluarga 

Tabel 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Ternak Domba
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menyebabkan ketergantungan peternak sangat 
tinggi terhadap pedagang sehingga harga jual 
ternak lebih banyak ditentukan oleh pedagang.

KESIMPULAN
Faktor lama pendidikan, pengalaman 

beternak, penggunaan sumber informasi, jum-
lah lembaga pemasaran yang digunakan, biaya 
produksi dan motif ekonomi tidak berpengaruh 
terhadap penetapan harga jual ternak domba pada 
tingkat peternak di pulau Kisar.
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