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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Ampel Kecamatan 

Wuluhan Kabupaten Jember pada tanggal 10 Januari – 10 

Februari 2014. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara 

sengaja (purposive) dengan pertimbagan bahwa daerah 

tersebut merupakan salah satu daerah persawahan yang 

masyarakatnya sebagian besar sebagai petani, jumlah keluarga 

petani yaitu sebanyak 1.792 kepala keluarga, tidak hanya itu 

wilayah ini juga memiliki potensi pengembangan ternak sapi 

potong dan merupakan salah satu daerah pengembangan 

usahatani terpadu lahan sawah dan ternak sapi potong yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan Dinas Peternakan 

Kabupaten Jember. Kondisi masyarakat Desa Ampel 

Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember sudah terbiasa 

memelihara ternak sapi potong dan usahatani padi sawah. 

3.2. Metode Penentuan Responden 

Populasi dalam penelitian terdiri dari petani padi dan 

jagung yang memelihara ternak sapi potong. Hasil survey 

pendahuluan dilokasi penelitian diketahui bahwa kepemilikan 

lahan petani adalah 0,1–1,5 ha, dengan jumlah populasi petani 

di Desa Ampel berjumlah 1.792 kepala keluarga, terdiri dari 

320 petani yang menanam padi dan jagung dengan 

memelihara sapi potong, sebanyak 593 petani yang hanya 

menanam padi dan jagung tanpa memelihara sapi potong, 292 

petani yang hanya menanam padi dan kacang tanah dan 

sebanyak 587 yang memelihara padi dan tembakau dengan 

memelihara sapi potong, sedangkan responden yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah petani yang menanam 

padi dan jagung dengan memelihara sapi potong. 

Penentuan jumlah sampel minimal dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa sampel yang diambil representatif dapat 

mewakili dari populasi. Rumus penetapan sampel dituliskan 

sebagai berikut: 

n =  

Keterangan : 

n = Jumlah sampel yang diinginkan 

N = Jumlah populasi, 

d = Presisi yang ditempatkan 10% yang merupakan 

tingkat penyimpangan dari karakteristik sampel 

terhadap populasi (Sevilla, et all, 1993). 

Hasil dari perhitungan rumus diatas adalah sebagai 

berikut : 

n =  

n = 39,02 

Dengan jumlah populasi sebesar 320 maka jumlah 

sampel yang diambil dengan menggunakan rumus diatas 

sebesar 39 responden. Responden yang diambil pada 

penelitian ini adalah peternak sapi potong yang menanam 

tanaman lahan sawah seperti padi dan jagung. Penentuan 

responden dilakukan dengan Multistage Sampling Method. 

Dapat dilihat pada Gambar 2. 
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      Tahap 2 

           

      Tahap 3 

       

           

                                                                  Tahap 4 

       

                     

Gambar 2. Bagan Penentuan Responden 

Cara pengambilan responden bermula pada tahap 1 

dengan metode purposive sampling yaitu dengan mencari 

kecamatan dengan populasi rumah tangga petani-ternak 

terbesar, kemudian pada tahap 2 dilanjutkan penentuan desa 

yang memiliki populasi peternak sapi potong yang menanam 

usahatani padi dan jagung terbanyak, pada tahap 2 juga 

menggunakan teknik purposive sampling. Tahap 3 penentuan 

responden dilanjutkan ke tingkat RW, untuk tahap 3 dilakukan 

dengan teknik purposive sampling, pada tahap 3 penentuan 

RW yang akan diambil adalah peternak dan petani yang 

mempunyai sapi potong yang diintegrasikan dengan usahatani. 

Tahap ke 4 adalah tahap dimana pengambilan responden pada 

setiap RW, pengambilan responden melalui rekomendasi 

mantra hewan setempat yaitu peternak yang memenuhi syarat 

untuk dijadikan responden yaitu peternak yang beternak sapi 

potong dan menanam usahatani padi dan jagung, pada tahap 

ini menggunakan teknik purposive sampling.  
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Kantor Camat Wuluhan 
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3.3.  Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 

data primer dan data skunder antara lain: 

1. Data Primer 

Data primer seperti penguasaan sumber daya petani, 

pelaksanaan usahatani, produksi, pengeluaran dan sebagainya, 

yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan 

pengamatan langsung pada beberapa usahatani. Wawancara 

dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan (kuisioner) yang 

telah dipersiapkan sebelumnya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder seperti luas lahan, luas panen, produksi 

padi-jagung, populasi ternak, jumlah penduduk dan 

sebagainya baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa 

yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pertanian, 

Dinas Peternakan, Kantor BPS, Kantor Kecamatan  dan kantor 

desa. Khusus data tentang penguasaan lahan sawah diperoleh 

melalui sensus penduduk di lokasi penelitian. Sampel petani 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah petani yang 

mengusahakan tanaman pangan (padi, jagung) di lahan sawah 

dan memelihara ternak sapi potong. 

3.4. Metode Analisis Data 

Analisa data yang digunakan adalah analisis statistik 

deskriptif yaitu dengan menghitung rata-rata pendapatan, dan 

mentabulasi data. Analisis data digunakan untuk mengetahui 

pendapatan usaha peternakan pada sistem integrasi sapi potong 

dengan usahatani lahan sawah di Desa Ampel Kecamatan 

Wuluhan Kabupaten Jember. 
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3.4.1. Analisis Biaya dan Keuntungan 

Analisis biaya dan keuntungan berfungsi untuk 

mengetahui besarnya biaya dan pendapatan usahatani dan 

ternak sapi potong, cara perhitungan biaya dan pendapatan 

disajikan didalam definisi operasional dan pengukuran 

variabel, untuk mengetahui variabel biaya dan pendapatan 

digunakan rumus yang secara matematis dapat dituliskan 

sebagai berikut:       

 = TR – TC    atau 

 = 
n

i

QiPi
1

m

j

XjPj
1

 

Keterangan :  

  = Keuntungan  usaha tanaman pangan +  ternak sapi 

potong 

TR  = Penerimaan usaha tanaman pangan + ternak sapi 

potong 

TC  = Pengeluaran usaha tanaman pangan+ ternak sapi 

potong 

P  = harga masukan dan keluaran dari usaha tanaman 

pangan dan ternak sapi potong. 

Q     = Output yang dihasilkan dari usahatani tanaman pangan 

+ sapi potong,  

n     = jumlah output yang dihasilkan.  macam output yang 

dihasilkan berupa  : 

I    = 1,2,3...............n ( banyanknya macam output yang 

diterima) 

j     = 1,2,3,.............m (banyaknya macam  input yang 

digunakan) 
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1. Penerimaan dari usahatani tanaman pangan 

2. Penerimaan dari selisih harga beli sapi pada saat 

awal dengan harga jual pada saat akhir. 

3. Penerimaan dari hasil penjualan pupuk organik. 

X = masukan (input) yang digunakan dalam usahatani 

tanaman dan usaha sapi potong    

M   = adalah jenis dan jumlah input yang digunakan 

Total pendapatan rumah tangga petani-ternak dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

I = ∑P +∑NP 

Keterangan : 

I     = Pendapatan rumah tangga (Rp/ tahun) 

P    = Pendapatan sektor pertanian dan peternakan (Rp/tahun) 

NP = Pendapatan diluar sektor pertanian dan peternakan 

(Rpt/tahun) 

3.4.2. Kontribusi Usaha Ternak Sapi Potong 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi 

usaha ternak sapi potong terhadap pendapatan rumah tangga 

petani-ternak pada sistem integrasi sapi potong dengan 

usahatani lahan sawah: 

K =  

Dimana: 

K = Rata-rata kontribusi pendapatan (%) 

A = Rata-rata pendapatan Peternak (Rp/tahun) 

B = Rata-rata Pendapatan non peternak (Rp/tahun) 
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3.4.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji 

pengaruh dari faktor-faktor produksi terhadap pendapatan 

rumah tangga petani-ternak. 

Y =  + +  + +  +  + +e 

Keterangan: 

Y  = Jumlah pendapatan usaha ternak sapi potong 

(Rp/tahun) 

  = Konstanta  

 = Koefisien Regresi 

X1  = Umur  (tahun) 

X2  = Pendidikan (tahun) 

X3 = Jumlah Anggota Keluarga (orang) 

X4  = Luas Lahan (Ha) 

X5 =  Pakan (Rp/tahun) 

X6 =  Jumlah Ternak (ST) 

e    = Standard Error 

Variabel independen jumlah ternak menggunakan 

satuan ST (Satuan ternak) yang sehubungan dengan ternak itu 

sendiri dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu: 

1. Sapi dewasa (umur > 2 tahun) dinyatakan dalam 1 ST 

2. Sapi Muda (umur 1-2 tahun) dinyatakan dalam 0,5 ST 

3. Anak Sapi (umur < 1 tahun) dinyatakan dalam 0,25 ST 
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Setelah menganalisis faktor faktor produksi 

menggunakan fungsi di atas, perlu melakukan beberapa uji 

asumsi klasik dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat 

valid dalam suatu penelitian. Uji asumsi klasik dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa uji, antara lain uji 

mulltikolenieritas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, serta 

uji korelasi pearson. 

1. Uji Multikolenieritas 

Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau 

mendekati sempurna antar variabel independen.Pada model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang 

sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas. 

Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari 

multikolinearitas, yaitu dengan melihat nilai VIF(Variance 

Inflaction Factor) kurang dari 10 dan memiliki angka 

tolerance lebih dari 0,1 (Priyatno, 2012). 

2. Uji Normalitas 

Asumsi normalitas merupakan prasyarat kebanyakan 

prosedur statistika inferential. Ada beberapa cara untuk 

mengeksplorasi asumsi norrmalitas antara lain: uji normalitas 

shapiro-wilk dan uji normalitas Lilliefors (Kolmogrov 

Smirnov) yang terdapat dalam prosedur SPSS Explore. Dalam 

SPSS Explore juga akan ditampilkan secara grafis Normal 

Probability Plot. Dalam Normal Probability Plot jika sampel 

data berasal dari suatu populasi yang terdistribusi normal, 

maka titik-titik nilai data akan terletak kurang lebih dalam satu 

garis lurus (Uyanto, 2009). 

Selain Dengan Normal Probability Plot, uji normalitas 

juga dapat menggunakan uji Kolmogrov Smirnov. Uji One 
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Sample Kolomogorov Smirnov digunakan untuk mengetahui 

distribusi data, dalam hal ini untuk mengetahui apakah data 

residual terdistribusi normal atau tidak, jika nilai signifikansi 

lebih dari 0,05 (Priyatno, 2012). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada 

satu pengamatan ke pangamatan lain. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Berbagai macam uji 

heteroskedastisitas adalah dengan uji Glejser, Metode ini 

dilakukan dengan cara melihat grafik scatterplot, yaitu dengan 

melihat pola titik-titik pada scatterplot regeresi. Dasar 

pengambilan keputusan yaitu: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Priyatno,2012). 

4. Uji Korelasi Pearson 

Sarwono (2006) menyatakan koefisien korelasi adalah 

pengukuran statistik koavarian atau asosiasi antar dua variabel. 

Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. 

Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan linier dan 

arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi 

positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. 

Artinya jika nilai variabel X tinggi maka nilai variabel Y akan 

tinggi pula. Untuk memudahkan melakukan interpretasi 

mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel penulis 
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memberikan kriteria sebagai berikut: r : 0 tidak ada korelasi, r 

: > 0 - 0,25 : korelasi sangat lemah, r : >0,25- 0,5 : korelasi 

cukup, r: >0,5 – 0,75 : korelasi kuat, r >0,75-0,90 : korelasi 

sangat kuat, r:1 korelasi sempurna. 

3.5. Batasan Istilah 

Untuk menghindari perbedaan tanggapan dan 

interpretasi yang beerbeda terhadapa judul skripsi ini maka 

penulis memberikan beberapa batasan antara lain: 

1. Rumah tangga petani-ternak adalah rumah tangga yang 

berprofesi sebagai petani yang menanam padi dan 

jagung disamping itu juga memelihara ternak sapi 

potong untuk menambah pendapatan. 

2. Pendapatan rumah tangga petani adalah pendapatan 

yang diperoleh dari hasil usahatani lahan sawah. 

3. Pendapatan rumah tangga peternak adalah pendapatan 

yang diperoleh dari hasil usaha ternak sapi potong. 

4. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang ditanami padi 

dan jagung. 

5. Data penelitian yang diambil sebagai sampel dibatasi 

satu tahun terakhir yaitu awal 2013 sampai akhir 2013. 

6. Penerimaan pada usaha ternak sapi potong diperoleh 

dari penjualan kompos, penjualan ternak, penjualan 

anak ternak. 

7. Penerimaan pada usahatani diperoleh dari hasil panen 

padi, jagung musim kering I dan jagung musim kering 

II. 

8. Perhitungan biaya per farm yang digunakan adalah rata-

rata dari seluruh jumlah responden 
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9. Perhitungan biaya per unit ternak yang digunakan 

adalah rata-rata jumlah ternak yang dimiliki seluruh 

responden 

3.6. Definisi Operasional 

Konsep Variabel 
Definisi Operasional  

Variabel 

Pengukuran 

Variabel 

Konsep 

biaya: 

1.Biaya Tetap 

TFC 

2. Biaya 

variabel 

TVC 

3. Biaya 

penyusutan        

D =  

4. Biaya 

Total 

 TC=TFC+TVC 

Biaya 

Penyusutan  

Biaya yang dikeluarkan 

untuk pembayaran 

penyusutan 

kandang,peralatan, 

kendaraan operasional, PBB 

Rp/ Tahun 

Harga Sapi 

bakalan 

Biaya yang dikeluarkan 

untuk pembelian bibit sapi 

potong 

Rp  

Upah 

tenaga 

kerja sapi 

potong 

Biaya yang dikeluarkan 

untuk memberi upah tenaga 

kerja pencari pakan dan 

perawatan  
Rp/bulan 

Harga 

Pakan  

Biaya yang dikeluarkan 

untuk memberi pakan pada 

sapi potong Rp/bulan 

 

Bibit 

tanaman 

Biaya yang dibutuhkan 

untuk pembelian bibit pada 

usahatani 

Rp/periode 

 Upah 

tenaga 

kerja 

usahatani 

Biaya yang dikeluarkan 

untuk member upah tenaga 

kerja usahatani 
Rp/periode 

 Harga 

pupuk urea 

Biaya yang dikeluarkan 

untuk pembelian pupuk urea 
Rp/periode 
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 Harga 

Pestisida  

Biaya yang dikeluarkan 

untuk pembelian obat-

obatan pertanian 

Rp/periode 

Penerimaan 

TR = P x Q 

Harga jual 

sapi potong 

Harga jual sapi potong yang 

diterima dari pembeli Rp 

 

 

 

Harga jual 

pupuk 

kompos 

Pemasukan yang datang dari 

penjualan pupuk kompos Rp/ bulan 

 

Harga jual 

hasil 

usahatani 

Penerimaan yang didapatkan 

dari penjualan hasil utama 

dari usahatani 

Rp 

 Harga jual 

limbah 

pertanian 

Penerimaan yang didapatkan 

dari limbah hasil usahatani Rp 

Keuntungan  

TR – TC 

Total 

penerimaan 

Jumlah keseluruhan dari 

hasil penjualan usahatani 

dan ternak sapi potong 

Rp/tahun 

 Total biaya Jumlah keseluruhan biaya 

yaitu meliputi biaya tetap, 

variabel dan penyusutan 

Rp/tahun 

Uji Regresi Linier 

Berganda 

Y =  + +  + 

+  +  

+  +e 

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi pendapatan rumah tangga 

peternak sapi potong 

Y Variabel 

dependen 

Jumlah pendapatan usaha 

peternak sapi potong  Rp/tahun 

 Umur  Umur responden Tahun  
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 Pendidikan  Pendidikan terakhir 

responden Tahun  

 Jumlah 

anggota 

keluarga 

Jumlah anggota keluarga 

orang 

 Luas lahan Luas lahan yang ditanami 

Padi / jagung Ha 

 Biaya 

pakan 

Biaya yang digunakan untuk 

pembelian pakan Rp/tahun 

 Jumlah 

ternak 

Jumlah ternak yang 

dipelihara 
Ekor /ST 

 


