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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan sapi potong 
milik kelompok ternak “Mekar Sari” di Desa Dander, 
Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro selama 1 bulan 
mulai tanggal 15 Desember 2011-15 Januari 2012. Peternakan 
sapi potong ini mempunyai skala 100 - 190 ekor. Dipilih di 
Kabupaten Bojonegoro karena Bojonegoro merupakan salah 

satu kota penghasil sapi potong di Jawa Timur. Lokasi 
penelitian dipilih dengan menggunakan metode 
purposive sampling yaitu pemilihan lokasi secara sengaja 
berdasar total sampling. 
 
3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang diamati adalah usaha penggemukan 
sapi potong yang dijalankan kelompok ternak “Mekar Sari”. 

 
3.3 Metode Pengumpulan Data   

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode studi kasus. Data yang diperoleh 
berupa data primer dan data sekunder. Data primer 
adalah informasi yang diperoleh secara langsung di 
tempat yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan data 
sekunder diperoleh dari instansi-instansi (lembaga) serta 
literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 
Instansi dalam hal ini adalah pemerintah Kecamatan 
Dander. 
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Data yang diambil adalah data periode 3 tahun terakhir 
yaitu tahun 2008, 2009, dan 2010. 

 
3.4 Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan 
mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai 
sumber. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu dengan 
menggunakan tabel dari angka-angka yang tersedia 
selanjutnya melakukan uraian dengan menggunakan rumus - 
rumus ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat 
memberikan gambaran realitas yang ditemukan  dari 

penelitian. Rumus yang digunakan antara lain: 

l.  Biaya Total 

TC =FC+VC    
          (Suratiyah, 2009). 
Keterangan: 
TC = Total Cost (biaya total) 
FC = Fixed Cost (biaya tetap) 
VC= Variable Cost (biaya tidak tetap) 

 
2. Penerimaan Total 

TR = Py x Y                          
(Suratiyah, 2009). 

Keterangan: 
TR = Total Revenue/ penerimaan total (Rp/th) 
Py  = Harga  Jual 
Y   = Jumlah Produksi 
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3. Pendapatan     
∏ = TR – TC 

 (Suratiyah, 2009). 
    Keterangan: 
     ∏ = Pendapatan 

   TR = Total revenue / penerimaan total (Rp/th) 
                    TC = Total cost / total biaya (Rp/th) 
 

4. Net Present Value (NPV) 
Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa nilai 

Net Present Value dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus : 
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Keterangan : Bt = Economic benefit (penerimaan) 
usaha pada tahun yang terdiri 
dari segala jenis penerimaan 
yang di terima tahun ke t. 

 Ct = Cost (pengeluaran) sehubungan 
dengan usaha pada tahun t, 
termasuk segala jenis pengeluar 

  an baik yang bersifat modal 
maupun yang bersifat rutin yang 
dibebankan pada penyelenggara 
usaha pada tahun t. 

                        t = Tahun investasi  
                                 N = Umur investasi (1,2,3,4,5…..n) 

        I = Social discount Rate (tingkat 
bunga sosial) 

 Ketentuan : 
 NPV > 0    :  Maka usaha tersebut layak dilaksanakan. 
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NPV = 0   : Investasi dapat mengembalikan modal 
sebesar yang dikeluarkan. 

  NPV < 0    : Usaha tersebut tidak dapat dilaksanakan. 

5. Net B/C Ratio 
Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa B/C Ratio ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

Net B/C Ratio = 
∑ ���	�
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Keterangan :   Bt = Benefit (penerimaan) pada tahun ke t 
      Ct = Cost (pengeluaran) pada tahun ke t 
      T  = Tahun investasi (1,2,3,4,5………n) 
       I  = Social Discount Rate 
Kriteria ini memberikan pedoman bahwa usaha akan layak 

untuk dijalankan apabila nilai Net B/C Ratio > 1, sebaliknya 
apabila nilai Net B/C Ratio < 1 maka usaha tidak layak untuk 
dijalankan (Mulyadi, 1998). 

6.  Internal Rate Return (IRR) 
 Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa cara untuk 
dapat memperoleh IRR adalah dengan menggunakan sistem 
coba - coba yaitu dengan menggunakan rumus : 

IRR = I +  ���
��������" (I”-I’)  

 Keterangan: I1          = Nilai Social Discount Rate Pertama 
     I2     = Nilai Social Discount Rate Kedua 
   NPV1 = NPV dengan nilai Social Discount 
    Rate Pertama 
   NPV2 = NPV dengan nilai Social Discount 
    Rate Kedua 
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7. Pay Back Period (PBP) 
 Husnan dan Suwarsono (1994), menyatakan bahwa PBP 
dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 
 PBP I = Investasi – proceeds I 
 Keterangan : n           = Umur per periode (tahun) 
          Proceeds I    = Akumulasi keuntungan pada         

tahun n pada mendekati nilai 
investasi 

      Proceeds II   =  Keuntungan pada tahun ke 
n+ 1) 

8. Break Even Point (BEP) 
 Merupakan suatu cara untuk mengetahui kapan atau 
berapa lama modal yang ditanam akan kembali. 

BEP (hasil):  Biaya Total 
           Harga Output 

 
BEP (harga):  Biaya Total 

     Produksi   
         (Suratiyah, 2009) 
 

3.5 Batasan Istilah 
1. Benefit adalah manfaat yang diperoleh dari usaha, 

dalam konteks analisis finansial benefit difokuskan 
pada Direct Benefit berupa penerimaan dari penjualan 
produk. 

2. Investasi adalah semua kekayaan perusahaan yang 
dipakai dalam usaha. 

3. Penilaian kriteria investasi adalah teknik penilaian 
investasi dengan mempehitungkan nilai waktu uang 
(Metode Present Value) yang merupakan salah satu 
teknik evaluasi tentang layak tidaknya suatu usaha. 
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4. Modal adalah nilai nominal dari faktor-faktor produksi 
yang digunakan untuk kelangsungan usaha. 

5. Biaya tetap (Fixed Cost) adalah biaya yang digunakan 
untuk kelangsungan usaha yang besarnya tidak 
dipengaruhi oleh ouput. 

6. Biaya variable (Variable Cost) adalah biaya yang 
digunakan untuk kelangsungan usaha yang besarnya 
dipengaruhi oleh output. 

7. Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dan 
pengeluaran pada tiap-tiap periode. 

8. Proceeds adalah nilai yang didapat dengan 
menjumlahkan keuntungan dan jumlah penyusutan. 

9. Present Value adalah nilai uang sekarang pada awal 
tahun penanaman. 

10. Social Discount Rate adalah suku bunga rata-rata yang 
berlaku pada lembaga finansial. 

11. Break Even Point  (BEP) adalah  suatu  keadaan 
dimana  suatu  usaha  tidak untung maupun  tidak rugi, 
dengan  kata  lain imbang. 
 
 

 


