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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1.    Lokasi dan Waktu Penelitian 

   Penelitian dilakukan di Desa Banjarejo Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang. Pengambilan data dilakukan 

pada tanggal 1 September 2013. 

 

3.2.     Metode Penelitian 

    Metode yang digunakan pada penelitian yang 

dilaksanakan di Desa Banjarejo ini yaitu metode survey 

terhadap responden peternak dengan menggunkan 

quisioner sebagai alat bantu dalam pengambilan data 

primer. Responden diambil secara keseluruhan atau total 

sampling sebanyak 30 responden peternak sapi perah. 

 Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang 

menjadi objek penelitian dan elemen populasi itu 

merupakan satuan analisis. Dengan demikian populasi 

adalah keseluruhan objek yang akan diteliti baik berupa 

benda, manusia, perusahaan, atau peristiwa sebagai sumber 

data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu 

penelitian. (Warsito, 1992). Margono (2000) menjelaskan 

bahwa, populasi merupakan seluruh individu yang menjadi 

perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah 

ditentukan.   

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi 

sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian, artinya 

sebagian populasi yang mewakili seluruh populasi 

(Warsito, 1992). Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2008). 

Metode pengambilan sampel dipilih secara total sampling, 
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total sampling adalah teknik penentuan sampel apabila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa,  sampel jenuh atau 

dengan kata lain adalah sensus yang dilakukan apabila 

jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau 

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang sangat kecil. 

Strata usaha yang digunakan berdasarkan dari jumlah 

kepemilikan ternak yang dimiliki responden di Desa 

Banjarejo yang dimulai dari nilai yang terkecil sampai 

dengan nilai yang terbesar yaitu terbagi menjadi 3 kelas 

dengan panjang kelas 3,5.  

Perhitungan panjang kelas pada peternak sapi 

perah di desa Banjarejo adalah sebagai berikut    : 

              Kelas Interval =      5,3
3

75,225,13
       

Adapun jumlah kepemilikan ternak sapi perah pada 

30 responden di Desa Banjarejo dibagi menjadi 3 strata 

yang disajikan pada Tabel 1: 

Tabel 1. Jumlah Kepemilikan Ternak Sapi Perah (ST) 

responden di Desa  Banjarejo : 

Strata Jumlah 

Kepemilikan 

Ternak (ST) 

Jumlah 

Peternak 

(orang) 

I 

II 

III 

2,75 – 6,25 

6,26 – 9,76 

9,77 – 13,58 

19 

7 

4 

Jumlah Responden 30 

 

3.3.       Metode Pengumpulan Data 

Data diperoleh beserta keterangan penelitian 

menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik 
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pengumpulan data adalah dengan cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data, adapun tehnik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Kuisioner  

Kuisioner adalah pertanyaan tertulis yang diberikan 

kepada responden untuk dijawabnya. Responden dapat 

memberikan jawabannya dengan cara memberi tanda 

pada salah satu atau beberapa jawaban yang telah 

disediakan, atau dapat pula dengan cara menuliskan 

jawabanya dilembar yang telah disediakannya 

(Kountur, 2007). 

 

2. Wawancara  

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara bertanya dan mendengarkan 

jawabannya langsung dari sumber utama data. Peneliti 

merupakan pewawancara dan sumber data adalah orang 

yang telah diwawancarai (Kountur, 2007). 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data 

yang ditujukan kepada subyek penelitian. Metode 

dokumentasi memiliki arti yang sangat penting di 

dalam penelitian kualitatif, karena secara jelas 

dokumentasi dapat memberikan gambaran mengenai 

pengalaman hidup serta kejadian yang terdapat pada 

subyek dan obyek penelitian pada saat tertentu, 

sehingga peneliti mampu menggambarkan maupun 

menafsirkan sesuai dengan informasi dan pesan yang 
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terdapat dalam dokumentasi tersebut. Dokumentasi 

merupakan sumber pengumpulan data yang didasarkan 

atas benda mati. 

 

3.4. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis 

secara deskriptif dan kuantitatif. Diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Total Biaya Produksi merupakan semua pengeluaran 

untuk proses produksi baik tetap maupun biaya tidak 

tetap. Perhitungan total biaya produksi menggunakan 

rumus : 

TC = TFC + TVC 

 Keterangan : TC = Total Cost (Rp/th) 

               TFC = Total Fixed Cost (Rp/th) 

                TVC = Total Variable Cost (Rp/th). 

(Soekartawi, 2003) 

 

2. Penerimaan adalah hasil yang diterima peternak dari 

penjualan output. 

Perhitungan penerimaan menggunakan rumus : 

TR = Pq X Q 

Keterangan : TR = Total Revenue (Rp/th) 

     Pq  = Price Quanity (Rp/th) 

      Q  = Quantity (lt) (Soekartawi, 2003). 

 

3.  Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan 

dengan total biaya yang  dikeluarkan oleh peternak. 

Perhitungan pendapatan menggunakan rumus : 

P = TR – TC 

Keterangan : P = Pendapatan (Rp/th) 

     TR = Total Revenue (Rp/th) 
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     TC = Total Cost (Rp/th) (Soekartawi, 

2003). 

4. Regresi linier berganda pendapatan peternak sapi perah 

          Y = a + bX1 + cX2 + dX3 + eX4 + fX5 + 

gX6 + hX7 + iX8 

Keterangan : Y  = Pendapatan Peternak sapi perah 

(Rp/tahun) 

             X1 = Umur Peternak (tahun) 

               X2 = Luas Lahan (m
2
) 

               X3 = Pendidikan Peternak 

               X4 = Jumlah Anggota Keluarga 

              X5 = Jumlah Ternak 

              X6 = Pengalaman beternak 

              X7 = Penerimaan peternak 

              X8 = Pendapatan Non Peternakan 

 

3.5.    Batasan Istilah 

1. Usaha peternakan sapi perah adalah usaha peternakan 

yang bertujuan 

2. Ternak sapi yang dimiliki dan dipelihara serta jumlah 

ternak yang diukur dalam Satuan Ternak (ST). Satuan 

Ternak adalah ukuran yang digunakan untuk 

menghubungkan antara umur ternak dengan jumlah 

pakan yang dikonsumsi. Satuan Ternak untuk sapi 

perah menurut Nugroho (1991) adalah : 

1. 1 ekor sapi dewasa umur > 2 tahun = 1ST 

2. 1 ekor sapi dara umur 1 – 2 tahun = 0,5 ST 

3. 1 ekor anak sapi, umur < 1 tahun = 0,25 ST 

3. Pedet adalah anak sapi jantan ataupun betina yang 

berumur kurang dari 1 tahun. 

4. Sapi laktasi adalah sapi betina dewasa yang sedang 

berproduksi, dalam satu masa laktasi dihitung 305 hari. 
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5. Sapi kering adalah sapi betina dewasa yang sedang 

tidak berproduksi lagi. 

6. Modal usaha adalah total modal tetap ditambah dengan 

modal tidak tetap. 

7. Penerimaan usaha sapi perah adalah jumlah produksi 

susu dan jumlah pedet/sapi afkir yang telah terjual 

dikali dengan harga jual susu dan pedet. 

8. Pendapatan usaha sapi perah adalah total penghasilan 

yang diterima petani peternak sapi perah dari usaha 

sapi perah setelah dikurangi dengan total biaya 

produksi yang dikeluarkan 

9. Pendapatan total rumahtangga adalah total penghasilan 

yang diperoleh petani peternak sapi perah yang berasal 

dari usaha sapi perah ditambah dengan pendapatan 

usaha nonpeternakan 

10. Penyusutan ternak hanya untuk sapi yang laktasi saja. 

11. Biaya produksi adalah penjumlahan dari biaya tetap 

dengan biaya variabel. 

12. Biaya tetap adalah biaya yang harus di tanggung oleh 

produsen dalam periode kerja tertentu (hari, minggu, 

bulan, tahun) dengan jumlah yang selalu tetap besarnya 

13. Biaya variabel adalah semua biaya yang besar 

kecilnya sangat berkaitan erat dengan volume produksi 

yang dihasilkan usaha. 

 


