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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada usaha peternakan sapi 

potong Kelompok Tani Ternak “Gunungrejo Makmur II” yang 

berada di Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring 

Kabupaten Lamongan, selama satu bulan mulai 25 Januari 

hingga 25 Februari 2014. Penentuan lokasi dilakukan dengan 

sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan bahwa 

tempat ini merupakan salah satu sentral penggemukan sapi 

potong di Kabupaten Lamongan yang mampu berkembang 

dengan prosedur administrasi yang mendukung penuh 

pelaksanaan penelitian dan mempunyai recording relatif 

lengkap yang sebelumnya belum pernah dievaluasi dengan 

menggunakan analisis profitabilitas. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian 

ini adalah studi kasus atau case study method, yakni suatu 

metode yang mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang dari suatu keadaan sekarang dan interaksi lingkungan 

suatu unit sosial, individu, keluarga, lembaga dan masyarakat 

(Suryabrata, 1989). Pemilihan lokasi dilakukan secara 

purposive, yaitu pemilihan lokasi secara sengaja yang 

didasarkan pada tujuan tertentu. Pemilihan lokasi yang 

dilakukan secara sengaja dimaksudkan untuk mendapatkan 

tujuan dari penelitian yaitu mengetahui profitabilitas usaha. 
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3.3. Analisis Data 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara 

langsung kepada pemilik usaha peternakan sapi potong yang 

bersangkutan dan data skunder diperoleh melalui catatan 

harian peternak. Data yang didapatkan kemudian dianalisis, 

dihitung dan dibandingkan untuk mengetahui besarnya 

keuntungan atau pendapatan selama kurun waktu 2011-2013 

dengan rumus yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Adapun rumus yang digunakan yaitu : 

1) Pendapatan, secara spesifik persamaan untuk memperoleh 

pendapatan bersih dari usaha ternak sapi adalah sebagai 

berikut : 

Rumus  :  Y = P + Q - M - N - O     

Keterangan :   

Y  =  pendapatan bersih dari ternak sapi (Rp/tahun) 

P  =  nilai ternak sapi pada akhir tahun (Rp/tahun) 

Q =  nilai ternak sapi yang dijual selama satu tahun 

(Rp/tahun) 

M =  nilai ternak sapi pada awal tahun (Rp/tahun) 

N =  nilai ternak sapi yang dibeli selama satu tahun 

(Rp/tahun) 

O = biaya pemeliharaan selama satu tahun (Rp/tahun) 

 

2) Total Biaya (O), untuk mengetahui total biaya 

pemeliharaan selama satu tahun. 
 

Rumus :   O = TFC + TVC 
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Keterangan :  

O =  biaya pemeliharaan selama satu tahun 

(Rp/tahun) 

TFC =  Total biaya tetap (Rp/tahun) 

TVC =  Total biaya variabel (Rp/tahun) 

 

3) Profitabilitas 

Perhitungan profitabilitas dengan mengunakan rumus 

(Munawir, 2004) : 

a. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin  = 
Laba Kotor

Penjualan Bersih
 x 100 % 

b. Net Profit Margin 

Net Profit Margin = 
Laba Bersih 

Penjualan Bersih
 x 100 % 

c. Total Assets Turnover (TAT) 

Total Assets Turnover  = 
 Penjualan

Total Modal
 x 100 % 

d. Return on Investment (ROI) 

Return on Investment  = 
 Laba Bersih 

Total Modal
 x 100 % 

e. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity   = 
 Laba Bersih 

Total Ekuitas
 x 100 % 
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3.4. Batasan Istilah 

a) Modal usaha adalah total modal tetap ditambah dengan 

modal kerja. 

b) Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai dalam 

satu periode produksi. 

c) Modal tidak tetap/kerja adalah modal yang habis dipakai 

dalam satu periode. 

d) Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang digunakan 

untuk kelangsungan usaha. 

e) Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya tidak 

berubah walaupun terjadi perubahan volume produksi 

yang dilaksanakan, seperti biaya penyusutan kandang, 

penyusutan peralatan kandang dan pajak. 

f) Biaya variabel (variabel cost) adalah biaya yang selalu 

berubah sesuai dengan perubahan volume produksi yang 

dilaksanakan, seperti pembelian ternak, pakan dan biaya 

kesehatan ternak. 

g) Penerimaan adalah perkalian antara total produksi yang 

diperoleh dengan harga jual yang berlaku. 

h) Keuntungan merupakan selisih antara total penerimaan 

dengan total biaya produksi. 

i) Analisis profitabilitas adalah analisis yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kemampuan usaha dalam 

mendapatkan keuntungan. 

 

 

 

 

 

 

 


