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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 1 

Desember 2013 sampai 1 Januari 2014 di UD Tepak Farm 

Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Penentuan lokasi 

penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive, yaitu 

memilih subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu 

yang sudah diketahui sebelumnya dan dipilih berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Alasan peneliti memilih 

tempat penelitian ini karena UD Tepak Farm adalah  

peternakan sapi potong dalam skala Usaha Dagang. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada pelaksanaan 

penelitian adalah studi kasus yaitu menilai pendapatan dan 

rentabilitas usaha  sapi potong UD “Tepak Farm” tahun 2013. 

Data yang diperoleh adalah berupa data primer dan sekunder. 

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari 

wawancara dengan pemilik dan karyawan UD “Tepak Farm”. 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara secara 

tidak langsung dari laporan keuangan UD “Tepak Farm” tahun 

2013. 

 

3.3 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara diskriptif, yaitu 

dengan menggunakan tabel dari angka–angka yang tersedia, 

kemudian melakukan perhitungan dan uraian dengan 

menggunakan rumus-rumus ekonomi sesuai dengan tujuan 

penelitian sehingga dapat memberikan gambaran realitas yang 
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ditemukan dari hasil penelitian. 

 Metode perhitungan pendapatan bersih dari ternak 

sapi potong dilakukan dengan memperhitungkan nilai akhir 

ternak, nilai penjualan ternak selama 1 tahun, nilai ternak pada 

awal tahun, nilai pembelian ternak yang dilakukan petani 

untuk memelihara ternak selama 1 tahun. Secara spesifik 

persamaan untuk memperoleh pendapatan bersih dari ternak 

sapi adalah : 

 

1. Pendapatan (Herlambang,1990) 

Rumus : Y = P +Q – M – N – O 

Keterangan : 

Y = pendapatan bersih dari ternak sapi 

P = nilai ternak sapi pada akhir tahun (Rp) 

Q = nilai ternak sapi yang dijual selama satu tahun (Rp) 

M = nilai ternak sapi pada awal tahun (Rp) 

N = nilai ternak sapi yang dibeli selama satu tahun (Rp) 

O = biaya pemeliharaan selama satu tahun (Rp) 

 

 

2. Rentabilitas adalah kemampuan suatu usaha untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu perhitungan 

dengan rumus (Soekartawi, 2002) adalah : 

 
Kererangan: 

R      = Rentabilitas ( % ) 

L      = Laba ( Rp / Tahun ) 

MU  = Modal Usaha ( Rp ) 

 

Sehingga kriteria dari rentabilitas ekonomi 
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danrentabilitas usaha untuk usaha peternakan sapi 

potongsebagai berikut (Soekartawi,2002) : 

1. Rentabilitas 1 – 25 % termasuk dalam kategori 

buruk. 

2. Rentabilitas 26 – 50 % termasuk dalam kategori 

rendah. 

3. Rentabilitas 51 – 75 % termasuk dalam kategori 

cukup. 

4. Rentabilitas 76 – 100 % termasuk dalam kategori 

baik. 

5. Rentabilitas > 100 % termasuk dalam kategori 

baik sekali 

 

3.4 Batasan Istilah 

1. Peternakan sapi potong adalah suatu jenis 

komoditas berupa sapi potong dengan daging 

sebagai produk utamanya. 

2. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang 

diperlukan untuk menghasilkan suatu produk 

usaha tani yang dinilai dengan satuan rupiah. 

3. Pendapatan bersih dari ternak sapi potong 

dilakukan dengan memperhitungkan nilai akhir 

ternak, nilai penjualan ternak selama 1 tahun, nilai 

ternak pada awal tahun, nilai pembelian ternak 

yang dilakukan petani untuk memelihara ternak 

selama 1 tahun. 

4. Rentabilitas diartikan sebagai kempuan 

perusahaan untuk memperoleh laba. 

 


