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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Desa Tejowangi

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Waktu
pelaksanaan penelitian dimulai tanggal 05 November
sampai dengan 03 Desember 2014.

3.2 Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode survei,

yaitu dengan cara mendatangi langsung lokasi, melakukan
pengamatan, wawancara dan menganalisis kodisi tempat
penelitian. Total sampel yang digunakan sebanyak 21
peternak ayam potong pola kemitraan. Data diperoleh
dengan cara pengamatan langsung serta wawancara
langsung kepada pemilik usaha peternakan. Data yang
diperoleh berupa data primer dan data sekunder,
selanjutnya data diolah menggunakan analisis
profitabilitas yang kemudian dibandingkan dengan
litelatur dan penelitian terdahulu. Metode survei antara
lain :

1. Partisipasi merupakan metode pengembangan
data dengan mendatangi langsung lokasi
penelitian dan melakukan pengamatan langsung
dalam semua kegiatan yang berhubungan
langsung atau tidak langsung dengan semua aspek
yang berkaitan dengan analisis Profitabilitas
usaha peternakan ayam potong pola kemitraan.
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2. Wawancara (interview) yakni pengumpulan data
primer dengan cara melakukan tanya jawab
langsung kepada usaha peternakan ayam potong
pola kemitraan. Contoh daftar pertanyaan
(kuisioner) yang diberikan kepada peternak ayam
potong pola kemitraan dapat dilihat pada
Lampiran 1.

3. Observasi yaitu untuk mengumpulkan data, fakta
dan informasi yang diperlukan sehingga diperoleh
data yang sesuai dengan kondisi dilapang.
Total sampel 21 orang peternak di Kecamatan

Purwosari Kabupaten Pasuruan. Kemudian dilakukan
stratifikasi atau pengelompokan menjadi tiga berdasarkan
skala usahanya. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk
memudahkan dalam perhitungan analisis finansial.
Diperoleh 9 orang peternak pada skala I, 10 peternak
skala II dan 2 orang peternak pada skala III.
Contoh perhitungan pengelompokkan menjadi 3 strata:

Strata=
Keterangan:

X= populasi ternak terbanyak
Y= populasi ternak paling sedikit

= . .
= 1833

Strata I = Populasi  ternak 1.500 – 3.333 ekor
Strata II   = Populasi ternak 3.333 – 5.166 ekor
Strata III  = Populasi ternak 5.166 – 7.000 ekor
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3.3 Responden
Responden dalam penelitian adalah peternak

ayam potong pola kemitraan yang tergabung pada CV.
Indahnya Maju Bersama (IMB) di Kecamatan Purwosari
Kabupaten Pasuruan. Jumlah responden yang diambil
adalah total peternak ayam pedaging sebanyak 21 orang,
yaitu 2 peternak perempuan dan 19 peternak laki-laki.

3.4 Analisa Data
Data yang dikumpulkan meliputi biaya,

penerimaan dan umur usaha mulai tahun 2012 sampai
2013, dianalisis secara deskriptif, guna untuk memberikan
gambaran umum usaha peternakan ayam potong,
dilanjutkan dengan analisis profitabilitas dengan tujuan
untuk melakukan penelitian terhadap kondisi peternak
sesuai dengan sasaran penelitian yang ingin dicapai.

Data yang diperoleh dianalisis dengan
menggunakan analisa deskriptif, meliputi beberapa rumus
rasio profitabilitas dari angka yang tersedia, kemudian
dilakukan uraian dan perhitungan dengan menggunakan
rumus ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian sehingga
memberikan gambaran realita yang ditemukan dari hasil
penelitian (Kountur, 2003). Rumus - rumus yang
digunakan meliputi :

1. Biaya Total
Budiono (2000) menyatakan bahwa perhitungan
biaya total menggunakan rumus :

TC = TFC + TVC
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Keterangan :
TC = Total Cost (Rp/Th)
TFC = Total Fixed Cost (Rp/Th)
TVC = Total Variable Cost (Rp/Th)

2. Penerimaan
Budiono (2000) menyatakan bahwa perhitungan
penerimaan menggunakan rumus :

TR = (Q x Pq) + K + L
Keterangan :
TR = Total Revenue (Rp.Th)
Q = Quantity (Liter/Th)
Pq = Price of Quantity (Rp/Liter)
K = bonus
L = insentif

3. Pendapatan
Budiono (2000) menyatakan bahwa perhitungan
pendapatan menggunakan rumus :

I = TR – TC
Keterangan :
I = Income (Rp/Th)
TR = Total Revenue (Rp/Th)
TC = Total Cost (Rp/Th)

4. Profitabilitas
Syamsudin (2001) menyatakan bahwa
perhitungan profitabilitas menggunakan rumus :

Gross Profit Margin = 100 %
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Net Profit Margin = 100 %
Total Assets Turnover = 100 %
Return on Investment  = 100 %
Return on Equity = 100 %



35

3.5 Batasan Istilah
1. Modal adalah uang atau barang yang bersama
dengan faktor produksi, tanah, dan tenaga kerja untuk
menampung dan mendistribusikan produksi yang
pengukurannya dalam satuan rupiah.

2. Biaya Operasi adalah biaya tetap dan biaya variable
yaitu biaya yang dikeluarkan sepanjang waktu
pendistribusian dan selalu berubah tergantung
besarnya biaya tetap dan biaya variabel yang
pengukurannya dalam satuan rupiah.

3. Profitabilitas adalah hubungan antara laba yang
didapat dengan hasil penjualan produk dari kegiatan
dengan pengukuran dalam satuan persen.

4. Gross Profit Margin adalah perbandingan laba
kotor dengan penjualan yang pengukurannya dalam
satuan persen.

5. Net Profit Margin adalah perbandingan laba
bersih setelah pajak dengan penjualan yang
pengukurannya dalam satuan persen.

6. Total Assets Turnover adalah perbandingan
penjualan dengan total aktiva yang pengukurannya
dalam satuan kali.

7. Return on Investment adalah perbandingan laba
bersih setelah pajak dengan total aktiva yang
pengukurannya dalam satuan persen.
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8. Return on Equity adalah perbandingan laba bersih
setelah pajak dengan modal sendiri yang
pengukurannya dalam satuan persen.


