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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu Dan Lokasi Penelitian 

Lokasi merupakan tempat berlangsungnya penelitian 

berlangsung. Lokasi penelitian pada UD. Panen Raya Farm 

yang terletak di desa Giri Rejo, kecamatan Bagor terletak di 

kabupaten Nganjuk. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 

16 Februari – 17 Maret 2014. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada pelaksanaan 

penelitian adalah studi kasus. Peneliti memilih lokasi dengan 

alasan yaitu yang diteliti berupa kambing Peranakan Ettawah 

(PE). Peternakan UD. Panen Raya Farm yang memiliki jumlah 

populasi  70 ekor kambing.  

 

3.3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara ,observasi, 

wawancara dan dokumentasi (Nashir, 2003). Peneliti pada cara 

observasi terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. 
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1. Observasi langsung 

Pengumpulan data dengan observasi langsung adalah 

cara pengambilan data dengan menggunakan alat untuk 

keperluan tersebut. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewancara dengan responden dengan 

menggunakan kuisioner (panduan wawancara). 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara menyalin arsip-

arsip atau dokumen dari perusahaan yang dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Data yang diperoleh 

dari pengumpulan data ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara atau 

pengisian kuisioner, data primer berupa data-data yang 

berkaitan dengan analisis usaha ini. Pada penelitian ini data 

primer diperoleh dari peternak untuk mendapatkan 

informasi yang meliputi data keuangan berupa penerimaan 

dan pengeluaran, rincian biaya dan dokumen-dokumen 

keuangan lain yang mendukung. Sedangkan data sekunder 

didapat dari pengumpulan data tidak langsung dari sumber-

sumber  lain misal buku ataupun dari surat kabar. 

 

3.4 . Analisis Data 

       Analisis data yang dilakukan mencakup: 

1. Analisa deskriptif untuk mengetahui keadaan usaha 

peternakan kambing Peranakan Ettawah. 

2. Analisa kuantitatif untuk mengetahui komposisi biaya 

produksi, penerimaan, keuntungan, R/C Ratio, dan 



31 
 

rentabilitas usaha peternakan kambing Peranakan Ettawah, 

kemudian melakukan uraian – uraian serta menggunakan 

rumus –rumus ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga memberikan gambaran realitis yang di temukan 

dalam penelitihan. 

 

Rumus-rumus yang digunakan adalah: 

1. Biaya total  

TC= FC + VC                        

Keterangan: 

TC : (total biaya) peternakan Kambing Peranakan 

Ettawah 

      FC : (biaya tetap) peternakan Kambing Peranakan 

Ettawah  

VC : (biaya tidak tetap) peternakan Kambing 

peranakan Ettawah 

Biaya total juga meliputi Nilai Bakalan dan 

Pembelian Ternak (Bambang,  

2001). 

 

2. Penerimaan Total  

TR =(Pq x Q)+K                                

Keterangan: 

a. TR: Total Revenue (total penerimaan peternakan 

Kambing Peranakan Ettawah) 

Pq: Price of Quantity (harga  ternak kambing, 

Rp/ekor) 

Q :Tingkat produksi (per ekor) (Yustiarini, 

2009). 

b. K: Nilai Tambah Ternak. 
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3. Keuntungan 

π=TR-TC 

Keterangan: 

π : Keuntungan (Rp/tahun) 

TR : Total Penerimaan (Rp/tahun) 

TC : Total Biaya (Rp/tahun) Soemarso (2004) 

 

4. R/C Ratio  perbandingan antara R dan C (R/C) 

bernilai lebih besar dari satu. Revenue Cost Ratio 

(R/C Ratio), yaitu perbandingan antara penerimaan 

dengan total biaya produksi (Salam, 2009). Rumus 

ini dapat ditulis secara sistematis sebagai berikut. 

R/C Ratio  = 
Biaya Total

Penerimaan Total
   

Kriteria : R/C Ratio > 1, usaha peternakan layak 

dikembangkan  

  R/C Ratio < 1, usaha peternakan tidak 

layak dikembangkan 

  R/C Ratio = 1, usaha peternakan impas 

 

5. Rentabilitas     

Rumus : R = 
M

100% L
              

Keterangan:  

R: Rentability (rentabilitas) 

L: Profit (laba bersih).    

M: Modal sendiri      

       Rentabilitas Usaha = 
sendiri Modal

bersih Laba
x100%   
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Keterangan:  

- Laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan 

laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi 

bertambah pendapatan lain-lain dikurangi oleh beban 

lain-lain 

- Modal sendiri adalah  investasi pribadi 

Nikmat (2004) menyatakan bahwa kriteria presentase 

rentabilitas usaha adalah sebagai berikut: 

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  

 

3.5. Batasan Istilah 

 Peternakan kambing peranakan Ettawah merupakan 

suatu jenis usaha yang komoditasnya adalah produksi 

anak/bibit/daging dan susu sebagai produk utamanya. 

 Kambing Peranakan Ettawah merupakan salah satu ras 

kambing Indonesia. Kambing ini merupakan hasil 

silang antara kambing lokal Indonesia (Kambing 

Kacang) dengan kambing Etawah. 

 Biaya produksi peternakan kambing Peranakan Ettawah 

merupakan biaya yang digunakan untuk proses 
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produksi, biaya produksi dibagi menjadi dua yaitu biaya 

tidak tetap dan biaya tetap. 

 Penerimaan dalam penelitian merupakan hasil yang 

diperoleh dari penjualan kambing Peranakan Ettawah 

dan nilai tambah ternak 

 Keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan 

biaya produksi peternakan kambing Peranakan Ettawah. 

 R/C Ratio merupakan metode analisis untuk mengukur 

kelayakan usaha dengan menggunakan rasio 

penerimaan dan biaya produksi peternakan kambing 

Peranakan Ettawah 

 Rentabilitas merupakan kemampuan suatu usaha untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas 

terbagi atas rentabilitas ekonomi dan rentabilitas usaha. 


