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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Boto putih Kecamatan Bendungan 

Kabupaten Trenggalek. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 

dengan pertimbangan lokasi penelitian merupakan salah satu daerah dengan 

populasi sapi perah terbesar di Kabupaten Trenggalek. Pertimbangan lain adalah 

daerah ini merupakan daerah yang sangat potensial untuk peternakan sapi perah. 

Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan pada  bulan Oktober 2014. 

 

3.2  Metode Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di desa Boto Putih kecamatan Bendungan 

kabupaten Trenggalek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Studi 

kasus (case study) dan pengamatan terhadap populasi peternak sapi perah. Metode 

pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini 

berdasarkan saran dari kelompok peternak sapi perah di desa Boto Putih 

Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek yang memenuhi kriteria yaitu 

memiliki sapi perah diatas 1 ekor induk laktasi dan pemeliharaanya diatas 1 tahun.  

 Penentuan sampel dilakukan dengan Multistage Sampling Method, yaitu 

pengambilan sampel dengan cara memisahkan elemen-elemen populasi dalam 

bentuk kelompok-kelompok yang disebut strata, kemudian mengalokasikan 

ukuran sampel yang ditentukan secara random ke seluruh strata (Sugiyono, 2010). 

Alur penentuan sampel dijelaskan pada Gambar di bawah ini 
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Gambar 2. Bagan pengambilan sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini digambarkan pada bagan (sampling 

frame ). 

pada tahap 1 dengan metode purposive sampling yaitu dengan mencari 

kecamatan dengan populasi ternak Sapi Perah terbesar yaitu 4.752 ekor. 

 pada tahap 2 dilanjutkan penentuan desa yang memiliki populasi peternak 

sapi Perah terbesar, pada tahap 2 juga menggunakan teknik purposive sampling. 

Tahap 3 penentuan peternak responden dilanjutkan ke tingkat kelompok 

peternak, untuk tahap 3 dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, penentuan 

responden sesuai dengan skala yang ditentukan peneliti. 

 Tahap ke 4 adalah tahap dimana pengambilan responden pada setiap 

peternak, pengambilan responden melalui rekomendasi kelompok peternak yaitu 

peternak yang memenuhi syarat untuk dijadikan responden yaitu peternak yang 

beternak sapi perah dan memenuhi skala yang ditentukan, pada tahap ini 

menggunakan teknik purposive sampling.  

Untuk mengetahui jumlah responden dihitung menggunakan rumus Slovin 

dengan menggunakan asumsi jumlah peternak sapi perah di Kecamatan 

Bendungan berdasar data dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek. 

Rumus Slovin: 
 

 n =  

KABUPATEN 

KECAMATAN 

KANTOR DESA 

SKALA 1 SKALA 2 SKALA 3 

KELOMPOK TERNAK 



20 
 

Dimana 

 n = Jumlah sampel yang diinginkan 

N = Jumlah populasi, 

d = Presisi yang ditempatkan 10% yang merupakan tingkat 

penyimpangan dari karakteristik sampel terhadap populasi. 

Hasil dari perhitungan rumus diatas adalah sebagai berikut 

n =  

   = 40.94 

  

Kriteria penentuan skala usaha adalah berdasarkan jumlah kepemilikan 

ternak yang diusahakan. Responden dibagi menjadi 3 skala usaha berdasarkan 

jumlah ternak yang diusahakan. Skala pemilikan akan dibedakan menjadi skala I 

(kecil), skala II (menengah), dan skala III (besar). Sugiyono (2006) menyatakan 

bahwa rentang data range dapat diketahui dengan cara mengurangi data 

kepemilikan ternak terbesar dengan data terkecil yang ada pada Desa Boto Putih 

Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. 

Rumusnya adalah : 

R = XT - XR  

Dimana :    R = Rentang 

  XT = data kepemilikan ternak terbesar. 

  XR = data kepemilikan ternak terkecil. 

 

Penentuan batas distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang sama 

menurut Sudjana (2002) dengan menentukan rentang ialah data terbesar dikurangi 

data terkecil kemudian menentukan banyaknya kelas dan setelah itu panjang kelas 

interval diperoleh dengan rumus : 

Kelas interval =   

    R =  

   = 5.33 ST 
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1. Skala 1  : 2 – 5.33 ST ( 23 Responden) 

2. Skala 2  : 5.34 – 10.66 ST ( 15 Responden) 

3. Skala 3  :>10.67 ST ( 3 Responden) 

 

3.3 Metode pengambilan Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan 

wawancara langsung terhadap responden dan pihak terkait. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan dari bahan tertulis atau 

pustaka yang dapat dipercaya dan berhubungan dengan penelitian berupa hasil 

penelitian, dan data-data pendukung lainnya yang diperoleh dari instansi yang 

terkait. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini diantara 

lain : 

a. Kuisioner  

Metode ini dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan dan akan 

di isi oleh responden. Langkah-langkah yang ditempuh untuk membuat responden 

yaitu (1) membuat pertanyaan sehingga dapat diperoleh jawaban variable-variabel 

untuk mengungkap profil pribadi konsumen yang terdiri dari nama, alamat, jenis 

kelamin, usia, pekerjaan, dan pendapatan, (2) membuat daftar pertanyaan sesuai 

dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh pada saat observasi adalah data 

primer. 

b. Wawancara (interview)  

Wawancara adalah metode pengumpulan data berupa data primer dengan 

cara melakukan Tanya jawab (wawancara langsung), yang dilakukan secara 

sistematis dan berdasar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya yang sesuai 

dengan tujuan kegiatan. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variable penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variable-variabel penelitian yang 

terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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a. Umur peternak sapi perah (X1) 

b. Pendidikan peternak sapi perah (X2) 

c. Jumlah Anggota Keluarga peternak (X3) 

d. Jumlah Ternak sapi perah (X4) 

e. Penguasaan Lahan peternak sapi perah (X5) 

f. Pengalaman Beternak sapi perah (X6) 

g. Skala usaha 

 

3.5 Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kuantitatif dengan rumus penerimaan, pendapatan, dan analisa regresi linier 

berganda. Sugiyono (2010) mengatakan dalam penelitian kuantitatif, teknik 

analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab 

rumusan masalah atau menguji hipotesa yang telah dirumuskan dalam proposal. 

Saleh (2006) menjelaskan bahwa untuk mengetahui besarnya pendapatan, 

penerimaan dan faktor-faktor skala usaha yang mempengaruhi peternak dari usaha 

peternakan yang mereka kelola. 

 

3.5.1 Penerimaan 

Total penerimaan peternak sapi perah dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

       Penerimaan : TR = Q x P + Penjualan Ternak (Induk Afkir dan Pedet) 

   

Keterangan :  

 

 TR = Total Revenue  (Rp/tahun)  

 Q = Quantity / Produksi Susu Sapi Perah (tahun)  

 P  = Price / Harga Susu Sapi Perah (Rp/liter) 

 

3.5.2 Biaya Total 

Jaerson dan Fathorrozi (2003) menjelaskan bahwa biaya total adalah 

seluruh biaya yang dikorbankan yang memerlukan totalitas biaya tetap ditambah 

biaya variabel. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya total adalah : 
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 Biaya Total : TC = TFC + TVC 

  

Keterangan : 

TC (Total Cost)  = Biaya Total Peternakan Sapi Perah (Rp/tahun) 

TFC (Total Fixed Cost) = Biaya Tetap Peternakan Sapi Perah (Rp/tahun)  

TVC (Total Variable Cost) = Biaya Variabel Peternakan Sapi Perah (Rp/tahun) 

 

3.5.3 Pendapatan 

Total pendapatan peternak sapi perah dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

 Pendapatan :  I = TR  –  TC  

   Keterangan : 

 I           =  Pendapatan Peternak Sapi perah (Rp/tahun) 

TR (Total Revenue)     = Total Penerimaan peternak sapi perah (Rp/tahun) 

TC (Total Cost)      = Biaya Total peternak sapi perah (Rp/tahun) 

 

3.5.4 Regresi  Berganda  

Regresi linier berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan 

hubungan antara peubah respon (variabel dependen) dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi lebih dari satu prediktor (variabel independen). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan peternak sapi perah  

(analisis regresi  berganda):  

Analisa Regresi  Berganda :  

 

Y =  + +  + +  +  +  +  + e 

Keterangan :   

Y adalah pendapatan peternak Sapi Perah (Rp/tahun) 

β0 adalah Konstanta 

β1, β2 adalah Koefisien Regresi 

e adalah variabel kesalahan,  

X1adalah umur peternak (Tahun) 

X2 adalah pendidikan peternak (Tahun) 

X3 adalah jumlah anggota rumah tangga (jiwa) 

X4 adalah jumlah populasi ternak sapi perah (ST)  

X5 adalah penguasaan lahan yang dimiliki peternak (Ha)    

X6 adalah pengalaman beternak (Tahun)  

X7 adalah skala usaha (variabel dummy)  
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3.6 Definisi Operasional 

 

Konsep Variabel 
Definisi Operasional  

Variabel 

Pengukuran 

Variabel 

1. Biaya 

tetap 

(fixed 

cost) 

Biaya Penyusutan 

:  

a. Kandang 

b. Ternak Induk 

c. Peralatan 

Biaya yang dikeluarkan 

untuk pembayaran 

penyusutan kandang, 

ternak, peralatan,   

Rp/ Tahun 

2. Biaya 

variabel 

(Variabel 

cost) 

a. Pakan  Biaya yang dikeluarkan 

untuk memberi pakan pada 

sapi perah 

Rp/bulan 

b. Upah tenaga 

kerja sapi 

perah 

Biaya yang dikeluarkan 

untuk memberi upah 

tenaga kerja pencari pakan 

dan perawatan 

Rp/bulan 

c. Inseminasi 

buatan (IB) 

Biaya yang dikeluarkan 

untuk inseminasi buatan 

ternak sapi perah  

Rp/ST 

d. Listrik  Biaya yang dikeluarkan 

untuk membayar 

penggunaan listrik  

Rp/bulan 

Penerimaan 

(Total Revenue) 

a. Harga jual 

sapi perah 

Induk afkir 

Harga jual sapi perah afkir 

yang diterima dari pembeli Rp 

 

 

 

b. Harga jual 

susu segar 

Pemasukan yang datang 

dari penjualan susu segar Rp/ tahun 

 c. Harga jual 

kotoran atau 

kompos 

ternak 

Penerimaan yang 

didapatkan dari penjualan 

kotoran ternak 
Rp 

 d. Harga jual 

pedet 

Penerimaan yang 

didapatkan dari penjualan 

pedet 

Rp 

Analisis Regresi Berganda 
Y =  + +  + +  

+  +  +  e 

 

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi peternak sapi perah 

Y Variabel 

dependen 

Jumlah pendapatan usaha 

peternak sapi perah  
Rp/tahun 

 Umur  Umur responden Tahun  

 Pendidikan  Pendidikan terakhir 

responden 
Tahun  

 Jumlah anggota 

keluarga 

Jumlah anggota keluarga 
Jiwa  

 Jumlah populasi 

ternak 

Jumlah ternak yang 

dipelihara 
ST 
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 Luas lahan Luas lahan yang digunakan 

untuk peternakan sapi 

perah 

        Ha 

 Pengalaman 

beternak 

Lama waktu pemeliharaan 

ternak 
Tahun 

 Skala Usaha   

 

3.7. Batasan Istilah 

1. Peternakan sapi perah merupakan suatu jenis usaha yang komoditasnya 

adalah sapi perah dengan air susu sebagai produk utamanya. 

2. Sapi perah adalah sapi yang dikembangbiakan secara khusus karena 

kemampuannya dalam menghasilkan susu dalam jumlah besar. 

3. Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan peternak sapi perah 

dengan total biaya peternakan sapi perah yang dinilai dengan satuan rupiah 

selama 1 tahun. 

4. Penerimaan adalah hasil kali dari produk susu yang dihasilkan dengan 

harga per unit produk tersebut yang dinilai dengan satuan rupiah/tahun 

ditambah penjualan ternak (induk afkir dan pedet). 

5. Satuan ternak adalah ukuran yang digunakan untuk menghubungkan berat 

badan dengan jumlah pakan yang dikonsumsi, untuk sapi perah dewasa 

umur > 2 tahun = 1 ST, umur 1-2 tahun = 0,5 ST dan umur < 1 tahun = 

0,25 ST. (Rohani, 2011)  

6. Biaya produksi adalah penjumlahan dari biaya tetap peternakan sapi perah 

dengan dengan biaya variable peternakan sapi perah. 

7. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya tidak berubah walaupun jumlah 

produksi berubah. Perhitungan biaya tetap dalam usaha peternakan sapi 

perah meliputi penyusutan kandang, ternak dan alat. 

8. Biaya tidak tetap adalah biaya yang berubah-ubah tergantung besar 

kecilnya produksi. Besarnya biaya tetap untuk usaha peternakan sapi perah 

meliputi biaya pakan dan biaya kesehatan (obat-obatan). 

9. Produksi susu adalah hasil air susu (liter) yang dihasilkan ternak sapi 

perah per ekor per masa laktasi. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sapi
http://id.wikipedia.org/wiki/Susu

