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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di peternakan broiler dengan 

sistem kemitraan inti plasma dimana PT. Sinar Sarana Sentosa 

sebagai inti dan peternak ayam pedaging rakyat sebagai 

plasma dengan menggunakan sistem perkandangan Open 

House. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2015 

berlokasi di Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. 

Penentuan lokasi sampel adalah dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Sukardono (2009) menjelaskan bahwa 

metode penarikan sampel secara purposive sampling yaitu 

penentuan sampel secara sengaja dengan tujuan 

menggambarkan beberapa sifat populasi. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada pelaksanaan 

penelitian adalah studi kasus. Pengambilan data dilakukan 

dengan metode survey yaitu dengan cara mendatangi langsung 

lokasi, melakukan pengamatan, wawancara dan menganalisis 

kondisi tempat penelitian menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengukur data pokok (Soekardono, 2009). Data yang 

dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh melalui wawancara langsung secara 

mendalam dengan peternak yang dijadikan responden serta 

dengan staff PT. Sinar Sarana Sentosa Malang, mendatangi 

dan melakukan pengamatan langsung, serta menganalisis 

kondisi lokasi peternakan broiler sistem open house milik 

responden sebagai tempat penelitan. Data sekunder adalah data 

yang dikumpulkan secara tidak langsung yang diambil melalui 
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hasil penelitian terdahulu, buku, laporan ilmiah, jurnal dan 

literatur atau referensi yang relefan dengan penelitian ini.  

 

3.3. Penentuan Responden 

Penentuan ukuran jumlah responden dalam penelitian 

dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan : 

n  = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e =Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 0,10 (10%) 

Dari rumus di atas maka besarnya jumlah sampel (n) adalah 

sebagai  berikut : 

𝑛 =
25

1 + 25(0,10)2
 

n = 20 peternak 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh 

besarnya sampel sebanyak 20 peternak plasma. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara stratifikasi (pengelompokan). 

Sampel peternak diambil berdasarkan stratifikasi skala usaha. 

Stratifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perhitungan 

analisis finansial, selain itu juga dapat digunakan untuk 

membandingkan analisis finansial dari masing-masing strata. 

Penentuan skala usaha dibagi atas skala kecil (strata I), skala 

menengah (strata II) dan skala besar (strata III) dengan 

menggunakan rumus Taken dan Asnawi (1997) sebagai 

berikut :  

a. Skala kecil   : ˂ 𝑥 -0,5sd 

b. Skala menengah : antara (𝑥  – 0,5sd) s/d (𝑥 + 0,5sd) 

c. Skala besar  : ˃ 𝑥 + 0,5sd 
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keterangan : 

𝑥   = rata-rata kepemilikan ayam pedaging 

sd = simpangan baku 

Jumlah responden  = 20 peternak 

Rata-rata kepemilikan ternak 𝑥  = 6550 

Standar deviasi (sd) = 1863 

Skala kecil (Strata I) = <𝑥 -0,5sd 

 = <6550-0,5(1863) 

 = <5618 ekor 

Skala menengah (Strata II)= diantara 𝑥 -0,5sd s/d 𝑥 +0,5sd 

= diantara 6550-0,5(1863) s/d 6550+0,5(1863) 

= 5618 s/d 7481 ekor 

Skala besar (Strata III) = >𝑥 +0,5sd 

 = >6550-0,5(1863) 

 = >7482 ekor 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh hasil dengan 

jumlah sampel sebanyak 20 peternak dengan kategori peternak 

skala kecil (strata I) adalah peternak dengan populasi ayam 

pedaging <5618 ekor, skala menengah (strata II) adalah 

peternak dengan populasi ayam pedaging antara 5618 s/d 7481 

ekor dan skala besar (strata III) dengan populasi >7482 ekor. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 1. Jumlah responden pada 

strata I, II dan III masing-masing adalah 9, 3 dan 8 orang 

peternak plasma.  
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Tabel 2. Penentuan Responden Berdasarkan Populasi Skala 

Usaha 

Skala Usaha Kisaran Populasi (ekor) 

Jumlah 

Peternak 

Orang % 

Strata I < 5618 9 45 

Strata II 5618-7418 3 15 

Strata III >7482 8 40 

Total Responden 20 100 

Sumber : Data primer diolah, 2015 

 

Berikut tahapan dalam memilih sampel: 

Tahap I yang dilakukan sebelum penelitian adalah 

mengetahui peternak plasma PT. Sinar Sarana Sentosa di kota 

Malang yaitu sebanyak 455 peternak pada tahun 2014 – 2015. 

Tahap II yang dilakukan adalah memilih kecamatan 

Ngajum dengan menjadi tempat penilitian dengan metode 

purposive (sengaja). Pemilihan ini dikarenakan peternak 

kemitraan PT. Sinar Sarana Sentosa yang ada di Ngajum 

memiliki pengalaman beternak  lebih dari lima tahun dengan 

populasi ternak lebih dari 100.000 ekor pada tahun 2015. 

Tahap III yang dilakukan adalah dengan menganalisa 

peternak broiler di kecamatan Ngajum dengan total sampling 

20 orang.  
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                   Gambar 4. Sampling Frame 

 

Tabel 3. Data 6 Periode Usaha Peternakan Broiler 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Skala kecil             

Skala menengah             

Skala besar             

Rata-rata             

 

3.3. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati meliputi : biaya produksi yang 

terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap serta hasil 

penjualan sehingga dapat diketahui usaha tersebut layak untuk 

dilanjutkan atau tidak serta diketahui usaha manakah yang 

lebih efisien dan menguntungkan.  

 

 

Tahap I 

Tahap II 

Tahap III 

Kabupaten Malang 

Kemitraan PT.Sinar 

Sarana Sentosa 

Metode purposive 

∑= 455 peternak PT. Sinar 

Sarana Sentosa 

Metode purposive 

- Pengalaman lebih dari 

lima tahun. 

- Populasi ternak lebih 

dari 100.000 ekor . 

Usaha Peternakan broiler 

Kecamatan Ngajum 

Total sampling sebanyak 

20 peternak 
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3.4. Analisis Data 

Data yang dikumpulkan meliputi biaya-biaya dan 

penerimaan, dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan 

gambaran umum keadaan usaha peternakan broiler. Kemudian 

analisis dilanjutkan secara kuantitatif untuk mengetahui 

komposisi modal, biaya produksi, penerimaan, keuntungan 

dan Break Even Point (BEP). Analisis kuantitatif diteruskan 

dengan analisis Revenue Cost Ratio (R/C).  

1. FCR  

FCR =
total pakan yang diberikan  kg − total pakan sisa(kg)

total berat ayam yang dijual (kg)
 

2. Indeks Performans 

IP =
 100 − % kematian  x rataan berat ayam yang dipanen (kg) x 100

FCR x rataan umur panen (hari)
 

 

3. Biaya Produksi (Rp)  

TC (Rp) = FC (Rp) + VC (Rp) 

Keterangan : 

TC = Total Cost (total biaya) 

FC = Fixed Cost (biaya tetap) 

VC = Variable Cost (biaya tidak tetap atau biaya variabel) 

 

4. Penerimaan (Rp) 

R (Rp) = P (Rp) x Q (Rp) 

Keterangan : 

R = total penerimaan (Rp) 

P = harga jual per unit (Rp/kg) 

Q = produksi (kg) 

 

5. Pendapatanπ (Rp) = TR (Rp) – TC (Rp) 

Keterangan : 

π = income (pendapatan) 

TR = Total Revenue (total penerimaan) 

TC = Total Cost (total biaya) 
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6. BEP 

BEP harga = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 

BEP produk = 
𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 

 

7. R/C 

R/C Ratio = 
𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

𝐶𝑜𝑠𝑡
 

Keterangan : 

Revenue = penerimaan (Rp) 

Cost = biaya (Rp) 

o Jika nilai R/C ratio < 1 berarti usaha yang didirikan 

mengalami kerugian. 

o Jika nilai R/C ratio = 1 berarti usaha yang didirikan impas 

(tidak untung dan tidak rugi) 

o Jika nilai R/C ratio > 1 berarti usaha yang didirikan 

menguntungkan. 

 

6. Rentabilitas 

Keterangan : 

R = Rentabilitas (%) 

L = Laba (Rp) 

MU = Modal Usaha (Rp) 

 Rentabilitas 1-25,5 % kategori buruk 

 Rentabilitas 26-50 % kategori rendah  

 Rentabilitas 51-75 % kategori cukup 

 Rentabilitas 76-100 % kategori baik 

 Rentabilitas > 100 % kategori baik sekali 
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2.2. Batasan Istilah 

1. Broiler atau ayam pedaging adalah ayam ras jantan 

dan betina yang dipelihara untuk tujuan menghasilkan 

daging, memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat dan 

dijual untuk dipotong dalam waktu yang relatif 

singkat.  

2. Sistem Open House adalah sistem kandang terbuka 

yang dikontrol secara manual oleh pengelola kandang, 

yang mengatur mulai dari  pemberian pakan ayam, 

pengaturan suhu kandang, hingga pengaturan tingkat 

relatif kelembaban pada kandang. 

3. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan 

oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu 

untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip 

saling membutuhkan dan saling membesarkan. 

4. Modal atau biaya investasi adalah biaya awal yang 

dikeluarkan oleh peternak untuk memulai usahanya. 

5. Biaya produksi atau biaya operasional adalah 

pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

produk berupa broiler hidup yang terdiri dari biaya 

tetap dan biaya variabel. 

6. Biaya tetap adalah biaya yang digunakan untuk 

kelangsungan usaha yang besarnya tidak dipengaruhi 

oleh jumlah output. 

7. Biaya tidak tetap adalah biaya yang berubah sesuai 

dengan perubahan besarnya produksi. 

8. Penerimaan adalah total nilai dari hasil penjualan 

daging. 

9. R/C ratio merupakan perbandingkan penerimaan 

dengan total biaya produksi. 
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10. BEP yang digunakan untuk mengetahui kelayakan 

usaha ini adalah BEP harga dengan BEP hasil.  

11. Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba 

usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang 

dipergunakan untuk menghasilkan laba dan 

dinyatakan dalam persentase. 
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