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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di peternakan ayampedaging 

yang bermitra dengan PT. JAGUAR Malang . Pelaksanaan 

penelitian dan pengambilan data dilaksanakan pada bulan  12 

Maret s/d 12 Apri 2016. Penentuan lokasi penelitian ini 

dengan menggunakan metode survey dengan pertimbangan 

PT. JAGUAR adalah perusahaan yang bergerak dalam dunia 

perunggasan yang sedang berkembang yang menjalin 

kemitraan dengan peternakan ayam pedaging yaitu peternak 

plasma dan tersebar di daerah Malang dan sekitarnya serta 

belum pernah digunakan untuk penelitian sebelumnya. Lokasi 

penelitian juga terdapat peternakan sesuai dengan tujuan yaitu 

peternak plasma sudah mengikuti pola kemitraan dengan PT. 

JAGUAR. 

 

3.2.  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada saat penelitian adalah 

studi kasus (case study) yaitu jenis penelitian yang mendalami 

mengenai suatu kasus guna mempelajari secara intensif dan 

mendalami suatu objek tertentu dengan mempelajarinya 

sebagai suatu kasus. Sekaren (2006) menyatakan bahwa studi 

kasus merupakan penelitian yang mendalami mengenai suatu 

kasus guna mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang. Rembet, Oley, Makalew dan Endoh 

(2011)studi kasus merupakan suatu pendekatan dari penelitian 

yang bersifat kasus, sehingga hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisasikan. Bahan-bahan yang dikumpulkan dan diteliti 
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lazimnya melukiskan karakteristik yang terperinci dari suatu 

proses atau dari seluruh proses kehidupan suatu unit dengan 

berbagai hubungannya. Cara kerja metode kasus ini cukup 

mendalam sehingga dapat diketahui pula bagaimana cara 

mengatasi fenomena yang ada. Metode studi kasus umumnya 

menggunakan sampel secara kasus guna kepentingan tertentu 

dari tujuan penelitian. 

 

3.3.  Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu: 

A. Survei, yaitu dengan mendatangi responden secara 

langsung dan memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) 

yang harus diisi oleh responden. Responden yang 

mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini berjumlah 6 

peternak ayam pedaging. Langkah-langkah yang 

ditempuh untuk membuat responden yaitu (1) membuat 

pertanyaan sehingga dapat diperoleh jawaban variabel-

variabel untuk mengungkap profil peternak yang terdiri 

dari nama, alamat, pekerjaan utama, usia, jenis kelamin, 

jumlah anggota keluarga dan lama pengalaman beternak 

(2) membuat pertanyaan sesuai tujuan penelitian. 

B. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab baik 

dengan responden maupun dengan pihak-pihak terkait 

untuk mendapatkan data. Sumber data yang diperoleh 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer yakni 

data yang diperoleh dari responden yang berpedoman 

pada kuesioner yang telah disiapkan. Data sekunder 

diperoleh dari data perusahaan PT. Jaguar Malang. Data 

sekunder yakni diperoleh melalui catatan atau 

dokumentasi dan berbagai informasi atau data perusahaan 
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yang bersangkutan yang berhubungan dengan manajemen 

usaha budidaya ayam pedaging pola kemitraan. 

C. Dokumentasi, yaitu selain melalui wawancara dan 

observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang 

tersimpan dalam bentuk foto, catatan harian (recording) 

dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa 

dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa 

silam.  

 

3.4.  Variabel Pengamatan 

Variabel yang digunakan pada penelitian adalah analisis 

jumlah modal yang diperlukan, besarnya biaya produksi yang 

dikeluarkan, jumlah penerimaan dan keuntungan, Return on 

assets, Net Profit Margin, Return on Equity, dan Gross Profit 

Margin, nilai BEP, Margin of Safety pada usaha budidaya 

ayam pedaging pola kemitraan dengan PT. Jaguar Malang . 

 

3.5.  Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yaitu 

menggunakan rumus ekonomi  sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga dapat memberikan gambaran realitas yang ditemukan 

dari hasil penelitian. 

a. Total biaya produksi adalah semua pengeluaran untuk 

proses produksi selama pemeliharaan ayam pedaging pada 

periode tertentu yang dirumuskan sebagai berikut: 

 TC = FC + VC 

Keterangan: 

TC = Total biaya produksi usaha budida ayam 

pedaging(Rp/periode) 

FC = Biaya tetap usaha budidaya ayam pedaging 

(Rp/periode) 
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VC = Biaya tidak tetap usaha budidaya ayam pedaging 

(Rp/periode)    (kasmir,2003) 

b. Total penerimaan usaha budidaya ayam pedaging 

merupakan semua penerimaan yang didapatkan dari 

penjualan ayam pedaging, hasil sampingnya, subsidi 

pemeliharaan serta bonus yang didapat dari PT. Jaguar 

yang belum dikurangi dengan biaya produksi yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

R = p . Q 

Keterangan: 

R = Total penerimaan usaha budidaya ayam 

pedaging(Rp/periode) 

Q = Jumlah Produksi usaha usaha budidaya ayam 

pedaging(kg/periode) 

p = Harga Produksi usaha budidaya ayam pedaging(Rp/kg) 

(kasmir,2003) 

 

c. Keuntungan adalah selisih antara total penerimaan dengan 

total biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh peternak 

ayam pedaging yang dirumuskan sebagai berikut: 

Π = TR – TC 

Keterangan: 

Π = Keuntungan usaha budidaya ayam 

pedaging(Rp/periode) 

TR = Total penerimaan usaha budidaya ayam pedaging 

(Rp/periode) 

TC = Total biaya produksi usaha budidaya ayam pedaging 

(Rp/periode) 

(kasnir,2003) 
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d.  Rasio Return on Asset  (ROA) 

 

 

Keterangan : 

 Net profit atau laba bersih.(Rp) 

 Total  modal adalah keseluruhan aktiva perusahaan 

dalam menghasilkan volume penjualan   

(Syamsudin,2009) 

 

e. Rasio Return on Equity (ROE) 

 

 

Keterangan :  

 Net profit after taxes atau laba bersih setelah pajak 

adalah penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh 

pajak. (%) 

 Equity atau total modal sendiri modal internal yang 

tertanam untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 

(Syamsudin,2009) 

 

f. BEP merupakan suatu keadaan dimana sebuah perusahaan 

tidak mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan 

yang dirumuskan sebagai berikut:  

BEPharga  
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BEPproduk =  

BEPekor =  

g. Margin of Safety (MOS) merupakan selisih antara penjualan 

yang direncanakan dengan penjualan pada BEP. Berikut 

rumus matematis dari margin of safety: 

 

Keterangan:  

Penjualan = Jumlah target penjualan  yang direncanakan 

Penjualan BEP = Perhitungan BEP hasil  

(kasmir,2003) 

 

h. Rasio Gross Profit Margin (GPM) 

 

Keternagan: 

 Gross profit atau laba kotor adalah penjualan sebelum 

dikurangi dengan seluruh pajak  

 Sales ataupenjualan adalah penerimaan yang diperoleh 

dari penjualan ternak afkir, dan telur. 

(Syamsudin,2009) 

 

i. Rasio  Net Profit Margin (NPM) 

 

Keterangan : 
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 Net profit after taxes atau laba bersih setelah pajak  

adalah penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh 

pajak. 

 Sales atau penjualan adalah penerimaan yang 

diperoleh dari penjualan ayam afkir, dan telur. 

(Syamsudin,2009) 

3.6.  Batasan Istilah 

1. Broiler adalah ayam tipe pedaging yang umur 

pemeliharaannya cukup singkat yakni 34-38 hari 

tergantung permintaan pasar. 

2. Usaha peternakan ayam pedagingpola kemitraan 

adalah usaha yang dijalankan peternak ayam pedaging 

rakyat dengan bekerja sama dengan perusahaan besar 

atau menengah, dimana peternak ayam pedaging 

rakyat adalah sebagai plasma dan perusahaan PT. 

Jaguar adalah inti. Perusahaan inti memberikan modal 

berupa: DOC, pakan, obat-obatan dan vaksin serta 

memberikan bimbingan teknis dan pengawasan 

selama proses periode pemeliharaan sedangkan 

peternak plasma menyediakan kandang, peralatan, 

tenaga kerja, listrik, air dan bahan lain seperti sekam 

dan kapur. 

3. Pengambilan data per periode pemeliharaan adalah 

pegambilan data penelitian dilakukan hanya dalam 

sekali periode produksi pemeliharaan. 

4. Modal berdasarkan sumber modal adalah dibedakan 

menjadi modal sendiri dan modal asing. 

5. Modal berdarkan kegunaannya adalah dibedakan 

menjadi modal tetap (investasi) dan modal kerja. 
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6. Modal sendiri adalah besarnya nilai modal yang 

dikeluarkan oleh peternak plasma meliputi: tenaga 

kerja, kandang, tempat pakan dsb. 

7. Modal asing adalah besarnya nilai modal yang 

dikeluarkan oleh perusahaan inti meliputi: DOC, 

pakan, vaksin dan obat-obatan. 

8. Penyusutan adalah penurunan nilai-nilai dari modal 

tetap yang digunakan karena pemakaian dalam 

periode produksi. 

9. Penerimaan adalah hasil penjualan dari bobot badan 

akhir ayam pedaging, bonus dan subsidi pemeliharaan. 

10. Keuntungan adalah selisih antara penerimaan hasil 

produksi ayam pedaging dengan biaya produksi yang 

harus dikeluarkan selama periode tertentu. 

11. Analisis /ekor adalah analisis yang dilakukan dengan 

perhitungan menggunakan satuan ekor.  

12. Analisis /farm adalah analisis yang dilakukan dengan 

perhitungan menggunakan satuan farm (jumlah 

kepemilikan ternak). 

13. Analisis profitabilitas adalah analisis yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan usaha peternakan dalam 

memperoleh keuntungan 

 

 


