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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pengumpulan dan pengolahan data dilaksanakan bulan 
Agustus 2016 hingga selesai. Lokasi penelitian adalah 
penampungan susu PT. Greenfield di Desa Precet, Kecamatan 
Wagir, Kabupaten Malang. Pengolahan data dilakukan di 
Laboratorium Manajemen Agroindustri, Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya, Malang. 

 
3.2 Batasan Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian, 
diperlukan batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian 
ini adalah:  
1. Pengujian kualitas susu berdasarkan kumpulan catatan 

pengujian alat Lactoscan MCC selama 3 bulan terakhir 
dengan pengambilan 10 data tiap bulan pada shift pagi dan 
sore 

2. Obyek penelitian adalah peternak yang berdomisili di desa 
Precet 

3. Variabel yang diteliti adalah lemak, Total Solid (TS), Protein 
dan Solid Non fat (SNF) 

4. Responden ahli yang digunakan adalah dokter hewan, 
operator penampungan dan peternak 

 
3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Penelitian ini dilakukan pada peternak sapi perah di Desa 
Precet, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Pemilihan kota 
Malang, khususnya di Desa Precet sebagai objek penelitian 
dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan 
bahwa Desa Precet merupakan salah satu daerah penghasil 
susu segar di Kabupaten Malang. Pemilihan daerah Precet juga 
dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan 
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bahwa kelompok peternak tersebut memiliki  anggota terbanyak 
dan berada satu lokasi dengan penampungan yang diteliti.  

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan secara bertahap dan sistematis. 
Pada penelitian ini dilakukan beberapa tahapan yang disesuaikan 
dengan beberapa metode yang digunakan. Prosedur penelitian 
dapat dilihat pada Lampiran 1. Langkah-langkah yang dilakukan 
adalah sebagai berikut : 

1. Survey Pendahuluan 
Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan 

observasi dengan cara peneliti terjun langsung ke tempat 
penelitian yaitu penampungan susu milik PT. Greenfield di Desa 
Precet, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Kegiatan ini 
dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan sebenarnya. 
Permasalahan yang dirumuskan terkait proses penerimaan susu, 
standar kualitas  susu dan kondisi peternak saat ini.  

2. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah merupakan tahap awal pemahaman 

terhadap masalah yang muncul. Identifikasi masalah ditunjang 
oleh studi pustaka sebagai langkah untuk menemukan solusi 
permasalahan. Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini 
adalah mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap 
kualitas susu segar di penampungan. Permasalahan kedua 
adalah perlunya mengklasterkan peternak berdasar variabel 
mutu susu dan mengetahui perbaikan pada kelompok yang 
dianggap kurang memenuhi kriteria.  

3. Studi Literatur 
Studi literatur digunakan sebagai salah satu acuan 

penerapan metode baru atau pengembangan metode terdahulu, 
serta memperoleh tambahan informasi pendukung. Studi pustaka 
dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca buku-buku, 
artikel dan jurnal. Dalam penelitian ini, dipelajari metode penilaian 
kualitas susu segar, penentuan harga susu, pembacaan kualitas 
susu dengan lactoscan, Principal Component Analysis (PCA), 
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Analisis Klaster dan metode perbaikan dengan AHP (Analytical 
Hierarchy Process). 

4. Penentuan Responden 
Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pakar ahli untuk menentukan strategi perbaikan peternak. Pakar 
dipilih sebagai responden karena lebih mengetahui keadaan 
peternak. Responden dalam penelitian ini sejumlah 6 orang yaitu 
operator penampungan (1 Orang), dokter hewan (4 Orang) dan 
peternak (1 orang). 

 
5. Penyusunan Kuesioner 

Dalam penelitian ini membutuhkan kuesioner yang 
digunakan untuk menentukan bobot kepentingan dengan metode 
AHP. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner dengan 
pertanyaan tertutup. Dalam kuesioner tertutup jawaban 
responden cukup singkat karena hanya memilih jawaban yang 
sudah tersedia. Keusioner dibuat dengan menggunakan skala 
ordinal. Skala ordinal merupakan skala yang mempunya urutan 
tetapi jarak antara titik atau kategori terdekat tidak perlu 
menunjukkan rentang yang sama. 

 
6. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode field 
research (sumber data primer) dan didukung dengan data 
sekunder. Data primer didapat dari penelusuran peternak yang 
dilakukan dengan mengunjungi sejumlah peternak yang 
dianggap memiliki kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, data 
didapatkan dengan cara observasi dan wawancara. 

 
a. Wawancara 

Wawancara dilakukan langsung dengan karyawan 
penerimaan susu segar di penampungan. Wawancara juga 
dilakukan pada operator, manajer dan peternak. Wawancara 
dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai aspek 
teknis penerimaan susu. Wawancara pada peternak dilakukan 
dengan menggali data berupa bangsa sapi, jenis pakan, sistem 
pemberian pakan, metode pemerahan dan sanitasi. 
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b. Observasi 
Observasi dilakukan pada kegiatan penerimaan susu 

segar dan proses pemerahan sapi untuk mengetahui kondisi 
secara langsung. Pengamatan difokuskan untuk mengetahui 
pengujian kualitas susu menggunakan Lactoscan. Observasi 
peternak dilakukan dengan memperhatikan kondisi sapi, pekerja 
dan kandang. 

Data sekunder didapat dari arsip dan dokumen 
pencatatan penampungan susu. Dalam penelitan ini data 
sekunder yang dibutuhkan adalah:  

1) Data pencatatan pembacaan Lactoscan selama 3 
bulan 

2) Standar kualitas susu segar penampungan  
3) Daftar penentuan harga susu segar 

c. Kuesioner 
Kuesioner merupakan metode pengumpulan data 

dengan suatu daftar pertanyaan kepada responden dengan 
harapan memberikan respon terhadap pertanyaan yang 
diberikan. 

 
7. Analisis Klaster 

Pada penelitian ini dilakukan analisis komponen utama 
terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis klaster. Analisis PCA 
atau juga dikenal sebagai analisis faktor berfungsi untuk 
menentukan komponen paling dominan menggambarkan 
kualitas susu. Analisis ini juga akan mereduksi variabel yang 
banyak menjadi lebih sedikit tetapi masih mewakili populasi. PCA 
dilakukan dengan menginputkan data rata-rata kedalam program 
Minitab 16 dengan melibatkan 4 variabel. Variabel-variabel yang 
digunakan adalah lemak, total padatan (TS), protein dan padatan 
bukan lemak (SNF). Input data PCA berupa rata-rata pencatatan 
tiap peternak per tiga hari sekali (1 hari terdapat pengujian pagi 
dan sore). Data dikumpulkan berselang setiap 3 hari, sehingga 
dalam 1 bulan diperoleh 10 pencatatan. Jumlah keseluruhan data 
yang digunakan adalah 3 bulan terakhir sejak penelitian 
dilakukan, sehingga terkumpul data sejumlah 30 hari. Bentuk 
data yang didapatkan dari pembacaan kualitas susu dengan 
lactoscan disajikan Tabel 3.1. Masing-masing data tersebut akan 
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direkap untuk mencari rata-rata setiap sampel dan setiap variabel 
dan mendapatkan satu data akhir yang digunakan sebagai input 
pengolahan PCA. 

Hasil analisis ini berupa persentase masing-masing 
variabel yang dapat menjelaskan kualitas susu. Hasil terdapat 
pada tabel output Minitab. Syarat yang diharuskan untuk 
terpilihnya variabel adalah nilai eigenvalue lebih besar dari 1. 
Variabel-varabel yang terpilih digunakan sebagai input analisis 
klaster, digunakan untuk membagi peternak kedalam kelompok 
tertentu berdasar karakter susu yang dihasilkan.  
 
Tabel 3.1. Struktur Data Pembacaan Kualitas Susu 

Shift 
(i) 

Nama 
(j) 

Variabel % (k) 

Lemak 
(X1) 

TS 
(X2) 

Protein 
(X3) 

Xk 

Pagi 
(1) 

1 X111 X112 X113 X11k 

2 X121 X122 X123 X12k 

Sore 
(2) 

1 X211 X212 X213 X21k 

2 X221 X222 X223 X22k 

 
Analisis klaster dilakukan setelah mengetahui deskripsi 

data yang diteliti untuk membagi peternak kedalam beberapa 
kelompok sesuai dengan karakteristik susu yang dihasilkan. 
Proses pengklasteran dilakukan dengan menggunakan software 
SPSS 18. Langkah-langkah analisis klaster menggunakan SPSS 
dimulai dari penginputan rekap variabel pembacaan kualitas susu 
yang terpilih pada analisis PCA kedalam program SPSS. Dipilih 
metode hierarchial cluster pada SPSS dengan pengukuran jarak 
yang digunakan adalah squared euclidean distance dan 
pengklasteran antar grup menggunakan metode between group 
lingkage. Jumlah klaster terbentuk dapat diketahui dari 
dendogram. Kelompok yang terbentuk akan diterangkan rata-rata 
dari masing-masing variabel. 

 
8. AHP (Analytical Hierarchy Process) 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses 
perumusan strategi. Penyusunan AHP dimulai dengan dilakukan 
pemilihan terhadap beberapa alternatif strategi. Pada analisis 
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data dengan AHP dilakukan beberapa langkah yang harus 
dilaksanakan yaitu: 
a. Pembuatan hierarki 

Persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi 
unsur-unsurnya, yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun 
menjadi struktur hierarki. Hierarki digunakan untuk menguraikan 
permasalahan menjadi bagian yang lebih kecil. Hierarki terdiri 
dari beberapa tingkat, tingkat paling atas adalah tujuan utama, 
tingkat kedua adalah faktor perbaikan, dan tingkat terakhir adalah 
alternatif strategi yang mempengaruhi faktor. 
b. Pembuatan matrik perbandingan berpasangan 

Matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan 
kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan 
atau kriteria yang setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan 
berdasarkan pilihan atau judgment dari pembuat keputusan 
dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan 
dengan elemen lainnya.  
c. Perhitungan geometric mean 

Perhitungan ini dilakukan untuk mencari nilai rata-rata 
hasil kuesioner karena menggunakan responden ahli lebih dari 
satu orang. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

GM = √(𝑋1)(𝑋2). . . (𝑋𝑛)
𝑛

  

 
Keterangan:  
GM = Geometric Mean 
x1   = Penilaian orang ke-1 
xn  = Penilaian orang ke-n 
n     = Jumlah penilai 
d. Perhitungan priority vector 

Normalisasi nilai setiap kolom perbandingan berpasangan 
dengan cara total baris dibagi oleh n atau jumlah dari alternatif.  
e. Perhitungan nilai eigen vector  

Menghitung nilai eigen vector dan menguji konsistensinya, 
jika tidak konsisten maka pengambilan data perlu diulangi. Nilai 
eigen vector yang dimaksud adalah nilai eigen vector maksimum 
yang diperoleh. Nilai eigen vector maksimum tersebut dapat 
diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 
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ℷmaximum = (Jumlah kolom ke- j x Vpi untuk i = j) 
 

Keterangan: 
ℷ = Jumlah hasil kali matriks pembobotan per kriteria 

dengan Vp per kriteria 
f. Penentuan indeks konsistensi (CI)  

Pengukuran konsistensi diperlukan untuk mengetahui 
konsistensi jawaban yang berpengaruh terhadap kuesioner. 
Langkah yang digunakan yaitu dengan mengalikan setiap indeks 
konsistensi dengan prioritas kriteria bersangkutan dan 
menjumlahkan hasil kalinya. Hasil ini dibagi dengan pernyataan 
sejenis yang menggunakan indeks konsistensi acak, yang sesuai 
dengan dimensi masing-masing matriks. Dengan cara yang sama 
setiap indeks konsistensi acak juga dibobot berdasarkan prioritas 
kriteria yang bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan. dengan 
rumus sebagai berikut: 

 

CI = 
ℷ𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑛

𝑛−1
 

 
 Keterangan: 
 ℷ max = nilai eigen maximum 
 n  = ukuran matriks atau jumlah kriteria 
 CI  = indeks konsistensi 
g. Penentuan nilai rasio konsistensi (CR) 

Rasio konsistensi merupakan tolok ukur konsistensi hasil 
komparasi berpasangan. Rasio konsistensi merupakan hasil bagi 
dari indeks konsistensi (CI) dan indeks acak (RI), dengan rumus 
sebagai berikut: 

 

CR = 
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

 
Untuk mengetahui konsistensi secara menyeluruh dari berbagai 
pertimbangan dapat diukur dari nilai Consistency Indeks (CI) 
dengan Random Index (RI), dimana nilai RI telah ditentukan 
seperti yang terlihat pada Tabel 3.2. Pengujian dilakukan dengan 
mencari nilai rasio konsistensi untuk pakar. Jika rasio konsistensi 
kurang atau sama dengan 0,1 (10%) berarti penilaian dapat 
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dipertanggungjawabkan. Jika tidak, maka mutu informasi harus 
diperbaiki, antara lain dengan memperbaiki cara menggunakan 
pertanyaan ketika melakukan pengisian ulang kuesioner atau 
lebih baik dalam mengarahkan pakar yang mengisi kuesioner.  
 
Tabel 3.2 Random Index 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0,00 0,00 0,052 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

Sumber: Saaty dan vargas (2012) 
 

h. Penentuan bobot alternatif dari setiap perbandingan 
berpasangan 
 

9. Pembahasan 
Pembahasan dilakuakan secara terperinci pada setiap 

klaster yang terbentuk. Pembahasan dimulai dari penentuan 
syarat terpilihnya faktor yang dominan terhadap kualitas susu. 
Jumlah kelompok peternak yang muncul dari analisis klaster 
dijelaskan dengan dendogram. Pembahasan menyinggung 
variabel diteliti dengan membandingkan teori dari pakar dan 
kenyataan di lapang. 

 
10. Kesimpulan dan saran 

Kesimpulan penelitian didasarkan pada tujuan penelitian 
yang sudah ditentukan. Pelaporan kesimpulan berupa gambaran 
kualitas susu, jumlah klaster peternak yang terbentuk dan 
perbaikan kualitas yang terperinci pada setiap kelompok 
peternak. Saran berupa hal-hal yang dapat dilakukan untuk 
perbaikan dan pengembangan yang diharapkan dapat 
memberikan kemajuan bagi perusahaan. 


