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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan salah satu Kecamatan  yang ada di Kabupaten 

Sampang, tepatnya di Desa Batokarang dan Desa Sejati  Kecamatan Camplong, 

Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian ditentukan secara 

sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan 

daerah percontohan untuk pengembangan energi biogas khususnya di Kabupaten 

Sampang. 

 

3.2  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif yaitu peneliti yang 

menggambarkan kondisi variabel yaitu besarnya keuntungan yang diperoleh pelaku 

usaha ternak sapi potong berbasis pengembangan energy biogas dan pupuk organik 

di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. 

  

3.3 Populasi dan Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah peternak sapi potong yang 

mengembangkan energi biogas yang ada di Desa Batokarang dan Desa Sejati, 

Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. 
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Sampel penelitian yaitu berjumlah 21 responden dengan menggunakan tiga 

skala kepemilikan yaitu 1-4 ekor, 5-8 ekor, dan >9 ekor. Sedikitnya responden 

dikarenakan keterbatasan peternak yang menerapkan sistem pengembangan biogas 

dan pupuk organik dengan skala kepelikan >9 ekor, sehingga untuk memudahkan 

penelitian maka hanya diambil 7 responden per skala kepemilikan ternak. Dimana 

dari jumlah responden tersebut berasal dari dua desa yang ada di Kecamatan 

Camplong yaitu Desa Batokarang dan Desa Sejati. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap usaha ternak sapi 

berbasis pengembangan energy biogas dan pupuk organik di Kecamatan 

Camplong, Kabupaten Sampang. 

2. Kuisioner dan wawancara yaitu pengambilan data dengan metode sensus yang 

ada daftar pertanyaan kepada peternak serta berkomunikasi langsung dengan 

responden untuk memperoleh data-data yang diperlukan. 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti atau data mentah yang diperoleh 

dari hasil observasi, wawancara, dan kuisioner. 
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3.6 Identifikasi Variabel 

 Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel alam penelitian ini adalah 

keuntungan. 

 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian Analisis Keuntungan Usaha Peternakan Sapi 
Potong Berbasis  Pengembangan Energi Biogas dan Pupuk 
Organik 

 
 

No Variabel Sub variabel Indikator 
pengukuran 1. Kuntungan Total 

Penerimaan (TR) 
 
 
 
 
 
 
 
Total Biaya (TC) 

1. Penerimaan 

Penjualan Sapi 
2. Penerimaan dari 
biogas 
3. penerimaan 
pupuk organik 

 

1.  Biaya Tetap 

 Pemeliharaan 
kandang 

 Pemeliharaan 
peralatan 
kandang 

 Pemeliharaan 
instalasi biogas 

 PBB 

2.  Biaya Variabel 

 Bibit 

 Vaksin/ obat-
obatan 

 Pakan 

 Tenaga kerja 

 Pengememasa
n 
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3.7 Definisi Operasinal 

 Keuntungan usaha ternak sapi potong adalah selisih antara penerimaan hasil 

penjualan sapi potong dengan total biaya yang dikeluarkan dalam usaha 

peternakan sapi potong  berbasis pengembangan energy biogas dan pupuk 

organik di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. 

 Biaya produksi usaha ternak sapi potong adalah keseluruhan biaya tetap dan 

biaya variabel yang dikeluarkan oleh petani peternak dalam usaha ternaknya 

yang dinyatakan dalam rupiah per tahun. 

 Biaya tetap usaha ternak sapi potong adalah biaya yang tidak mengalami 

perubahan sebagai akibat perubahan jumlah hasil yang diperoleh oleh petani 

peternak di Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang terdiri atas biaya 

penyusutan kandang, penyusutan peralatan, pajak bumi dan bangunan. 

 Biaya  variabel  usaha  ternak  sapi  potong  adalah  biaya  yang  mengalami 

perubahan sebagai akibat perubahan jumlah produksi yang diperoleh. Yang 

termasuk dalam biaya ini adalah biaya bibit ternak awal tahun, biaya pakan, 

tenaga  kerja,  biaya  vaksin  dan  obat-obatan,  dan  lain-lain  yang  dinyatakan 

dalam rupiah per tahun. 

 

3.8 Metode Analisis Data  

  Informasi yang dikumpulkan guna mencapai tujuan penelitian ini, diperoleh 

dengan metode survei. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan  data  

sekunder.  Data  primer dikumpulkan  melalui  wawancara  langsung dengan 

peternak responden sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas atau instansi 

atau pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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 Kecamatan  yang  dijadikan  daerah  sampel  pengambilan  data  primer 

adalah salah satu Kecamatan di wilayah Sampang dengan pertimbangan wilayah 

tersebut adalah sentra pengembangan energi biogas di Kabupaten Sampang. 

Sedangkan peternak yang dijadikan responden sebanyak 21 peternak dengan 

pertimbangan peternak tersebut melakukan pengembabangan biogas yang terbagi 

pada ke dua daerah sampel dan pada semua sistem kerjasama yang ditemui. 

Penentuan responden dilakukan secara purposive random dengan kriteria peternak 

sapi yang limbah kotoran sapinya di jadikan energi biogas. 

 Analisa data yang digunakan untuk mengetahui pendapatan usaha ternak 

sapi potong bebasis pengembangan energi biogas dan pupuk organik di Kabupaten 

Sampang. Untuk mengetahui pendapatan atau keuntungan usaha peternakan sapi 

potong digunakan rumus : 

 

 

Dimana : 

Pd : keuntungan peternak sapi ternak dan biogas (Rp/tahun) 

TR (Total Revenue) : nilai penerimaan yang di peroleh dari nilai sapi potong 

yang tersedia pada akhir tahun + nilai sapi potong yang 

dikonsumsi + nilai yang di jual + nilai biogas yang di jual + 

nilai yang di konsumsi. 

TC (Total Cost) : total biaya yang di keluarkan = biaya tetap + biaya 

variabel. 

Pd = TR – TC (Soekartawi, 1995) 


