
33 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Peternakan Plasma 

Bapak Juwono yang mempunyai 15000 ekor ayam dan Bapak 

Abib yang mempunyai 5000 ekor ayam dan bermitra dengan 

inti PT Semesta Mitra Sentosa Kecamatan Pandaan Kabupaten 

Pasuruan menggunakan metode purposive (secara sengaja). 

Peternakan ayam jantan menggunakan system kandang open 

house. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai tanggal 1 

Februari  sampai dengan 28 Februari 2018. 

 

3.2 Penentuan Responden 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan pengamatan langsung (observasi), survey 

dan wawancara kepada responden peternakan plasma ayam 

petelur jantan yaitu Bapak Abib dan Bapak Juwono yang 

bermitra dengan PT. Semesta Mitra Sentosa. Data diperoleh 

secara time series selama 12 bulan terakhir yaitu data bulan 

Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 

mengenai aspek teknis dan keuangan yang meliputi data 

modal,  biaya produksi, data penerimaan, data keuntungan, 

data mortalitas dan data bobot panen. 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sample Skala Kecil dan Skala 

Besar 

 Teknik pengambilan  sample pada penelitian ini 

dilakukan secara bertahap. Teknik pengambilan sample 

dilakukan menggunakan metode purposive sampling (secara 
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sengaja). Tahap pengambilan sample pada penelitian terdiri 

menjadi 6 bagian : 

Tahap 1 : penentuan lokasi peternakan diambil dari 

daerah Kabupaten Pasuruan dengan 

pertimbangan bahwa Kabupaten Pasuruan 

merupakan sentra bisnis usaha peternakan 

ayam potong jantan. 

Tahap 2 : penentuan lokasi di PT. Semesta Mitra 

Sentosa dengan pertimbangan  perusahaan 

tersebut melakukan sistem kemitraan ayam 

petelur jantan (pedaging) dan memiliki 

peternak plasma dengan latar belakang 

pendidikan, pekerjaan dan memiliki skala 

usaha yang berbeda. 

Tahap 3 : penentuan responden yang memiliki 

kandang open house karena sebagian besar 

plasma menggunakan kandang open house 

Tahap 4 : penentuan pembagian skala usaha. 

Pembagian ini berdasarkan jumlah populasi 

ayam petelur pejantan. Pada penelitian ini, 

skala usaha dibagi menjadi 2 bagian. Tujuan 

dari pengelompokan untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan biaya produksi dan 

keuntungan dari masing-masing skala. 

Tahap 5 : penentuan peternak skala besar yang 

berjumlah 15000 ekor ayam milik Bapak 

Juwono dan peternak skala kecil 

kepemilikan 5000 ekor ayam milik Bapak 

Abib 

Tahap 6 : penentuan perbandingan analisis finansial 

yang diukur melalui analisis finansial berupa 
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GPM, NPM, ROA dan ROE. Peternak skala 

besar cenderung lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan peternak skala kecil. 

 

3.4 Teknik Pengambilan Data 

1. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di 

lapangan (observasi), wawancara langsung dengan 

responden dan jawaban kuisoner. 

2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi 

pustaka. Data sekunder berasal dari studi literatur, buku, 

dan jurnal ilmiah peternakan. 

 

3.5 Analisis Data 

 Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif 

yaitu dengan menggunakan table dari angka yang tersedia 

kemudian melakukan perhitungan dengan menggunakan 

rumus-rumus ekonomi. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

 

3.5.1 Biaya total  

Adalah semua pengeluaran untuk proses produksi sebagai 

hasil penjumlahan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap 

(Riyanto, 2001) 

TC = TFC + TVC 

Keterangan:  TC = Total Cost (biaya total) (Rp/Periode) 

  TFC= Total Fixed Cost (total biaya tetap)  

           (Rp/Periode) 

TVC= Total Variable Cost (total biaya tidak   

           tetap) (Rp/Periode) 
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3.5.2 Penerimaan  

Adalah perkalian dari jumlah unit yang dijual dengan harga 

per unit dari produk yang dijual tersebut (Soekartawi, 2002). 

 

TRi = (pi . Qi) + Bonus atau TR1 + 

TR2 + TR3 

Keterangan: TR= Total Revenue Atau Total Penerimaan  

        (Rp/Periode) 

 ` Q = Jumlah Produksi (kg) 

   p = Harga Produksi (Rp/Periode) 

 

3.5.3    Keuntungan 

Adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang 

dikeluarkan peternak (Soekartawi , 2002) 

Π = TR-TC 

Keterangan : π = Keuntungan peternakan ayam pedaging  

   (Rp/Periode) 

        TR= Total Revenue (total penerimaan peternakan  

   ayam pedaging) (Rp/Periode) 

        TC= Total Cost (biaya total peternakan ayam  

    pedaging) (Rp/Periode) 

 

3.5.4 Analisis Profitabilitas (Syamsudin,2002) 

a. Rasio Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin = 
Gross Profit 

x 100% 
Sales 

Atau 

 

Gross Profit Margin = 
EBIT 

x 100% 
TR 
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Keterangan :  

GPM : presentase laba kotor dari penjualan    

  produk(Rp/Periode) 

EBIT   : keuntungan sebelum pajak.(Rp/Periode) 

TR          : total penerimaan.(Rp/Periode) 

 

b. Rasio  Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit  Margin = 
Net Profit after taxes 

x 100% 
Sales 

Atau 

 

Net Profit  Margin = 
EAT 

x 100% 
TR 

 

Keterangan : NPM    : Presentase laba bersih dari penjualan  

            ayam dan kotoran.(%) 

EAT     : Keuntungan setelah pajak   

(Rp/Periode) 

TR        : Total penerimaan.(Rp/Periode) 

 

c. Rasio Return on Assets (ROA) 

Return on 

assets 
= 

Net profit after 

taxes x 100% 

Total asets 

Atau 

 

Return on assets = 
EAT 

x 100 % 
Total modal 
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Keterangan : ROA  : presentase kembalinya  

  modal dalam bentuk aset(%) 

EAT  : keuntungan setelah pajak(%) 

Total Modal : modal sendiri + modal  

  asing(%) 

 

d. Rasio Return on Equity (ROE) 

Return on equity = 
Net profit after taxes 

x 100% 
Equity 

Atau 

 

Return on Equity 

(ROE) 
= 

EAT 

x 100% Total Modal 

Sendiri 

 

Keterangan : ROE       : presentase kembalinya modal dari  

   penjualan produk.(%) 

EAT  : keuntungan setelah pajak.(%) 

Total modal sendiri : semua modal yang telah  

digunakan selama usaha.(%) 

 

3.6 Batasan Istilah 

a. Ayam pejantan petelur adalah ayam hasil samping dari 

bibit ayam petelur yang digunakan sebagai ayam penghasil 

daging. 

b. Analisis profitabilitas adalah analisis yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kemampuan usaha dalam mendapatkan 

keuntungan. 
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c. Mortalitas ialah angka kematian ayam yang terjadi dalam 

satu kelompok kandang. Penerimaan atau revenue adalah 

semua hasil dari penjualan produk. 

d. Modal adalah barang-barang yang digunakan untuk 

melakukan proses produksi. 

e. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan 

pembuatan barang dan penyediaan jasa. 

f. Penerimaan atau Revenue adalah semua penerimaan 

produsen dari hasil penjualan barang atau outputnya. 

g. Keuntungan atau pendapatan pada usaha peternakan ayam 

merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya 

total produksi yang dikeluarkan. 

h. Gross Profit Margin (GPM) adalah laba kotor 

dibandingkan dengan penjualan. 

i. Net Profit Margin (NPM) adalah keuntungan penjualan 

setelah menghitung biaya dan pajak. 

j. Return on Equity (ROE) adalah ukuran kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan tingkat kembalian 

perusahaan atau efektifitas perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas 

(modal) yang dimiliki perusahaan. 

k. Return on Asset (ROA) merupakan pengukuran 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan total  aktiva yang 

tersedia di dalam perusahaan. 
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