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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama satu bulan di mulai 

tanggal 27 Agustus 2012 sampai 27 September 2012 di  

peternakan sapi perah  CV. Lemboe Pasang, Desa Rojo 

Pasang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Lokasi 

penelitian diperoleh dengan metode purposive sampling yaitu 

pemilihan lokasi secara sengaja berdasarkan pertimbangan 

bahwa peternakan di CV. Lemboe Pasang ini belum pernah 

dilakukan penelitian tentang analisis ekonomi usaha 

peternakan. 

 

3.2 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode studi kasus. Studi kasus adalah studi terhadap 

masalah atau kejadian yang terjadi. Metode studi kasus (case 

study) adalah penelitian tentang subyek penelitian yang 

berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dan 

keseluruhan personalitas. Studi kasus (case study) yang 

memusatkan diri secara intensif dan mendalam terhadap suatu 

obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai kasus. 

Obyek yang diteliti di peternakan sapi perah CV. 

Lemboe Pasang  dilihat dari sisi ekonomi usahanya. Variabel 

yang digunakan untuk mendalami masalah ekonomi yang ada 

di peternakan ini adalah menggunakan R/C ratio, rentabilitas 

usaha, dan analisis resiko dari keuntungan yang diperoleh. 

Diharapkan melalui variabel-variabel penelitian tersebut dapat 
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menjadi bahan evaluasi maupun solusi masalah ekonomi usaha 

yang  dialami oleh peternakan tersebut. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi dan interview. Dokumentasi 

merupakan pengambilan data berdasarkan dokumen-dokumen 

yang mendukung yaitu berupa recording pemeliharaan 

maupun laporan keuangan yang ada di CV. Lemboe Pasang 

selama beberapa periode tertentu yang telah ditentukan.  

Interview adalah wawancara yang dilakukan terhadap 

manajer dan karyawan mengenai data-data yang diperlukan 

baik itu mengenai manajemen pemeliharaan dan data 

keuangan perusahaan dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan. 

Jenis data yang dikumpulkan meliputi: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari 

individu seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pengisisan kuosioner yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Contoh data primer yang dikumpulkan yaitu teknis 

pemeliharaan ternak, teknis pengolahan susu, dan 

manajemen pemasaran produk susu maupun pedet 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain. 

Contoh data sekunder yang dikumpulkan meliputi data 

keuangan perusahaan dari beberapa periode tertentu.  



27 
 

Data-data yang telah dikumpulkan nantinya digunakan 

untuk menghitung variabel penelitian yang telah ditentukan 

dalam analisis ekonomi usaha. Variabel yang dihitung adalah 

R/C ratio, rentabilitas usaha, dan analisis resiko dari 

keuntungan yang diperoleh. 

3.4  Metode Analisis Data  

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yaitu 

dengan menggunakan tabel dari angka-angka yang tersedia, 

kemudian melakukan uraian dengan menggunakan rumus-

rumus ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat 

memberikan gambaran realitas yang ditemukan dari penelitian. 

Adapun rumus-rumus perhitungannnya menurut Ibrahim 

(1998) adalah sebagai berikut:  

l.  Biaya Total  

    TC=FC+VC   

Keterangan: 

TC: Total Cost (biaya total) 

FC = Fixed Cost (biaya tetap) 

VC:  Variable Cost (biaya tidak tetap) 

2. Penerimaan Total  

TR = Py x Y                                   

Keterangan: 

TR: Total Revenue 

Py: Harga  Jual 

Y  : Jumlah Produksi 
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3.  Pendapatan   

 = TR – TC      

Keterangan: 

 : Pendapatan 

TR: Total revenue 

TC: Total cost 

4. R/C ratio  

 R/C = 
  

  
 

Keterangan :       

R    : Revenue tahun ke t 

       C  :  Cost (Biaya total) tahun ke t 

Kriteria ini memberikan pedoman bahwa usaha 

yang dipilih diterima dengan keputusan apabila nilainya < 

1 maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau > 1 berarti 

proyek itu feasible. Kalau R/C ratio = 1 dikatakan proyek 

itu marginal (tidak rugi dan tidak untung). 

5.  Rentabilitas  

  
 

 
         

Keterangan: 

R: Rentabilitas 

L: Laba 

M: Modal Usaha 
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Kriteria prosentase rentabilitas adalah sebagai 

berikut: 

1. Rentabilitas 1-25 %, termasuk dalam kategori buruk 

2. Rentabilitas 26-50 %, termasuk dalam kategori rendah 

3. Rentabilitas 51-75 %, termasuk dalam kategori cukup 

4. Rentabilitas 76-100 %, termasuk dalam kategori baik 

5. Rentabilitas > 100 %, termasuk dalam kategori baik 

sekali 

6. Analisis Resiko Keuntungan  

  
∑    

   

 
  

   
∑         

   

     
  

Keterangan: 

E: keuntungan rata-rata 

Ei: keuntungan pada periode i 

n: jumlah periode pengamatan 

V: standard deviasi (simpangan baku) 

   
 

 
 

Keterangan: 

CV: koefisien variasi 

V: standard deviasi 

E: keuntungan yang diperoleh 

L = E -  2V 

Keterangan: 

L: batas bawah keuntungan 
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E: rata-rata keuntungan yang diperoleh 

V: simpangan baku 

Kriteria dari resiko keuntungan ini apabila nilai CV   

0,5 maka nilai L   0, begitu pula bila nilai CV    0,5 maka 

nilai L   0. Hal ini menunjukkan bahwa bila CV   0,5 maka 

petani akan selalu untung atau impas, sebaliknya bila CV > 0,5 

maka petani mungkin bisa rugi. 

3.5  Batasan Istilah  

1. Analisis Ekonomi adalah proses dimana kekuatan dan 

kelemahan suatu ekonomi dianalisis, hal ini juga 

dilakukan tidak hanya untuk kemajuan perusahaan yang 

bersangkutan namun jugauntuk memahami kondisi 

ekonomi lingkungan sekitar mengenai isu-isu yang terus 

berkembang. 

2. Modal adalah segala aset yang dimiliki oleh peternak 

yang diinvestasikan dalam usaha peternakan sapi perah. 

3. Modal tetap, yaitu modal yang tidak habis digunakan 

dalam satu periode produksi pemeliharaan perah dan 

dapat mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan 

waktu, misalnya tanah dan bangunan. 

4. Modal tidak tetap, yaitu modal yang habis digunakan 

dalam satu masa periode produksi pemeliharaan sapi 

perah , misalnya uang tunai dan bakalan. 

5. Biaya (cost) adalah seluruh biaya yang digunakan untuk 

kelangsungan usaha sapi perah. 

6. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang digunakan 

untuk kelangsungan usaha sapi perah. 
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7. Biaya variable (variable cost) adalah biaya yang 

digunakan untuk kelangsungan usaha sapi perah yang 

besarnya tidak dipengaruhi oleh output. 

8. Penerimaan adalah semua nilai dari output yang 

dihasilkan dalam menjalankan usaha. Dalam peneliltian 

ini meliputi nilai penjualan susu hasil produksi sapi perah. 

9. Rentabilitas adalah pencerminan efisiensi peternakan sapi 

perah di dalam menggunakan modal kerjanya yang 

berguna untuk mengetahui besarnya hasil modal yang 

diputar dalam suatu usaha. 

10. Analisis resiko keuntungan adalah analisis yang 

menggambarkan seberapa besar resiko yang akan 

ditanggung peternak sapi perah dari keuntungan yang 

telah diperolehnya. 

 

 


