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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah pada bulan 

Februari 2014 - Maret 2014. Penentuan lokasi 

dilakukan secara sengaja (purposive) didasarkan pada 

terukurnya sebaran konsumsi daging broiler di 

Kecamatan tersebut, yaitu di empat pasar tradisional 

yang berada di Kecamatan Bangunrejo yakni  pasar 

Bangunrejo, Tanjung Jaya, Sukanegara dan 

Sidomulyo. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus (case studies). Studi kasus adalah pengumpulan 

data dengan mengambil beberapa elemen dan 

diselidiki secara mendalam serta kesimpulan hanya 

berlaku untuk elemen-elemen yang diselidiki 

(Marzuki, 1989). Didukung oleh Nawawi (1983), 

studi kasus ialah memusatkan diri secara intensif dan 

mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan 

mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survei. 

Survei adalah mengambil sampel dari suatu populasi 

dengan menggunakan kuisioner sebagai alat bantu 
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dalam pengambilan data primer dan sekunder, data 

primer diperoleh dari responden, serta data sekunder 

diambil dari instansi yang terkait dengan penelitian 

(Sugiyono, 2011).  

Responden sampel di Kecamatan Bangunrejo 

pada tingkat desa diambil dengan memilih siapa yang 

kebetulan ada/dijumpai (accidental sampling) yaitu 

responden yang membeli daging broiler yang 

bertujuan untuk dikonsumsi (tidak untuk dijual 

kembali) pada tingkat rumah tangga di pasar 

tradisional yang terdapat di kecamatan Bangunrejo 

yaitu pasar Bangunrejo, Tanjung Jaya, Sukanegara 

dan Sidomulyo. Tahapan metode sampling dapat 

dilihat pada gambar 3 berikut ini:  
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Gambar 3. Tahapan pengambilan sampel konsumen daging 

broiler di Kecamatan Bangunrejo..... 
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Jumlah sampel ditentukan secara sengaja yakni 

sebanyak 120 responden pada tiap pasar dengan 

memilih siapa yang kebetulan ada/dijumpai 

(accidental sampling), diketahui oleh Hendry (2010) 

bahwa, secara umum untuk penelitian korelasional 

jumlah sampel minimal untuk memperoleh hasil yang 

baik adalah 30, sedangkan dalam penelitian 

eksperimen jumlah sampel minimum 15 dari masing-

masing kelompok dan untuk penelitian survei jumlah 

sampel minimum adalah 100 responden. Merujuk dari 

pernyataan diatas maka sampel yang ditentukan sudah 

memenuhi syarat yaitu lebih dari 100 responden, 

dimana sampel yang diambil sebanyak 120 

responden, yakni 30 responden di tiap pasar.  

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer langsung 

dikumpulkan dari responden sesuai daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan, terdiri dari : (1) jumlah anggota 

rumah tangga, (2) pendapatan rumah tangga, (3) harga 

daging broiler, (4) harga ikan patin, (5) harga beras, 

(6) harga telur ayam, (7) tingkat pendidikan, (8) 

jumlah anak usia sekolah, (9) tingkat kesukaan. Selain 

itu juga dikumpulkan data sekunder yang diperoleh 

dari instansi terkait, literatur, catatan serta laporan 

yang ada kaitannya dengan penelitian. 
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3.3 Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif dan metode kuantitatif 

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan daging broiler di Kecamatan Bangunrejo. 

Metode deskriptif  yaitu memusatkan pada suatu 

kelompok manusia, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran maupun suatu peristiwa pada masa 

sekarang (Nazir, 1983). Sedangkan metode kuantitatif 

dengan persamaan regresi berganda digunakan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan daging broiler.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

daging broiler dianalisa menggunakan analisis 

regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode 

statistik umum yang digunakan untuk mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, 

juga melanjutkan arah hubungan antara variabel 

terikat dengan variabel bebas (Ghozali, 2006). 

Berikut adalah rumus matematis dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaan daging broiler di 

Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah: 

ln Qd  =..ln α +b1 ln X1 + b2 ln X2 + b3 ln X3 + b4 

................ln X4 + b5 ln X5 + b6 ln X6 + b7 ln X7 + 

................b8 ln X8 + b9 ln X9 + e 

Keterangan:    

Qd  = jumlah permintaan daging broiler (kg/bulan)  
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α = konstanta atau intersep  

b1-b9 = koefisien  regresi masing-masing variabel  

X1 = jumlah anggota rumah tangga (orang)  

X2 = pendapatan rumah tangga (Rp/bulan)  

X3 = harga daging broiler (Rp/kg) 

X4 = harga ikan patin (Rp/kg)  

X5 = harga beras (Rp/kg)  

X6 = harga telur ayam (Rp/kg) 

X7 = tingkat pendidikan (0=kurang atau sama dengan 

.........SMA, 1=lebih dari SMA)  

X8 = jumlah anak usia sekolah (orang) 

X9 = tingkat kesukaan (0=tidak suka, 1=kurang suka, 

.........2=agak suka, 3=suka, 4=sangat suka) 

e = tingkat kesalahan 

 

Definisi operasional variabelnya yiatu: 

1. X1 (Jumlah anggota rumah tangga) adalah semua 

orang yang menjadi tanggungan keluarga 

termasuk kepala keluarga, ibu, anak serta saudara 

yang tinggal bersama dalam satu atap (orang). 

2. X2 (Pendapatan rumah tangga) adalah semua uang 

tunai yang diterima kepala rumah tangga dan 

anggota keluarga yang diperoleh dari hasil kerja 

tiap bulan, pada saat penelitian (Rp/bulan). 

3. X3 (Harga daging broiler) adalah harga satu 

kilogram daging broiler yang dibayarkan oleh 

konsumen/responden pada saat penelitian (Rp/kg). 
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4. X4 (Harga ikan patin) adalah harga satu kilogram 

ikan patin yang dibayarkan oleh konsumen atau 

responden pada saat penelitian (Rp/kg). 

5. X5 (Harga beras) adalah harga satu kilogram beras 

yang dibayarkan oleh konsumen atau responden 

pada saat penelitian (Rp/kg). 

6. X6 (Harga telur ayam) adalah harga satu kilogram 

telur ayam yang dibayarkan oleh konsumen atau 

responden pada saat penelitian (Rp/kg). 

7. X7 (Tingkat pendidikan) adalah pendidikan formal 

yang tertinggi yang dicapai oleh responden 

(0=kurang atau sama dengan SMA, 1=lebih dari 

SMA). 

8. X8 (Jumlah anak usia sekolah) adalah semua anak 

yang masih bersekolah (SD, SMP dan SMA) yang 

menjadi tanggungan keluarga  (orang). 

9. X9 (Tingkat kesukaan) adalah konsumen atau 

responden yang memiliki kegemaran untuk 

mengkonsumsi daging broiler dan berulangkali 

dilakukan secara berkelanjutan (0=tidak suka, 

1=kurang suka, 2=agak suka, 3=suka, 4=sangat 

suka). 

 

Berdasarkan hipotesa hubungan antar variabel 

diperoleh bahwa: 

1. B1>0 = positif, artinya banyaknya jumlah anggota 

rumah tangga akan mempengaruhi permintaan 

daging broiler, karena semakin banyak jumlah 
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dalam anggota rumah tangga maka akan semakin 

besar pula jumlah daging broiler yang harus 

tersedia. 

2. B2>0..=..positif, artinya kecilnya pendapatan 

rumah tangga akan mempengaruhi permintaan 

daging broiler, karena rumah tangga yang 

memiliki tingkat pendapatan rendah belum 

mampu membeli kebutuhan daging broiler.  

3. B3<0..=..negatif, artinya meningkat atau 

menurunya harga daging broiler tidak serta merta 

berpengaruh terhadap permintaan daging broiler. 

4. B4<0..=..negatif, artinya meningkat atau 

menurunnya harga ikan patin tidak serta merta 

berpengaruh terhadap permintaan daging broiler, 

hal ini karena bagi masyarakat ikan patin 

merupakan kebutuhan sekunder. 

5. B5>0 = positif, artinya meningkatnya harga beras 

berpengaruh terhadap permintaan daging broiler, 

hal ini karena bagi masyarakat beras merupakan 

kebutuhan utama. 

6. B6<0..=..negatif, artinya meningkat atau 

menurunnya harga telur ayam tidak serta merta 

berpengaruh terhadap permintaan daging broiler, 

hal ini karena bagi masyarakat telur ayam 

merupakan kebutuhan sekunder. 

7. B7>0..=..positif, artinya tingkat pendidikan 

responden berpengaruh terhadap permintaan 

daging broiler, karena semakin tinggi pendidikan 
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responden semakin besar kesadaran konsumen 

akan nilai gizi yang dibutuhkan di dalam keluarga. 

8. B8>0 = positif, artinya jumlah anak usia sekolah 

berpengaruh terhadap permintaan daging broiler, 

karena kemungkinan orang tua yang mempunyai 

anak dalam masa usia pertumbuhan akan lebih 

memperhatikan keamanan pangan yang 

dikonsumsi oleh anaknya, terutama yang banyak 

megandung gizi untuk pertumbuhan sang anak. 

9. B9>0..=..positif, selera (tingkat kesukaan) 

berpengaruh terhadap permintaan daging broiler, 

karena apabila selera konsumen berubah 

permintaan akan daging broiler juga akan berubah 

walaupun harga daging broiler tidak berubah. 

 

3.3.1 Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Uji ini digunakan untuk melihat seberapa kuat 

variabel yang dimasukkan kedalam model dapat 

menerangkan model. Secara verbal, R2 merupakan 

besaran yang paling sering digunakan untuk 

mengukur goodness of fit (kesesuaian model) garis 

regresi. Koefisien determinasi mengukur presentase 

atau proporsi total varian dalam variabel endogen 

yang menjelaskan model regresi. Sifat dasar dari R2 

adalah besarnya yang selalu bernilai positif namun 

lebih kecil dari satu. Koefisien R2 diformulasikan 

sebagai berikut : (Widarjono, 2007) 
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𝑅2 =
[∑(�̂� − �̅�)

2
]

[∑(𝑌𝑖 − �̅�)2]
 

Keterangan : 

𝑅2   
�̂� 

�̅�     

𝑌𝑖    

= Koefisien Determinasi 

=.Hasil estimasi nilai variabel 

...dependent 
=.Rata - rata nilai variabel 

...dependent  

=.Nilai observasi variabel 
...dependent ke i 

 

3.3.2 Uji F (Signifikansi Simultan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

jumlah anggota rumah tangga, pendapatan rumah 

tangga, harga daging broiler, harga ikan patin, harga 

beras, harga telur ayam, tingkat pendidikan, jumlah 

anak sekolah, dan tingkat kesukaan terhadap 

permintaan daging broiler. Rahma (2010), 

menyatakan bahwa Uji F digunakan untuk menguji 

tingkat signifikansi parameter secara bersama - sama 

dari variabel yang diukur terhadap variabel terikat, 

apakah nantinya dapat diterima secara statistik yaitu 

dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Hipotesis 

yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Menentukan hipotesa nol (H0) dan hipotesa 

alternatif (Ha) 

H0 : β1, β2, β3, β4, β5, β6 , β7, β8, β9 = 0, artinya 

secara bersama-sama variabel bebas (X) tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat (Y). 
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Ha : β1, β2, β3, β4, β5, β6 , β7, β8, β9 ≠ 0, artinya 

secara bersama-sama variabel bebas (X) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat (Y). 

b. Kriteria pengujian 

H0 diterima apabila Fhitung  ≤  Ftabel 

H0 ditolak apabila Fhitung  >  Ftabel 

c. Level of Significant  

Sig < α (0,05) 

 

3.3.3 Uji t (Uji Parsial) 

Analisis uji - t dilakukan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel bebas secara 

individu berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji t 

merupakan metode pengujian hipotesis secara 

parsial atau individual terhadap koefisien regresi 

yaitu dengan membandingkan nilai statistik masing- 

masing koefisien regresi dengan nilai t tabel sesuai 

dengan tingkat signifikansi yang digunakan 

(Rahma, 2010).  

a. Menentukan hipotesa nol (H0) dan hipotesa 

alternatif (Ha) 

H0 : bi = 0, artinya tidak ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Ha : bi ≠ 0, artinya ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 
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b. Kriteria pengujian 

H0 diterima apabila t hitung ≤ t tabel / p-value > sig α 

H0 ditolak pabila t hitung > t tabel / p-value < sig α 

c. Level of Significant  

Sig < α (0,05) 

 

3.4 Batasan Istilah 

1. Jumlah permintaan daging ayam broiler adalah 

kuantitas daging ayam broiler yang yang dibeli 

oleh konsumen di pasar tradisional Bangunrejo, 

Tanjung Jaya, Sukanegara dan Sidomulyo dalam 1 

bulan. 

2. Tingkat kesukaan adalah penilaian terhadap 

konsumsi daging broiler yang diperoleh dari 

penetapan kriteria khusus sehingga dapat 

menentukan apakah responden sangat suka, suka, 

agak suka, kurang suka dan tidak suka terhadap 

daging broiler. 

3. Elastisitas harga adalah persentase perubahan 

permintaan daging broiler atau daging broiler 

akibat perubahan harga komoditas itu sendiri. 

4. Elastisitas pendapatan adalah persentase 

perubahan permintaan daging broiler  akibat 

perubahan pendapatan. 

5. Elastisitas harga silang adalah perbandingan antara 

perubahan volume permintaan barang yang di jual 

dengan perubahan harga barang lain (barang 

substitusi). 


