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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  Mei - Juni tahun  

2014  di  Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno  Kabupaten 

Jombang. Lokasi dipilih karena telah ditetapkan sebagai 

kawasan agribisnis peternakan sapi potong oleh Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang pada tahun 

2010. 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode deskriptif (survei) sebagai pendekatan dalam 

penelitian dalam rangka mengidentifikasi data faktual di Desa 

Mojojejer Kecamatan Mojowarno tentang kontribusi usaha 

ternak sapi potong terhadap pendapatan rumah tangga 

peternak di lokasi penelitian. Selain itu pendekatan survei 

merupakan penelitian yang mengambil sampel dari suatu 

populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok dalam menganalisis 

pendapatan dan karateristik peternak.     

Sampel dalam penelitian adalah peternak yang tersebar 

di Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno dan merupakan 

peternak tradisional yang tergabung dalam kelompok ternak 

“Madu Jaya”. Adapun jumlah peternak yang tergabung dalam 

kelompok tersebut berjumlah 35 peternak inti. Kecamatan 

Mojowarno sendiri memiliki populasi sapi potong berkisar 

6,24 % dari total populasi di Kabupaten Jombang. Informasi 

tersebut didapat dari sensus pertanian 2013.  
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Metode pengambilan sampel peternak dengan total 

sampling / sampel jenuh, yaitu mengamati seluruh peternak 

sapi potong anggota kelompok ternak “Madu Jaya”. Penelitian 

dengan metode sampel jenuh dilakukan untuk memperoleh 

data yang lengkap dan membuat generalisasi atau kesimpulan 

dengan kesalahan yang kecil (Sugiyono, 2011). Penelitian 

dilakukan berdasarkan kriteria peternak yang telah melakukan 

usaha peternakan sapi potong lebih dari 1 tahun. 

 

3.3 Jenis Data yang Digunakan 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data 

primer dan sekunder meliputi data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari peternak sapi potong sebagai responden melalui 

wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh gambaran tentang masukan, keluaran, serta 

besarnya kegiatan usaha peternakan sapi potong, kegiatan 

usaha ternak non sapi potong, kegiatan usaha tani, dan 

kegiatan diluar usaha tani dan usaha ternak. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh melalui melalui pustaka yang 

berhubungan dengan penelitian ataupun instansi terkait seperti 

Dinas Peternakan setempat, BPS, serta hasil penelitian yang 

sebelumnya telah dilakukan. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan di Desa Mojojejer 

Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang selama satu  

bulan. Dilakukan pembagian strata kepemilikan berdasarkan 

satuan ternak yang terdiri menjadi 3 strata kepemilikan. 
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Sudjana (1992), menjelaskan menggunakan distribusi 

frekuensi sehingga diperoleh kelas interval (P) yaitu : 

    
 

 
 

 

Keterangan :  

P = interval kelas 

I  = jumlah strata 

R = rentang interval (jumlah satuan ternak sapi potong terbesar 

dikurangi jumlah satuan ternak sapi potong terkecil) 

 

 Hasil penelitian menunjukkan : 

a. Jumlah satuan ternak paling banyak =  14,75 

satuan ternak 

b. Jumlah satuan ternak paling sedikit =  1,25 

satuan ternak 

c. Jumlah strata usaha   =   3 

    
          

 
 

      =  4,5  

 Strata yang diperoleh berdasarkan rumus diatas 

diperoleh klasifikasi data usaha ternak sapi potong sebgai 

berikut : 

a. Antara 1,25 – 5,75 satuan ternak dalam skala usaha 

kecil terdiri dari 22 peternak. 

b. Antara 5,76 – 10,25 satuan ternak dalam skala usaha 

sedang terdiri dari 11 peternak. 

c. Antara 10,26 – 14,75 satuan ternak dalam skala usaha 

besar terdiri dari 2 peternak. 
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3.5 Analisis Data 

Secara keseluruhan penelitian menggunakan analisis 

deskriptif untuk menggambarkan objek penelitian secara 

lengkap. Analisis ini meliputi gambaran kondisi usaha 

peternakan sapi potong di Desa Mojojejer Kecamatan 

Mojoagung Kabupaten Jombang, berupa deskripsi 

karakteristik peternak, tatalaksana usaha peternakan sapi 

potong, pendapatan peternak dari usaha ternak sapi potong, 

pendapatan usahatani selain usaha ternak sapi potong, 

pendapatan usaha ternak selain ternak sapi potong, pendapatan 

di luar usaha tani, pendapatan rumah tangga peternak, dan 

kontribusi pendapatan usaha ternak sapi potong terhadap 

pendapatan rumah tangga peternak. 

 

3.5.1 Pendapatan Usaha Ternak Sapi Potong 

 Pendapatan usaha ternak sapi potong diperoleh dari 

total  penerimaan usaha ternak sapi potong dikurangi 

dengan biaya tetap dan  biaya variabel yang dikeluarkan oleh 

peternak selama pemeliharaan sapi potong.  

 Untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh 

peternak dari usaha       peternakan sapi potong maka 

digunakan rumus analisa pendapatan : 

 

 

 Keterangan :  

 Pd    = Pendapatan Peternak Sapi 

         Potong (Rp/tahun) 

 TR (Total Revenue) = Nilai populasi  sapi  potong  

       akhir  tahun (Nilai sapi yang 

       ada + Nilai sapi yang telah 

Pd = TR – (FC + VC) 
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       dijual – Nilai Awal Ternak 

       (Rp/tahun)  

 FC (Fixed Cost)  = Biaya pemeliharaan bersifat 

        tetap (Penyusutan   

        kandang + transportasi + 

        peralatan kandang +  sewa 

        lahan) (Rp/tahun) 

 VC (Variable Cost) = Biaya   pemeliharaan   

        bersifat   tidak   tetap    

        (Pembelian bakalan + pakan 

        + kesehatan + listrik)  

                   (Rp/tahun)  

 

 

3.5.2 Pendapatan Rumah Tangga Peternak 

 Untuk mengetahui besarnya pendapatan rumah tangga 

peternak, dilakukan penjumlahan antara pendapatan dari usaha 

ternak sapi potong, pendapatan usaha tani selain usaha ternak 

sapi potong, dan pendapatan dari usaha lainnya. Persamaan 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

I = ∑P + ∑NP + ∑NU 

 Keterangan :  

 I = pendapatan rumah tangga peternak   

    (Rp/peternak/tahun) 

 P  = pendapatan usaha ternak sapi potong   

    (Rp/peternak/tahun) 

 NP = pendapatan usaha tani selain usaha ternak sapi 

       potong (Rp/keluarga/tahun) 

 NU = pendapatan diluar usaha tani (Rp/keluarga/tahun). 
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 Perhitungan pendapatan dari sumber lain selain usaha 

ternak sapi potong dilakukan sebagai berikut : 

 1. Pendapatan dari usaha tani selain usaha ternak sapi 

potong diperoleh dengan mengurangkan penerimaan total 

usaha dengan biaya yang dikeluarkan untuk selain usaha 

ternak sapi potong tersebut, 

 2. Pendapatan dari luar usaha tani, meliputi pendapatan 

dari pekerjaan lain yang dijalankan oleh peternak, seperti 

pegawai negeri sipil, guru, pedagang, dan lain 

sebagainnya. 

 

 

3.5.3 Kontribusi Pendapatan Usaha Ternak Sapi Potong 

terhadap   Pendapatan Rumah Tangga Peternak 

 Kontribusi pendapatan usaha ternak sapi potong 

terhadap pendapatan rumah tangga peternak dapat dihitung 

dengan menggunakan  persamaan : 

   
 

   
        

 Keterangan : 

K  = kontribusi pendapatan usahaternak sapi potong 

terhadap pendapatan    rumah tangga peternak 

(%) 

A = pendapatan bersih usaha ternak sapi potong  

    (Rp/tahun) 

B = pendapatan rumah tangga non peternakan sapi 

     potong (Rp/tahun) 

 



19 
 

3.5.4 Analisis Regresi Berganda  

 Analisis regresi berganda digunakan untuk 

mengetahui nilai pengaruh variabel (positif atau negatif) 

terhadap pendapatan peternak usaha  ternak sapi potong  

dengan menggunakan persamaan : 

Y= a+bX1+cX2+dX3+eX4+Di+e 

 Keterangan:  

 Y = pendapatan peternak sapi potong    

       (Rp/Tahun/Peternak) 

 a  = kostanta 

 b-i = koefisien regresi 

 X1 = pengalaman (Tahun) 

 X2 = umur (Tahun) 

 X3 = penguasaan lahan (Ha) 

 X4 = jumlah ternak (ST) 

 X4 = anggota keluarga (Jiwa) 

 Di = tujuan pemeliharaan (0 = pembibitan, 1 = campuran) 

 Di = skala usaha (0 = skala kecil, 1 = skala sedang, 2 =     

    skala besar) 

 e   = galat 

 

 

 3.5.5 Pengujian Model  

   Sarjono (2011) menjelaskan bahwa model 

regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika 

memenuhi asumsi klasik. Oleh karena itu, uji asumsi 

klasik dapat digunakan sebelum melakukan analisis 

regeresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji 

heterokedatisitas, uji multikorelasi, dan uji autokorelasi.  
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 a. Uji BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) 

1. Uji Normalitas  

  Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

normal atau tidaknya suatu ditribusi data. Pada 

dasarnya, uji normalitas adalah membandingkan 

antara data yang kita miliki dan data berditribusi 

normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang 

sama dengan data yang diperoleh. Uji normalitas 

menjadi hal yang penting karena salah satu syarat 

pengujian parametric-test (uji paremetik) adalah data 

harus memiliki distribusi normal (berdistribusi 

normal). 

 

2. Uji Heterokedatisitas 

Uji Heterokedasitas menujukkan  bahwa 

variasi varibel tidak sama untuk semua 

pengamatan/observasi. Jika variasi dari residual suatu 

pengamatan ke pangamatan lain tetap makan disebut 

homokedasitas. Model regresi yang baik adalah terjadi 

homokedasitas dalam model, atau dengan kata lain 

tidak terjadi heterokedatisitas. Ada beberapa cara 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedatisitas 

yaitu melihat scatterplot serta melalui uji gletjer, uji 

park dan uji white. Ada tidaknya heteroskedasitas 

ditentukan oleh nilai α dan β yaitu apabila nilai beta < 

0,05 maka terjadi homokedasaitas, dan apabila nilai 

beta > 0,05 maka terjadi heterokedasitas atau dapat 

dilihat t-hitung < t-tabel tidak terjadi heterokedatisitas 

(homokedatisitas) dan sebaliknya. 
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3. Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah hubungan di antara variabel bebas 

memiliki masalah multikorelasi (gejala multikorelasi) 

tau tidak. Multikolinearitas adalah korelasi yang 

sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada 

hubungan di antara varibel bebas. Uji multikorelasi 

perlu dilakukan jikan jumlah variabel independen 

(variabel bebas) lebih dari satu. Ada beberapa cara 

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas sebagai 

berikut 

a. Nilai R
2 

 yang dihasilkan oleh suatu estimasi 

model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi 

secara individual variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel terkait. 

b. Menganalisis korelasi di antara variabel 

bebas. Jika diantara varabel bebas ada korelasi 

yang cukup tinggi (lebih dari 0,90). Hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai 

VIF (variance-inflating factor). Jika VIF <10, 

tingkat kolonearitas dapat ditoleransi. 

 

4. Uji Autokorelasi  

 Menguji autokorelasi dalam suatu model 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel pengganggu pada periode tertentu 

dengan variabel sebelumnya. Untuk dat time series 

autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data yang 

sampelnya crossection jarang terjadi karena variabel 

pengganggu satu berbeda dengan yang lainnya. 
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Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai 

Durbin Watson dibandingkan dengan tabel Durbin 

Watson (dl dan du) kriteria jika du < d hitung < 4-du 

maka tidak terjadi autokorelasi. 

 

b. Uji Statistik 

1. Uji R
2 
(Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi adalah besaran yang 

dipakai untuk menunjukkan seberapa besar variasi 

dependen dijelaskan oleh variabel independen. 

Kegunaan dari koefisien determinasi sebagai 

berikut : 

 Untuk mengukur ketepatan suatu garis regresi 

yang diterapkan suatu kelompok data observasi. 

Apabila R
2 

semakin besar, maka semakin tepat 

garis regresinya dan sebaliknya jika R
2 

semakin 

kecil maka tidak tepat garis regresinya. 

 Untuk mengukur seberapa jauh variabel 

independen mampu menerangkan variabel 

dependen  

Nilai koefisien determinasi berkisar antara 

nol dan satu, jika nilai koefisien determinasi 

semakin mendekati satu berarti semakin besar 

keragaman hasil produksi dapat dijelaskan oleh 

faktor-faktor produksinya. Koefisien determinasi 

dirumuskan sebagai berikut : 
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                  Σ (Yi-Y) ...(3.2) 

                      Σ  (Yi-Y)2 

Nilai R
2
 adalah 0<R

2
<1, yang artinya 

 Bila R2 = 1, berarti besarnya 

pengaruh dari variabel bebas terhadap naik 

turunnya variabel terikat sebesar 100%, 

sehingga tidak ada faktor lain yang 

mempengaruhinya 

 Bila R2 = 0, berarti variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat 

 

  2. Uji F 

Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat 

apakah varibel bebas yang digunakan secara 

bersama-sama berpengaruh nyata pada variabel 

tak bebas atau signifikan atau tidak model dugaan 

yang digunakan untuk menduga model 

ekonometrika. Pengujian sebagai berikut : 

       Hipotesis : 

H0 : b1 = b2 = ....= b5 = 0 

H1: Paling sedikit ada satu bi ≠ 0

  

Uji statistik yang digunakan adalah uji F 

        R
2
(k 1)...................(3.3) 

     (1-R
2
) (n-k) 

  

Keterangan : 

R
2
 = koefisien determinasi 

k   = jumlah variabel bebas 

n   = jumlah sampel 
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Kriteria uji : 

F-hitung > F-tabel (k-1, n-k) maka tolak H0 

F-hitung < F-tabel (k-1, n-k) maka terima H0 

Jika tidak menggunakan tabel maka dapat 

dilihat dari nilai P dengan uji sebagai berikut : 

P-value < α, maka tolak H0 

P-value > α, maka terima H0 

Apabila F-hitung > F-tabel atau P-Value < α, 

maka secara bersama-sama variabel bebas dalam 

proses produksi mempunyai pengaruh yang nyata 

terhadap produksi. Sedangkan apabila F-hitung < 

F-tabel atau P-value > α maka secara bersama-

sama variabel bebas dalam proses produksi tidak 

berpengaruh secara nyata terhadap produksi 

 

 3. Uji t 

Tujuan pengujian ini adalah untuk 

mengetahui apakah koefisien regresi dari masing-

masing variabel bebas (X) yang dipakai secara 

terpisah berpengaruh nyata atau tidak terhadap 

variabel tidak bebas (Y). Pengujian secara 

statistik sebagai berikut : 

 Hipotesis : 

 H0 : bi = 0 

 H1 : bi ≠ 0 

Uji t dilakukan untuk mengetahui  

keberartian dari masing-masing  penduga 

parameter secara parsial, apakah koefisien parsial 

yang diperoleh  tersebut mempunyai pengaruh 

atau tidak dengan asumsi bahwa variabel  tidak 
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bebas lainnya konstan. Secara matematis 

dinyatakan berikut : 

                    bi_ .........................(3.4) 

           S(bi) 

Keterangan : 

 bi  : koefisien regresi 

 S (bi)  : standar eror dari bi 

 

Kriteria uji ini membandingkan antara nilai 

t-hitung dengan nilai t-tabel. Jika dari perhitungan 

diperoleh t-hitung > t-tabel, berarti variabel bebas 

secara individu berpengaruh nyata terhadap 

variabel terikat pada tingkat kepercayaan tertentu. 

Jika t-hitung < t-tabel, berarti variabel bebas 

secara individu tidak berpengaruh nyata terhadap 

variabel terikat pada tingkat kepercayaan tertentu. 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Peternak sampel adalah peternak yang mengusahakan 

ternak sapi potong skala rumah tangga yang mengikuti 

kelompok peternak di Desa Mojojejer, Kecamatan 

Mojowarno, Kabupaten  Jombang. 

2. Usaha ternak adalah kegiatan atau usaha dimana 

peternak dan keluarganya memelihara ternak yang 

bertujuan memperoleh hasil dan pendapatan. 

3. Sistem usaha ternak sapi potong adalah suatu sistem 

usaha yang terdiri dari komponen-komponen yang 

saling berkaitan terhadap usaha pemeliharaan sapi 

potong dimulai dari pengadaan bibit sampai dengan 

ternak dapat dipasarkan. 
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4. Usaha non ternak sapi potong adalah usaha utama 

yang dilakukan peternak diluar usahaternak sapi 

potong. 

5. Peternak sapi potong adalah individu yang 

mengusahakan sapi potong skala rumah tangga dari 

mulai anakan hingga dapat berproduksi. 

6. Skala usaha adalah pengelompokan jumlah ternak 

yang diusahakan oleh peternak sapi potong. 

7. Skala kecil adalah kelompok peternak sapi potong 

dengan kepemilikan ternak antara 1,25-5,75 satuan 

ternak. 

8. Skala sedang adalah kelompok peternak sapi potong 

dengan kepemilikan ternak antara 5,76-10,25 satuan 

ternak. 

9. Skala besar adalah kelompok peternak sapi potong 

dengan kepemilikan ternak antara 10,26-14,75 satuan 

ternak. 

10. Penerimaan sapi potong adalah seluruh penjualan 

pedet, sapi afkir, dan nilai tambah ternak. 

11. Penerimaan non sapi potong adalah seluruh 

penerimaan dari usaha tani selain sapi potong serta 

usaha-usaha lain diluar sapi potong. 

12. Total pendapatan keluarga adalah total pendapatan 

yang berasal dari usaha ternak sapi potong dan total 

pendapatan usaha yang dilakukan diluar usaha ternak 

sapi potong. 
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13. Pendapatan bersih adalah selisih antara total 

penerimaan dengan total biaya produksi dalam waktu 

tertentu. 

14. Kontribusi adalah seberapa besar sumbangan atau 

masukan yang diberikan dari hasil pendapatan usaha 

ternak sapi potong tersebut. 

15. Kontribusi pendapatan keluarga adalah seberapa besar 

sumbangan atau masukan pendapatan usaha ternak 

sapi potong terhadap pendapatan keluarga. 


