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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian 

      Lokasi merupakan tempat berlangsungnya penelitian 

berlangsung. Pemilihan lokasi penelitian secara 

purpostive sampling, yaitu pemilihan lokasi berdasarkan 

tujuan penelitian bahwa perusahaan sapi potong yaitu 

UD. Brenggolo yang terletak di desa Sumberejo Kulon, 

kecamatan Ngunut dan CV. Sumber Jaya yang terletak di 

desa Tugu, kecamatan Rejotangan yang keduanya 

terletak di kabupaten Tulungagung merupakan dua 

peternakan yang belum diteliti sebelumnya. Pengambilan 

data dilakukan pada tanggal 9 September-9 Oktober 

2013. 

      Perusahaan peternakan sapi potong di kedua tempat 

tersebut adalah usaha peternakan sapi potong yang 

berada di daerah dataran rendah yang tengah mengalami 

perkembangan usaha tetapi belum pernah dilakukan 

analisis usaha sebelumnya. Berdasarakan pertimbangan 

dan tujuan penelitian, UD. Brenggolo dan CV. Sumber 

Jaya memberikan kemudahan dalam melakukan 

penelitian di perusahaannya tersebut. 

 

3.2 Metode Penelitian 

      Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

studi kasus, dengan kasus berupa perusahaan sapi potong. 

Wirartha (2005) menyatakan bahwa metode studi kasus 
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(case study) adalah penelitian tentang subyek penelitian 

yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dan 

keseluruhan personalitas. Studi kasus yang memusatkan 

diri secara intensif dan mendalam terhadap suatu obyek 

tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. 

 

3.3 Pengumpulan Data 

      Metode pengumpulan data dilakukan dilakukan 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Nashir, 

2003) 

1. Observasi langsung 

Pengumpulan data dengan observasi langsung 

adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan alat untuk keperluan tersebut. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

Tanya jawab sambil bertatap muka antara si 

pewancara dengan si responden dengan 

mengguakan kuisioner (panduan wawancara) 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara menyalin 

arsip-arsip atau dokumen dari perusahaan yang 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

      Data yang diperoleh dari pengumpulan data ini 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara atau pengisian kuisioner, 

data primer berupa data-data yang berkaitan dengan 
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analisis usaha ini. Pada penelitian ini data primer 

diperoleh dari peternak untuk mendapatkan informasi 

yang meliputi data keuangan berupa pemasukan dan 

pengeluaran, rincian biaya dan dokumen-dokumen 

keuangan lain yang mendukung. Sedangkan data 

sekunder didapat dari dari pengumpulan data tidak 

langsung dari sumber-sumber  lain misal buku ataupun 

dari surat kabar. 

 

3.4 Analisis Data 

      Penelitian ini menggunakan analisis data secara 

deskriptif, Wisadirana (2005) menyatakan bahwa analisis 

deskriptif merupakan penggunaan table-tabel dari angka-

angka yang tersedia misalnya dari pendapatan, 

penerimaan, modal, kemudian melakukan uraian-uraian 

serta perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus 

ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

memberikan gambaran realistis yang ditemukan dalam 

penelitian. Rumus-rumus yang digunakan adalah: 

1. a. Biaya total (Nirwana, 2004) 

TC= FC + VC 

Keterangan: 

TC : Total Cost (total biaya) 

FC : Fixed Cost (biaya tetap) 

VC : Variable Cost (biaya tidak tetap) 

b. Nilai Awal Ternak 

c. Nilai Akhir Ternak 
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2. a. Penerimaan Total (Nirwana, 2004) 

TR =Pq x Q 

Keterangan: 

TR : Total Revenue (total penerimaan) 

Pq : Price of Quantity (harga satuan) 

Q : Quantity (output) 

b. Nilai Ternak Akhir Ternak 

c. Nilai Awal Ternak  

3. Pendapatan (Nirwana, 2004) 

π=TR-TC 

keteranangan: 

π : Pendapatan (RP/bulan) 

TR : Total Penerimaan (RP/bulan) 

TC : Total Biaya (RP/bulan) 

4. Penyusutan 

Perhitungan penyusutan dengan menggunakan 

metode garis lurus (straight line method), 

yaitu pembagian nilai awal stelah dikurangi 

nilai akhir oleh waktu pemakaian 

(Prawirokusumo, 1990) 

D=Haw – Hak 

     WP 

Keteranangan: 

D  : depresiasi atau penyustan 

(Rp/tahun) 

HAw : nilai awal barang (Rp) 

HAk : nilai akhir barang (Rp) 

WP : waktu pakai (Tahun) 
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5. Break event point (BEP) (Prawirokusumo, 

1990) 

BEP Unit  =  Biaya Total 

   Harga Penjualan  

BEP Harga= Biaya Total 

   Total Produksi 

6. Rentabilitas Usaha (Nirwana, 2004) 

R = L x 100% 

      M 

Keterangan: 

R : Rentability (rentabilitas) 

L : Profit (laba bersih) 

M : Modal sendiri 

Kriteria prosentase rentabilitas usaha 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 
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3.5 Batasan Istilah 

 Biaya produksi merupakan biaya yang digunakan 

untuk proses produksi, biya produksi dibagi 

menjadi dua yaitu biaya tidak tetap dan biaya 

tetap 

 Penyusutan merupakan penurunan nilai faktor-

faktor produksi akibat penggunaan dalam proses 

produksi. Penyusutan dihitung dengan metode 

straight line yaitu nilai-nilai awal dikurangi nilai 

akhir oleh waktu pemakaian 

 Penerimaan merupakan hasil yang diperoleh dari 

penjualan hasil produksi, di dalam penelitian ini 

penerimaan hanya bersumber pada penjualan 

ternak penggemukan. 

 Keuntungan adalah selisih antara penerimaan 

dengan biaya produksi 

 BEP (Break Event Point) merupakan suatu 

keadaan dimana suatu usaha tidak mengalami 

untung maupun rugi atau disebut juga dengan titik 

impas 

 Rentabilitas merupakan kemampuan suatu usaha 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

 Usaha skala menengah adalah usaha peternakan 

yang dilakukan dengan intensif dan bukan 

peternakan rakyat 


