
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 8 November – 28 November 2014. 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Panditan Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan.  

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan lokasi penelitian 

merupakan salah satu daerah dengan produksi susu tertinggi dan populasi sapi terbesar di 

Kecamatan Lumbang menurut data tahun 2013 (data tahun terakhir) dari potensi ternak di 

Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan. Produksi susu di Desa Panditan rata – rata 

mencapai 6.000 liter susu/hari dari data yang diperoleh dari Koperasi Umum Tani Ternak 

(KUTT) Suka Makmur Grati. Pertimbangan lain adalah Desa Panditan merupakan daerah 

yang sangat potensial untuk pengembangan ternak sapi perah karena berada di daerah 

pegunungan dengan ketinggian diatas 800 meter diatas permukaan air laut dan temperatur 

190C - 280 C. Apabila dilihat dari kondisi geografis maka lokasi tersebut tergolong ideal 

untuk pemeliharaan sapi perah. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan pengamatan terhadap 

populasi ternak sapi perah. Metode pengambilan sampel dengan metode purposivesampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber 

data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti 

menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2007). Responden pada 

penelitian ditentukan dengan mengamati peternak sapi perah di Desa Panditan yang menjadi 

anggota Koperasi Umum Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur Grati yang beranggotakan 367 

peternak dan kemudian dibagi dengan rumus penetapan sampel dan diperoleh sebanyak 40 

responden dengan ketentuan responden mempunyai minimal 2 ST dan merupakan anggota 

aktif dari Koperasi Umum Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur Grati. Pengambilan data 

menggunakan kuisioner, dan mendatangi responden secara langsung untuk melakukan tanya 

jawab. 

Penentuan sampel dilakukan dengan Multistage Sampling Method, yaitu 

pengambilan sampel dengan cara memisahkan elemen-elemen populasi dalam bentuk 

kelompok-kelompok yang disebut strata, kemudian mengalokasikan ukuran sampel yang 



ditentukan secara random ke seluruh strata (Sugiyono, 2010). Alur penentuan sampel 

dijelaskan pada Gambar 2.  

 

 Pengambilan sampel dipilih Kabupaten Pasuruan karena kabupaten ini merupakan sentra 

penghasil susu. Kecamatan Lumbang merupakan daerah penghasil susu di Kabupaten Pasuruan, 

tahap 1 dari Kecamatan Lumbang dicari desa  yang memiliki populasi ternak sapi perah terbesar. 

Pegambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Tahap 2 Penentuan responden 

dilanjutkan ke tingkat kelompok peternak, untuk tahap ini dilakukan dengan teknik Purposive 

sampling, penentuan responden sesuai dengan skala yang ditentukan peneliti.  Tahap 3 adalah 

tahap dimana pengambilan responden pada setiap peternak, pengambilan responden melalui 

rekomendasi kelompok tani yaitu peternak yang memenuhi syarat untuk dijadikan responden 

yaitu peternak yang beternak sapi perah memiliki minimal 2 ST yang merupakan anggota aktif di 

KUTT Suka Makmur Grati, pada tahap ini menggunakan teknik purposive sampling. Tahap 4 

adalah stratifikasi, yaitu penggolongan peternak bedasarkan jumlah satuan ternak yang dimiliki 

dan didapatkan sebanyak 3 skala. 

Rumus penetapan sampel dituliskan dengan rumus slovin: 

     𝐧 =
𝐍

𝐍 (𝐝)𝟐+𝟏 

Keterangan:  

 n  : jumlah sampel yang diteliti 

 N : populasi peternak sapi perah di Desa Panditan 

 d : presisi yang ditempatkan 10% yang merupakan tingkat penyimpangan dari 

    karateristik sampel terhadap populasi. 

 

 



𝐧 =
𝟑𝟔𝟕

𝟑𝟔𝟕(𝟎. 𝟏𝟓)𝟐 + 𝟏
 

     = 39,63 dibulatkan menjadi 40 responden 

Kriteria penentuan skala usaha adalah jumlah kepemilikan ternak yang diusahakan 

berdasarkan nilai satuan ternak. Sudjana (2002), menyatakan bahwa penentuan Fbatas 

distribusi frekuensi dengan panjang kelas adalah menentukan rentang yaitu kepemilikan 

terbesar dikurangi kepemilikan terkecil, kemudian dibagi panjang kelas.  

Pembagian skala usaha berdasarkan pada rumus (tahap penentuan rentang kelas) : 

    Interval =  
𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐠

𝐉𝐚𝐫𝐚𝐤 𝐊𝐞𝐥𝐚𝐬
 

Interval = 
𝟏𝟏,𝟕𝟓−𝟐

𝟑
 

Interval =  3,25 

Dari hasil diatas didapatkan pembagian skala usaha yaitu: 

1. Skala I   = 2 + 3,25 = 5,25 ST; jumlah satuan ternak antara 2 – 5,25 (25 peternak) 

2. Skala II  = 5,25 + 3,25 = 8,50 ST ; jumlah satuan ternak antara 5,26 – 8,50  (12 

peternak) 

3. Skala III = 8,50 + 3,25 = 11,75 ST ; jumlah satuan ternak antara 8,51 – 11,75 (3 

peternak) 

3.3 Analisis Data Penelitian 

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif,  kualitatif dan 

kuantitatif. Diantaranya adalah: 

1. Gambaran umum usaha ternak sapi perah 

 Kondisi usaha dan karakteristik petani ternak sapi perah. 

2. Pendapatan usaha sapi perah 

 Besarnya pendapatan rumah tangga peternak  sapi perah (ditinjau dari usaha 

pemeliharaan sapi perah) dapat dihitung dengan menggunakan analisa usaha tani yaitu 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

π  = TR – (FC + VC) 

Keterangan :  π   = Pendapatan usaha peternakan (RP/bulan) 

  TR   = Penerimaan (Rp/bulan) 

  FC  = Biaya tetap (Rp/bulan) 

  VC  = Biaya tidak tetap (Rp/bulan) 

Untuk mencari TR, FC dan VC menggunakan rumus : 

  TR =  (P . Q) + p + pr + nt 

    FC = AFC X Q 

      VC =  AVC  X Q 



Keterangan :  Q = Jumlah produksi.suu  (l/ bulan) 

   P =  Harga produk   (Rp/bulan) 

   AFC = Biaya tetap rata – rata  (Rp/bulan) 

 AVC = Biaya variabel rata – rata (Rp/bulan) 

 p = penjualan pedet   (Rp/bulan) 

 pr = penjualan sapi tak produktif (Rp/bulan) 

 nt = nilai tambah ternak  (Rp/bulan) 

3. Total pendapatan rumah tangga 

Menghitung total pendapatan rumah tangga peternak dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

I = ΣP + ΣNP 

Keterangan : I = Pendapatan rumah tangga    (Rp/bulan) 

P  = Pendapatan sektor peternakan   (Rp/bulan) 

NP  = Pendapatan di sektor luar peternakan  (Rp/bulan) 

Pendapatan sektor peternakan diperoleh dari produksi susu, penjualan ternak, 

dan nilai tambah ternak. 

4. Kontribusi usaha ternak sapi perah terhadap pendapatan rumah tangga 

 Dapat dihitung dengan rumus : 

K = 
𝑨

𝑨+𝑩
  x 100% 

Keterangan : K = rata – rata kontribusi pendapatan peternak  (%) 

A = rata – rata pendapatan peternak    (Rp/bulan) 

B = rata – rata pendapatan non peternak   (Rp/bulan) 

  

5. Regresi  berganda pendapatan peternak sapi perah 

Y = a + bX1 + bX2 + bX3 + bX4 + bX5 + bX6 + bX7 + bX8 + bX9 + bX10 + bX11 + 

bX12 + bX13 + bX14 + bX15 + bX16 + e 

Keterangan :  

Y  = Pendapatan peternak sapi perah  (Rp/farm/bulan) 

a   = Konstanta 

 X1 = Umur peternak    (tahun) 

 X2 = Penguasaan lahan   (ha) 

 X3 = Pendidikan peternak   (tahun) 

 X4 = Jumlah anggota keluarga  (Orang) 

X5 = Jumlah ternak    (Unit ternak) 

X6 = Lama beternak    (tahun) 

X7 = Penerimaan susu segar   (Rp/bulan/resp) 

X8 = Pendapatan non peternakan  (Rp/bulan/resp) 

X9  = Biaya pakan    (Rp/bulan/resp) 

X10 = Biaya obat    (Rp/bulan/resp) 



X11 = Penjualan sapi tak produktif  (Rp/bulan/resp) 

X12 = Penjualan pedet    (Rp/bulan/resp) 

X13 = Nilai tambah ternak   (Rp/bulan/resp) 

X14 = Skala usaha     (variabel dummy) 

X15 = Dependency ratio   (ternak/farm) 

X16 = Ternak Laktasi    (Rp/bulan/resp) 

3.4 Batasan Istilah 

 Untuk menyamakandan membatasi persepsi antara penulis dan pembaca sesuai dengan 

penelitian ini, maka dibuat batasan istilah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: 

1. Peternakan sapi perah merupakan suatu jenis usaha yang komoditasnya adalah sapi 

perah dengan susu sebagai produk utamanya 

2. Sapi perah sendiri merupakan binatang ternak yang dipelihara untuk diambil 

manfaatnya oleh manusia untuk menghasilkan susu. 

3. Biaya produksi adalah penjumlahan dari biaya tetap dengan biaya variabel. 

4. Biaya tetap (fexed cost) pada usaha peternakan sapi perah adalah biaya yang harus di 

tanggung oleh produsen dalam periode kerja tertentu (hari, minggu, bulan, tahun) 

dengan jumlah yang selalu tetap besarnya. 

5. Biaya tidak tetap (variable cost) pada usaha peternakan sapi perah adalah semua biaya 

yang besar kecilnya sangat berkaitan erat dengan volume produksi yang dihasilkan 

usaha. 

6. Kontribusi usaha peternakan sapi perah adalah perbandingan antara pendapatan yang 

didapatkan dari usaha peternakan sapi perah dengan pendapatan rumah tangga 

peternak dan dinyatakan dalam persen. 

7. Rumah tangga Peternak sapi perah adalah rumah tangga yang melakukan usaha 

peternakan sapi perah sebagai salah satu sumber pendapatan (sebagai sektor usaha 

sampingan maupun usaha pokok) selain usaha lain serta pendapatan disektor lain. 

8. Pendapatan usaha peternakan sapi perah adalah pendapatan yang berasal dari usaha 

peternakan sapi perah yang dihitung dalam kurun waktu satu tahun dan dinyatakan 

dalam rupiah. Pendapatan usaha peternakan sapi perah merupakan penerimaan tunai 

rumah tangga yang berasal dari usaha pemeliharaan sapi perah setelah dikurangi biaya 

produksi tanpa menghitung jumlah tenaga kerja keluarga, bunga pinjaman, dan 

pembayaran biaya pokok. 



9. Pendapatan non usaha peternakan sapi perah adalah pendapatan rumah tangga yang 

berasal dari selain usaha peternakan sapi perah, antara lain wiraswasta, petani, buruh 

dan tukang. 

10. Satuan unit ternak adalah kesetaraan perhitungan untuk menentukan beban kerja 

pengawasan, dimana 1 unit ternak setara dengan 1 ekor sapi/kerbau/kuda dewasa, 2 

ekor sapi/kerbau/kuda muda, 4 ekor sapi/kerbau/kuda anak. 

11. Perhitungan per bulan (biaya, penerimaan, pendapatan dan rugi/laba) yaitu dengan 

cara hasil pertahun di bagi 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


