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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan di Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang yang dilaksanakan pada 01 Februari 2017 sampai 28 Februari 2017. 

Lokasi penentuan ditentukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa 

Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang salah satu sentral 

peternak itik petelur. 

3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah 30 peternak dari 98 peternak itik 

petelur di Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, metode 

yang digunakan dalam penelitian adalah survey. Metode pengambilan sampel 

menggunakan stratifikasi random sampling. Data yang digunakan adalah data 

yang telah dikelompokkan yaitu kelompok pertama adalah peternak yang 

mempunyai populasi 100 – 500, kedua yaitu populasi 501 – 1000, dan ketiga yaitu 

populasi 1001 – 1500. 

3.3. Metode Penelitian  

Penelitian menggunakan metode survei dengan pendekatan studi kasus pada 

usaha ternak itik petelur di Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang, yaitu penelitian mengambil sampel data dari suatu populasi melalui 

wawancara langsung terhadap responden dengan menggunakan kuisioner sebagai 

alat pengumpulan data. Variabel yang diamati adalah responden dalam melakukan 

pemeliharaan ternak itik sebagai penghasil telur yang akan dinilai sebagai suatu 

kelayakan usaha ternak. Variabel yang meliputi : 
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1. Segala jenis pengeluaran yaitu pembelian bibit itik siap telur (umur 6 

bulan), pembelian pakan selama satu periode, pembuatan kandang dan 

peralatan kandang, obat-obatan, listrik dan tenaga kerja. 

2. Segala jenis pendapatan atau penerimaan yang meliputi penjualan telur, 

penjualan itik afkir. 

3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan dalam penelitian meliputi keadaan, tingkat rentabilitas 

dan nilai Break Even Point usaha peternakan itik petelur rakyat diwilayah Desa 

Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. 

3.5. Analisis data 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada peternak sedangkan data 

sekunder diperoleh dari catatan milik Dinas Peternakan Malang. Data penelitian 

dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. 

1. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data kualitatif guna 

mengetahui keadaan usaha ternak itik petelur yang meluputi keadaan 

lokasi usaha ternak itik petelur dan karakteristik peternakan itik petelur. 

2. Analisis kuantitatif digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan 

berupa biaya produksi, penerimaan, pendapatan, rentabilitas dan BEP 

uasaha peternakan itik petelur. Adapun perhitungan diatas dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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a) Total biaya produksi adalah semua pengeluaran untuk proses 

produksi baik untuk biaya tetap maupun  biaya tidak tetap. 

Perhitungan total biaya produksi menggunakan rumus : 

TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

 TC = Total Cost (Rp/tahun) 

 TVC = Total Variabel Cost (Total biaya tetap/Periode) 

 TFC = Total Fixed Cost (Total biaya tidak tetap / 

periode). 

b) Penerimaan adalah hasil yang diterima peternak dari penjualan 

output. Perhitungan penerimaan menggunkan rumus : 

Total Penerimaan = Total Penerimaan dari jual telur + Total 

Penerimaan dari  Itik Afkir 

c) Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dengan total 

biaya yang dikeluarkan peternak. Perhitungan pendapatan 

menggunakan rumus : 

P = TR – TC 

Keterangan : 

 P = Pendapatan (Rp/th) 

 TR = Total Revenue (Rp/th) 

 TC = Total Cost (Rp/th) 

d) Rentabilitas adalah kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. Perhitungan rentabilitas (Riyanto, 

2002) menggunakan rumus Return On Invesment (ROI), Break 

Event Point (BEP), dan Benefit Cost Ratio (B/C): 
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1) Return On Invesment (ROI) 

  
 

  
 100%  

Keterangan : 

 R = Rentabilitas (%) 

 L = Laba (Rp/th) 

 MU = Modal Usaha (Rp) 

2) Analisis Break Event Point (BEP) 

Perhitungan nilai BEP menggunakan rumus : 

Q* = 
  

 
 

P* = 
  

 
 

Keterangan : 

Q = Total produksi telur (biji/produksi/tahun) 

Q* = Titik impas volume produksi (biji/produksi/tahun) 

P = Harga Jumlah (Rp/biji) 

P* = Titik impas harga (Rp/biji) 

TC = Total biaya (Rp/produksi/tahun) 

3) Benefit Cost Ratio (B/C) 

B/C = 
                  

           
 

3.6. Batasan Pengertian dan Konsep Pengukuran  

Beberapa pengertian dan ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Itik Petelur adalah ternak unggas yang dapat diandalkan sebagai sumber 

protein hewan, yaitu daging dan telur, yang memproduksi sebagai protein 

hewani bagi masyarakat. 

2. Usaha Ternak Itik adalah usaha yang berbasis sumber daya lokal. Artinya 

semua komponen yang diperlukan (lokasi, kandang itik, sistem 

pemeliharaan itik, skala usaha, bibit itik, pakan, produksi ternak itik, dan 

biaya produksi) dapat diperoleh dari daerah sendiri. 

3. Faktor Internal Peternakan Itik Petelur Skala Usaha meliputi : SDM, 

Tenaga Kerja, Modal Usaha, Penerimaan, dan Pendapatan. 

4. Rentabilitas perbandingan antara laba dengan aktiva modal yang 

menghasilkan laba tersebut. 

5. Return On Invesment (ROI) adalah salah satu rasio profitabilitas yang 

dimaksudkan dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk 

operasinya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. 

6. Break Event Point (BEP) adalah suatu keadaan dimana suatu perusahaan 

mengalami kerugian dan tidak memperoleh keuntungan. 

7. Benefit Cost Ratio (B/C) adalah perbandingan antara tingkat keuntungan 

yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan. 


