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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Indonesia, mulai dari bulan Januari 

sampai Maret 2017. Data penelitian yang diambil adalah data yang dipublikasikan 

secara sekunder di website Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kementerian Pertanian. 

3.2 Materi  

 Dalam penelitian ini materi yang digunakan adalah data yang telah 

dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian serta Instansi lain yang mendukung 

penelitian ini. 

Adapun data yang diambil terdiri dari : 

1. Produksi daging ayam pedaging di Indonesia tahun 1985-2015 (ton). 

2. Konsumsi daging ayam pedaging di Indonesia tahun 1985-2015 

(kg/kapita/th). 

3. Populasi ternak ayam pedaging di Indonesia tahun 1985-2015 (ekor). 

4. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1985-2015 (juta jiwa). 

5. Pendapatan penduduk per kapita di Indonesia 1985-2015 (US$). 

6. Harga daging ayam pedaging di Indonesia tahun 1985-2015 (Rp). 

7. Harga daging sapi di Indonesia tahun 1985-2015 (Rp). 

3.3 Metode 

 Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis 

linier berganda dengan mengambil data sekunder dari publikasi-publikasi  yang 
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ada di Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan,  Kementerian Pertanian serta Instansi lain yang mendukung penelitian ini. 

3.4 Batasan Variabel 

1. Produksi daging ayam pedaging adalah jumlah daging yang dapat 

dikonsumsi dari hasil pemotongan hewan dengan satuan berat (ton) per 

tahun. 

2. Konsumsi daging ayam pedaging di Indonesia tahun 1985-2015 

(kg/kap/th). 

3. Populasi ternak ayam pedaging adalah jumlah ayam pedaging di 

Indonesia (juta ekor) per tahun. 

4. Jumlah penduduk Indonesia adalah orang yang berdomisili di Indonesia 

dan terdata pada BPS. 

5. Pendapatan per kapita adalah rata-rata penghasilan yang diperoleh oleh 

setiap penduduk Indonesia setiap tahunnya. 

6. Harga Daging Ayam, harga yang dibeli konsumen dari penjual ayam 

pedaging (Rp/kg).  

7. Harga Subtitusi/harga daging sapi sebagai subtitusi selain harga daging 

ayam pedaging (data substitusi) dengan satuan (Rp/ekor). 

3.5 Analisis Linier Berganda 

 Analisis regresi adalah suatu metode sederhana untuk melakukan 

investisigasi tentang hubungan fungsional di antara beberapa variabel. Hubungan 

beberapa variabel tersebut diwujudkan dalam model matematis. Regresi dibagi 

menjadi dua bagian yaitu linear berganda dan linier sederhana (Nawari, 2010). 
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Dalam regresi berganda, persamaan regresi mempunyai lebih dari satu 

variabel independen. Untuk memberi simbol variabel independen yang terdapat 

dalam persamaan regresi berganda adalah dengan melanjutkan simbol yang 

digunakan pada regresi sederhana, yaitu dengan menambah tanda bilangan pada 

setiap variabel independen tersebut, dalam hal ini X1,X2,...,Xn (Algifari, 2009). 

Data yang dibutuhkan adalah produksi daging ayam pedaging (ton/th), 

konsumsi daging ayam pedaging (kg/kap/th), populasi ayam pedaging (juta 

ekor/th), jumlah penduduk (jiwa/th), pendapatan per kapita (US$/tahun), harga 

daging ayam pedaging (Rp/kg) dan harga daging sapi (Rp/kg). Kemudian  nilai 

parameter tersebut selanjutnya akan diduga, sehingga menggunakan model: 

Ŷ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+b5X5+b6X6 + μ 

Dimana : 

Ŷ =  Jumlah produksi daging ayam pedaging (ton/tahun) 

a = Konstanta/Koefisien (nilai Y
’
 apabila X1, X2.... Xn = 0) 

b1-b6 = Variabel Independen 

X1 = Konsumsi daging ayam pedaging (kg/kapita/tahun) 

X2 = Populasi ayam pedaging (juta ekor/tahun) 

X3 = Jumlah penduduk (jiwa/tahun) 

X4 = Pendapatan per kapita (US$/tahun) 

X5  = Harga daging ayam pedaging (Rp/Kg) 

X6 = Harga daging sapi (Rp/Kg) 

μ  = Kesalahan 
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Uji Statistik 

a) Uji Determinasi  (R
2
) 

Menurut Dillago (2011), Uji Koefisien Determinasi (R²) digunakan 

untuk mengukur proporsi atau presentase dari total variabel-variabel 

dependen Y yang dapat dijelaskan oleh model regresi, atau suatu ukuran 

kesesuaian yang digunakan untuk mengetahui ketetapan model (goodness 

of fit). 

b) Uji F (Uji Serempak) 

Uji F atau sering diartikan sebagai uji serempak bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) 

terhadap variabel terikat secara signifikan (Yusri, 2016). 

Jika F-hitung ≤ F-tabel, maka H₀  diterima dan H₁  ditolak 

Jika F-hitung ≥ F-tabel, maka H₀  ditolak dan H₁  diterima 

c) Uji T (Uji Parsial) 

Menurut Santoso (2005), Uji T digunakan untuk menguji 

signifikansi kostanta dan setiap variabel independen. Prosedur uji t adalah 

sebagai berikut: 

Jika t-hitung ≤ t-tabel, maka H₀  diterima dan H₁  ditolak. 

Jika t-hitung ≥ t-tabel, maka H₀  ditolak dan H₁  diterima. 
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3.6 Analisis Trend 

Analsis Trend digunakan untuk memprediksi penawaran daging ayam 

pedaging di Indonesia periode tahun 2017 sampai 2027 dengan menggunakan 

persamaan garis linier untuk mendapatkan garis trend, yang secara sistematis 

dapat ditulis sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Dimana: 

Y = Penawaran daging ayam 

a = Nilai trend pada tahun dasar tertentu 

b  = Besarnya pertambahan trend per tahun 

X = Unit tahun 

3.7 Pelaksanaan 

3.7.1 Persiapan 

Persiapan yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah: 

1. Pembuatan proposal penelitian. 

2. Perbaikan/revisi proposal penelitian. 

3. Pengambilan data secara sekunder. 

3.7.2 Pengambilan Data 

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu 

data gabungan runtut waktu (time series) dari tahun 1985 hingga 2015. Data 

sekunder ini diperoleh dari instansi dan Dinas terkait seperti Badan Pusat Statistik 

(BPS), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian 

Pertanian serta literatur-literartur yang mendukung penelitian. 
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3.7.3 Analisis Data dan Pelaporan 

Data yang sudah didapat akan dianalisis menggunakan Analisis Regresi 

Berganda untuk mengetahui pengaruh populasi, konsumsi ayam pedaging per 

kap/kg/th, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, harga daging ayam dan harga 

daging sapi terhadap penawaran daging ayam pedaging. Selain itu digunakan 

analisis trend untuk memprediksi penawaran daging ayam pedaging di Indonesia 

pada 10 tahun mendatang. 

3.8 Jadwal 

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada 

Tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3. Jadwal Kegiatan Penelitian. 

No. Kegiatan Bulan (2016/2017) 

Nov Des Jan Feb Mar Aprl Mei 

1. Konsultasi dan

penyusunan proposal

penelitian

3. Perbaikan/revisi proposal

penelitian

4. Pelaksanaan penelitian

5. Penulisan laporan dan

konsultasi


