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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1.1 Metode Dasar Penelitian  

Metode dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain 

(Sugiyono, 2008). 

1.2 Metode Penentuan Dasar Daerah Penelitian  

 Metode penentuan daerah penelitian dilakukan dengan sengaja (purposive) 

yaitu berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan 

penelitian (Sugiyono, 2008). Daerah penelitian yang dipilih adalah Indonesia. 

Karena Indonesia memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan usaha 

peternakan telur ayam. Berdasarkan pertimbangan ketidak seimbangan antara 

jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah populasi ayam petelur yang ada di 

Indonesia, sehingga menyebabkan tingginya permintaan telur di Indonesia. 

1.3 Jenis Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang dicatat 

secara sistematis dan dikutip secara langsung dari instatnsi pemerintah atau 

lembaga lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data 

sekunder yang digunakan meliputi harga telur ayam ras, harga daging,  

pendapatan perkapita, dan jumlah penduduk di Indonesia (1985- 2015). Data ini 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, outlook telur ayam 2015.  
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3.4 Teknik pengambilan Data 

 Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara : 

1. Pengumpulan data 

   Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pencatatan, yaitu dengan cara mencatat data yang ada pada buku 

panduan online statistik atau di berbagai instansi atau lembaga yang terkait 

dengan penelitian ini. 

2. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder dengan menggunakan data time series selama kurun waktu 30 tahun 

(mulai dari tahun 1985 sampai dengan 2015). Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi harga telur ayam ras, harga telur bukan ayam 

ras, harga daging ayam ras, harga beras, jumlah penduduk,dan pendapatan 

perkapita.   

3.5 Metode Analisis Data  

1. Analisis permintaan Telur ayam ras dengan faktor – faktor yang 

mempengaruhinya. 

 Metode analisis yang digunakan untuk mengetauhi fungsi permintaan 

adalah metode linear berganda, bentuk fungsi tersebut adalah linear sehingga 

untuk mempermudah proses penafsiran fungsi permintan dapat ditransformasikan 

ke dalam bentuk logaritma natural sehingga berbentuk :  

LnQdt = ln b0 + b1 ln X1 + b2 ln X2 + b3 ln X3 + b4 ln X4 +  e 
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 Keterangan :  

  LnQd : Permintaan telur ayam ras ( kg/tahun ) 

  ln b0 : Konstanta 

  b1..b7 : Koefisien regresi  

  ln X1 : Harga telur ayam ras ( Rp/Kg) 

  ln X2 : Harga daging ayam(Rp) 

  ln X3 : Pendapatan per kapita (Rp) 

  ln X4 : jumlah penduduk (jiwa) 

  e : faktor lain  

(Sugiarto & Harijono, 2000) 

Untuk  dapat diperoleh hasil regresi terbaik, maka harus memenuhi kriteria 

statistik sebagai berikut :  

a. Uji R
2
 adjusted (   ̅̅̅̅ ) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya populasi pengaruh variabel. 

Variabel bebas terhadap permintaan telur ayam ras di Indonesia. Nilai   ̅̅̅̅  ini 

mempunya kisaran anatara 0 sampai 1. Nilai   ̅̅̅̅   semakin mendekati 1 maka 

regresi tersebut semakin baik (semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas) dan semakin mendekati 0 maka variabel bebas secara 

keseluruhan semakin kurang dapat menjelaskan variabel tidak bebas. 

Formulasinya sebagai berikut:  

  ̅̅̅̅ =   (    )
   

   

 

Keterangan : 

  ̅̅̅̅  : koefisien regresi  
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R
2 

: koefisien determinasi  

N  : jumlah data 

K  : jumlah variabel  

(Sugiarto & Harijono, 2000) 

b. Uji F 

  Untuk menegtahui apakah variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas, maka dilakukan uji F dengan 

tingkat signifikansi (α) tertentu, (α = 10%). Penggunaan rumus sebagia berikut : 

            
   (   )⁄

   (   )⁄    
         (         ) 

Keteranagan :  

 RSS   :Jumlah kuadrat regresi   

 ESS : Jumlah kuadrat Eror 

 k   : Jumlah variabel bebas 

 N   : Jumlah data 

(Sugiarto & Harijono, 2000) 

Hipotesis yang hendak diuji: 

 H0  :Koefisien regresi tidak signifikan 

 Ha : Koefisien regresi signifikan  

 

 

Kriteria pengambilan keputusan : 

1. Jika nilai signifikan > α maka, Ho diterima sedangkan Ha ditolak, 

artinya semua variabel bebas yang digunakan sebagai penduga secra 
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bersama - sama tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat permintaan 

telur ayam ras di Indonesia. 

2. Jika nilai signifikan < α, maka Ho ditolak sedangkan Ha diterima, 

artinya semua variabel bebas yang digunakan sebagai penduga 

secara bersam sama berpengaruh nyata terhadap tingkat permintaan 

telur ayam ras di Indonesia.  

c. Uji t 

 Menurut Sugiarto & Harijono (2000) untuk mengetahui apakah variabel 

bebas secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas secara 

individu berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas dilakukan uji t pada 

tingkat signfikan (α) teretentu (variabel α=10%), dengan rumus sebagi berikut: 

   
       

  

  (  )

          *(      )⁄ +     (  )   √    (  ) 

Keterangan :  

Bi     : Koefisien regresi variabel bebas ke i 

Se ( bi)  : Standart eroer Koefisien regresi variabel bebas ke i 

K     : jumlah variabel bebas  

N     : Jumlah data  

Hipotesis yang hendak diuji  

Ho    : bi = 0 

Ha     : bi ≠ 0 

Kriteria pengembilan  keputusan : 
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1) Jika nilai signifikan > α, maka Ho diterima dan H ditolak berarti, berarti 

variabel bebas yang digunakan sebagai penduga secara parsial 

berpengaruh nyata terhadap permintan telur ayam ras di Indonesia . 

2)  Jika nilai signifikan ≤ α, maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti variabel 

bebas yang digunakan sebagai penduga secara parsial berpengaruh nyata 

terhadap pemintaan telur ayam ras di Indonesia. 

2. Elastisita permintaan  

Untuk mengetahui tingkat kepekaan variabel terhadap permintaan telur 

ayam ras dilakukan dengan cara mencari nilai elastisitas harga, elastisitas 

pendapatan dan elastisitas silang. 

a. Elastisitas Harga 

 Pada elastisitas permintaan terhadap harga, variabel yang menyebabkan 

perubahan jumlah yang diminta adalah harga telur ayam ras itu sendiri.  

Kriteria elastisita permintaan terhadap harga: 

Elastisitas Istilah Elastisitas  

Eh = 0 Inelastisitas sempurna  

0 < Eh < ∞ Inelastis  

Eh = 1 Elastisitas satu 

1< Eh < ∞ Elastisitas 

Eh = ∞ Elastisitas mutlak atau 

sempurna  

Sumber : Lipsey et al, 1995 

b. Elastisitas Pendapatan 
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 Pada elastisitas permintaan terhadap pendapatan, variabel yang 

menyebabkan perrubahan jumlah yang diminta adalah pendapatan. 

Kriteria Elatisitas permintaan terhadap pendapatan  

Elastisitas Istilah Elastisitas  

Ep positif Barang normal  

Ep > 1 Barang elastisitas 

0 < Ep < 1 Barang inelastisitas 

Ed negative  Barang interior 

Sumber : Lipsey et al, 1995 

c. Elastisitas Silang  

Pada elastisitas permintaan silang, variabel yang menyebabkan perubahan 

jumlah yang diminta adalah harga telur itik, harga daging ayam ras, harga beras. 

Kriteria Elastisitas permintaan silang  

Elastisitas Istilah Elastisitas 

Es Positif Barang subtitusi 

Es Negatif Barang Komplementer 

Es = 0 Barang 

Sumber: Lipsey et al,1995 

 

2. Proyeksi Permintaan Telur Ayam Ras  

Untuk mengetahui proyeksi permintaan telur ayam ras di masa yang akan 

datang digunakan beberapa metode yang melibatkan unsur waktu. Salah satunya 

adalah Metode Jumlah Kuadrat Terkecil (Metode Least Square) metode ini 

digunakan untuk melihat trend dari data deret waktu, metode ini dinilai lebih 
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evisien dibandingkan dengan metode laiannya. Model Trend Linier deret waktu 

dapat ditentutakn sebagai berikut:       

  ̂

Keterangan : 

Ŷt : nilai ramalan pada waktu ke t. 

a  :    ̅       ̅

b : 

(Sugiarto & Harijono, 2000). 


