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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 

 Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Agustus 2017, 

dengan mengambil data sekunder yang tersedia di website resmi Biro Pusat Statistik 

dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian 

Republik Indonesia. 

3.2 Materi  

 

 Dalam penelitian ini materi yang digunakan adalah data sekunder yang telah 

dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, Kementrian Pertanian Republik Indonesia. 

Adapun data yang dikoleksi terdiri dari : 

1. Permintaan daging sapi (Y), adalah jumlah daging sapi yang dibeli konsumen 

dalam jumlah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Permintaan daging sapi 

di Indonesia akan diukur selama 30 tahun sebelumnya yaitu dari tahun 1985-

2016 dengan satuan ton/tahun. 

2. Populasi (X1), banyaknya sapi pedaging di Indonesia 1985 - 2016 (ekor). 

3. Produksi (X2), banyaknya daging sapi yang bisa dikonsumsi dari hasil 

pemotongan dengan pendekatan presentasi karkas dikalikan dengan jumlah 

populasi. 

4. Jumlah penduduk (X3), semua orang yang bertempat di Indonesia tahun 1985-

2016.  
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5. Pendapatan perkapita (X4), rata - rata pendapatan yang diperoleh penduduk 

Indonesia tahun 1985-2016. 

6. Harga daging sapi (X5), harga yang dibeli konsumen dari penjual daging sapi 

dari tahun 1985-2016 (Rp/kg). 

7. Harga subtitusi/harga daging ayam pedaging (X6), harga subtitusi atau harga 

selain daging sapi dari tahun 1985 - 2016 (Rp/kg). 

3.3 Metode penelitian 

 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu 

mengambil data sekunder dari publikasi-publikasi  yang ada di Biro Pusat Statistik dan 

Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. Data yang digunakan 30 tahun 

yaitu dari tahun 1985 hingga 2016.  

3.4 Analisis Data 

 

3.4.1 Analisis regresi berganda 

 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur keadaan naik turunnya 

nilai variabel dependen yang dipengaruhi oleh lebih dari dua variabel independen. 

Adapun formulasi dari regresi berganda adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b4X4 + b5X5+bX6 + e  

(Algifari, 2000). 

Keterangan :  

Y = Jumlah konsumsi daging sapi (ton/tahun) 

a = Konstanta/koefisien 

b = Koefisien regresi variabel bebas 

X1 = Populasi (ekor) 
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X2 = Produksi (ton) 

X3 = Jumlah penduduk (jiwa) 

X4 = Pendapatan perkapita (Rp) 

X5 = Harga daging sapi (Rp/kg) 

X6= Harga daging ayam pedaging (Rp/kg) 

e=Kesalahan 

3.4.2 Analisis Trend 

Analsis Trend digunakan untuk memprediksi permintaan daging sapi di 

Indonesia tahun 2017 - 2027 dengan menggunakan persamaan garis linier untuk 

mendapatkan garis trend, yang secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Dimana: 

Y = Permintaan daging sapi (variabel tidak bebas). 

a = Perpotongan sumbu Y di a (konstanta). 

b  = Kelandaian garis regresi. 

X = Tahun/waktu. 

Sumber: (Subagyo, 2007). 

3.5 Pelaksanaan 

3.5.1 Persiapan 

Persiapan yang dibutuhkan adalah: 

1. Pembuatan proposal penelitian.

2. Perbaikan/revisi proposal penelitian.

3. Pengambilan data secara skunder
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3.5.2 Koleksi Data 

 

Segala data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, 

yang berasal dari data yang dipublikasian oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Dirjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan. Data yang diambil yaitu data dari tahun 1985-2016. 

3.5.3 Analisis Data dan Pelaporan 

 

Data sekunder yang diperoleh dianalisis menggunakan Analisis regresi 

berganda untuk mengetahui pengaruh populasi, produksi, jumlah penduduk, 

pendapatan, harga daging sapi dan harga daging kambing terhadap permintaan daging 

sapi. Selain itu, analisis tren digunakan untuk memprediksi permintaan daging sapi di 

Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun mendatang. 

3.6 Jadwal Pelaksanaan 

No. Kegiatan 

Jadwal Pelaksanaan 

(Bulan) 

Maret April Mei Juni Juli 

1. Konsultasi dan 

penyusunan laporan. 

     

2. Perbaikan/revisi 

proposal penelitian. 

     

  3. Pelaksanaan penelitian. 

  

     

  4. Penulisan laporan dan 

konsultasi. 

     

 


