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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 
 

A. Lokasi  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten 

Pasuruan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) 

dengan pertimbangan bahwa di Desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten 

Pasuruan sebagian besar warganya bermatapencaharian sebagai peternak sapi 

perah. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan studi pustaka. Dengan 

pendekatan kuantitatif tujuannya untuk memperoleh penjelasan mengenai 

pengaruh, hubungan atau perbedaan atas variabel dari penelitian tersebut. 

Pendekatan kuantitatif digunakan karena dapat terukur dan menunjukkan suatu 

makna sehingga keabsahannya lebih mudah dibuktikan karena bersifat empiris 

atau metode yang digunkan bisa diamati oleh indra manusia dan dibantu oleh 

teknis kuantitatif yang baku (Khusnul Ashar, 2015). 

Nasir (1988: 11) studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku – buku, literatur – literatur, 

catatan – catatan dan laporan – laporan yang ada hubungannya dengan masalah 

yang dipecahkan.  
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C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian adalah petani susu sapi perah aktif  di Desa Gerbo 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yang berjumlah 576 orang, 

sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini 576 peternak sapi perah. Sampel 

dalam penelitian ini dengan berpedoman pada teori Arikunto (2006:112) 

“apabila subyeknya kurang dari seratus diambil semua”. Tetapi, jika jumlah 

subyek besar dapat diambil antara 10-15% atau 15-25%. Penelitian ini 

menggunakan 10% dari populasi yaitu 576 x 10% = 58 peternak sapi perah di 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Incidental Sampling 

(Sampling Insidental) adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan/ insidental bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 

cocok dengan sumber data (Sugiyono, 2013: 96). 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Digunakan untuk mengetahui konsep atas variable yang akan diteliti. Definisi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel dependent adalah variable yang terikat dan sebagai pihak 

yang diterangkan oleh variable bebas. Pada penelitian ini variable 

terikatnya adalah jumlah produksi susu di Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Pasuruan. Produksi susu dinyatakan dalam bentuk liter. 
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2. Variabel bebas (Independent Variabel) 

Variabel independent yaitu variabel bebas yang terdiri dari satu atau 

lebih variabel dan sebagai pihak yang menerangkan dari variabel terikat. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah dua variabel 

diantaranya: 

a. Jumlah Sapi Perah (X1) 
Sapi perah adalah sapi yang dikembangbiakan secara khusus karena 

kemampuannya dalam menghasilkan susu. Jumlah sapi perah yang 

digunakan oleh petani susu sapi dinyatakan dalam bentuk ekor. 

b. Jumlah Pakan (X2) 
Pakan adalah semua yang dimakan oleh ternak dan tidak mengganggu 

kesehatannya.  Pada umumnya pengertian pakan (feed) digunakan untuk 

hewan yang meliputi kuantitatif, kualitatif, kontinuitas, serta 

keseimbangan zat pakan yang terkandung didalamnya. (Anonim, 2009). 

Dalam pemberiannya pakan harus sesuai dengan kebutuhan ternak 

terseut.  Jumlah pakan yang digunakan oleh petani susu sapi  dinyatakan 

dalam bentuk rupiah.  

c. Tenaga Kerja (X3) 
Tenaga kerja adalah orang yang mampu menghasilkan pekerjaan guna 

menghasilkan barang / jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun mayarakat..  Jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh petani 

susu sapi dinyatakan dalam bentuk orang 
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E. Jenis Data dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi (pengamatan) dan 

wawancara langsung dengan para responden, dengan menggunakan kuisioner 

yang telah disiapkan sebelumnya.   

Data sekunder diperoleh dari Dinas Peternakan dan Ketahanan  Pangan 

Kabupaten Pasuruan, berupa data jumlah sapi perah, produksi susu sapi, petani 

susu sapi tahun 2011-2016. Selain itu juga diperoleh dari KUD Dadi Jaya, 

literatur dan internet yang mendukung dalam penelitian ini. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data baik angka maupun 

keterangan secara tertulis. Menurut Suharsini Arikunto (2006,158) metode 

dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi tentang 

hal-hal yang ada kaitannya dengan angka atau keterangan. Dalam penelitian 

ini metode dokumentasi berupa foto atau gambar petani susu sapi yang ada di 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu Sugiyono (2013: 231). Dalam penelitian ini wawancara 

dilakukan dengan para peternak sapi perah di Desa Gerbo Kecamatan 
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Purwodadi  Kabupaten Pasuruan untuk memperoleh data secara nyata dan 

langsung kepada petani susu sapi perah. 

G. Teknik Analisa Data 

1. Metode Analisis Linear Berganda 

Untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi susu 

sapi di Desa Gerbo digunakan analisis linier berganda. Menurut Suliyanto 

(2011 dalam Pramuja, 2015: 35), analisis regresi linear berganda adalah 

regesi linear jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi 

variabel tergantung atau terikat . Model regresi yang sering digunakan dalam 

sebuah penelitian adalah sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + u 

Dimana 

Y   = Produksi Susu (Liter)  

X1 = Jumlah Sapi Perah (Ekor) 

X2 = Jumlah Pakan (Rupiah) 

X3  = Tenaga Kerja (Orang) 

Log = Transformasi data kebentuk logaritma. 

u      = Variabel penggangu (error terms)  

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap 

hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengajuan 

asumsi klasik atas data yang akan di olah sebagai berikut : 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Imam Ghozali, 

2011: 160) 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas 

(independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai 

VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, maka dapat 

disimpulkan data bebas multikolinieritas. (Imam Ghozali 2011: 105-106) 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Imam Ghozali (2011: 139-143) Uji heterokedastisitas 

bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada 

beberapa cara dapat dilakukan untuk melakukan uji heterokedastisitas, 

yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, uji Harvey, dan uji white. 

d. Uji Autokorelasi 

Menurut Imam Ghozali (2011 : 110) Uji autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 
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t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi 

3. Uji Statistik 

A. Uji T-Statistik (Uji Signifikasi Parsial atau Individual) 

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2015: 228) uji signifikasi parsial 

atau individual digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas 

berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Nyata atau tidaknya 

pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikatnya juga 

bergantung pada hubungan variabel tersebut. Taraf nyata α yang 

digunakan adalah 5%. 

Untuk mengetahui apakah suatu variabel secara parsial berpengaruh 

nyata atau tidak digunakan uji t, sebagai berikut: 

H0 : B1 = 0                  H1 : B1 ≠ 0 

H0 : B2 = 0                  H1 : B2 ≠ 0 

Berarti : 

1) Ho = 0 ; berarti tidak ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

2) H1 ≠ 0 ; berarti ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Untuk memutuskan hipotesis mana yang 

diterima dan mana yang ditolak, maka pengujian dilakukan dengan 

cara membandingkan nilai t-hit dengan nilai t-tabel jika:   
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a) t-hit > t tabel ; maka Ho di tolak dan Ha diterima, yang berarti 

bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh positif 

terhadap variabel terikat adalah signifikan; 

b) t-hit < t tabel ; maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti 

pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat 

tidak signifikan. 

B. Uji F Statistik (Uji Signifikasi Serentak) 

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2015: 225) uji F dimaksudkan 

untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas (X1, X2, X3 … 

Xk dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku keragaman variabel 

terikat (Y) . uji ini juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua 

variabel bebas memiliki koefisien regresi sama dengan nol. Taraf nyata 

α yang digunakan adalah 5%. 

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 

H0 : B1 = B2 = 0 

H1 : B1≠ B2 ≠ 0 

berarti: 

1) Ho = 0 ; berarti tidak ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas 

secara serentak terhadap variabel terikat. 

2) Ha ≠ 0 ; berarti ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas secara 

serentak terhadap variabel terikat. 
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Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang 

ditolak, maka pengujian dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai t-hitung dengan nilai t-tabel jika:  

a) t-hit > t-tabel, maka Ho di tolak dan Ha diterima, yang berarti 

bahwa variabel bebas secara serentak berpengaruh positif terhadap 

variabel terikat adalah signifikan;  

b) t-hit < t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti 

pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat 

adalah tidak signifikan. 

C. Uji Koefesien Determinasi (R2) 

Menurut Imam Ghozali (2011: 97) Koefisien Determinasi (R2) pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan 

satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen 

4. Analisis Pendapatan 

Berapa besar pendapatan peternak sapi perah di Desa Gerbo Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Pasuruan. 

  π = TR-TC 
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 keterangan : 

π  = pendapatan (Rp) 

TR  = Total Penerimaan (Rp) 

TC  = Total Biaya (Rp) 

Dimana : TR = Produksi  x Harga (P.Q) 

TC  = biaya tetap + biaya  

Variabel (FC + VC) 

5. Efisiensi Biaya 

Bagaimana efisiensi biaya peternak sapi perah di Desa Gerbo Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Pasuruan. 

R/C ratio = TR/TC 

keterangan : 

R/C ratio  = Efisiensi Biaya 

TR  = Total Penerimaan (Rp) 

TC  = Total Biaya (Rp) 

Dimana : TR = Produksi  x Harga (P.Q) 

TC  = biaya tetap + biaya  

Kriteria pengambilan keputusan: 

Nilai R/C ratio > 1 maka tergolong efisien 

Nillai R/C ratio < 1 maka tergolong belum efisien 
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6. Break Event Point 

Rumus BEP 

BEP (Unit)  =
𝑇𝐹𝐶

𝑃1−𝑉𝐶1
 

BEP (Rupiah) = 𝑇𝐹𝐶

1−
𝑇𝑉𝐶

𝑇𝑅

 

keterangan : 

BEP = Break Event Point 

TVC = Total Variabel Cost 

TFC = Total Fix Cost 

P1 = Harga  

VC = Variabel Cost ( per unit) 

TR = Total Revenue 

Menghitung titik pulang pokok (BEP) atas dasar penjualan dalam rupiah 

memiliki kelebihan utama bahwa hal tersebut dapat digunakan untuk 

menentukan titik pengembalian atau pulang pokok  secara keseluruhan bagi 

perusahaan atau produsen yang menjual produksinya pada harga yang 

berbeda. (Abdullah, 2013 : 81) 

Manfaat dari analisis break event adalah : 

a. Untuk mengetahui hubungan antara kuantitas penjualan (produksi), 

harga jual, biaya produksi, dan biaya-biaya variabel maupun tetap, dan 

juga laba rugi. 

b. Untuk perencanaan terhadap laba atau profit planning. 
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c. Bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Bahan 

pertimbangan untuk keputusan perusahaan. Hal ini terkait jika 

penghasilan perusahaan tidak mampu menutup biaya-biaya tunainya 




