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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 

2017 di peternakan sapi perah rakyat Kecamatan Ngantang dan Kecamatan 

Kasembon Kabupaten Malang. Lokasi penelitian dilakukan dalam lingkup desa, 

yaitu Desa Jombok (Kecamatan Ngantang), Desa Bayem (Kecamatan Kasembon), 

dan Desa Wonoagung (Kecamatan Kasembon). Pemilihan lokasi penelitian 

dilakukan secara sengaja (purposive) bahwa daerah tersebut merupakan tempat 

target program yang dilakukan oleh PNM (Permodalan Nasional Madani) yang 

bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam melakukan pembinaan maupun 

pendampingan bagi para peternak yang mana daerah tersebut juga banyak sentra 

peternakan sapi perah rakyat yang sangat potensial dalam pengembangannya. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa responden dari 

peternak sapi perah rakyat yang merupakan anggota klaster peternakan sapi perah 

rakyat di Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kasembon Kabupaten 

Malang.Jumlah responden yang diambil sebanyak 35 peternak sapi perah. 

Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling yaitu pemilihan yang berdasarkan atas pertimbangan tertentu dengan 

tujuan memperoleh satuan sampling yang dikehendaki atau dengan kata lain 

pengambilan sampel secara sengaja (Setiawan, 2005). 

Kriteria responden didasarkan atas pertimbangan diantaranya adalah 

peternak yang menjadi nasabah PNM, peternak yang bukan nasabah PNM, 
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peternak yang mengikuti pelatihan dari PNM, peternak yang tidak mengikuti 

pelatihan dari PNM, peternak anggota koperasi, dan peternak bukan anggota 

koperasi. 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah survei.Metode survei ialah 

metode penelitian yang pengambilan sampelnya dilakukan dari suatu populasi dari 

suatu daerah atau tempat dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan 

data yang pokoknya. 

3.4 Pelaksanaan 

3.4.1 Persiapan 

 - Melakukan survei tempat penelitian 

 - Mempersiapkan dan menyusun kuisioner 

 3.4.2 Pengambilan Data 

 Pengambilan data pada penelitian ini diperoleh dari hasil survei 

klaster peternakan sapi perah rakyat di kecamatan Ngantang dan 

Kasembon.Data yang diperoleh merupakan data primer dan data 

sekunder.Data primer diperoleh dari pengamatan langsung atau 

observasi dan wawancara yang mengacu pada lembar kuisioner 

berdasarkan aspek-aspek penerapan Good Dairy Farming Practices 

(GDFP)..Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, dan 

hasil penelitian yang sesuai (relevan) dan berkenaan dengan topik 

penelitian. 

 Lembar kuisioner berisikan meliputi karakteristik peternak dan 

keterampilan aspek teknis peternak dalam mengelola usaha ternak sapi 
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perah.Karakteristik peternak yang diamati adalah umur, pengalaman 

dalam beternak, dan tingkat pendidikan peternak.Sedangkan aspek 

teknis meliputi aspek pembibitan dan reproduksi, aspek manajemen 

pakan dan air minum, aspek pengelolaan, aspek manajemen kandang 

dan peralatan, aspek manajemen kesehatan pada ternak. 

3.5 Metode Analisis Data 

 Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Analisis 

deskriptif adalah metode  statistika yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan data yang telah terkumpul dan 

telah diolah. Pengumpulan data menggunakan kuisioner yang dibentuk 

sedemikian rupa dengan bentuk scoring berdasarkan penilaian responden..Analisis 

deskriptif dilakukan dengan menggunakan tabulasi frekuensi pada Microsoft excel 

2007 dan dengan menggunakan software pengolah data yaitu SPSSStatistics 24 

untuk mendeskripsikan aspek-aspek teknis pemeliharaan sapi perah secara 

kuantitatif.  

Capaian manajemen pemeliharaan sapi perah pada masing-masing aspek 

GDFP dinilai dengan memberikan poin 4,3,2,1,dan 0 di setiap alternatif jawaban 

(Tabel 1) Deskriptif kuantitatif merupakan metode analisis yang memusatkan 

pada masalah-masalah aktual dan juga fenomena yang sedang terjadi sekarang 

dengan sebuah bentuk hasil penelitian berupa angka-angka (Inayah, 2017). 
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Tabel 3.1. Nilai Konversi Performa Peternak 

Nilai Rataan GDFP Nilai Mutu Keterangan 

0,00 – 0,50 E Sangat buruk 

0,51 – 1,00 D Buruk 

1,01 – 2,00 C Kurang Baik 

2,01 – 3,00 B Cukup 

3,01 – 4,00 A Baik 

Sumber : Anggraeni (2016) 

 

Faktor yang diamati: 

Karakteristik peternak: Faktor yang diamati pada karateristik peternak meliputi 

umur beternak, lama beternak, dan tingkat pendidikan peternak.  

Pembibitan dan reproduksi: Faktor yang diamati meliputicara seleksi ternak, 

cara kawin ternak, pengetahuan birahi pada peternak, umur beranak pertama, 

dikawinkan setelah beranak, dan calving interval atau jarak kelahiran 

Pakan dan air minum: Faktor yang diamati meliputi jumlah pemberian pakan, 

frekuensi pemberian pakan, cara pemberian pakan dan frekuensi pemberian air 

minum.  

Pengelolaan sapi: Faktor yang diamati meliputi waktu pembersihan sapi, cara 

pembersihan sapi, pembersihan kandang, cara pemerahan susu, penanganan pasca 

panen, pemeliharaan sapi pedet dan dara, pencatatan usaha, waktu pengeringan 

sapi yang bunting dan manajemen kotoran sapi.  
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Kandang dan peralatan: Faktor yang diamatimeliputi tata letak kandang, 

kontruksi kandang, drainase kandang, peralatan pemerahansusu, peralatan 

kandang dan tempat kotoran sapi.  

Kesehatan ternak: Faktor yang diamati meliputi pengetahuan penyakit, 

pencegahan penyakit dan pengobatan.  
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