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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif, dimana peneliti ini data yang diperoleh dalam bentuk angka 

dianalisis kemudian dipaparkan, digambarkan yang disesuaikan dengan 

kenyataan dilapangan, untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menarik 

kesimpulan. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta 

tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya, juga memberikan gambaran 

situasi kejadian atau memberikan hubungan antara fenomera, pengujian 

hipotesis-hipotesis, membuat prediksi dan implikasi suatu masalah yang ingin 

dipecahkan. 

B. Lokasi Penelitian 

Daerah penelitian ditentukan berdasarkan metode secara sengaja 

(purposovie method). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pujonlor Kecamatan 

Pujon Kabupaten Malang. Dasar pertimbangan ditentukannya lokasi tersebut 

sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

merupakan daerah yang sesuai dengan komoditas susu sapi. Selain itu Desa 

Pujonlor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang merupakan daerah yang 

memiliki potensi untuk berternak sapi perah di Desa Pujonlor Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data diperlukan untuk mendapatkan data atau informal yang 

berhubungan dengan focus penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari obyek yang 

diteliti. Data primer diperoleh melalui serangkaian wawancara dan memberi 

kuesioner kepada responden. Sumber data ini diperoleh dari penelitian 

lapang dengan menggunakan kuesioner kepada para peternak anggota 

Koperasi Susu SAE Pujon di Desa Pujon lor, Kecamatan Pujon Kabupaten 

Malang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya 

oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang ada pada instansi 

yang bersangkutan dengan penelitian, disamping dari buku, internet serta 

dari media publikasi lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

data sekunder yang berasal dari Koperasi Susu SAE Pujon. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, adalah sebagai berikut : 
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1. Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan Tanya-jawab kepada 

Peternak Sapi Perah yang ada di Desa Pujonlor, Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang. Wawancara ini ditujukan untuk lebih mendapat 

informasi yang lebih akurat dan mendalam. 

2. Kuesioner 

Pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang 

disusun untuk diisi oleh responden. 

3. Dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencata dan 

mengumpulkan dokumen berupa arsip-arsip dan catatan lain baik dari buku 

literature, jurnal dan internet yang berhubungan dengan data yang 

diperlukan dalam penelitian. 

E. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyanto (2004:14) populasi adalah keseluruhan dari objek 

penelitian, dan berupa karakteristik nilai-nilai, jumlah, maupun jenisnya. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2006:89) yang dimaksud dengan populasi 

adalah generalisasi yang terdiri dari objek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya adalah 
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438 peternak sapi perah di Desa Pujonlor Kecamatan Pujon Kabupaten 

Malang. 

2. Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

simple random sampling yakni responden yang digunakan memilih secara 

acak (random) dari semua peternak sapi perah. Dan diambil sampel 10% 

dari jumlah populasi yaitu  sebanyak 44 peternak sapi perah yang berasal 

dari Desa Pujon Lor. Jumlah tersebut diharap telah mencukupi, mengingat 

populasinya yang homogen. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Rumus Pendapatan Bersih 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara responden dilapangan 

diolah dan ditabulasi. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis pendapatan dan diolah dengan model pendekatan regresi 

linier berganda dan dijelaskan secara metode deskriptif. 

Adapun untuk menghitung pendapatan dari kegiatan beternak sapi 

perah, dapat dihitung dengan rumus : 

Pd = TR – TC 

Keterangan : 

Pd : adalah total pendapatan atau keuntungan yang diperoleh 

peternak sapi perah (rupiah). 

TR : adalah total revenue atau penerimaan yang diperoleh peternak 

sapi perah (rupiah). 
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TC : adalah biaya yang dikeluarkan sapi perah (rupiah). 

Jumlah pendapatan ditabulasi secara sederhana, yaitu dengan 

menghitung pendapatan peternak pada usaha beternak sapi perah terhadap 

pendapatan keluarga di daerah penelitian. 

2. Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, maka untuk melihat faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan dapat dilihat dengan menggunakan 

Model pendekatan teknik ekonometri dengan menggunakan analisis regresi 

linear berganda dengan model penduga sebagai berikut : 

Log(Ý) = a + log (   ) + log (   ) + log (   ) + e 

Keterangan : 

Ý  = Pendapatan Peternak (rupiah) 

a  = Koefisien Intercept (konstanta) 

    = Jumlah Ternak Sapi Perah 

    = Pengalaman Berternak 

    = Pakan Konsetrat 

e  = Variabel lain yang tidak diteliti 

3. Uji Signifikasn Simultan (Uji – F) 

Uji-F ii digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang 

ada di dalam model regresi berganda mempunyai pengaruh secara 

bersamaan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini 

mempunyai kriteria dalam pengambilan keputusannya yaitu 
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membandingkan nilai F hasil perhitungan (       ) dengan F menurut table 

(      ) , apabila         lebih besar dari        maka    ditolak dan    

diterima. 

4. Uji Signifikan Parsial (Uji – t) 

Uji-t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk menguji 

hipotesis ini mempunyai kriteria dalam pengambilan keputusannya yaitu 

membandingkan nilai statistic t dengan statistic kritik menurut tabel. 

Apabila nilai statistic t hasil perhitungan (       ) lebih tinggi nilai t 

menurut table (      ), kita menerima hipotesis alternative (Ha) yang 

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen. 

5. Uji Koefisien Determinasi ((  ) 

Koefisien determinasi (  ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 

2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. 

    : 0 (nol) berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

    : mendekati 0 (nol) lemahnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 
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    : mendekati 1 (satu) berarti kuatnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

G. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka diperlukan adanya 

batasan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini variabel yang 

ditentukan adalah sebagai berikut : 

1. Pendapatan Peternak (Y) 

Variabel pendapatan yang dimaksud adalah besarnya pendapatan bersih 

yang berasal dari banyaknya produksi susu sapi kemudian dikurangi biaya 

produksi sapi perah. 

2. Jumlah Ternak (X1) 

Adalah banyaknya jumlah ternak yang dipelihara oleh peternak. (satuan 

ternak). 

3. Pengalaman Berternak (X2) 

Adalah lamanya periode atau jenjang waktu yang ditempuh peternak selama 

memelihara sapi perah yang dinyatakan dalam satuan tahun. 

4. Pakan Konsetrat (X3) 

Adalah jumlah pakan konsetrat yang dikeluarkan peternak sapi perah. 


