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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan Februari – Mei 

2018, yang berlokasi di daerah Malang Raya, Jawa Timur. 

3.2 Materi  dan Alat 

3.2.1 Materi  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 orang pemilik 

dan penanggung jawab peternakan ayam pedaging  

3.2.2 Alat 

Peralatan yang digunakan untuk mengambil data dan menganalisis data 

pada penelitian ini terdiri dari kuesioner, dokumentasi seperti kamera dan 

transportasi. 

3.3 Batasan Variabel  

Sugiyono (2012) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi, kemudian 

dari hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Macam-macam variabel dalam 

penelitian dapat dibedakan menjadi variabel independen, variabel dependen, 

variabel moderator, dan variabel kontrol. Pada penelitian kali ini hanya 

menggunakan variabel independen dan variabel dependen. 
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1. Variabel independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

sebab timbulnya variabel independen (terikat). Variabel independen 

(bebas) dalam penelitian ini adalah : 

 X1 = Populasi Ternak  

 X2 = Harga  

 X3 = Frekuensi Pemberian  

2. Variabel dependen  

Variabel dependen  adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat 

karena adanya variabel independen (bebas). Variabel dependen pada 

penelitian kali ini adalah :   

 Y = Biaya yang Dikeluarkan  

3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok dan mengumpulkan data mengenai 

faktor–faktor yang berkaitan dengan  penelitian. 

3.5 Metode Analisis Data 

Tujuan metode analisis data adalah untuk menginterprestasikan dan 

menarik kesimpulan dari sejumlah data peneliti, sehingga hasil yang telah 

dianalisa dapat dimanfaatkan untuk bahan pembelajaran dan pengambilan 

keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif merupakan teknik mengumpulkan, 
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mengelola, menyederhanakan menyajikan dan menganalisis data agar dapat 

memberikan gambaran tentang suatu kejadian dengan observasi yang dinyatakan 

menggunakan angka. Pembahasan dalam penelitian ini mengarah pada hasil 

observasi yang berupa survei pada beberapa responden dengan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengukurnya untuk mendapatkan hasil. 

3.5.1 Uji Instrumen Penelitian 

 1. Uji Validitas 

Uji validitas menurut Ghozali (2009) digunakan untuk 

menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa 

yang akan diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

tidaknya suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian tersebut. Uji 

validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (correlated item-

total correlations) dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (f) = n-k 

dengan alpha 5%. Jika nilai r hitung > r tabel dan bernilai positif maka 

pertanyaan tersebut dikatakan valid. 

2. Uji Reabilitas 

 Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pengujian tetap konsisten 

setelah dlakukan secara berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi 

yang sama diukur dengan menggunakan uji reliabilitas. Metode yang 

sering digunakan dalam  program SPSS untuk uji reliabilitas adalah 

dengan menggunakan metode Cronbach Alpha (α). Suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpa ≥ 0,6. 
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3.5.2 Uji Model (Uji Asumsi Klasik) 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah normal atau 

tidaknya suatu distribusi data. Uji normalitas merupakan suatu 

pembanding antara data yang kita miliki dan data berdistribusi normal dari 

kuesioner yang disebarkan kepada responden. Salah satu persyaratan 

melakukan pengujian parametric-test (uji parametrik) adalah data harus 

memiliki distribusi normal (atau berdistribusi normal), maka uji normalitas 

merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. 

2. Uji Multikolinieritas 

Untuk melihat apakah ada keterkaitan antara hubungan yang 

sempurna antara variabel-variabel independen dan digunakan untuk 

menguji adanya korelasi antar variabel independen dilakukan dengan uji 

multikolinieritas. Variabel independen jika tidak terjadi korelasi, maka 

model tersebut adalah baik. Untuk mengetahui apakah model regresi 

tersebut terjadi multikolinieritas atau tidak adalah dengan cara melihat 

nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai  tolerance  

lebih kecil dari 0.1 dan nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi 

multikolinieritas. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
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tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model inilah yang diharapkan 

terjadi. Heterokedastisitas teradi apabila varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda (Ghozali, 2005). Model 

regresi yang baik adalah terjadi homokedastisitas dalam model, atau bisa 

di artikan dengan tidak terjadi heterokedastisitas. Beberapa cara yang 

dapat di lakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, 

yaitu dengan melihat scatterplot. 

3.5.3  Analisis Regresi Linier Berganda 

1. Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi (  ) pada dasarnya mengukur proporsi atau 

presentase total variasi dalam variabel terikat yang diterapkan oleh 

variabel bebas. Apabila menggunakan analisis regresi sederhana, maka 

menggunakan nila R Square. Akan tetapi jika yang digunakan adalah 

regresi berganda, maka menggunakan Adjusted R Square. 

2. Uji Kelayakan Model (uji F) 

Uji kelayakan model (uji F) pada dasarnya dilakukan untuk 

menunjukkan apakah variabel independen atau bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau 

terikat. Variabel independen dikatakan berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen apabila nilai probabilitas F statistic kurang 

dari 0,05%. 
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3. Uji Parsial (Uji T) 

Uji parsial (uji T) pada dasarnya dilakukan untuk pengaruh setiap 

variabel independen (parsial) terhadap variabel dependen. 

Membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom 

signifikasi pada masing-masing t hitung maka dilakukan dengan Uji 

parsial ini. 

  Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :   

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan disatukan 

secara langsung dari obyek penelitian dan berhubungan dengan sistem 

promosi suatu produk. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung 

dengan pemilik, manajer, bagian pemasaran, produksi produk jamu-

jamuan untuk ternak maupun toko/ritel peternakan di Malang 

Raya.Adapun data di peroleh dari pelanggan toko peternakan dan peternak 

sebagai data eksternal. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari kajian 

sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Data 

sekunder ini merupakan data yang memiliki masalah dalam penelitian dan 

digunakan sebagai data pelengkap untuk menunjang data primer dan 

melengkapi penulisan penelitian. Data diambil dari hasil laporan 
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penelitian terdahulu yang diperoleh dari jurnal, skipsi dan lain 

sebagainya. 

3.6 Teknik Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini metode pengambilan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer 

dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pemilik 

peternakan ayam pedaging berdasarkan pertanyaan yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya. 

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membuat daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Daftar 

pertanyaan ini disusun berdasarkan acuan indikator – indikator yang telah 

ditetapkan. Adapun yang menjadi responden penelitian ini adalah pemilik 

peternakan dan bagian yang mengerti tentang keuangan di peternakanan 

ayam pedaging. 

3. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data, yang dilakukan 

dengan pengamatan keadaan secara langsung terhadap objek penelitian. 

Sehingga penelitian dapat memperoleh data yang diperlukan. 




