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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai pengetahuan konsumen terhadap keamanan pangan produk 

daging ayam broiler di Pasar Mergan Malang. Pemilihan tempat penelitian ini 

dilakukan secara sengaja (Purposive) dengan pertimbangan bahwa Pasar Mergan 

merupakan pasar yang langsung ada produsen dan konsumen. Penelitian ini 

dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan yakni mulai dari bulan Mei 

hingga bulan Juli 2018.   

3.2 Metode Penentuan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Sampling 

Purposive adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penarikan 

sampel pada konsumen sebanyak 43 sampel dengan ketentuan ibu-ibu yang baru 

membeli ayam broiler. 

Sensus adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, 

kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang sangat kecil. Pengambilan sampel pada produsen dilakukan dengan 

cara sensus sebanyak 8 responden produsen yang ada di Pasar Mergan, Malang. 

Pengambilan data langsung turun lapang ke pasar dengan bertemu responden 

(Sugiyono, 2012:96). 
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3.3 Jenis Sumber, dan Metode Pengumpulan Data 

Pengertian data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu 

atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil 

pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data 

dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda 

(metode observasi). Penelitian ini yang termasuk sumber data primer adalah 

konsumen dan produsen ayam broiler di Pasar Mergan 

Kuisioner : penggunaan kuisioner adalah cara pengumpulan data dengan 

menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian terhadap objek yang akan diteliti 

Observasi : peneliti melakukan pengammatan secara langsung di daerah penelitian 

agar mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu 

penelitian. 

Wawancara : merupakan kegiatan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dengan pewawancara aga rmemperoleh infornasi 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Dokumentasi: adalah pengumpulan sejumlah dokumen yang diperrlukan sebagai 

bahan atau data informasi sesuai dengan masalah penelitian seperti gambar, dan  peta. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, 

catatan, atau laporan yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan 

yang tidak dipublikasikan. 
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3.4 Definisi Operasional Variabel 

.Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 

 

 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

Sanitasi  Sanitasi merupakan cara 

pencegahan penyakit dengan 

mengatur atau menghilangkan 

faktor-faktor lingkungan yang 

saling terkait dalam rantai 

perpindahan penyakit tersebut. 

(Anggraini and Yudhastuti 

2014) 

 

a. Sanitasi bangunan 

b. Sanitasi sarana 

c. Sanitasi perlengkapan 

d. Sanitasi ayam broiler 

Higienitas  Higien adalah suatu usaha 

pencegahan penyakit yang 

dititik beratkan pada usaha 

kesehatan perseorangan atau 

manusia beserta lingkungan 

tempat orang tersebut berada 

(Widyati, 2002). 

a. Kesehatan pemotong 

b. Kebersihan pemotong  

Kehalalan  Halal adalah sesuatu yang 

diperbolehkan oleh syariat 

untuk dilakukan, digunakan, 

atau diusahakan, karena telah 

terurai tali atau ikatan yang 

mencegahnya atau unsur yang 

membahayakannya dengan 

disertai perhatian cara 

memperolehnya, bukan dengan 

hasil muamalah yang dilarang 

(Ali 2016) 

a. Cara pemotongan ayam 
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3.5 Metode Analisa Data 

Data dan informasi yang diperoleh akan dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan 

analisis lebih lanjut. Analisis data yang digunakan pada penlitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif 

1. Analisis Deskriptif

Menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. Hasil analisa ini akan diuraikan dengan kalimat menurut jawaban 

responden. Perolehan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci. Berikut 

langkah analisis data menurut Sugiyono (2015). 

Jawaban analisis diskriptif berupa hasil persen dari data yang diambil melalui 

kuisioner responden. Angka dalam bentuk persen tersebut selanjutnya akan di uraikan 

melalui kalimat. Analisis diskriptif tidak bisa memberi kesimpulan akhir terhadap 

penelitian.  

Analisis diskriptif dilakukan secara intensif, peneliti berpartisipasi di lapangan 

lama untuk hasil yang mendetail. Hasil penelitian ditulis dengan hati-hati sesuai 

dengan apa yang terjadi di lapangan. Alat yang digunakan untuk meneliti 

menggunakan kuisioner dan melakukan observasi secara bertahap. 


