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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Pandesari Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang. Dengan alasan bahwa di Kecamatan Pujon banyak 

masyarakat yang beternak sapi perah. Selain itu karena di Desa Pandesari 

pekerjaan utama masyarakat adalah sebagai petani namun masyarakat 

yang berprofesi sebagai peternak cukup banyak karena usaha turun 

temurun dan juga untuk menambah pendapatan. 

 

B.  Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

metode studi kasus. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang 

mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui 

angket atau interview supaya nantinya dapat menggambarkan berbagai 

aspek dari populasi (Faenkel dan Wallen, 1990) 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif dimana data kuantitatif yaitu data yang berupa angka 

mengenai gambaran peternak sapi perah di Desa Pandesari 

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang meliputi data monografi desa, 

data kelompok peternak sapi perah serta pendapatan peternak sapi 
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perah Data primer yang didapatkan kemudian diubah dalam bentuk 

log sebelum diolah ke dalam SPSS. 

2. Sumber Data 

Guna melengkapi data dalam penelitian ini perlu didukung 

adanya data yang lengkap serta akurat. Dalam mendapatkan data 

yang diinginkan maka peneliti memperoleh data-data tersebut 

melalui data primer dimana data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari sumbernya secara perorangan seperti 

pengisian angket atau kuisioner maupun melalui wawancara yang 

dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan 

sumber data primer adalah jawaban dari para peternak sapi perah di 

Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Library Research 

Library research merupakan pengumpulan data yang dilakukan 

penulis dengan mencari literatur atau referensi yang tersedia sesuai 

dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Hal ini digunakan 

sebagai landasan teori dan pembahasan permasalahan dalam penelitian 

ini 

2. Field Research 

Field Research merupakan penelitian langsung yang dilakukan 

di lapangan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek 

penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam field research melalui kuisioner yaitu sejumlah 
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pertanyaan secara tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi yang ingin di cari dari responden yang telah dipilih di 

Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian 

seorang peneliti dalam waktu dan ruang lingkup yang telah ditentukan 

( Margono,2004).Dalam peelitian ini yang menjadi populasi adalah 

para peternak sapi perah di desa Pandesari Kecamatn Pujon 

Kabupaten Malang sebanyak 120 peternak 

2. Sampel 

Sampel secara sederhana dapat diartikan sebagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki populasi. Dalam penelitian ini jumlah 

sampel yang diambil menggunakan rumus slovin:  

    n = 
 

     
 

    n = 
   

             
 

    n = 
   

              
 

    n = 
   

     
 

    n = 
   

   
 

    n = 92 
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 n = Jumlah sampel minimal 

 N  = Populasi 

 e = Error margin (0,05) 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yatu 

menggunakan simple random sampling. Yaitu dimana pengambilan 

sampel ini dilakukan secara acak sederhana sehingga peternak sapi 

perah di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

dijadikan obyek yang cirinya akan diteliti. 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

1. Pendapatan peternak sapi perah di Desa Pandesari Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang (Y) 

Yaitu jumlah penghasilan yang diperoleh seorang peternak setiap 

bulannya tanpa tambahan dari penghasilan anggota keluarga yang 

lain. Artinya pendapatan atau penghasilan tersebut murni dari hasil 

beternak susu sapi perah 

2. Cost (    

Yaitu biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh peternak. 

Biaya variabel meliputi biaya obat-obatan dan biaya pakan, upah 

tenaga kerja. Serta biaya tetap meliputi biaya sewa lahan. 

3. Hasil Produksi (     

Yaitu jumlah banyaknya susu sapi yang dihasilkan. Dalam hal ini 

satuan yang digunakan adalah liter. 

4. Lama Usaha (    

Yaitu lamanya seseorang berprofesi sebagai peternak susu sapi perah. 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda 

a. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mencari 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Data 

primer yang didapatkan kemudian diubah dalam bentuk log. 

Rumus yang digunakan yaitu: 

Y = a +       +       +      + e 

Dimana: 

Y  = Pendapatan peternak sapi perah di Desa  

Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

(Rp) 

a  = Konstanta 

  ...   = Koefisien Regresi 

    = Cost (Rp) 

    = Hasil Produksi (Liter) 

    = Lama Usaha (Tahun) 

e  = Standart Error 

Untuk memulai melakukan perhitungan model analisis linier 

berganda maka digunakan program SPSS atau Statistical Product 

and Service Solutions. 

b. Uji Hipotesis 

1.) f-test (Uji f) 

Dalam uji f bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara 

bersama-sama antara variabel independent yang meliputi 



25 
 

 

tingkat pendidikan, pengalaman, biaya pakan dan perawatan 

dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

peternak sapi perah di Desa Pandesari Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang. Dalam penolakan hipotesa atas dasar 

signifikasi pada taraf nyata sebesar 5% atau dapat disebutkan 

bahwa taraf kepercayaan sebesar 95%, dengan kriteria jika f 

hitung > f tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya 

terdapat pengaruh signifikan dari variabel cost, hasil produksi, 

dan lama usaha terhadap pendapatan peternak susu sapi perah 

di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. 

2.) T-test (Uji T) 

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independent berpengaruh terhadap variabel dependent per 

variabel atau parsial. Kriteria pada Uji T yaitu: 

a. Jika Sig. > α, maka hipotesis yang diajukan ditolak, 

artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara 

parsial dari variabel cost, hasil produksi, dan lama 

usaha terhadap pendapatan peternak sapi perah di 

Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

b. Jika Sig. < α, maka hipotesis diterima. Artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

variabel cost, hasil produksi, dan lama usaha terhadap 

pendapatan peternak sapi perah di Desa Pandesari 

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. 
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2. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, 

residual memiliki distribusi nornal. Ketentuan dari pengujian ini 

yaitu jika signifikan atau Sig atau disebut juga nilai probabilitas 

lebih besar dari 0,05 (>0,05) maka termasuk dalam distribusi normal 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Dalam uji ini fungsinya ingin menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independent. 

Pedoman dalam model regresi bebas multikolinearitas yaitu 

a. Mempunyai angka toleransi mendekati 1 

b.  Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 

b. Uji Autokorelasi 

Jika sebuah uji terjadi autokorelasi maka artinya estimator 

tidak efisien. Oleh sebab itu interval keyakinan menjadi lebar 

(Amirullah 2005:108). Konsekuensi yang dapat terjadi jika 

autokorelasi dibiarkan maka varian kesalahan penganggu menjadi 

underestimate dan akhirnya uji T maupun uji F tidak dapat 

digunakan kembali. Durbin Watson disini dapat digunakan 

sebagai pendeteksi adanya autokorelasi. Nilai Durbin Watson 

yang dapat diambil sebagai acuan antara lain: 

a) Angka D-W di atas + 2 artinya autokorelasi negatif 

b) Angka D-W di antara -2 sampai +2 artinya tidak ada autokorelasi 

c) Angka D-W di bawah -2 artinya terdapat autokorelasi positif 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam uji ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model 

regresi terjadi perbedaan varians dan residual. Jika varians dan residual 

dari setiap pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. 

Dan jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Disebutkan 

bahwa model regresi yang baik adalah tidak terjadi adanya 

heteroskedastisitas artinya harus homokedastisitas. Dalam uji 

heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser dimana jika nilai signifikan 

antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

4. Rumus Menghitung Pendapatan 

Untuk mengetahui Total Cost (TC) / biaya total menggunakan rumus: 

TC = TVC + TFC 

Dimana: 

TC = Biaya total 

TVC = Variabel Cost (total biaya variabel) 

TFC = Fixed Cost ( total biaya tetap) 

Untuk mengetahui Total Revenue (TR)  / total penerimaan digunakan 

rumus: 

TR = P . Q 

Dimana: 

TR = Total Revenue / total penerimaan 

P = Price (harga) 

Q = Kuantitas (jumlah output) 
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Untuk mengetahui pendapatan bersih yang didapat oleh peternak sapi 

perah di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

menggunakan alat ukur: 

π = TR – TC 

Dimana: 

π = Penerimaan (pendapatan bersih) 

TR = Total Revenue (total pendapatan) 

TC = Total Cost (biaya total) 

 


