
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Konsep Dasar dan Bahan Batasan Operasional 

 

Konsep dasar dan defenisi opresional mencakup pengertian yang 

dipergunakan untuk mendapatkan dan menganalisis data sesuai dengan 

tujuan penelitian dan yang mencangkup analisis kelayakan itik petelur 

yang memulai dari awal pemeliharaan sarnpai ke pemasaran telur dan 

daging. 

 

Analisis  finansial adalah suatu perhitungan yang didasarkan pada 

perbandingan manfaat (benefit) yang akan diterima denagn biaya  (cost) 

yang akan dikeluarkan setelah suatu usaha dijalankan. 

 

Pemeliharaan itik secara tradisional adalah sistem pemeliharaan dimana 

ternak itik dilepas atau digembalakan disawah setelah musim panen untuk 

mencari makanan sendiri. 

 

Pemeliharaan itik secara intensif  adalah pemeliharaan itik dengan cara 

dikandangkan , dimulai dari makan, minum dan betelur. 

 

Populasi itik yang dibudidayakan adalah banyaknya populasi itik yang 

dipelihara oleh peternak dalam satu periode produksi dalam satu produksi 

(diukur dalam satuan ekor). 
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Pakan (feed) adalah carnpuran dari beberapa bahan baku pakan yaitu sisa 

limbah pertanian , baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan 

dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang 

mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan 

jenis ternaknya. 

 

Jumlah pakan adalah banyaknya akan yang dikeluarkan oleh peternak atau 

yang dikonsumsi itik  selarna satu periode produksi (diukur dalam  satuan 

gram/hari/ekor). 

jumlah obat-obatan adalah jumlah obat-obatan yang diberikan dalam satu 

periode produksi (diukur dalam satuan mililiter). 

 

Tenaga kerja adalah jumlah hari kerja yang digunakan dalam proses 

produksi selarna satu periode pemeliharaan itik yang diukur selarna satu 

periode pemeliharaan itik (diukur dalam hari orang kerja). 

 

Harga sarana produksi adalah semua input yang dibutuhkan untuk 

melakukan proses produksi dengan tujuan menghasilkan output. 

 

Jumlah produksi kotoran itik adalah jumlah kotoran itik yang dapat dijual 

dan dimanfaatkan sebagai pupuk kandang  (diukur dalam satuan karung). 

 

Tingkat suku bunga adalah suatu bilangan yang lebih kecil dari satu yang 

dapat digunakan untuk mengetahui nilai dimasa lalu agar didapatkan 

nilainya pada saat ini. 

 

 



46 
 

Harga telur itik adalah harga yang diterima peternak pada saat terjadi  

trensaksi jual beli dan di ukur adalam satuan rupiah (Rp). 

 

Harga jual kotoran itik adalah harga yang diterima peternak pada saat 

terjadi transaksi jual beli dan diukur dalam satuan karung. 

 

Biaya adalah jumlah seluruh nilai korbanan yang dikeluarkan untuk usah 

peternakan itik selarna satu periode, diukur dalam satuan rupiah. 

 

Biaya tetap dalah sejumlah uang yang dikeluarkan dalam usaha ternak 

yang jumlahnya tetap, tidak berubah dalam range output tertentu dan titik 

gabung pada skala produksi, seperti sewa tanah, biaya gaji, kandang, 

peralatan,  bibit itik dan lainnya, diukur dalam satuan rupiah. 

 

Biaya variabel adalah sejumlah uang yang dikeluarkan dalam usaha ternak 

yang jumlahnya berubah-ubah sebanding dengan volum kegiatan produksi, 

tetapi satuan produksi tetap diukur dalam satuan rupiah. 

 

Biaya tunai adalah biaya uang digunakan untuk pembelian barang dan jasa 

dalam usaha peternakan, diukur dalam satuan rupiah. 

 

 

Biaya total adalah seluaruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha 

termasuk biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan, diukur dalam satuan 

rupiah atau dengan kata lain biaya total adalah  seluruh biaya yang telah 

dikeluarkan peternak  dalam proses yang terdiri dari biaya tetap dan biaya 

variabel karena dipakainya faktor-faktor produksi, diukur dalam satuan 

rupiah. 
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Pendapatan adalah balas jasa yang diterima pengusaha ternak itik dari 

pekerjaan dan pengelolaaan usaha ternak itik. Besarnya pendapatan hitung 

dengan mengurangi pendapatan dihitung dengan megurangi penerimaan 

usaha ternak itik dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, diukur dalam 

satuan per tahun. 

 

Harga pasar (finansial) adalah tingkat harga yang diterima peternak itik 

dalam satuan hasil produksinya atau tingkat harga yang dibayar  dalam 

pembelian faktor-faktor produksi, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Harga sarana produksi adalah produksi adalah harga semua input yang 

dibutuhkan untuk melakukan proses usaha ternak itik dengan tujuan untuk 

menghasilkan output berupa daging  dan telur itik. Saran produksi yang 

digunakan meliputi bahan baku berupa pakan, kandang, obat-obatan dan 

tenaga kerja. 

 

Umur ekonomis alat adalah jumlah tahun alat selama digunakan, terhitung 

sejak tahun pembelian sarnpai alat tersebuat tidak dapat digunakan lagi, 

diukur dalam satuan tahun.  

Umur ekonomis bangunan adalah jumlah tahun bangunan selama 

digunakan, terhitung sejak tahun selesai dibangun dan siap pakai sampai 

bangunan tidak dapat digunakan lagi, diukur dalam satuan tahun. 

Analisis finansial adalah suatu perhitungan yang didasarkan pada 

perbandingan manfaat (benefit) dan biaya (cost) yang akan dikeluarkan 

selama usaha peternakan berlangsung atau perhitungan untuk melihat 
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manfaat yang diperoleh akibat adanya modal atau investasi yang akan 

dikorbankan. Perhitungan ini dilakukan untuk mengukur manfaat yang 

diperoleh dari penerimaan usaha peternakan dengan biaya aktual yang 

dikeluarkan selarna umur proyek. 

Net Present Value (NPV) aadalah suatu analisis yang digunakan untuk 

menghitung selisih antara present value dari penerimaan dengan present 

value dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan, diukur dalam satuan rupiah 

(Rp). 

Internal Rate Retum (IRR) aadalah suatu analisis yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat keuntungan atau investasi bersih dalam suatu proyek. 

IRR merupakan tingkat bunga (discount rate) yang dapat membuat 

besarnya NPV proyek sama dengan nol (0), diukur dalam satuan (%). 

Net B/C ratio adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

perbandingan antara penerimaan (benefit) bersih dari suatu investasi 

dengan biaya yang telah dikeluarkan, yang telah diperhitungkan nilainya 

saat ini. 

Gross B/C adalah yang  perhitungan yang menunjukan tingkat 

perbandingan antara jumlah penerimaan kotor dengan jumlah biaya kotor 

yang diperhitungkan nilainya saat ini. 

 

Payback period (Pp)  atau disebut juga periode kembali modal adalah 

suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang 
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diperlukan untuk mengembalikan modal investasi proyek dan diukur salam 

satuan tahun. 

 

Analisis sensitivitas adalah suatu proses perhitungan yang bertujuan 

menyesuaikan kepekaan proyek terhadap suatu perubahan atau kesalahan 

dalam suatu pemanfaatan perhitungan manfaat dan biaya. Analisis 

sensitivitas menganalisis kembali apa yang terjadi pada proyek tersebut 

apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana.  Analisis sensitivitas 

mencoba melihat relitas analisis suatu proyek didasarkan pada kenyataan 

bahwa proyeksi atau rencana suatu proyek sangat dipengaruhi unsur 

ketidakpastian mengenai apa yang terjadi. 

 

B. Penentuan Lokasi, Responden, dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sistim intensif (kandang). 

Lokasi secara intensif dilakukan di Desa purwosari II, Kecamatan Natar, 

Kabupaten Lampung Selatan ( dengan jumlah populasi ternak 4.000 ) 

Responden secara sensus pada penelitian ini berjumlah 1 (satu) orang yaitu 

Bapak Nanang yang mnggunakan sisitem intensif. Usaha ternak itik secara 

intensif dilakukan di Desa Purwosari II Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan yang bagus untuk dikembangkan. Pemilihan lokasi 

penelitian ini dilakukan secara sengaja (Purposive) dengan pertimbangan 

bahwa di daerah ini terdapat pengembangan usaha peternakan itik secara 

produktif. 
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Pertimbangan lain dengan dipilihnya Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan untuk pengembangan itik adalah bahwa usaha 

peternakan itik di daerah ini menggunakan sistem intensif 

Penelitian ini adalah peternak yang mengusahakan ternak itik dengan 

jumlah itik yang cukup tinggi dibandingkan dengan ternak itik yang lain 

yaitu 4000 ekor Itik Mojosari. Proses pengambalian data dari responden 

dengan menggunakan media kuisioner dengan tujuan agar pertanyaan yang 

diajukan terstruktur dan lengkap. Waktu penelitian dilaksanakan dalam 

bulan April 2012. 

C. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data 

Data  yang   dikumpulkan   dalam   penelitian ini terdiri dari data primer 

dan   data    sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara 

langsung oleh peternak,  yang diperoleh melalui wawancara secara 

langsung   dengan pemilik  peternak  itik  di  Kecamatan  Natar  

Kabupaten   Lampung  Selatan.  Selain  wawancara, teknik   pengumpulan 

data   primer yang juga dilakukan dengan  menggunakan   kuisoner  (daftar 

pertanyaan) sekaligus  melakukan  pengamatan  (observasi)  langsung di 

lapangan. Data sekunder diperoleh melalui pencatatan   dari   berbagai 

kepustakaan data yang didapat secara tidak langsung oleh pengumpul data, 

seperti lembaga dan literatur sebagai tambahan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 
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D.  Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deskripitif  kuantitatif, dengan menggunakan data keuangan (Penerimaan 

dan Pengeluaran) ternak itik. Metode pengolahan data dilakukan dengan 

metode tabulasi dan komputerisasi. Menurut Kadariah (2001), metode 

analisis finansial digunakan untuk mengetahui kelayakan usaha ternak itik 

ditinjau dari segi keuangannya. Analisis sensitivitas dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh perubahan harga faktor produksi dan harga produk 

terhadap pendapatan ternak itik, 

1. Analisis Finansial 

Analisis finansial ternak itik petelur meliputi pengeluaran dan 

penerimaan. Usaha ternak itik mojosari memiliki umur ekonomis usaha 

sekitar 15 tahun yang didasarkan pada umur ekonomis bangunan. Dalam 

perhitungan analisis finansial berdasarkan skema pembiayaan ritail KUR 

(Kredit Usaha Rakyat) BRI yang berlaku sebesar 13 % untuk UMKM 

(Unit Mikro Kecil dan Menengah). 

Pada penelitian ini, analisis finansial dilakukan secara kuantitatif, yang 

terdiri dari : 

a. Net Present Value (NPV) 

Nilai bersih sekarang (Net Present Value / NPV) merupakan metode yang 

menghitung selisih antara, manfaat/penerimaan dengan biaya/ 

pengeluaran. Apabila jumlah nilai arus tunai sekarang sama dengan satu 



52 
 

atau lebih besar dari ongkos, dalam hal adalah modal investasi semula, 

maka nilai bersih sekarang sama dengan atau lebih besar dari nol atau 

NPV   0. Jika demikian, maka penanaman modal boleh dilaksanakan, 

karena hasil sama atau lebih besar dari pada ongkos. Apabila nilai bersih 

lebih kecil dari nol (NPV < 0), maka proyek akan memberikan hasil yang 

lebih kecil daripada ongkos yang dikeluarkan. 

Rumus yang digunakan adalah : 

NPV = ∑
      
(   ) 

 

   
 

Keterangan : NPV = Net Present Value (Nilai netto sekarang) 

Bt = Penerimaan/ manfaat bersih pada tahun ke-t 

Ct = Biaya (Cost) pada tahun ke –t 

t = waktu & umur ekonomis usaha, ternak (tahun) 

n = Umur Proyek (tahun) 

i = Discount Rate (tingkat suku bunga) 

 

Tiga kriteria investasi yaitu : 

- Bila NPV > 0, maka proyek meguntungkan 

- Bila NPV < 0, maka proyek rugi 

- Bila NPV = 0, maka proyek ini tidak untung tidak rugi 

b. Internal Rate of Return  (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) sering pula disebut discounted rate of return. 

IRR merupakan suatu tingkat bunga yang menunjukkan nilai bersih 

sekarang (NPV) sama dengan jumlah seluruh investasi proyek atau dengan 

kata lain tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV = 0. 
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Tingkat pengembalian internal  (IRR) merupakan parameter yang dipakai 

apakah suatu usaha mempunyai kelayakan usaha atau tidak. Kriteria layak 

atau tidak bagi usaha peternakan ini diusahakan dengan meminjam uang 

(biaya) dari bank pada saat nilai netto sekarang (Net Present Value NPV=0) 

Rumus yang digunakan yaitu : 

IRR  = i1 *
    

         
+ (     ) 

Keterangan :  NPV1 = Present Value positif 

NPV2 = Pesent Value Negatif 

il = discount faktor, jika NPV > 0 

i2 = discount faktor, jika NPV < 0 

 

Kriteria investasi : 

Bila nilai IRR > tingkat suku bunga, maka proyek layak 

Bila Nilai IRR < tingkat suku bunga, maka proyek tidak layak 

Bila Nilai IRR = tingkat suku, bunga, maka proyek Break Event Point 

 

c. Net B/C 

Net B/C Ratio merupakan nilai perbandingan antara penerimaan bersih 

dengan biaya bersih yang diperhitungkan nilainya saat ini. Bila net B/C 

Ratio > 1, maka usaha layak untuk diusahakan dan apabila net B/C < 1, 

maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Rumus yang digunakan: 
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∑    (
     

(   ) 
) 

∑

 

   

(
     

(   ) 
) 

Keterangan :  Bt = Penerimaan (benefit) pada tahun ke-t 

 Ct = Biaya (Cost) pada tahun ke -t 

 i = discount factor (%) 

 n = Umur proyek (tahun) 

 

 

Kriteria Kelayakan: 

a. Bila Net B/C > 1, maka proyek layak. 

b. Bila Net B/C < 1, maka proyek tidak layak dilaksanakan. 

c. Bila Net B/C = 1, maka proyek dalam keadaan break event point. 

 

d. Gross B/C Ratio 

 

Gross B/C Ratio  adalah perbandingan antara penerimaan atau manfaat dari 

suatu investasi dengan biaya yang telah dikeluarkan. 

Rumusnya adalah :  

     ∑    (*
  

(   ) 
+) 

     ∑    (*
  

(   ) 
+) 

   Keterangan:  Bt = Penerimaan (benefit) pada tahun ke –t. 

  Ct = Biaya (Cost) pada tahun ke –t. 

  i = Discount factor (%). 

  n = Umur proyek (tahun). 

 

 

 

 

Net B/C =

 = 

Gross B/C         = 
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Kriteria kelayakan 

Bila Gross B/C > 1, maka proyek layak untuk dilaksanakan. 

Bila Gross B/C < 1, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. 

Bila Gross B/C = 1, maka proyek dalam keadaan Break Event Point. 

 

e. Payback Period (Pp) 

 

Payback Period merupakan penilaian investasi suatu proyek yang 

didasajikan pada pelunasan biaya investasi berdasajikan manfaat bersih dari 

suatu proyek. Rumusnya adalah:  

Pp = 
  

  
 

Keterangan :  Pp = Payback Periode 

I° = Investasi awal tahun ke- 0 

     = Manfaat bersih yang diperoleh 

Kriteria kelayakannya : 

a. Jika masa pengembalian lebih pendek dari umur ekonomis usaha, maka 

proyek tersebut layak untuk dikembangkan. 

b. Jika masa pengembalian lebih lama dari umur ekonomis usaha, maka 

proyek tersebut tidak layak untuk dikembangkan. 
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2. Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitass adalah suatu kegiatan menganalisis kembali suatu 

proyek untuk melihat apakah yang akan terjadi pada proyek tersebut bila 

suatu proyek tidak berjalan sesuai rencana. Analisis sensitivitas mencoba 

melihat realitas suatu proyek yang didasajikan pada kenyataan bahwa 

proyeksi suatu rencana proyek sangat dipengaruhi unsur-unsur 

ketidakpastiann mengenai apa yang terjadi di masa yang akan datang. 

(Gittinger,1993). 

Dalam pelaksanaan suatu proyek, besarnya NPV, Gross B/C, Net B/C, IRR 

dan PP dipengaruhi oleh besarnya penerimaan dan biaya. Perubahan NPV, 

Gross B/C, IRR dan PP dapat terjadi karna adanya perubahan   dalam dasar-

dasar perhitungan biaya dan manfaat. Dalam penelitian ini, analisis 

sensitivitas dilakukan pada arus penerimaan dan pengeluaran. 

Adapun perubahan-perubahan yang akan dikaji pada analisis sensitivitas 

adalah sebagai berikut : 

a. Kenaikan harga pakan sebesar 10%. 

b. Penurunan harga jual telur yang sebesar 18%. 

c. Penurunan produksi telur itik sebesar 10% 

Analisis sensitivitas dapat merespon keadaan pada kondisi normal dan pada 

kondisi dimana, ada perubahan pada berbagai faktor (pakan, obat-obatan 

dan lain-lain). Analisis sensitivitas menggunakan metode analisis kuantitatif 

dan deskriptif Analisis ini menghitung kepekaaan analisis finansial ( NPV, 
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IRR, Net B/C dan Gross B/C Ratio) terhadap perubahan yang terjadi pada 

harga faktor produksi dan harga hasil produksi serta dampak akhimya pada 

kondisi kelayakan finansial usaha ternak itik. 

Beberapa asumsi yang digunakan dalam analisis sensitivitas pada usaha 

ternak itik adalah :  

a. Tingkat suku bunga yang digunakan pada analisis tesis ini berdasajikan 

skema pembiayaan ritail KUR (Kredit Usaha Rakyat) BRI unit UMKM 

(Usaha mikro Kecil dan Menengah) sebesar 13 % per tahun merupakan 

fasilitas kredit yang diberikan kepada usaha produktif. Sumber dana 

KUR berasal sepenuhnya dari dana Bank Rakyat Indonesia. 

Syarat calon Debitur : 

                -    Legalitas Usaha : Identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga  

  -   Perijinan calon debitur : Ijin usaha antara lain TDP, SIUP dan    

                     SITU dapat digantikan dengan carat keterangan usaha dari  

                     lurah/kepala desa. 

b. Analisis sensitivitas apabila tedadi perubahan kenaikan harga pakan. 

c. Analisis sensitivitas apabila terjadi perubahan penurunan harga jual  

  telur. 

d. Analisis sensitivitas terjadi bila terjadi penurunan produksi telur. 

e. Analisis sensitivitas terjadi bila teradi kenaikan pada rata-rata tingkat 

   suku bunga pinjaman pada bank umum. 

 

 



58 
 

Mengitung laju kepekaan dengan rumus sebagai berikut : 

    X1-X0 

        X       

Laju Kepekaan =   

    Y1-Y0 

       Y 

dengan: 

XI = NPV/IRR/Net B/C /Gross B/C/PP setelah perubahan  

Xo = NPV/IRR/Net B/C/PP sebelum perubahan 

X  = Rata-rata perubahan NPV/IRR/Net B/C/Gross B/C/PP 

Y1 = BiayaProduksi/harga jual/sukubunga setelah perubahan  

Yo  = Biaya produksi/hargajual/ suku bunga sebelum perubahan 

Y = Rata-rata perubahan biaya produksi/harga jual/suku bunga  

 

 

Kriteria: 

1. Jika laju kepekaan > 1, maka hasil usaha atau proyek peka atau sensitif 

terhadap perubahan. 

2. Jika laju kepekaan < 1, maka hasil usaha atau proyek tidak peka atau tidak 

sensitif terhadap perubahan. 

X 100 % 

X 100 % 

 


