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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

Konsep dasar dan definisi operasional ini mencakup pengertian yang 

digunakan untuk mendapatkan data dan melakukan analisis sehubungan 

dengan tujuan penelitian. 

Peternakan merupakan salah satu penopang kesejahteraan yang termasuk juga 

di dalam bidang pertanian. Dalam bidang peternakan itu sendiri sangat 

potensial dalam mempengaruhi tidak saja kesejahteraan masyarakat umum 

akan tetapi juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah seperti 

provinsi atau suatu Negara. Karena di dalam dunia peternakan tersebut sangat 

besar juga potensial bisnisnya yang mempengaruhi khalayak hidup orang 

banyak yang terlibat di dalam bidang tersebut. 

Ayam ras pedaging adalah ayam yang cepat tumbuh dengan produk utamanya 

menghasilkan daging dan popular disebut ayam broiler 

 

Peternak pola mandiri adalah peternak yang mampu menjalankan usahanya 

dengan modal sendiri dan bebas menentukan waktu pemasaran. 

 

Peternak pola kemitraan adalah peternak yang bekerjasama dengan 

perusahaan peternakan. Perusahaan bertindak sebagai inti dan peternak 
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sebagai plasma. Inti mensuplai sapronak dan memasarkan seluruh hasil 

produksi plasma sesuai dengan harga kontrak. 

 

Peternak pola semi mandiri adalah peternak yang mampu menjalankan 

usahanya dengan modal sendiri dan mendapatkan bantuan beberapa faktor 

produksi tanpa mempengaruhi kebebasan dalam menentukan waktu 

pemasaran. 

 

Produksi adalah suatu proses untuk menghasilkan suatu barang atau jasa.  

Dalam hal ini produksi yang dimaksud adalah proses budidaya ayam ras 

pedaging untuk menghasilkan daging ayam ras pedaging yang memiliki 

kualitas serta harga jual yang tinggi.  

Hasil produksi ayam ras pedaging adalah jumlah seluruh ayam pedaging yang 

dihasilkan per satu periode pemeliharaan. 

Karkas ayam adalah daging ayam yang diperoleh dengan cara disembelih 

secara halal dan benar, dicabuti bulu dan dan dikeluarkan jeroan dan 

abdomialnya sehingga diperoleh daging ayam utuh. 

Bibit ayam (DOC) adalah anak ayam berumur 1 hari yang dipelihara dalam 

satu kali siklus pemeliharaan atau produksi yang diukur dalam satuan ekor. 

Pakan adalah banyaknya makanan ayam yang dihabiskan dalam satu kali 

siklus produksi yang diukur dalam satuan kilogram (kg) 

Obat-obatan adalah vitamin, obat, vaksin dan desinfektan yang dihabiskan 

dalam satu kali siklus produksi yang diukur dalam satuan gram (g) atau liter 

(l) 
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Kandang adalah areal/tempat yang digunakan untuk melakukan 

usahatani/ternak di atas sebidang tanah dan diatasnya dibuatkan kandang 

untuk ayam ras, yang diukur dalam satuan hektar (ha). 

Tenaga kerja adalah faktor produksi yang digunakan dalam budidaya padi 

organik dari pengolahan lahan hingga pasca panen.  Tenaga kerja terdiri dari 

tenaga kerja manusia, hewan dan mesin.  Tenaga kerja manusia dibedakan 

menjadi dua yaitu tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga.  

Penggunaan tenaga kerja diukur dalam satuan hari orang kerja (HOK). 

Ongkos angkut adalah jumlah ongkos yang dikeluarkan oleh peternak untuk 

membawa hasil ternak. Cara perhitungannya adalah hasil produksi dikalikan 

dengan ongkos angkut, dalam satuan rupiah (Rp). 

Bahan bakar adalah banyaknya bahan bakar yang dipakai dalam proses 

produksi selama satu siklus produksi yang dihitung dalam rupiah. 

Harga adalah nilai dari suatu barang atau jasa yang biasanya diukur dengan  

satuan mata uang (rupiah).  Dalam hal ini harga yang dimaksud adalah harga 

dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalam berternak ayam ras 

pedaging. 

 

Biaya penyusutan kandang dan peralatan adalah nilai penyusutan kandang 

dan peralatan selama satu siklus produksi yang dinyatakan dalam satuan 

rupiah 
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Biaya total adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh petani untuk 

melakukan usahatani meliputi biaya tetap dan biaya tidak tetap/variabel 

dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th). 

Harga panen adalah harga yang diterima oleh peternak atas penjualan hasil 

panen dalam bentuk daging berdasarkan jumlah daging yang diukur dalam 

satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg). 

Penerimaan adalah nilai hasil yang diterima peternak yang dihitung dengan 

mengalikan jumlah produksi daging dengan harga produksi di tingkat 

peternak produsen yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Pendapatan usahatani/ternak adalah penerimaan yang diperoleh peternak 

setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, dalam hal 

ini biaya pembelian DOC/ bibit, pakan, obat-obatan, peralatan tenaga kerja, 

dan biaya penyusutan alat-alat ternak dalam satu kali musim produksi. 

 

B. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jati Agung, dan kecamatan Natar, 

Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara 

sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa menurut Dinas Pertanian 

Provinsi Lampung dan Dinas Peternakan, Kecamatan Jati Agung merupakan 

daerah yang memiliki populasi ayam ras pedaging terbesar di Lampung 

Selatan khususnya peternak bermitra dan kecamatan Natar merupakan daerah 

yang memiliki populasi ayam ras pedaging mandiri dan semi mandiri yang 

cukup besar di Lampung Selatan  
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Responden penelitian adalah peternak bermitra yang memproduksi ayam ras 

pedaging, peternak mandiri dan peternak semi mandiri ayam ras pedaging. 

Peternak-peternak tersebut berada pada dua kecamatan yaitu kecamatan Jati 

agung dan Merbaung mataram. Kedua kecamatan ini dipilih secara purposive 

karena: (1) Kedua kecamatan ini mewakili daerah dimana terdapat peternak 

bermitra, peternak mandiri dan peternak semi mandiri.  (2) Kecamatan Jati 

agung memiliki peternak yang terdiri dari peternak bermitra yg dominan 

mayoritas dibanding dengan peternak mandiri dan semi mandiri (3) 

Kecamatan Natar pun merupakan kecamatan yang memiliki peternak mandiri 

dan semi mandiri yang cukup banyak. 

 

Terdiri dari 2 kecamatan yang nerupakan kecamatan tertinggi dalam jumlah 

populasi ayam ras pedaging yaitu kecamatan Jati Agung sebesar 3.404.278 

dan Kecamatan Natar sebesar 1.934.401. Kecamatan Jati Agung juga 

merupakan  kecamatan yang dijadikan sebagai contoh oleh Dinas Peternakan 

Provinsi Lampung dengan dibentuknya PARAS (Persatuan Peternak Ayam 

Ras) yang diharapkan diikuti oleh kecamatan atau kabupaten lainnya di 

Provinsi Lampung.  

Di Kecamatan Jati Agung terdapat 75 peternak ayam ras pedaging. Untuk di 

Kecamatan Natar memiliki jumlah populasi peternak semi mandiri berjumlah 

23 peternak dan peternak mandiri 5 peternak. Berdasarkan perhitungan, maka 

jumlah sampel dari peternak bermitra, peternak mandiri dan peternak semi 

mandiri sesuai jumlah populasi tersebut ditentukan jumlah sampel dengan 

menggunakan rumus yang merujuk pada teori Sugiarto (2003), yaitu: 
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n = 
NZ2S2

Nd
2
+ Z2S2 

dimana,  n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

S
2 

= variasi sampel (5% = 0,05) 

Z = tingkat kepercayaan (95% = 1,96) 

D = derajat penyimpangan (5% = 0,05) 

Merujuk pada rumus di atas, berarti jumlah sampel untuk keseluruhan 

Kabupaten Lampung Selatan dapat dihitung sebagai berikut: 

n = 
103 x (1,96)

2
 x 0.05

103 (0,05)
2
 +  1,96 2 x 0,05

 

                = 
19,784

0,4495
 

     = 44,01 ≈ 44 

Kemudian dari jumlah keseluruhan sampel yang berjumlah 44 orang tersebut 

ditetapkan proporsi sampel tiap peternak menggunakan rumus: 

 

na = 
Na

Nab
x nab 

dimana,  na = jumlah sampel Peternak bermitra/mandir/semi mandiri 

nab = jumlah sampel keseluruhan 

Na = jumlah populasi peternak bermitra/mandiri/semi mandiri 

Nab = jumlah populasi keseluruhan 
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Setelah dihitung berdasarkan rumus di atas, maka sampel yang diambil dari  

Kecamatan Natar yaitu 10 peternak semi mandiri, 2 peternak mandiri dan 32 

peternak  bermitra di Kecamatan Jati Agung 

Metode pangambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak 

sederhana (simple random sampling) dengan pertimbangan bahwa responden 

di daerah penelitian cenderung homogen dalam hal penguasaan lahan 

(kandang) dan penggunaan input, serta tidak terlalu tersebar secara geografis. 

Waktu penelitian untuk proses pengambilan data yang dilakukan mulai 

Januari-Februari 2014. 

C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  Data primer diperoleh melalui metode survei, yaitu mewawancarai 

secara langsung peternak ayam ras pedaging bermitra, mandiri dan semi 

mandiri dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) yang telah 

disediakan sebagai alat bantu pengumpulan data.  Data sekunder diperoleh 

dari studi literatur, laporan-laporan, publikasi, dan pustaka lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini, serta lembaga/instansi yang terkait dalam 

penelitian ini, seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Peternakan Kabupaten 

Lampung Selatan,dan lain-lain. 

 

D. Metode Analisis dan Pengolahan Data 

 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif (deskriptif) dan analisis kuantitatif (statistik).  Adapun cara untuk 
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menjawab beberapa tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode 

pengolahan data sebagai berikut : 

 

1. Sistem Produksi Peternak Ayam Ras Pedaging 

Metode penelitian yang digunakan dalam sistem produksi peternak ayam 

ras pedaging bermitra, semi mandiri dan mandiri adalah dengan analisis 

deskriptif ataupun kualitatif. 

 

2. Pendapatan Usahatani Ayam Ras Pedaging 

Menghitung pendapatan usahatani ayam ras peternak bermitra dan peternak 

mandiri digunakan rumus sebagai berikut : 

1. Pendapatan Usahatani ayam ras peternak bermitra 

∏1=Y1.Py1- 
𝑛
𝑖1=1 Xi1.Pxi1-BTT1 

 

2. Pendapatan Usahatani ayam ras peternak mandiri 

∏2=Y2.Py2- 
𝑛
𝑖2=1 Xi2.Pxi2-BTT2 

 

3. Pendapatan Usahatani ayam ras peternak semi mandiri 

∏3=Y3.Py3- 
𝑛
𝑖3=1 Xi3.Pxi3-BTT3 

Keterangan : 

Π1  = pendapatan usahatani ayam ras peternak bermitra 

Y1  = hasil produksi ayam ras peternak bermitra (kg) 

Py1   = harga hasil produksi ayam ras peternak bermitra (Rp) 

Xi1  = faktor produksi ke-i ayam ras peternak bermitra 

 Pxi1  = harga faktor produksi k-i ayam ras peternak bermitra  

       (Rp/satuan) 

BTT1 = biaya tetap total ayam ras peternak bermitra 

i1  = 1, 2, 3, 4, 5,n  

Π2  = pendapatan usahatani ayam ras peternak mandiri 

Y2  = hasil produksi ayam ras peternak mandiri (kg) 

P2   = harga hasil produksi ayam ras peternak mandiri (Rp) 

Xi2  = faktor produksi ke-i ayam ras peternak mandiri  

Pxi2  = harga faktor produksi k-i ayam ras peternak  
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     mandiri (Rp/satuan) 

BTT2 = biaya tetap total ayam ras peternak mandiri 

i2  = 1, 2, 3, 4, 5,n 

Π3  = pendapatan usahatani ayam ras peternak semi mandiri 

Y3  = hasil produksi ayam ras peternak semi mandiri (kg) 

P3   = harga hasil produksi ayam ras peternak semi mandiri (Rp) 

Xi3  = faktor produksi ke-i ayam ras peternak semi mandiri  

Pxi3  = harga faktor produksi k-i ayam ras peternak semi  

     mandiri (Rp/satuan) 

BTT3 = biaya tetap total ayam ras peternak semi mandiri 

I3  = 1, 2, 3, 4, 5,n 

 

 

Untuk mengetahui apakah usahatani yang dilakukan peternak bermitra, 

peternak mandiri dan peternak semi mandiri menguntungkan atau tidak bagi 

peternak maka digunakan analisis imbangan penerimaan dan biaya 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Perhitungan analisis imbangan penerimaan dan biaya peternak bermitra 

R/C1 =  PT1 

         BT1 

 

2. Perhitungan analisis imbangan penerimaan dan biaya peternak mandiri 

R/C2 =  PT2 

        BT2 

 

3. Perhitungan analisis imbangan penerimaan dan biaya peternak semi 

mandiri 

R/C3 =  PT3 

        BT3 

  

 Keterangan : 

  R/C1 =  Nisbah antara penerimaan dengan biaya peternak  

       bermitra 

  PT1 =  Penerimaan total peternak bermitra 

  BT1 =  Biaya total yang dikeluarkan oleh peternak bermitra 

  R/C2 =  Nisbah antara penerimaan dengan biaya peternak  

         mandiri 

  PT2 =  Penerimaan total peternak mandiri 
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  BT2 =  Biaya total yang dikeluarkan oleh peternak mandiri 

  R/C3 =  Nisbah antara penerimaan dengan biaya peternak semi  

         mandiri 

  PT3 =  Penerimaan total peternak semi mandiri 

  BT3 =  Biaya total yang dikeluarkan oleh peternak semi mandiri  

 

Jika R/C > 1, maka usahatani yang diusahakan mengalami keuntungan 

Jika R/C < 1, maka usahatani yang diusahakan mengalami kerugian. 

 

3. Analisis Varians Satu Jalur (One Way Anova) 

 

Hipotesis ANOVA satu arah 
 

 

H 0  : µ 1 = µ 2 = µ 3 = … = µ k 

 
o Seluruh mean populasi adalah sama 

 

o Tidak ada efek treatment ( tidak ada keragaman mean dalam grup ) 
 

H 1  : tidak seluruhnya mean populasi adalah sama 
 

o Terdapat sebuah efek treatment 
 

  o Tidak seluruh mean populasi berbeda (beberapa pasang mungkin sama) 

 

 Partisi Variansi 
 

Variansi total dapat dibagi menjadi 2 bagian : 
 

SST = SSG + SSW 
 

SST = Total sum of squares (jumlah kuadrat total ) yaitu 

penyebaran agregat nilai data individu melalui beberapa level 

vaktor . 

SSG/SSB = Sum of squares  between-grup (jumlah kuadrat antara)  

 yaitu penyebaran diantara mean sampel factor . 

SSW/SSE = Sum of squares within-grup ( jumlah kuadrat dalam )  

 yaitu penyebaran yang terdapat diantara nilai data  

 dalam sebuah level factor tertentu . 

 

Rumus jumlah kuadarat total ( total sum of squares )  

SST = SSG + SSW 

SST = ( x ij - x ) 
2
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x 

Dimana 

SST = total sum of squares ( jumlah kadarat total ) 
 

k = levels of treatment ( jumlah populasi ) 
 

ni = ukuran sampel dari poplasi i 
 

x ij   = pengukuran ke-j dari populsi ke-i 
 

x = mean keseluruha ( dari seluruh nilai data ) 
 
 

Varians total 

 SST = ( x 11 - x ) 2 +( x 12 -) 
2 +… +( x k  nk - x ) 

 

 Rumus untuk mencari variasi jumlah kuadrat dalam 
 

 SSW = (x ji - x i ) 
2 

 

  Keterangan : 

 

SSW/SSE = jumlah kuadrat dalam. 

k = levels of treatment ( jumlah populasi ) 
 

ni = ukuran sampel dari poplasi i 
 

x ij   = pengukuran ke-j dari populsi ke-i 

x = mean keseluruha ( dari seluruh nilai data ) 

 

  Rumus untuk mencari variasi diantara grup 

 

SSG = ni( x i - x ) 
2 

 

Keterangan : 
 

SSB/SSG  = jumlah kuadrat diantara 
 

k = levels of treatment ( jumlah populasi ) 
 

ni = ukuran sampel dari poplasi i 
 

x ij = pengukuran ke-j dari populsi ke-i 
 

x = mean keseluruha ( dari seluruh nilai data ) 
 
 
 

Rumus variasi dalam kelompok 
 

S
S
W 

MSW = 
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N

K 
 

MSW = Rata-rata variasi dalam kelompok 
 

SSW = jumlah kuadrat dalam 
 

N-K =  derajat bebas dari SSW 
 
 

Rumus variasi diantara kelompok 
 

S
S
G 

MSG = 
K 1 

 

MSW/SSW = Rata-rata variasi diantara kelompok 
 

SSG = jumlah kuadrat antara 

k-1 = derajat bebas SSG 

 

 

Tabel ANOVA satu arah (One-Way ANOVA) 
 

Source 
 

Of varian 

 

SS 
 

df 
 

Mean square 
 

Fratio 

 

Between/grup 
 

SSB/SSG 
 

k-1 
SSG 

MSB = 
k 1 

 
 

F= 
MSG 

MSW 
 

Withtin/error 
 

SSW/SSE 
 

n-k 
SSW 

MSW = 
n 1 

total SST n-1   

 

 


