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BAB III 

MATERI DAN METODE  

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus-November 2014 di 

Peternakan ayam pedaging Toha Farm di Desa Sonean Kecamatan Margoyoso 

Kabupaten Pati.  

3.1. Materi dan Metode Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus 

pada usaha peternakan ayam pedaging. Metode studi kasus merupakan metode 

pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara sistematis dan mendalam 

dan hasilnya tidak dapat di generalisasikan pada objek-objek yang lain dan 

digunakan untuk mendapatkan gambaran atau keterangan terperinci, jelas, dan 

data yang tepat. Penentuan lokasi dilakukan dengan pertimbangan yaitu usaha 

yang kontinyu, mandiri ditinjau dari skala usahanya dan data-data untuk penelitian 

sudah tersedia sehingga dapat dianalisis oleh peneliti. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara dan observasi (pengamatan). Melakukan pengamatan dan pencatatan 

secara langsung pada obyek yang diteliti dan wawancara dengan pemilik usaha 

dan beberapa tenaga kerja di peternakan ayam pedaging yang berpedoman pada 

daftar kuesioner. Jenis data dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. 
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Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan hasil wawancara dengan 

menggunakan kuesioner mengenai aspek teknis dan keuangan. 

Data primer berupa data “Time Series” selama 15 periode panen. Data 

primer meliputi identitas responden, tatalaksana pemeliharaan ayam broiler, 

biaya-biaya yang digunakan untuk usaha seperti investasi, penerimaan setiap 

periode panen dan pendapatan.  Data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait 

seperti dinas peternakan, kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan lain-lain.  Data 

sekunder yang diambil meliputi populasi peternak ayam pedaging, topografi, dan 

monografi wilayah setempat. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari catatan 

pembukuan bagian administrasi serta dinas-dinas atau instansi yang terkait dengan 

penelitian ini yaitu dari kantor kelurahan setempat yang meliputi data monografi, 

topografi, luas penggunaan lahan/tanah dan klimatologi. 

 

3.3. Metode Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul selanjutnya diedit, ditabulasi dan dianalisis 

secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif merupakan sebuah analisis 

yang menggambarkan keadaan yang terjadi pada sebuah data. Analisis kuantitatif 

adalah analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pertanyaan yang 

diajukan kepada responden dan diolah kedalam bentuk angka-angka serta 

pembahasannya meliputi : 

a. Analisis Komputasi Pendapatan adalah berikut ini, 

1. Pendapatan dihitung dengan menggunakan rumus: 

 = TR – TC.................................(1) 
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2. Biaya produksi dihitung dengan menggunakan rumus: 

TC = TFC + TVC........................(2) 

3. Penerimaan dihitung dengan menggunakan rumus: 

TR = P x Q...................................(3) 

Keterangan :  

TC : Total Cost/Biaya Total (Rp) 

TR : Total Revenue/Total Penerimaan (Rp) 

TFC : Total Fix Cost/Total Biaya Tetap (Rp) 

TVC : Total Variable Cost/Total Biaya Tidak Tetap (Rp) 

P : Price/Harga (Rp) 

Q : Quantity/Jumlah 

 : Pendapatan (Rp) 

 

b. RMS menurut Riyanto (2008) dapat dihitung dengan rumus:  

 

RMS = 
   

  
  x 100% .............. (4) 

Keterangan : 

 

RMS : Rentabilitas Modal Sendiri (%) 

EAT  : Earning After Tax atau pendapatan usaha yang diperoleh setelah  

   dikurangi pajak (Rp) 

MS : Modal Sendiri (Rp).  

 

 

3.4. Uji Hipotesis 

1. Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama yaitu menguji pendapatan peternak mampu memberikan 

keuntungan, untuk menguji hipotesis pertama digunakan rumus: 

 = TR – TC 

Pengertian : 



15 

 

 Jika penerimaan > biaya produksi maka usaha peternakan ayam pedaging 

Toha Farm mampu menghasilkan keuntungan 

 Jika penerimaan < biaya produksi maka usaha peternakan ayam pedaging 

Toha Farm tidak mampu menghasilkan keuntungan 

 Uji One Sample t-test 

Uji one sample t-test digunakan untuk menguji rata-rata dan mengetahui 

signifikansi perbedaan rata-rata suatu kelompok sampel dengan nilai pembanding 

yang ditetapkan. 

   
     
 

  

 

Keterangan: 

t0  : uji statistik 

X : Rata-rata sampel = π 

µ0 : nilai khusus (penguji) = i 

s : deviasi sampel 

n : ukuran sampel 

 

Hipotesis statistik : 

 

H0 : µ = UMK Pati 

H1 : µ ≠ UMK Pati 

 

*Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pati adalah sebesar Rp 1.176.500,00 

Kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut, 

- H0 diterima dan H1 ditolak jika signifikasi > 0,05, artinya tidak ada 

perbedaan antara pendapatan dengan nilai UMK Kabupaten Pati 

- H0 ditolak dan H1 diterima jika signifikasi ≤ 0,05, artinya ada perbedaan 

antara pendapatan  dengan nilai UMK Kabupaten Pati 
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2. Hipotesis Kedua 

Rentabilitas Modal Sendiri (RMS) dihitung dengan membandingkan laba 

usaha setelah pajak dengan jumlah modal sendiri. Rumus RMS adalah: 

 RMS = 
   

  
  x 100% 

Nilai RMS yang diperoleh dibandingkan dengan suku bunga deposito bank 

yang berlaku, 

- Jika RMS > Suku bunga deposito bank maka usaha ayam pedaging tersebut 

rentabel. 

- Jika RMS < Suku bunga deposito bank maka usaha ayam pedaging tersebut 

tidak rentabel. 

Kaidah keputusan: 

H0 :  µ = 0,055  mempunyai kemampuan menghasilkan laba atas modal yang 

ditannam 

H1 : µ ≠ 0,055  tidak mempunyai kemampuan menghasilkan laba atas modal 

yang ditannam 

Kaidah keputusan: 

- H0 diterima dan H1 ditolak jika Sig. > 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan antara RMS Toha Farm dengan bunga deposito. 

- H0 ditolak dan H1 diterima jika Sig. ≤ 0,05 menunjukkan bahwa ada 

perbedaan antara RMS Toha Farm dengan bunga deposito. 
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Batasan Pengertian dan Konsep Pengukuran Variabel 

1. Peternakan ayam pedaging merupakan suatu perusahaan yang menyediakan 

hasil produksi ternak berupa daging ayam bagi masyarakat dengan tujuan 

mendapat keuntungan. 

2. Ayam pedaging adalah ayam yang menghasilkan daging secara intensif dalam 

sekali masa produksi. Satuan pengukurnya adalah ekor. 

3. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh peternak yang 

menghasilkan produk tertentu. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan 

biaya tidak tetap (variabel). Satuan pengukurnya rupiah (Rp). 

4. Modal adalah berupa beberapa barang atau uang atau sebagian hasil produksi 

yang disisihkan untuk dipergunakan dalam produksi selanjutnya. Satuan 

pengukurnya rupiah (Rp). 

5. Modal tetap adalah modal yang mengalami proses perputaran dalam jangka 

waktu yang panjang. Satuan pengukurnya rupiah (Rp). 

6. Modal lancar adalah modal yang habis dalam satu kali berputar dalam proses 

produksi, dan proses perputaranya dalam jangka waktu yang pendek. Satuan 

pengukurnya rupiah (Rp). 

7. Biaya pakan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pakan selama 

proses produksi. Satuan pengukurnya rupiah (Rp). 

8. Biaya perkandangan adalah biaya yang dikeluarkan untuk perawatan kandang 

selama proses produksi. Satuan pengukurnya rupiah (Rp). 

9. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan guna membayar 

upah tenaga kerja selama proses produksi. Satuan pengukurnya rupiah (Rp). 
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10. Biaya penyusutan adalah biaya yang merupakan penurunan nilai faktor 

produksi tetap akibat digunakan selama produksi. Satuan pengukurnya rupiah 

(Rp). 

11. Penerimaan merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan 

harga jual, yang dimaksudkan adalah pendapatan kotor. Misalnya hasil dari 

penjualan ayam, kotoran, dan hasil ikutan lainya. Satuan pengukurnya rupiah 

(Rp). 

12. Pendapatan adalah total penerimaan dari usaha peternakan ayam pedaging 

dikurangi total biaya selama proses produksi. Satuan pengukurnya rupiah 

(Rp). 

13. Rentabilitas adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan 

modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan 

dinyatakan dalam persentase (%). 

14. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak terpengaruh oleh besar kecilnya 

volume hasil perusahaan sampai pada tingkat tertentu saja, satuan 

pengukurannya rupiah. 

15. Biaya variabel adalah biaya yang selalu berubah-ubah sesuai kesibukan 

perusahaan, biaya akan nol jika tidak ada kesibukan dan naik secara 

proporsional bila ada kesibukan, satuan pengukurannya rupiah (Rp). 


