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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 = mempengaruhi 

 = terdiri dari 

Ilustrasi 1. Kerangka Pemikiran 

Pola hidup masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya kebutuhan 

protein hewani yang memenuhi standart kelayakan konsumsi membuat konsumsi 

telur ayam ras meningkat. Telur ayam ras merupakan salah satu bahan pangan asal 

hewani yang dapat memenuhi gizi masyarakat karena memiliki kandungan gizi 

yang cukup sempurna. Telur ayam ras dipilih karena dianggap lebih murah, 
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mudah diolah, dan mudah didapatkan. Meningkatnya konsumsi akan telur ayam 

ras membuat permintaan telur ayam ras juga meningkat. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan antara lain harga telur ayam, harga telur bebek, 

pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan selera. Perubahan kuantitas yang 

diminta jika faktor-faktor berubah diukur dengan elastisitas permintaan yang 

terdiri dari tiga macam yaitu, elastisitas pendapatan, elastisitas harga, elastisitas 

silang. 

 

3.2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 

2017 di Kecamatan Semarang Tengah. Penentuan lokasi penelitian dengan cara 

purposive berdasarkan pada kriteria tertentu, yaitu lokasi memiliki kepadatan 

penduduk sekitar 11.430 jiwa/km
2
 (BPS, 2016). Kecamatan Semarang Tengah 

juga memiliki 3 unit pasar sebagai penunjang sarana perekonomian, yaitu pasar 

Johar, pasar Prembaen, dan pasar Gang Baru (BPS, 2016).  

 

3.3. Metode Penelitian dan Pengambilan Sampel 

Metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah metode 

survei, yaitu dengan mengambil beberapa sampel dari populasi. Pengambilan 

sampel pada konsumen rumah tangga, ditentukan dengan metode Multistage 

Purposive Proportional Random Sampling adalah metode yang dilakukan dengan 

memilih contoh secara bertahap dengan dua atau lebih tahap (tingkatan) dengan 

alur penentuan responden seperti Ilustrasi 2.  
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Ilustrasi 2. Bagan Alur Penentuan Responden 
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Tahap pertama, dari 15 Kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah 

diambil dua Kelurahan secara purposive dengan jumlah rumah tangga tertinggi 

pertama dan kedua yaitu Kelurahan Gabahan dan Kelurahan Brumbungan. 

Kelurahan Gabahan memiliki jumlah rumah tangga sebanyak 2.867 keluarga dan 

Kelurahan Brumbungan memiliki jumlah rumah tangga sebanyak 1.682 keluarga 

(BPS, 2016). Tahap kedua, masing-masing Kelurahan tersebut dipilih dua Rukun 

Warga (RW) secara purposive dengan jumlah rumah tangga tertinggi pertama dan 

kedua. Tahap ketiga, tiap Rukun Warga (RW) tersebut dipilih dua Rukun 

Tetangga (RT) secara purposive dengan jumlah rumah tangga tertinggi pertama 

dan kedua. Setiap Rukun Tetangga (RT) memiliki populasi antara 40-60 rumah 

tangga. Tahap keempat, responden diambil sebanyak 15 responden pada tiap 

Rukun Tetangga (RT) secara random dari jumlah populasi rumah tangga untuk 

memenuhi 120 sampel (30% dari populasi rumah tangga). Rincian sampel 

responden rumah tangga terlihat di Lampiran 3. Menurut Arikunto (2006) yang 

menyatakan bahwa syarat minimal sampel adalah 10% dari populasi, sehingga 

30% dari populasi rumah tangga telah memenuhi syarat pengambilan sampel. 

Responden harus memenuhi kriteria tertentu yaitu, mengkonsumsi telur ayam ras,, 

tidak berjualan telur atau berbahan dasar telur, dan tidak merupakan kos-kosan.  

 

3.4. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan responden yang 

merupakan konsumen rumah tangga. Wawancara dilakukan dengan bantuan 
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kuesioner yang meliputi identitas responden, konsumsi responden terhadap telur 

ayam ras dan telur bebek, pendapatan keluarga, dan selera responden terhadap 

telur ayam ras dan telur bebek. Kuesioner dapat dilihat di Lampiran 2. Data 

sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait. 

 

3.5. Analisis data 

Data dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif 

merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya (Sugiyono, 2008). Analisis data yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh beberapa variabel independen yang meliputi harga telur ayam ras, harga 

daging ayam, pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan selera terhadap variabel 

dependen yaitu permintaan telur ayam ras adalah uji regresi model Cobb-Douglas 

dengan menggunakan program SPSS.  

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan telur ayam ras di 

olah secara statistik dengan persamaan regresi model Cobb-Douglas. 

Persamaannya adalah : 

Y= a X1
b1

 X2
b2

 X3
b3

 X4
b4

 X5
b5

 e
u 
............................................................. (3) 

Keterangan :  

Y = Permintaan telur ayam ras (butir/bulan) 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien regresi 

e  = Bilangan natural (2,718282828) 



19 
 

 
 

u  = Disturbance 

   = Harga telur ayam ras (rupiah/butir) 

   = Harga telur bebek (rupiah/butir) 

   = Pendapatan (skor, 1 = kurang dari 1.000.000, 2 = 1.000.001 – 

2.000.000, 3 = 2.000.001 – 3.000.000, 4 = lebih dari 3.000.000.) 

   = Jumlah anggota keluarga (jiwa) 

   = Selera (skor, 1 = tidak suka, 2 = kurang suka, 3 = biasa saja, 4 = 

suka, 5 = suka sekali) 

Upaya untuk mempermudah estimasi parameternya maka persamaan 

diatas dapat diturunkan dalam bentuk regresi linier berganda sebagai berikut : 

ln Y = ln a + b1 ln X1 + b2 ln X2 + b3 ln X3 + b4 ln X4 + b5 ln X5 + u ln e  

Persamaan ini dapat digunakan jika datanya normal setelah dilakukan 

pengujian dengan menggunakan uji Kolmogorov-smirnov. Jika data normal 

terpenuhi maka analisis data mengunakan regresi linier berganda, jika data tidak 

normal maka menggunakan analisis korelasi Spearman (Ghozali, 2011).  

Hipotesis pertama diuji dengan mengunakan uji F dan uji t. Uji F 

digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara serempak. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial.  

Uji F sebagai berikut : 

   :    =    =    =    =    = 0 (Tidak ada pengaruh dari variabel 

independen (harga telur ayam ras, harga telur bebek, pendapatan, jumlah anggota 

keluarga, selera) terhadap variabel dependen (permintaan telur ayam ras)). 
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    :    ≠    ≠    ≠    ≠    ≠ 0 (Ada pengaruh dari variabel independen 

(harga telur ayam ras, harga telur bebek, pendapatan, jumlah anggota keluarga, 

selera) terhadap variabel dependen (permintaan telur ayam ras) untuk minimal 

satu variabel independen). 

Kriteria pengambilan keputusan yaitu : 

    ditolak dan    diterima jika    
   

 ≤  ,   

    ditolak dan    diterima jika    
   

 > 0,05 

Uji t sebagai berikut : 

     :    = 0;    = 0;    = 0;    = 0;   = 0 (Tidak ada pengaruh dari variabel 

independen (harga telur ayam ras, harga telur bebek, pendapatan, jumlah anggota 

keluarga, selera) terhadap variabel dependen (permintaan telur ayam ras)). 

    :    ≠ 0;    ≠ 0;    ≠ 0;    ≠ 0;    ≠ 0 (Ada pengaruh dari variabel-

variabel independen (harga telur ayam ras, harga telur bebek, pendapatan, jumlah 

anggota keluarga, dan selera) terhadap variabel dependen (permintaan telur ayam 

ras)). 

Kriteria pengambilan keputusan yaitu : 

    ditolak dan    diterima jika    
   

 ≤  ,   

    ditolak dan    diterima jika    
   

 > 0,05 

Persamaan regresi harus memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbias 

Estimated). Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias atau BLUE dari 

satu persamaan regresi berganda maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik 

(Nazir, 2011). Uji asumsi klasiknya adalah uji normalitas error, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Salah satu cara 

untuk melihat normalitas adalah melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distrribusi normal menggunakan SPSS (Ghozali, 2011). Normal 

atau tidaknya distribusi residual dapat dilihat dengan menggunakan analisis 

grafik. Distribusi residual dikatakan normal error apabila scatter plot mengikuti 

garis diagonalnya (Priyatno, 2011). 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan 

dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) dari hasil 

analisis menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance mendekati 1, serta nilai VIF 

<5 dan <10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara 

variabel bebas dan model regresi. (Priyatno, 2012). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hal 

tersebut dapat dilihat dai pola yang ada di grafik scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED, dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah 

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-standardized. Apabila ada 

titik-titik yang membentuk pola tertentu maka terjadi heteroskedastisitas dan jika 

tidak ada pola yang jelas maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyatno, 2012). 
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d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka 

digunakan metoda Durbin Watson (Dw Test). Jika nilai Dw Test sudah ada, maka 

nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan tingkat 

keyakinan sebesar 95%. 

a. Bila dU < dw < (4-dU), maka tidak terjadi autokorelasi. 

b. Bila dw < d1, maka terjadi autokorelasi positif. 

c. Bila dw > (4-dt), maka terjadi autokorelasi negatif. 

d.Bila d1< dw < dU atau (4-dU) < dw < (4-dt), maka tidak dapat ditarik kesimpulan 

mengenai ada tidaknya autokorelasi. (Ghozali, 2011). 

Hipotesis kedua dihitung dengan melihat koefisien regresi persamaan 

model Cobb-Douglas baik secara serempak maupun secara parsial. Ekowati et al. 

(2014) menyatakan bahwa dalam bentuk fungsi tipe Cobb-Douglas, maka 

koefisien b telah mencerminkan elastisitas. Jika elastisitas b=1 maka termasuk 

elastis uniter, jika b>1 maka dapat dikatakan elasitis, jika b<1 maka dikatakan 

inelastis. 

 

3.6. Batasan Pengertian dan Konsep Pengukuran 

1. Telur adalah telur segar ayam ras yang dikonsumsi oleh rumah tangga. 

2. Jumlah Permintaan Telur adalah kuantitas telur ayam ras (butir) yang 

dikonsumsi rumah tangga selama satu bulan yang lalu. 
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3. Harga telur ayam ras adalah harga rata-rata yang didapatkan dari 

pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi telur ayam ras dibagi dengan 

jumlah konsumsi telur ayam ras (Rp/butir/bulan). 

4. Harga telur bebek (telur asin) adalah harga rata-rata yang didapatkan dari 

pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi telur bebek dibagi dengan 

jumlah konsumsi telur bebek (Rp/butir/bulan). 

5. Pendapatan Rumah Tangga adalah total nilai penghasilan dari keseluruhan 

anggota keluarga per bulan, meliputi ayah, ibu, dan anak yang telah 

memiliki penghasilan. Kemudian di skor 1 = kurang dari 1.000.000, 2 = 

1.000.001-2.000.000, 3 = 2.000.001-3.000.000, 4 = lebih dari 3.000.000. 

6. Jumlah anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya 

bertempat tinggal di suatu rumah tangga dan biasanya makan bersama dari 

satu dapur. Terdiri dari anggota keluarga yang berada pada satu rumah 

termasuk anak, menantu, cucu, dan asisten rumah tangga (jiwa). 

7. Selera adalah penilaian konsumen dan keluarganya terhadap rasa telur 

ayam ras. Pengukuran selera menggunakan skor 1 = tidak suka, 2 = kurang 

suka, 3 = biasa saja, 4 = suka, 5 = suka sekali. 

8. Elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan perubahan permintaan 

terhadap perubahan harga dan pendapatan. 

9. Elastisitas harga adalah persentase besarnya pengaruh perubahan harga 

terhadap perubahan permintaan yang ditunjukkan dalam koefisien regresi 

dari harga telur ayam ras (%). 
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10. Elastisitas silang adalah persentase besarnya pengaruh perubahan 

permintaan apabila terjadi perubahan harga barang lain yang ditunjukkan 

dalam koefisien regresi dari harga telur bebek (%). 

11. Elastisitas pendapatan adalah persentase besarnya pengaruh perubahan 

pendapatan terhadap perubahan permintaan yang ditunjukkan dalam 

koefisien regresi dari pendapatan (%). 

 


