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III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian  ini akan dilaksanakan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten

Rokan Hilir. Penentuan lokasi ditetapkan dengan menggunakan metode purposive

sampling. Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan sengaja

dengan alasan lokasi ini memiliki populasi sapi potong terbanyak dan potensi

untuk pengembangan ternak sapi potong di Kecamatan Bangko Pusako.

Pelaksanan penelitian dilakukan  pada bulan September  2015.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh secara langsung dari sumbernya baik data, wawancara maupun

pendapat. Data primer berupa gambaran usaha ternak sapi potong yaitu umur,

Stingkat pendidikan, pengalaman beternak sapi Potong, mata pencaharian dan

kepemilikan sapi potong. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan

observasi lapangan atau pengamatan secara langsung dan wawancara dengan

menggunakan kuesioner.  Data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait

dengan penelitian seperti lembaga tingkat desa hingga kecamatan, Dinas Pertanian

dan Peternakan, serta sumber-sumber pustaka atau referensi yang digunakan dan

hasil penelitian yang relevan. Sifat data sekunder ini untuk mendukung data

primer.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah para peternak di Kecamatan Bangko Pusako.

Penentuan sampel dilakukan dengan cara menentukan sampel dengan sengaja
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(purposive sampling) di  Kecamatan Bangko Pusako yaitu Desa Bangko Jaya,

Bangko Permata dan Sungai Manasib. Penentuan responden dilakukan secara

purposive sampling terhadap 30 peternak yang ada di Kecamatan Bangko Pusako

yaitu di Desa Bangko Jaya, Bangko Permata dan Sungai Manasib dengan

pertimbangan peternak yang memiliki ternak sapi minimal 2 ekor dan lama

beternak lebih dari 2 tahun.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei yaitu

menggambarkan permasalahan sesuai apa adanya dan berdasarkan fakta yang

sedang berlangsung. Metode survei merupakan metode penelitian yang

mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai

alat bantu dalam pengumpulan data (Singarimbun dan Effendy, 1995).

Untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan, maka dilakukan

penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah cara pengumpulan data dengan wawancara

langsung dan terstruktur kepada responden dengan menggunakan kuesioner .

2. Observasi

Obeservasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan

secara cermat dan sistematis terhadap pola perilaku orang, obyek, atau  kejadian-

kejadian tanpa bertanya tau berkomunikasi dengan orang,  obyek, atau kejadian

tersebut. Metode ini dimaksudkan untuk  mendapatlkan gambaran awal tentang

seberapa besar pengaruh usaha peternakan  terhadap penyerapan  tenaga kerja.
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3. Angket (kuesioner)

Angket adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang

terstruktur terkait dengan penelitian ini yang harus dijawab secara tertulis oleh

responden.

3.5. Analisis Data

3.5.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan wilayah Kecamatan

Bangko Pusako,menggambarkan usaha ternak sapi potong, kondisi peternak sapi

potong di Kecamatan Bangko Pusako yang meliputi umur, tingkat pendidikan,

pengalaman beternak sapi Potong, pekerjaan utama, jumlah ternak sapi yang

dipelihara dan  jumlah anggota keluarga. Analisis deskriptif merupakan analisis

yang digunakan untuk mengetahui kegiatan usaha sapi potong di Kecamatan

Bangko pusako dalam aspek zooteknis usaha dan aspek pengembangan. Menurut

Wirartha (2006), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara

sistemik dan akurat mengenai situasi atau kejadian bidang tertentu.

3.5.2. Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2000), alat yang dapat dipakai untuk menyusun

faktor-faktor strategi dalam pengembangan ternak sapi potong adalah matrik

SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara luas bagaimana peluang dan

ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan

dan kelemahan internal yang dimilikinya, untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu

faktor-faktor strategis eksternal dan internal tersebut melalui evaluasi lingkungan

eksternal dan internal strategi.
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Tabel 3.1  Matrik SWOT
Internal

Eksternal

Kekuatan – S
Daftar kekuatan

Kekuatan – w
Daftar kelemahan

Peluang – O
Daftar peluang

Strategi SO
Gunakan kekuatan
untuk
memanfaatkan
peluang

Strategi WO
Atasi kelemahan dengan
memanfaatkan peluang

Ancaman – T
Daftar ancaman

Strategi ST
Gunakan kekuatan
untuk menghindari
ancaman

Strategi WT
Meminimalkan kelemahan
dan menghindari ancaman

Sumber: David (2006)
Menurut Adinata dkk (2012) melalui proses identifikasi analisis faktor

internal dan eksternal maka akan diperoleh kekuatan, kelemahan, serta peluang

dan ancaman dalam pengembangan usaha ternak sapi potong. Perumusan

alternatif strategi pengembangan dipertimbangkan berdasarkan identifikasi faktor

internal dan eksternal, serta berpengaruh dan homogen yang berada pada lokasi

penelitian. Kombinasi dan perpaduan antara faktor internal dan eksternal tersebut

akan dapat diperoleh beberapa alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam

pengembangan usaha ternak sapi potong Secara rinci, ada empat tipe alternative

strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan usaha ternak sapi potong:

1. Strategi SO (Strenght-Opportunity)

Strategi SO atau strategi kekuatan peluang merupakan strategi yang

menggunakan kekuatan internal untuk dapat memanfaatkan peluang eksternal.

Alternatif strategi SO yang dapat dirumuskan mengoptimalkan dan

mengembangkan kemampuan internal peternak serta memanfaatkan sumber daya

alam yang tersedia untuk meningkatkan skala usaha ternak sapi potong menjadi

lebih maju; bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk

mengefektifkan jaringan pemasaran guna memanfaatkan peluang permintaan
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pasar yang relatif belum terpenuhi; memanfaatkan secara optimal pakan limbah

pertanian yang jumlahnya melimpah.

2. Strategi WO (Weakness-Opportunity)

Strategi WO atau strategi kelemahan peluang merupakan strategi untuk

dapat meminimalkan kelemahan yang ada untuk dapat memanfaatkan suatu

peluang eksternal. Alternatif strategi yang dapat dirumuskan meliputi:

memberikan program pendampingan dan penyuluhan disertai dengan demonstrasi

sehingga dapat meningkatkan kemampuan peternak; pengenalan mengenai

teknologi pengolahan pakan berbasis limbah pertanian dan bibit ternak sapi

unggul yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat; optimalisasi program

swasembada daging sapi yang dicanangkan oleh pemerintah guna menambah

skala kepemilikan sapi potong dan meningkatkan pengetahuan peternak sapi

potong mengenai harga jual dan informasi pasar.

3. Strategi ST (Strenght-Threat)

Strategi ST atau strategi kekuatan ancaman merupakan strategi untuk

dapat mengoptimalkan kekuatan internal yang dimiliki dalam menghindari

ancaman. Alternatif strategi ST yang dapat dirumuskan antara lain:

mengembangkan keterampilan sumber daya manusia dan meningkatkan pola

efisiensi agar dapat menguasai dan meningkatkan produktivitas di bidang usaha

ternak; menjalin usaha kemitraan bersama pemerintah dan pihak ketiga dengan

memanfaatkan interaksi masyarakat pedesaan yang bersifat kekeluargaan dan

kegotongroyongan.
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4. Strategi WT (Weakness-Threat)

Strategi WT atau strategi kelemahan ancaman merupakan strategi defensif

untuk meminimalkan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Alternatif strategi yang dapat dirumuskan antara lain adalah: memperkuat

kelembagaan peternak sehingga peternak memiliki daya tawar yang kuat.;

mempermudah proses penyediaan bibit melalui subsidi bunga (Kredit Usaha

Pembibitan Sapi); pengembangan usahapembibitan sapi potong melalui VBC

(Village Breding Center).

3.5.3. Analisis Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia

(KPPTR)

Metode ini merujuk kepada metode Nell dan Rollinson (1974), dalam

metode ini terdapat beberapa variabel yang harus dihitung, yaitu:

1. Total Produksi Hijauan Makanan Ternak (HMT), dirumuskan sebagai: (15 X

Luas lahan X Konversi kesetaraan HMT)+(Luas panen X Konversi HHSP)

2. Daya Tampung Wilayah (KTTR), dirumuskan sebagai :

(kg/thn)SegarKebutuhan

HMTProduksiTotal

Keterangan :

Satuan total produksi HMT = Kg/Thn

Rata- rata Bobot badan sapi bali dewasa = 250/ST

Kebutuhan hijauan ternak = 10% dari bobot badan

Kebutuhan Segar (Kg/thn)  = bobot badan sapi bali × 10% BB × 365 hari

3. Nilai KPPTR (L), dirumuskan sebagai :

Daya tampung Wilayah – Populasi riel ternak

KPPTR (kk) = Jumlah kepala keluarga (kk) x 3 ST
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KPPTR (E) = KPPTR (kk), jika KPPTR (kk) < KPPTR (L)

KPPTR (E) = KPPTR (L), jika KPPTR (L) < KPPTR (kk)

Keterangan :

Kebutuhan berat kering untuk satu satuan ternak (ST) adalah 2,3 ton

BK/tahun

15 rata-rata produksi padang rumput di Indonesia (ton BK/Ha/Th)

KPPTR (L) = KPPTR berdasarkan kesediaan hijauan (ST)

KPPTR (kk) = KPPTR berdasarkan ketersediaan tenaga kerja (ST)

ST = jumlah ternak yang mampu dipelihara oleh satu orang kepala

keluarga

3.5.4. Analisis Location Quotient (LQ)

Metode LQ digunakan untuk menganalisis keadaan suatu wilayah apakah

wilayah tersebut merupakan sektor basis atau non basis terhadap pengembangan

usaha peternakan sapi potong. Alat analisis LQ yang digunakan mengikuti model

Hendayana (2003), dengan rumus := 	/	/
Keterangan : pi = Populasi Sapi Potong Desa

pt = Jumlah Penduduk Desa

Pi = Populasi Sapi Potong Kecamatan

Pt = Jumlah Penduduk Kecamatan

Apabila LQ bernilai lebih besar dari satu, maka sektor tersebut merupakan

sektor basis, dan apabila LQ = 1 bukan merupakan sektor basis tapi memiliki

potensi populasi ternak sapi, sedangkan bila LQ kurang atau lebih kecil dari satu ,

maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis.


