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III. MATERI DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan bulan September sampai Oktober 2013. Lokasi

penelitian di wilayah 5 (lima) desa yaitu Desa Pulau Lawas, Desa Muara Uwai,

Desa Binuang, Desa Pulau, dan Desa Pasir Sialang.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi

yang lengkap dan akurat.  Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan

responden (peternak) dan data lain yang diperoleh dari hasil wawancara dengan

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di wilayah Kecamatan Bangkinang

Seberang Kabupaten Kampar.

b. Data sekunder yaitu data pendukung yang didapatkan dari perpustakaan berupa

bahan referensi, bahan bacaan dan literatur-literatur lainnya dan dari instansi-

instansi terkait seperti kantor desa atau kantor camat berupa data geografis

lokasi penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para peternak yang memelihara ternak

kerbau yang berdomisili di 5 (lima) desa di wilayah Kecamatan Bangkinang

Seberang Kabupaten Kampar. Sampel dari penelitian ini mengambil jumlah para

peternak yang ada dan berdomisili di 5 (lima) desa Kecamatan Bangkinang
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Seberang Kabupaten Kampar dengan menggunakan purposive sampling. Kriteria

peternak yang akan dijadikan sampel adalah para peternak yang memelihara

ternak kerbau minimal 3 (tiga) ekor dan mempunyai pengalaman beternak selama

5 (lima) tahun.

3.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah Metode Survey

dengan pengambilan sampel secara purposive sampling. Untuk mengumpulkan

data-data atau informasi yang menyangkut  karakteristik dan variabel-variabel

yang menjadi fokus penelitian ini,  diperlukan cara-cara penelitian yaitu :

a. Wawancara

Sebagai salah satu cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi

dengan cara wawancara secara langsung dengan petugas pembina di Dinas

Peternakan Kabupaten Kampar serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Riau.  Wawancara ini untuk memperoleh data primer serta menggali

informasi-informasi lain yang menyangkut gambaran atau kondisi peternakan

rakyat di Kecamatan Bangkinang Seberang   Kabupaten Kampar.

b. Kuesioner

Teknis pengumpulan data dengan cara mengajukan seperangkat

pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh penulis terhadap responden dalam

hal ini petani peternak yang digunakan sebagai salah satu pedoman di dalam

melakukan penelitian.
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3.5 Prosedur Penelitian

- Survey Pendahuluan

Pengambilan data dari Dinas Peternakan Kabupaten Kampar dan melihat

berapa banyak kepala keluarga peternak tersebut.

- Penentuan Responden

Dengan melihat data dari Dinas Peternakan Kabupaten Kampar, dan

mengumpulkan responden yang akan diteliti.

- Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- Pengumpulan Data

Setelah kuisioner terisi oleh peternak kemudian kuisioner tersebut di

ambil dan dilakukan pengumpulan untuk disatukan.

- Pengolahan atau Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul semua, kemudian data tersebut diolah atau

dianalisis sesuai dengan rumus yang sudah ditetapkan.

- Pembahasan dan Kesimpulan Akhir

Setelah data siap dianalisis langkah terakhir ialah menyimpulkan data

untuk melihat hasil dari penelitian tersebut.

Untuk lebih jelasnya prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1

berikut ini:
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Gambar 3.1 Prosedur Penelitian

3.6 Peubah yang Diukur

3.6.1 Potensi Sumber Daya Alam

3.6.1.1 Analisis Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia.

Survey

Penentuan
Responden

Pelaksanaan
Penelitian

Pengumpulan Data

Pengolahan/
Analisis Data

Pembahasan dan
Kesimpulan  Akhir
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Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia (KPPTR) berdasarkan

metode Nell & Rollinson (1974) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Potensi Maksimum berdasarkan Sumberdaya Alam/PMSL (Daya Dukung
Wilayah) dirumuskan :

PMSL = Daya Dukung Lahan Pertanian + Daya Dukung Tanaman Pangan

Dimana :

- Daya Dukung Lahan Pertanian = Kontribusi Lahan Pertanian x 3,75. Daya
dukung lahan pertanian diperoleh dari kontribusi padang rumput dan non
padang rumput (sawah, perkebunan, hutan, tegalan)

- 3,75 adalah koefisien yang dihitung sebagai kapasitas dukung lahan pertanian
dalam satuan ternak.

- Daya Dukung Tanaman Pangan = Produksi Limbah Pertanian / 2,3. Daya
dukung tamanan pangan diperoleh dari kontribusi peroduksi limbah pertanian
tanaman pangan (padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kedele)

- 2,3 adalah koefisien yang dihitung sebagai kebutuhan berat kering (ton/tahun)
untuk satu satuan ternak.

b. Potensi Maksimum Berdasarkan Keluarga Petani (PMKK) dirumuskan

PMKK = c x KK

Dimana:

c : Koefisien yang dihitung berdasarkan jumlah satuan ternak (ST) yang
dapat dipelihara oleh suatu keluarga yaitu 2,33 ST/KK.

KK : Kepala keluarga petani

c. Nilai KPPTR :

KPPTR (SL) = PMSL – Popril

KPPTR (KK) = PMKK – Popril

Dimana :

KPPTR (SL) : Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia (ST)
berdasarkan sumber daya lahan.
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KPPTR (KK) : Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia (ST)
berdasarkan kepala keluarga petani.

PMSL : Potensi Maksimum berdasarkan Sumberdaya Lahan
Popri : Populasi ril

d. KPPTR Efektif : KPPTR (SL), jika KPPTR (SL) < KPPTR (KK)

KPPTR Efektif adalah Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia

berdasarkan Sumber Daya Alam, jika Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak

Ruminansia berdasarkan Sumber Daya Alam lebih kecil dari Kapasitas

Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia berdasarkan Kepala Keluarga petani.

e. KPPTR Efektif : KPPTR (KK), jika KPPTR (KK) < KPPTR (SL)

KPPTR Efektif : adalah Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia

berdasarkan Kepala Keluarga petani, jika Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak

Ruminansia berdasarkan Kepala Keluarga petani lebih kecil dari Kapasitas

Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia berdasarkan Sumber Daya Alam.

KPPTR Efektif ditetapkan sebagai kapasitas peningkatan populasi ternak

ruminasia di daerah penelitian, yaitu KPPTR (SL) atau KPPTR (KK) yang

mempunyai nilai yang lebih kecil atau dengan kata lain KPPTR yang berlaku

sebagai kendala efektif (binding constrain)

Perhitungan jumlah ternak memakai satuan ternak (Direktorat Bina Usaha

Tani, 1985) yaitu :

1) 1 ekor sapi/kerbau dewasa, umur > 2 tahun = 1 ST
2) 1 ekor sapi/kerbau dara, umur 1-2 tahun = 0,5 ST
3) 1 ekor anak sapi/kerbau, umur < 1 tahun = 0,25 ST
4) 1 ekor kambing/domba dewasa, umur > 1 tahun = 0,14 ST
5) 1 ekor kambing/domba dara, umur 0,5-1 tahun = 0,07 ST
6) 1 ekor anak kambing/domba, umur < 0,5 tahun = 0,035 ST
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Kontribusi lahan pertanian berdasarkan ketentuan Nell & Rollinson (1974)

adalah seperti tertera pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Kemampuan Lahan Dalam Menghasilkan Rumput
Jenis Lahan Kontribusi Lahan (Ha)

Padang Rumput
Sawah
Galengan sawah
Perkebunan
Hutan sejenis
Hutan sekunder
Tepian jalan
Tegalan

100 % dari luas lahan
2 % dari luas lahan

2,5 % dari luas lahan
5 % dari luas lahan
5 % dari luas lahan
3 % dari luas lahan

0,5 % Ha dari panjang jalan
1 % dari luas lahan

Sumber : Nell & Rollinson (1974)

Produksi hijauan makanan ternak berdasarkan ketentuan Nell & Rollinson

(1974) adalah seperti tertera pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Produksi Hijauan Makanan Ternak yang Dapat Dihasilkan Dari Luas
Panen
Hasil Limbah Produksi Jerami

Jerami padi
Jerami jagung
Jerami ubi kayu
Jerami ubi jalar
Jerami kedelai
Jerami kacang tanah

0,23 Ton BK/ Ha/ Tahun
10,9 Ton BK/ Ha/ Tahun
5,05 Ton BK/ Ha/ Tahun
1,2 Ton BK/ Ha/ Tahun

1,07 Ton BK/ Ha/ Tahun
1,44 Ton BK/ Ha? Tahun

Sumber : Nell & Rollinson (1974)

3.6.1.2. Analisis Potensi Wilayah

Analisis komoditas basis menggunakan metode Location Quotient (LQ)

yaitu merupakan perbandingan antara bangsa relative bidang usaha peternakan ke-

i terhadap output peternakan di wilayah desa dengan bangsa relatif bidang usaha

ke-i terhadap output peternakan wilayah kecamatan bersangkutan. Miller dan

Wright (1991), menyatakan bahwa metode Location Quotient (LQ) digunakan
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untuk mengidentifikasi komoditas unggulan di suatu wilayah dengan rumus

sebagai berikut:

Xij / ∑Xij
LQ =

∑Xij / ∑∑Xij

Di mana:

LQ = Nilai komoditas basis, bila LQ < 1 maka wilayah tersebut bukan
sebagai wilayah surplus komoditas tersebut tapi bila LQ > 1   maka
wilayah tersebut dikatakan surplus.

Xij = Populasi jenis ternak ke-i dalam satuan ternak di desa ke-j.
∑ Xij = Total populasi ternak ke-i di desa ke-j atau di seluruh di Kecamatan.
∑∑Xij = Total populasi ternak dalam satuan ternak di seluruh Desa atau

Kecamatan.

3.6.2. Analisis SWOT

Rangkuti ( 2009 ) menyatakan analisis SWOT merupakan identifikasi

berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengambilan

keputusan. Analisis ini meliputi analisis faktor internal dan analisis faktor

eksternal yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang

strategi. Analisis faktor internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan dan

kelemahan. Sementara analisis faktor eksternal mencakup faktor peluang dan

tantangan.

3.7 Analisis Data

Data yang diperoleh disederhanakan kedalam bentuk tabel, gambar, dan

grafik, kemudian dilakukan analisa diskriptif. Analisis diskriptif dengan

menampilkan rataan, persentase dan standar deviasi (Tressia, 2008).

- Rataan
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n

xi
X
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ii



Dimana :
X = rata-rata jumlah sampel




n

ii

xi = jumlah semua nilai x yang dalam kumpulan

n = banyaknya data dalam sampel

- Persentase (%)

%100% x
n

xi
n

ii



Dimana:
% = persentase




n

ii

xi =  jumlah semua nilai x yang ada dalam kumpulan

n = banyaknya data dalam sampel


