
II. MATERI DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi. Waktu penelitian dilaksanakan dari 1 Oktober 2013 sampai 30

Desember 2013.

3.2.   Populasi dan Sampel

Sampel penelitian  ini  adalah sebanyak 100 rumah tangga peternak dari

1.295 rumah tangga peternak di 5 Desa dari 26 Desa dengan kriteria memiliki

ternak lebih dari 5 ekor dan beternak lebih dari 5 tahun. Populasi ternak sapi di

Kecamatan Kuantan Singingi yang rentangnya lebih dari 5 ekor yaitu Kopah 327

ekor, Bandar Alai 297 ekor, Pulau Kedondong 264 ekor, Seberang Taluk 128 ekor

dan Koto Tuo 279 ekor. Sugiarto dkk., (2003) menyatakan pengambilan sampel

dilakukan dengan cara bertahap (Multistage Purposive Sampling) yaitu:

a. Tahap pertama mengambil dengan sengaja (Purposive Sampling) lima desa

dengan populasi tertinggi yaitu populasi tertinggi: Kopah, Bandar Alai, Pulau

Kedundung, Seberang Taluk dan Koto Tuo. Desa populasi. Pemilihan lokasi

ini berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki wilayah tersebut yaitu luas

lahan penghasil hijauan dan populasi ternak. Selain itu kelima daerah tersebut

merupakan sentra pengembangan ternak sapi potong di Kecamatan Kuantan

Tengah.

b. Tahap kedua mengambil secara sengaja (Purposive Sampling) 20 peternak

dari masing desa yang terpilih sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan

peneliti yaitu memiliki ternak minimal 5 ekor dan beternak lebih dari 5 tahun.



3.3. Jenis dan Sumber Data

Untuk melaksanakan penelitian ini diperlukan data dan informasi yang

lengkap dan akurat.  Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri

dari :

a. Data Primer yaitu data yang penulis kumpulkan dari hasil

wawancara/interview dengan responden (peternak) dan data lain yang

diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas pembina dan petugas

lapangan (PPL) di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil studi perpustakaan

berupa bahan referensi, bahan bacaan dan literatur-literatur lainnya (buku

laporan  Dinas Peternakan dan Buku Statistik Peternakan) di Kabupaten

Kuantan Singingi dan di Provinsi Riau.

3.4. Metode Penelitian/Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode survai dengan penentuan sampel

secara Multistage Purposive Sampling dan pengumpulan data dilakukan dengan

cara:

a. Wawancara atau Interview

Sebagai salah satu cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi

dengan cara wawancara secara langsung dengan petugas pembina di Dinas

Peternakan Kecamatan Kuantan Tengah dan Dinas Peternakan Kabupaten

Kuantan Singingi 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

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Kuesioner

Teknis pengumpulan data dengan cara mengajukan seperangkat pertanyaan-

pertanyaan yang telah disusun oleh penulis kepada responden dalam hal ini petani

peternak yang digunakan sebagai salah satu pedoman di dalam melakukan

penelitian.

3.5. Prosedur Penelitian

- Survey

Pengambilan data dari Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi dan

melihat KK peternak untuk menentukan responden dalam penelitian.

- Penentuan responden

Setelah data didapat dari Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi dan

ditetapkan jumlah responden yang akan dijadikan sampel penelitian

- Pelaksanaan penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah ditetapkan jumlah responden dan melakukan

wawancara dengan peternak yang sudah ditetapkan sebagai responden.

- Pengumpulan data

Setelah kuisioner terisi oleh peternak kemudian kuisioner tersebut diambil

dan dilakukan pengumpulan untuk disatukan.

- Pengolahan data

Setelah data terkumpul semua kemudian data tersebut dianalisis dengan

rumus yang sudah ditentukan oleh peneliti

- Pembahasan dan kesimpulan akhir



Setelah data siap dianalisis langkah terakhir ialah menyimpulkan untuk

melihat hasil dari penelitian tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1. berikut ini :

Gambar 3.1. Prosedur penelitian

3.6. Variabel yang di Ukur

3.6.1. Sumber daya alam

3.6.1.1. Analisis KPPTR.

Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia (KPPTR)

berdasarkan metode Nell dan 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)

Survey

Penentuan Responden

Pelaksanaan Penelitian

Pengumpulan Data

Pengolahan data

Pembahasan dan
Kesimpulan Data



- Kontribusi Lahan Pertanian = Luas Lahan x Koefisien
Kontribusi lahan.

- 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)

- Produksi Limbah Pertanian = Luas Panen x Koefisien Kontribusi
Luas Panen

- 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) = PMLS – Popril

Dimana :

KPPTR (SL)  : Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia (ST)
berdasarkan sumber daya alam.

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

KPPTR (KK) = PMKK – Popril



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

Untuk melakukan perhitungan KPPTR, Nell dan Rollinson (1974)

memberikan ketentuan-ketentuan seperti yang terlihat pada Tabel 3.1

dan 3.2 berikut 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 dan Rollinson (1974)

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  BK/ Ha/ Tahun
1,2    Ton BK/ Ha/ Tahun
1,07  Ton BK/ Ha/ Tahun
1,44 Ton BK/ Ha/ Tahun

Sumber : Nell dan Rollinson (1974)

3.6.1.2. Metode Location Quostient

Menurut Budiharsono dan Sugeng (2001) metode location quostient di

lakukan untuk menganalisis kedalam sektor basis dan bukan basis. Location

Quostient (LQ) adalah merupakan suatu perbandingan tentang besarnya suatu

sektor (kegiatan suatu daerah ) terhadap besarnya peranan sektor wilayah yang

lebih tinggi. Pada penelitian ini, metode LQ di gunakan untuk melihat potensi

pengembangan sapi potong di setiap desa di kecamatan Kuantan Tengah

berdasarkan tingkat penyebaran populasi sapi potong di desa tersebut di

bandingkan dengan tingkat populasi di tingkat kecamatan. Melalui metode ini bisa

melihat keadaan wilayah, apakah suatu wilayah merupakan sektor berbasis atau

tidak basis khususnya dalam hal populasi ternak sapi potong. Miller dan Wright



(1991), mengemukakan bahwa metode LQ digunakan untuk mengidentifikasi

komoditas unggulan di suatu wilayah dengan rumus sebagai berikut:

Dimana

vi = Populasi sapi potong suatu Desa

vt = Jumlah Kepala Keluarga suatu Desa

Vi = Populasi sapi potong Kecamatan

Vt = Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan

Handayana (2001) menjelaskan, hasil perhitungan LQ menghasilkan 3

kriteria sebagai berikut:

a. LQ > 1 artinya ; komoditas tersebut menjadi basis sumber pertumbuhan.

Hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan

akan tetapi juga dapat diekspor keluar wilayah.

b. LQ = 1 artinya ; komoditas tersebut tergolong non basis. Tidak

memiliki keunggulan koperatif. Hasilnya hanya dapat memenuhi

kebutuhan wilayah itu sendiri dan tidak dapat diekspor keluar wilayah.

c. LQ < 1 artinya ; komoditas tersebut juga tergolong non basis. Hasilnya

hanya dapat memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri sehingga perlu

pasokan atau impor dari luar.

3.6.2. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Untuk melihat sumber daya manusia dan infrastruktur

pengembangan usaha peternakan sapi potong yang ada di Kecamatan



Kuantan Tengah dianalisa secara diskriptif. Analisa diskriptif digunakan

untuk menganalisa karakter peternak dan lembaga-lembaga pendukung

3.6.3. Analisis SWOT

Analisis SWOT dalam penelitian ini di lakukan untuk melihat

kelemahan, peluang dan ancaman yang dapat berguna untuk

merencanakan pengembangan ternak sapi potong di kecamatan Kuantan

Tengah dengan memperlihatkan beberapa aspek penting seperti

sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, sosial ekonomi.

potensi pengembangan ternak sapi potong dan kebijakan pemerintah,

(Dwiyanto, 2002). Analisis SWOT dalam penelitian ini di gunakan untuk

merumuskan strategi dalam perencanaan dan pengembangan peternakan

(Rengkuti, 2009).

3.7. Analisis Data

Data yang diperoleh di sederhanakan kedalam bentuk tabel, gambar dan

grafik, kemudian dilakukan analisis diskriptif. Analisis diskriptif dengan

menampilkan rataan, persentase dan standar deviasi (Walpole, 1982).

1. Rataan

Rata-rata hitung dari data kuantitatif yang terdapat dan sebuah sampel

dihitung dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data

dengan rumus sebagai berikut:

n

xi
X

n

ii





Dimana :

X = rata-rata jumlah sampel




n

ii

xi = jumlah semua nilai x yang dalam kumpulan

n = banyaknya data dalam sampel

2. Simpangan baku dan standar deviasi

Jika sampel berukuran n dengan data x1, x2, x3,…..x dapat dihitung dengan

rumus :

 
in

xxi
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Dimana :

S = simpang baku

Xi = jumlah nilai yang ada dalam kumpulan

N = banyak data dalam sampel

x = rata untuk sampel

3. Persentase (%)

%100% x
n

xi
n

ii



Dimana:

% = persentase




n

ii

xi =  jumlah semua niali x yang ada dalam kumpulan

n = banyaknya data dalam sampel


