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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Dasar Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif, 

yaitu penelitian yang didasarkan pada pemecahan masalah-masalah aktual 

yang ada pada masa sekarang. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, 

dijelaskan, kemudian dianalisis (metode ini sering disebut dengan metode 

analitik) (Surakhmad, 1994). 

Penelitian deskriptif berusaha mengungkap suatu masalah, keadaan atau 

peristiwa sebagimana adanya. Sifatnya sekadar mengungkap fakta (fact 

finding). Hasil penelitian ini lebih ditekankan pada pemberian gambaran 

secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang sedang diselidiki.. 

Akan tetapi, guna mendapatkan manfaat yang lebih luas disamping 

mengungkapkan fakta, diberikan interpretasi yang cukup kuat. (Wirartha, 

2006) 

Penelitian kasus adalah penelitian mengenai unit sosial tertentu yang 

hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai 

unit tersebut. Ruang lingkupnya mungkin mencakup keseluruhan siklus 

kehidupan atau hanya segmen-segmen tertentu saja (Suryabrata,1997) 

B. Metode Penentuan Responden 

1. Metode Pengambilan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di desa Denggungan, Kecamatan Banyudono, 

Kabupaten Boyolali dengan pertimbangan di lokasi tersebut terdapat usaha 

penggemukan sapi sistem mudharabah antara BMT Al Amin dengan 

peternak di desa Denggungan. 

2. Metode Pengambilan Responden 

Dalam penelitian ini respondennya adalah peternak di Desa 

Denggungan kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali yang melakukan 

kerjasama penggemukan sapi dengan BMT Al Amiin dengan sistem 
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mudharabah. Penelitian ini terdiri dari  dua periode yaitu periode Februari 

sampai September dengan sembilan peternak dan periode kedua terlaksana 

bulan September sampai Desember dengan enam peternak pada tahun 

2007. 

C.  Jenis Dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

dengan alat bantu kuesioner, wawancara, dan observasi. Data diperoleh 

secara langsung dari BMT Al Amin dan peternak di desa Denggungan 

dengan menggunakan daftar pertanyaan (quisioner).  

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang 

terkait dengan penelitian, antara lain dari Kantor Desa Denggungan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan 

melakukan wawancara langsung kepada responden yang berdasarkan 

daftar pertanyaan (quisioner) yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

2. Observasi 

Dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 

obyek yang diteliti sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai 

obyek tersebut. 

3. Pencatatan 

Dilakukan untuk mencatat data sekunder yang diperoleh dari 

instansi atau lembaga yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. 
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E.  Metode Analisis Data 

1. Latar belakang dan akad kerjasama 

Latar belakang dan akad kerjasama usaha penggemukan sapi sistem 

mudharabah dijabarkan secara deskripsi dari data yang diperoleh melalui 

wawancara. 

Peternak di Desa Denggungan dan BMT Al Amiin melaksanakan 

kerjasama usaha penggemukan sapi sistem mudharabah mempunyai latar 

belakang  yang meyakinkan mereka. Peternak berani menerima dana 

untuk mengelolanya dan BMT Al amin berani mengucurkan dananya. 

Dengan melakukan wawancara antara peternak dan BMT Al Amin akan 

diperoleh keterangan jelas latar belakang mereka saling bekerjasama, 

motivasi dan sasaran yang ingin dicapai. 

Kesepakatan yang terjadi antara peternak di desa Denggungan dan 

BMT Al Amin akan dituangkan dalam akad kerjasama. Dengan 

melakukan wawancara dan pencatatan akan diperoleh materi yang 

tertuang dalam akad kerjasama tersebut. 

2. Biaya  yang terbayarkan  

Biaya yang dikeluarkan dalam usaha penggemukan sapi potong, 

dalam penelitian ini, biaya yang terbayarkan adalah biaya vitamin, obat-

obatan, dan pakan penguat. Dirumuskan sebagai berikut: 

B = Bv+Bo+Bp 

Keterangan: 

B : Nilai biaya yang terbayarkan peternak di Desa Denggungan. 

Bv : Nilai biaya pembelian vitamin (Rupiah) 

Bo : Nilai biaya pembelian obat-obatan (Rupiah) 

Bp : Nialai biaya pembelian pakan penguat (Rupiah) 

3.  Nilai total pembelian sapi potong diperoleh dari hasil penjumlahan harga 

beli sapi, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : 

å
=

=
n

i
iPbPb

1

 

Keterangan: 
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Pb   : Nilai total pembelian sapi potong (Rupiah) 

Pbi    : Nilai pembelian sapi potong ke-i (Rupiah) 

1-n          : Banyaknya sapi potong 

4. Nilai total penjualan sapi potong diperoleh dari hasil penjumlahan harga 

jual sapi potong, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : 

å
=

=
n

i
iPjPj

1

 

Keterangan : 

Pj : Nilai total penjualan sapi potong (Rupiah) 

Pji   : Nilai penjualan sapi potong ke-i(Rupiah) 

1-n : Banyak sapi potong 

5.  Selisih harga pembelian dan penjualan dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut: 

ΔP = Pj – Pb 

Keterangan: 

ΔP : Perubahan nilai penggemukan sapi potong (Rupiah) 

Pj : Nilai total penjualan sapi potong (Rupiah) 

Pb : Nilai total pembelian sapi potong (Rupiah) 

6. Nilai bagian masing-masing pihak dihitung dengan persamaan: 

BB = NB X ΔP 

BP = NP X ΔP 

Keterangan: 

BB : Nilai bagian BMT Al Amin dari perubahan nilai sapi potong 

(Rupiah) 

BP : Nilai bagian peternak di Desa Denggungan dari perubahan nilai 

sapi potong (Rupiah) 

NB : Nisbah BMT Al amiin (Rupiah) 

NP : Nisbah peternak di Desa Denggungan (Rupiah) 

7. Peternak di Desa Denggungan selain mendapat pendapatan dari penjualan 

sapi juga mendapat pendapatan dari kotoran sapi. Nilai Kotoran sapi 

dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



34 
 

÷
ø

ö
ç
è

æ
´= å

=

n

i
iw QkPPk

1

 

Keterangan: 

Pk   : Nilai total penjualan kotoran sapi (Rupiah) 

Pw : Nilai kotoran tiap kg (Rupiah) 

Qki : Banyaknya kotoran sapi ke-i 

1-n        : Banyaknya sapi 

8. Penerimaan peternak di Desa Denggungan setelah pembagian nisbah dan 

penjualan kotoran sapi potong dihitung dengan persamaan berikut: 

Pn = BP + Pk 

Keterangan: 

Pn    : Nilai penerimaan peternak di Desa Denggungan (Rupiah) 

BP : Nilai bagian peternak di Desa Denggungan setelah pembagaian 

nisbah (Rupiah) 

Pk   : Nilai total penjualan kotoran sapi (Rupiah) 

9. Pendapatan usaha peternak di Desa Denggungan setelah pembagian nisbah 

adalah selisih antara total penerimaan (penjualan sapi setelah pembagian 

nisbah dan penjualan kotoran sapi potong) dan total biaya yang 

terbayarakan usaha penggemukan sapi, secara matematis dapat ditulis : 

Pd = Pn – B 

Keterangan : 

Pd : Nilai pendapatan peternak di Desa Denggungan (Rupiah)                 

Pn : Nilai penerimaan peternak di Desa Denggungan (Rupiah) 

B : Nilai biaya yang terbayarkan peternak (Rupiah) 

10. R/C usaha penggemukan sapi di tingkat peternak di Desa Denggungan 

dapat dihitung dengan membandingkan besarnya penerimaan peternak 

dalam usaha penggemukan sapi dengan biaya yang terbayarkan untuk 

penggemukan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

B
Pn

CR =/  

Keterangan : 

Pn : Nilai penerimaan peternak di Desa Denggungan dalam 
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penggemukan sapi potong (Rupiah) 

B : Nilai biaya yang terbayarkan peternak (Rupiah) 

11. Untuk menghitung besarnya risiko usaha penggemukan sapi sistem 

mudharabah adalah dengan menggunakan perhitungan koefisien variasi 

pendapatan dan batas bawah pendapatan dengan memodifikasi model 

yang dikembangkan Hernanto (1993). 

Koefisien variasi pendapatan merupakan perbandingan antara 

simpangan baku pendapatan usaha penggemukan sapi dengan jumlah 

pendapatan yang akan diperoleh peternak, secara matematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

E
V

CV =  

Keterangan : 

CV : Koefisien variasi pendapatan usaha penggemukan sapi potong 

V : Simpangan baku pendapatan usaha penggemukan sapi potong 

(Rupiah) 

E : Pendapatan rata-rata peternak di Desa Denggungan dalam 

penggemukan sapi  (Rupiah) 

Sebelum mengukur koefisien variasi harus mencari pendapatan 

rata-rata usaha penggemukan sapi dan simpangan baku pendapatan, yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

n

E
E

i

n

i 1=
S

=       

Keterangan : 

E : Pendapatan rata-rata peternak di Desa Denggungan dalam 

penggemukan sapi potong (Rupiah) 

Ei     : Pendapatan peternak dalam penggemukan sapi ke-i  (Rupiah) 

n : Jumlah peternak di Desa Denggungan dalam penggemukan sapi 

potong sistem mudharabah (orang) 
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Setelah mengetahui pendapatan rata-rata usahatani  penggemukan 

sapi potong sistem mudharabah selanjutnya mencari simpangan baku 

dengan menggunakan metode analisis ragam, karena simpangan baku 

merupakan akar dari ragam, yaitu : 

V = 2V  

Adapun dalam perhitungan analisis ragam dirumuskan sebagai 

berikut:  

)1(

)(
1

2
1

2

-

-
=
å
=

n

EE
V

n

i  

Keterangan : 

V2 : ragam 

n : Jumlah peternak di Desa denggungan dalam usaha 

penggemukan sapi potong (orang) 

E : Pendapatan rata-rata peternak di Desa denggungan (Rupiah) 

Ei : Pendapatan peternak di Desa Denggungan ke-i  (Rupiah) 

  Untuk mengetahui batas bawah pendapatan peternak digunakan 

rumus : 

L = E – 2V 

Keterangan : 

L : Batas bawah pendapatan peternak di Desa Denggungan 

(Rupiah) 

E : Pendapatan rata-rata peternak di Desa Denggungan (Rupiah) 

V : Simpangan baku usaha penggemukan sapi potong (Rupiah) 

Seorang pengusaha dalam menjalankan  sebuah usaha harus 

berani menanggung resiko yang akan dihadapinya. Sebuah usaha yang 

beresiko tinggi, kemungkinan mendapatkan pendapatan yang besar 

cukup terbuka, tetapi kemungkinan mendapatkan kerugian juga besar 

dan sebaliknya. Besarnya resiko usaha dapat ditunjukan oleh nilai 

koefisien variasi (CV) dan batas bawah pendapatan (L). Apabila nilai 
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CV ≤ 0,5 dan nilai L ≥0 peternak akan selalu memperoleh pendapatan 

atau terhindar dari kerugian. Sebaliknya apabila nilai CV > 0,5 dan nilai 

L < 0 peternak akan mengalami kerugian (Hernanto, 1993).  

Resiko sebenarnya merupakan sunatullah dan selalu ada dalam 

usaha apapun. Analisa diatas adalah untuk memperkirakan resiko yang 

akan di hadapi berdasarkan pendapatan. Resko yang lain yang muncul 

misalnya ternak mati, dalam hal ini investor merugi dari sisi modal 

pokok pembelian ternak dan pengelolapun merugi dari biaya 

operasional yang terbayarkan dan tidak terbayarkan, pemeliharaan 

kesehatan, tenaga kerja keluarga, waktu dan lain-lain. 
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