
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Subjek Penelitian  

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi fokus bagi peneliti, dapat 

berupa tempat atau produk yang sedang diteliti. Penelitian ini difokuskan untuk 

mengetahui keefektivitas para pekerjanya terhadap food loss yang terjadi pada 

rantai pasok susu segar di Banyumas. Subjek penelitian ini ditujukan dari para 

petani sapi perah pada tingkat hulu pada peternakan sapi perah melalui data 

kuesioner di daerah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 

3.2 Diagram Alur Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang berarti 

suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu 

keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Rahawarin & 

Arikunto, 2015). Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui 

observasi lapangan, melalui data yang dimiliki oleh koperasi setempat dan koperasi 

induk, serta pembagian angket (kuesioner) pada subjek penelitian yaitu 36 petani 

susu perah dari beberapa kelompok yang memiliki pengalaman. Jumlah tersebut 

didapatkan dari perhitungan menggunakan Slovin Method (3): 

n  = N / (1 + (N x e²))       (3) 

n  = 40 / (1 + (40 x 0,0025)) 

n  = 40 / 1 + 0,1 

n  = 36 

n = jumlah sampel minimal 

N = populasi (40 petani susu perah) 

E = error margin (5%) 

Jumlah narasumber diambil berdasarkan banyaknya petani susu perah yang 

bekerja pada pengambilan data berlangsung. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer berupa alur rantai pasok susu segar dari peternakan sampai 

koperasi induk yang meliputi proses pemerahan pada peternakan, penyimpanan 



susu segar didalam inventory, sampai pendistribusian susu segar ke koperasi induk. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan studi literatur yang 

sudah di analisis. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Excel dan 

Minitab yang digunakan untuk mengolah data yang sudah diperoleh berdasarkan 

observasi lapangan, hasil kuesioner dari narasumber, maupun data dari koperasi 

induk. Berdasarkan kuantitatif akan menggunakan metode Chi Square dan Regresi 

Linear Berganda untuk menguji hubungan dua variabel dan pengaruh antar 

variabel. 

Tahapan penelitian ini digambarkan dalam bentuk flowchart seperti Gambar 

3.1: 

 

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 



Tahapan pertama yaitu observasi lapangan untuk mengetahui permasalahan 

apa saja dan bagaimana kondisi yang ada di tempat peternakan sapi sampai dengan 

koperasi sebagai akhir dari rantai pasok tingkat hulu. Tahap yang kedua melakukan 

study literature untuk mencari lebih dalam teori dan pembahasan tentang effective 

partnership terhadap food loss rantai pasok susu untuk mendapatkan sudut pandang 

yang akan diteliti.  

Tahap ketiga melakukan identifikasi masalah diikuti dengan perumusan 

masalah yang ada di rantai pasok tingkat hulu dari perspektif pengaruh effective 

partnership terhadap food loss rantai pasok susu. Tahap keempat tahapan 

pengumpulan data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini. Data yang 

dibutuhkan dari proses produksi susu segar, pemerahan sapi, penyimpanan susu 

segar, komunikasi antar pelaku rantai pasok, dan transportasi yang dipakai. Tahap 

pengumpulan data menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan survei 

pelaku rantai pasok kemudian melakukan observasi pelaku rantai pasok pada saat 

melakukan pekerjaan lalu menyebar kuesioner kepada petani perah susu. Tahap 

kelima pengolahan data yang diolah menggunakan Microsoft Excel dan Minitab. 

Langkah awal mengolah data dengan melakukan uji kualitas data yaitu uji 

normalitas, uji validitas, dan reliabilitas. Kemudian melakukan Chi-Square dan uji 

Regresi Linear Berganda untuk mencari hubungan antara variabel satu dengan 

lainnya. Tahap terakhir melakukan analisa terhadap hasil yang didapatkan, 

memberikan usulan perbaikan alur rantai pasok susu yang lebih efektif dan saran 

untuk penelitian selanjutnya.   

Data kuantitatif agar bisa diolah dengan metode secara statistik sederhana 

akan digunakan skala pengukuran atau skala likert dalam rentang 1-7 dengan 

ketentuan berdasarkan Tabel 3.1(Munshi, 2014): 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.1 Skala Likert Tanggapan Responden 

Skala Parameter 

1 Sangat Tidak Setuju  

2 Tidak Setuju  

3 Cukup Setuju 

4 Netral 

5 Cukup Setuju  

6 Setuju  

7 Sangat Setuju 

3.3 Analisis Data 

3.3.1 Uji kelayakan data (Uji Normalitas, Validitas, dan Reliabilitas) 

Data dalam penelitian ini diolah setelah mendapatkan hasil dari hasil 

wawancara dan data angket yang dibagikan, melakukan uji normalitas untuk 

melihat apakah data yang diperoleh berdistribusi normal. Dasar yang digunakan 

dalam uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah: 

1) Jika nilai signifikansi < 0.05 = tidak berdistribusi normal.  

2) Jika nilai signifikansi > 0.05 = berdistribusi normal. 

 Selanjutnya dilakukan uji validitas yang dapat digunakan untuk mengetahui 

validitas atau keberlakuan kuesioner yang digunakan peneliti dalam mengukur dan 

memperoleh data penelitian dari orang yang diwawancarai. 

Dalam uji validitas dasar yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Dasar Pengambilan Uji Validitas Pearson 

a) Membandingkan nilai rhitung dengan rtabel 

1) Jika nilai rhitung > rtabel = Valid 

2) Jika nilai rhitung < rtabel = Tidak Valid 

3) Nilai rtabel yang digunakan untuk N = 40 pada signifikansi 5% 

adalah 0.312 

b) Melihat nilai signifikansi 

1) Jika nilai signifikansi < 0.05 = Valid 

2) Jika nilai signifikansi > 0.05 = Tidak Valid 



Sedangkan untuk reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner 

memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut 

dilakukan secara berulang. Dalam uji reliabilitas menggunakan koefisien 

Cronbach’ Alpha sebesar 0.6. Instrumen penelitian akan dikatakan reliabel apabila 

memiliki koefisien Cronbach’ alpha lebih dari 0.6. Pengujian validitas dan 

reliabilitas ini akan dilakukan menggunakan Minitab. 

3.3.2 Uji Chi-Square 

Setelah itu data akan dianalisis menggunakan metode chi-square untuk 

mengetahui hubungan antar variabel. Dengan persamaan (4) (Hardini, 2021) : 

 X2 = ∑ (f0-fe) 2 / fe      (4) 

X2 = nilai Chi-Square 

fo = frekuensi observasi 

fe  = frekuensi harapan 

H0 = effective partnership tidak berpengaruh terhadap timbulnya food loss 

pada rantai pasok susu segar di Banyumas. 

H1 = effective partnership dapat berpengaruh terhadap timbulnya food loss 

pada rantai pasok susu segar di Banyumas (Hardini, 2021).  

3.3.3 Uji Regresi Linear Berganda 

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bagaimanakah arah 

hubungan variabel tak bebas (Y) dengan variabel - variabel bebasnya (X) (Yuliara, 

2016). 

Persamaan regresi linier berganda secara matematik diekspresikan oleh (5):  

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + … + bn Xn    (5) 

Yang mana:  

Y = variable tak bebas (nilai variabel yang akan diprediksi)  

a = konstanta b1, b2,..  

bn  = nilai koefisien regresi X1, X2,…,  

Xn = variable bebas 

Model regresi linear berganda (multiple regression) dapat disebut sebagai 

model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria asumsi klasik. Uji asumsi 

klasik terdiri dari beberapa uji normalitas, uji multikoleniaritas, dan uji 



heteroskedastisitas namun sesuai dengan kebutuhan data yang akan digunakan 

(Priyastama, 2017). Data dari lapangan seringkali berupa data dengan skala 

pengukuran ordinal skala likert, agar analisa statistika dapat dilakukan maka data 

dengan skala ordinal tersebut harus ditransformasikan ke skala interval. Metode 

transformasinya dengan Successive Interval menggunakan aplikasi tambahan Add 

in dari Microsoft excel agar data dapat dihitung dan relevan dengan regresi linear 

berganda (Sartika, 2019.). 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residu yang dihasilkan 

dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Beberapa metode uji 

normalisasi yaitu dengan melihat dasar pengembalian keputusan untuk pengujian 

normalitas Kolmogorov Smirnov. Data berdistribusi normal apabila nilai p-value 

nya lebih dari 0.05 dan jika p-value nya kurang dari 0.05 data tidak berdistribusi 

normal. 

Uji multikolinearitas dirancang untuk menguji apakah model regresi 

menemukan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak memiliki korelasi antar variabel bebas. Pengujian multikolinearitas dilakukan 

dengan melihat nilai toleransi dan kebalikannya. Jika nilai toleransi lebih dari 0.10 

atau sama dengan nilai VIF kurang dari 10 maka model regresi dikatakan tidak 

memiliki koordinasi berganda. 

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan yang mana dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variansi dari residu pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah tak terjadi heteroskedastisitas. Melihat 

pola titik pada Scatterplot dilakukan bila terdapat pola tertentu seperti titik-titik 

yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas. 

Bila tak ada pola yang jelas seperti titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y maka tak terjadi heteroskedastisitas. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pembuktian koefisien regresi. 

Pembuktian koefisien regresi dilakukan untuk menguji pengaruh variabel 

independen (X) yaitu Produksi, Harvesting, Inventory, Komunikasi, Transportasi, 

Jumlah Sapi Produktif, Total Kapasitas, dan Luas kandang. Pengujian ini dilakukan 



secara bersama-sama dengan menggunakan uji F maupun menggunakan uji T 

terhadap variabel dependen (Y). Sehingga, akan diketahui apakah variabel-variabel 

independen tersebut benar-benar berpengaruh terhadap variabel-variabel dependen 

dalam penelitian ini.  

3.3.4 Atribut Penelitian 

Pada atribut penelitian ini berisi tentang pernyataan yang digunakan sebagai 

acuan pada pembuatan kuesioner. Seperti yang terdapat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Atribut Stakeholder Petani Susu 

Atribut Kode Pernyataan 

Produksi 

(Galford 

dkk., 2020). 

P1 Jenis pakan yang diberikan sudah baik  

P2 Jenis pakan berpengaruh pada jumlah produk  

P3 Jam pemberian pakan berpengaruh pada jumlah produk  

Harvesting 

(Galford 

dkk., 2020). 

P4 Petani pemerah menggunakan alat yang canggih. 

P5 Pemerahan manual menyebabkan tumpahan susu (ml) 

Inventory 

(persediaan) 

(Surucu-Balci 

dan Tuna, 

2021). 

P6 
Infrastruktur penyimpanan yang efektif dapat 

mengurangi kehilangan makanan. 

P7 
Infrastruktur cold storage yang efektif dapat 

mengurangi kehilangan makanan.  

Komunikasi 

(Surucu-Balci 

dan Tuna, 

2021). 

P8 
Komunikasi yang sangat baik akan mencegah hilangnya 

makanan dalam rantai pasokan susu.  

P9 
Koordinasi yang sangat baik akan mencegah hilangnya 

makanan dalam rantai pasokan susu. 

Transportasi 

(Surucu-Balci 

dan Tuna, 

2021). 

P10 
Kondisi transportasi yang tepat mempengaruhi 

kehilangan makanan.  

P11 Apakah Jalan yang digunakan telah layak. 

Sebagai acuan untuk proses pengkajian rantai pasok susu dibutuhkan atribut 

stakeholder petani susu. Seperti yang sudah disebutkan pada Tabel 3.2 tersebut 

dapat diketahui bahwa atribut yang digunakan yaitu Produksi, Harvesting, 

Inventory, Komunikasi, dan Transportasi. Pada atribut Produksi yang dimaksud 

adalah proses perawatan sapi perah termasuk atribut yang penting dalam proses 

produksi susu sapi segar yang berkualitas. Atribut Produksi dinotasikan dengan 

kode P dan selanjutnya penyataan yang berkait dengan Produksi menyesuaikan 

berdasarkan nomor urutannya. Seperti pemberian pakan sapi (P1) yang tidak sesuai 

akan berpengaruh pada asupan nutrisi pada sapi yang menyebabkan produksi susu 

semakin sedikit, kondisi sapi pada saat pemerahan (P2) yang dimaksud pada 



kuesioner sapi sedang dalam kondisi fit atau sakit, dan treatment pemberian pakan 

pada sapi (P3) yang dimaksud berapa kali dalam sehari sapi diberi pakan yang dapat 

meningkatkan produksi susu sapi. 

Harvesting (pemerahan) merupakan proses pengambilan hasil susu pada 

sapi yang identik pada peternakan sapi. Pemerahan susu biasa dilakukan pada pagi 

hari dan sore hari karena sapi butuh waktu untuk memproduksinya kembali. 

Aktivitas yang dilakukan didalam kandang (P4) juga diperhatikan untuk membuat 

sapi nyaman dan tidak stress sehingga susu yang dihasilkan berkualitas, 

penggunaan alat bantu (P5) dalam proses pemerahan apakah dapat mempengaruhi 

jumlah susu yang dihasilkan, dan cara penuangan susu segar yang baru di perah 

juga bisa menyebabkan tumpahan susu. Inventory yang mencakup penyimpanan 

susu segar setelah proses pemerahan pada sapi meliputi kondisi penyimpanannya 

(P6) apakah dapat mempengaruhi susu segar, infrastruktur yang digunakan (P7) 

dalam penyimpanan sapi seperti wadahnya dan sebagainya, dan proses pemindahan 

wadah susu pada tempat penyimpanannya. 

Atribut yang selanjutnya ada komunikasi yang mencakup aktor yang terlibat 

pada proses rantai pasok susu segar pada peternakan sapi. Namun, pada penelitian 

ini hanya sebatas penelitian rantai pasok ditingkat hulu atau sampai koperasi induk 

sebagai batasan dalam penelitian. Meliputi komunikasi yang baik antara petani 

perah (P8) susu segar untuk meminimalisir terjadinya food loss dalam proses 

penerapannya, dan koordinasi yang baik antara pelaku rantai pasok (P9) dalam 

proses pendistribusiannya sampai koperasi. Terakhir ada transportasi atau 

komponen penting pada proses distribusi susu segar antar aktor dalam rantai pasok 

susu. Kendaraan yang dipakai dalam pendistribusian susu segar (P10) apakah dapat 

menyebabkan food loss pada susu segar atau tidak, biaya yang dikeluarkan untuk 

transportasi apakah akan mempengaruhi keefektifan kemitraan khususnya antar 

pelaku rantai pasok, dan lama perjalanan dalam proses pendistribusian susu segar 

(P11) sampai koperasi yang berpengaruh dalam food loss susu segar. 

3.5 Jadwal Kegiatan 

Jadwal kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini tertera pada Tabel 

3.3: 

 



Tabel 3.4 Jadwal kegiatan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 
2021 2022 

November   Desember  Januari  Februari  Maret  April Mei  Juni Juli 

Observasi Lapangan                   

Studi Literatur                   

Pengumpulan Data                   

Pengolahan Data                   

Analisis Data                   

Pembuatan Laporan                   



 


