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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten 

Jember. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive), karena di wilayah 

Desa Cakru Kecamatan Kencong memliki kondisi iklim yang cocok terhadap 

pembudidayaan pare hibrida dan terdapat banyak petani potensial di daerah 

teresbut. Penelitian dilakukan selama 1 bulan pada bulan Mei 2017. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel  

      Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Total 

Sampling. Total Sampling yaitu metode pengambilan sampel yang mengambil 

keseluruhan populasi penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh 

petani pare hibrida yang bermitra dengan perusahaan PT. Benih Citra Asia di 

Desa Cakru Kecamatan Kencong. Responden merupakan seluruh populasi petani 

yang pernah membudidayakan pare hibrida berjumlah 20 orang. Petani diberikan 

kuesioner dan diwawancarai untuk dijadikan sumber informasi dengan menjawab 

semua pertanyaan kuisioner. Kuesioner yang telah dijawab akan diolah datanya.  

3.3 Metode Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekuder. Data primer adalah data yang di dapat dari hasil observasi dan pemberian 

kuesioner kepada petani pare hibrida yang bermitra dengan perusahaan PT. Benih 

Citra Asia di Desa Cakru Kecamatan Kencong. Sedangkan data sekunder 

diperoleh dari perpustakaan, internet, dan beberapa literatur yang relevan. 
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3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dan analisis kuantitatif. deskriptif digunakan untuk menggambarkan deskripsi 

usahatani pare hibrida yang bermitra dengan PT. Benih Citra Asia. Sedangkan 

metode kuantitatif dilakukan dengan analisis pendapatan untuk mengetahui besar 

biaya, penerimaan, dan tingkat pendapatan. 

3.4.1 Deskriptif 

 Deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui deskripsi 

usahatani pare hibrida yang bermitra dengan perusahaan PT. Benih Citra Asia di 

wilayah Kecamatan Kencong Desa Cakru. Deskriptif merupakan metode 

penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai 

dengan apa adanya (Best, 1982 dalam Sukardi, 2004). 

3.4.2 Analisis Struktur Biaya dan Pendapatan 

Data yang diperoleh dihitung dalam perhitungan riil dan konversi. Struktur 

biaya dan pendapatan yang sudah dihitung dalam data riil kemudian 

dikonversikan ke dalam 1 Ha. Rumus yang digunakan untuk mengkonversikan 

data ke dalam 1 Ha, yaitu :  

Data konversi =  Luas lahan 1 ha  x Data rill  

         Luas lahan rill 
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Menurut Soekartiwi (2002), analisis biaya, penerimaan, dan pendapatan dapat 

dilakukan dengan menghitung : 

1. Biaya 

 

 

Dimana : 

TC = Total Biaya 

FC = Biaya Tetap 

VC = Biaya Variabel 

Perhitungan terhadap komponen biaya tetap (khususnya alat-alat produksi 

yang digunakan untuk usahatani) disertai dengan perhitungan penyusutan masing-

masing alat. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai penyusutan adalah 

sebagai berikut :  

  Penyusutan = Total harga alat 

   Umur ekonomis 

2. Penerimaan Usahatani 

 

 

Dimana : 

TR = Total Penerimaan 

Q = Produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani 

P = Harga 

TC = FC + VC 

TR = Q x P 
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3. Pendapatan Usahatani

Dimana : 

π = Pendapatan Usahatani 

TR = Total Penerimaan 

TC = Total Biaya 

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

TR > TC, usahatani pare hibrida menguntungkan. 

TR < TC, usahatani pare hibrida tidak menguntungkan. 

TR = TC, usahatani pare hibrida tidak untung dan tidak rugi. 

π = TR - TC 


