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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengambilan Lokasi 

Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) di Desa Ngantru  

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan subyek penelitian adalah para 

petani kentang. Alasan pemilihan lokasi tersebut yaitu merupakan salah satu 

kecamatan di Kabupaten Malang yang memiliki proporsi jumlah petani kentang 

terbanyak dibandingkan desa yang lain. Dengan dasar pertimbangan tersebut, 

diharapkan dapat memenuhi kriteria sebagai lokasi penelitian yang dapat 

memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. 

 

1.2 Pengumpulan Data 

3.2.1 Metode Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  

dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini yaitu para petani kentang di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang yaitu sebanyak 32 orang dimana untuk petani mitra 

sebanyak 16 orang dan non mitra sebanyak 16 orang dengan pertimbangan 

yang digunakan berdasarkan pertimbangan luas lahan yang dimiliki. 

Menurut Arikunto (2006) teknik pengambilan sampel adalah apabila 

subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga 
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merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subyeknya lebih dari 100 

maka sampel yang diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% tergantung dari 

luas wilayah, dana, waktu dan tenaga. Karena jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah 32 orang, maka dalam proses pengambilan sampel 

seluruh populasi dijadikan sampel penelitian atau dengan menggunakan 

metode total sampling. 

 

3.2.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Jenis Data 

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian baik melalui wawancara atau observasi pada pihak yang 

berhubungan dengan masalah yang dihadapi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari instansi dan dari 

pihak lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk 

melengkapi beberapa macam kebutuhan terkait penelitian. Metode tersebut 

antara lain: 

1. Observasi Partisipatif 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara terjun langsung di 

tempat penelitian dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan para petani 
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untuk melihat berbagai fenomena dan situasi maupun kondisi di tempat 

penelitian. Metode ini dilakukan untuk mengamati secara langsung 

sehingga diperoleh gambaran pola kemitraan petani kentang petani di 

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, peneliti akan terlibat langsung 

dalam kegiatan yang dilakukan oleh karyawan untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan. 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung 

dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan 

keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Dalam hal ini 

wawancara mendalam yang digunakan adalah wawancara terstruktur 

melalui tanya jawab langsung dan menggunakan alat bantu 

kuisioner.Wawancara dilakukan secara langsung kepada para petani 

kentang petani di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. 

3. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari perusahaan ataupun literatur tentang informasi yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, misalnya gambaran wilayah, 

luas wilayah dan lain-lain. 

 

3.3  Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dan analisis kuantitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data 
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primer melalui hasil wawancara secara langsung kepada para petani sehingga 

diketahui pola kemitraan petani kentang petani, tingkat pendapatan dan layak 

tidaknya pola kemitraan dilakukan kepada petani kentang di Desa Ngantru 

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Analisis deskriptif meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik petani, dan informasi yang 

berkaitan dengan aspek-aspek usahatani kentang dan deskripsi pola kemitraan 

yang terjalin antara PT. Indofood Fritolay Makmur dengan petani kentang di 

Desa Ngantru. Analisis kuantitatif yang digunakan meliputi analisis struktur 

biaya mitra usahatani, analisis pendapatan usahatani, analisis R/C rasio, 

ukuran penampilan usahatani dan analisis uji t-test.  Langkah-langkah analisis 

data yang dilakukan yaitu: 

1. Melakukan analisis pola kemitraan 

2. Melakukan analisis biaya dan pendapatan usaha tani 

3. Melakukan analisis perbandingan biaya dan pendapatan petani kentang 

mitra PT. Indofood Fritolay Makmur dengan petani kentang non mitra  

1. Analisis Pola Kemitraan 

Dalam penelitian ini pola kemitraan dengan menggunakan analisis 

deskriptif yaitu untuk mengetahui pola kemitraan atau bentuk kerjasama 

mandiri secara bersama-sama antara petani kentang dan pemodal perorangan/ 

mandiri dengan komponen yang dimitrakan antara lain saran produksi dan 

biaya tenaga kerja dalam bentuk  biaya untuk mendanai kegiatan usaha tani 

kentang sampai panen. Kemitraan sendiri dapat diartikan suatu sikap 

menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu 

kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan petani 
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berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Selama ini 

istilah kemitraan ini telah dikenal dengan sejumlah nama, diantaranya strategi 

kerjasama dengan pelanggan, strategi kerjasama dengan pemasok dan 

pemanfaatan sumber daya kemitraan. Kemitraan hanya dapat berlangsung 

secara efektif dan berkesinambungan jika kemitraan dijalankan dalam 

kerangka berfikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep 

sosial yang dilandasi motif kedermawanan. Dari hasil yang telah diamati oleh 

peneliti tersebut maka akan di analisis kinerja pola kemitraan sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan pola kemitraan yang 

dilakukan PT  Indofood  Fritolay  Makmur. 

2) Pola kemitraan seperti apa yang dijalankan oleh PT  Indofood  Fritolay  Makmur. 

3) Menjelaskan  tugas dan kewajiban dari hubungan kerja sama melalui proses 

pola kemitraan 

Dalam melakukan analisis pola kemitraan dengan melakukan wawancara 

kepada para petani mitra dengan pihak PT  Indofood  Fritolay  Makmur. 

2.Analisis Biaya Dan Pendapatan Mitra Usahatani 

Dalam melakukan analisis terhadap biaya dan pendapatan maka dapat 

digunakan persamaan sebagai berikut: 

a. Konsep Penerimaan 

TR = Y . Py 

Keterangan:  

TR = Total Penerimaan 

Y   = Produksi yang diperoleh 

Py = Harga Y 
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b. Konsep Biaya 

TC = FC + VC 

Keterangan: 

TC = Total biaya (Rp/ Ha) 

FC = Biaya tetap (Rp/Ha) 

VC = Biaya variable (Rp/Ha) 

c. Konsep Pendapatan 

Secara matematis analisis pendapatan dapat ditulis sebagai berikut: 

π = TR – TC 

Keterangan: 

π = Keuntungan/ laba/ pendapatan bersih (Rp/Ha) 

TR = Total Penerimaan (Rp/ Ha) 

TC = Total Biaya (Rp/Ha) 

3. Analisis Uji Beda t-test  

Uji Statistik Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik statistik deskriptif dan analisis statistik uji t atau uji 

beda (t test) dengan dua rata-rata (paired-samples t test) dengan alat uji 

menggunakan software SPSS 21. Statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standard deviation, maksimum dan minimum (Ghozali,2013). Analisis uji 

t (t test) digunakan untuk pengujian hipotesis, . Pengujian menggunakan 

uji t ini tergolong dalam uji perbandingan (komparatif) yang bertujuan 

untuk membandingkan (membedakan) apakah rata-rata kedua kelompok 

yang diuji berbeda secara signifikan atau tidak.   
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Analisis Paired-sample t-Test merupakan prosedur yang digunakan 

untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu group. Artinya 

analisis ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap satu sampel yang 

mendapatkan sutau treatment yang kemudian akan dibandingkan rata-rata 

dari  sampel tersebut antara menggunakan dan tidak mengunakan 

treatment. 

Pada penelitian ini uji beda t-test digunakan untuk menguji secara 

statistik besaran pendapatan yang diperoleh dari petani kentang mitra dan 

petani kentang non mitra. Nilai pendapatan antara petani mitra dan non 

mitra perlu diuji secara statistik untuk membandingkan rata-rata nilai 

pendapatan yang diperoleh sama atau berbeda. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan paired sample t-test yaitu 

digunakan untuk mengetahui perbedaan antara biaya dan pendapatan 

antara petani mitra dan pendapatan petani non mitra. 

a. Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel 

independen dan dependen memiliki distribusi normal, sehingga 

memenuhi syarat untuk dilakukan uji statistik . Apakah data yang 

digunakan terdistribusi secara normal maka pengujian harus dilakukan 

dengan melihat grafik histogram dan normal probability plot (p-plot). 

b.  Uji Hipotesis Penelitian ini menggunakan dua variabel dependen dan dua 

variabel independen, maka untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan 

alat analisis t test berpasangan untuk uji perbedaan dua rata-rata. Uji ini untuk 

menguji besarnya  perbedaan yang timbul yang dapat dilambangkan dengan 

notasi > (lebih besar) atau < (lebih kecil sama dengan). 
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Adapun persamaan yang digunakan yaitu: 

t =
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Keterangan: 

th  =  t hitung  

N = Data penelitian 

X = Jumlah biaya dan pendapatan yang diperoleh petani mitra dan non 

mitra 

jk1 dan jk2 adalah jumlah kuadrat nilai dari masing-masing kelompok, dan 

perhitungannya yaitu sebagai berikut: 

jk = 



N
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Pernyataan Hipotesis: 

Hipotesa H1 diterima bila thitung > ttabel (Ho ditolak), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara biaya dan 

pendapatan petani kentang mitra dan petani kentang non mitra. 

Hipotesa H1 ditolak bila thitung ≤ ttabel (Ho diterima), dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan antara biaya dan pendapatan 

petani kentang mitra dan petani kentang non mitra 

Adapun uji signifikansi yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima 

b. Jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak 

Dalam pengujian tingkat signifikansi dengan menggunakan program SPSS 

released 21,00. 


