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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 MetodePenentuan Daerah dan Waktu Penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) di Desa 

Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu, dengan alasan di Desa Sumberejo mudah 

ditemukan petani holtikultura yang melakukan usaha tani seledri. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan April 2017. Tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk 

membatasi daerah dan waktu dari variabel yang diteliti. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi, yang merupakan “perwakilan” dari 

populasi. Metode pengambilan responden yang dalam penelitian ini adalah 

dengan cara teknik Accidental sampling. Accidental sampling digunakan bila 

digunakan bila peneliti tidak tahu pasti jumlah peneliti. Prosedur ini sampel 

dipilih berdasarkan anggota populasi yang pertama kali berhasil dijumpai sampai 

batas tertentu (Jabal, 1996). Responden dalam penelitian ini didapat saat 

melakukan observasi di Desa Sumberejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Waktu 

penelitian di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu terdapat 16 petani 

seledri yang sedang melakukan budidaya tanaman seledri, sehingga dari ke 16 

petani seledri tersebut dijadikan responden dari penelitian ini. 
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3.3 Metode Pengambilan Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

dengan cara observasi, kuisioner dan hasil wawancara langsung dengan petani 

seledri yang mengetahui baik secara langsung maupun secara mendalam tentang 

kegiatan usahatani seledri. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang 

diperoleh melalui internet, literatur maupun data dari Badan Pusat Statistik yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.4 MetodeAnalisis Data 

a. Rasio Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

atau keuntungan. Karena itu istilah rasio profitabilitas merujuk pada beberapa 

indicator atau rasio yang berbeda-beda yang bisa digunakan  untuk  menentukan 

profitabilitas dan prestasi kerja perusahaan. Penelitian ini, untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba digunakan rasio profitabilitas 

dengan model sebagai berikut : 

 

 Rasio pendapatan terhadap penjualan  
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Keterangan : 

- Pendapatan/ keuntungan adalah laba yang diperoleh perusahaan. Dinyatakan 

dalam rupiah per proses produksi. 

- Penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil kali produksi yang 

terjual dengan harga per unit (kg). Dinyatakan dalam rupiah per proses 

produksi. 

 

b. Rasio Perputaran 

Tantangan manajemen sehubungan dengan penggunaan rasio adalah dalam 

bidang efisiensi perusahaan. Secara khusus, bidang ini menawarkan peluang besar 

bagi usahatani untuk mengembangkan rasio yang bernilai bisnis dalam bidang 

efisiensi atau operasi. Untuk mengetahui efisiensi operasional usahatani pada 

petani seledri Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu, yang paling 

memungkinkan adalah digunakan rasio efisiensi perputaran dengan model sebagai 

berikut : 

 

   

 

Keterangan : 

- Perputaran adalah frekuensi aktiva perusahaan berputar selama satu 

periode.Satu dibatasi selama satu musim tanam. Kriteria perputaran semakin 
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sering frekuensi perputaran maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh 

karena setiap kali putaran dataran dapat menghasilkan keuntungan. 

- Penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil kali produksi yang 

terjual dengan harga per unit (Kg), dinyatakan dalam rupiah per bulan. 

- Aktiva adalah harta/kekayaan perusahaan yang digunakan dalam proses 

produksi. 

- Aktiva meliputi nilai peralatan (dinilai dalam satu bulan) dan biaya produksi 

pada saat penelitian sertaprediksi biaya produksi dalam satu musim tanam. 

 

a. Rasio Efisiensi Upah 

  Sumberdaya yang dimiliki oleh usahatani yang relatif sederhana, sangat 

berkaitan dengan pengguanaan tenaga kerja. Seringkali biaya yang dikeluarkan 

banyak terserap pada biaya tenaga kerja. Untuk mengetahui efisiensi operasional 

usahatani terhadap tenaga kerja digunakan rasio efisiensi upah dengan model 

sebagai berikut : 

  

 

 

Keterangan : 

- Persentase biaya adalah rasio biaya yang dikeluarkan usahatani dalam 

melakukan usahatani seledri, dinyatakan dalam persen. 
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- Biaya tenaga kerja adalah biaya atau upah untuk tenaga kerja yang dikeluarkan 

petani dalam melakukan usahatani seledri. Dinyatakan dalam rupiah per proses 

produksi.  

- Penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil kali produksi yang 

terjual dengan harga per unit (kg). Dinyatakan dalam rupiah per satu 

masatanam.  

 

 

 

 

 


