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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang. Wilayah 

yang termasuk dalam Kabupaten Malang dan merupakan salah satu sentra 

produksi komoditi pertanian terbesar di wilayah Jawa Timur. Penentuan lokasi 

pada penelitian ini dilakukan dengan cara Purposive (disengaja) dengan 

pertimbangan bahwa saat ini Desa Sidodadi merupakan salah satu sentra produksi 

komoditas pertanian yang berkualitas.  

3.2 Sumber Data  

Sumber data merupakan informasi dari mana data tersebut dapat diperoleh. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yaitu : 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari obyek 

penelitian, seperti data-data hasil wawancara dan observasi. Sumber data primer 

diperoleh dari wawancara dengan petani kentang. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi pustaka dan dari 

lembaga atau instansi yang terkait.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

wawancara, kuisioner dan observasi. 
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1. Wawancara 

Wawancara / interview merupakan metode pengumpulan data yang 

diperoleh dengan cara melakukan  tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang 

terlibat secara langsung dengan menggunakan panduan kuesioner. 

2. Kuisioner 

Kuisioner adalah metode pengumpulan data dengan memberikan daftar 

pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. 

3. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengobservasi orang 

atau peristiwa dalam lingkungan kerja dan mencatat informasi. Dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan observasi secara langsung mendokumentasikan objek 

penelitian dengan foto. 

3.4 Metode Penentuan Responden 

Teknik penentuan responden menggunakan metode purposive sampling. 

Populasi dari penelitian ini adalah semua petani yang menanam komoditas 

kentang. Responden yang dipilih berjumlah 25 orang yang merupakan petani 

dengan usaha tani komoditas kentang. Pemilihan metode ini dikarenakan 

karakteristik petani yang homogen berdasarkan kriteria teknis usaha tani. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif 

dalam bentuk studi kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten 

Malang. Data disajikan secara deskriptif kuantitatif. Berdasarkan tujuan dari 

penelitian ini maka analisis yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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1. Menganalisis biaya penerimaan dan pendapatan.

Total cost adalah total biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam 

menghasilkan output. Mencari total cost (biaya total) adalah dengan 

menjumlahkan total fixed cost (biaya tetap total) dengan total variable cost (biaya 

variabel total). 

TC = TFC + TVC 

Keterangan: 

TC = Total Cost 

TFC = Total Fixed Cost 

TVC = Total Variable Cost. 

Total revenue adalah total penerimaan dari perusahaan yang diperoleh dari 

perkalian antara jumlah barang yang terjual dengan harga barang tersebut. 

TR = P . Q  

Dimana : 

TR (Total Revenue) = Total Penerimaan  

P (Price) = Harga Produk  

Q (Quantity) = Jumlah Produk 

Profit (Pendapatan) digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat pendapatan 

yang diperoleh digunakan rumus: 

π = TR-TC 

Dimana: 

π (Profit) = Pendapatan 

TR (Total Revenue)  = Total Penerimaan 

TC (Total Cost) = Total Biaya 


