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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di  Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten 

Bondowoso pada bulan Januari 2017. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive 

sampling). Pemilihan lokasi penelitian atas dasar beberapa pertimbangan yaitu: 

1).  Lokasi penelitian merupakan desa wisata organik dengan produk unggulannya yaitu beras 

organik dan merupakan satu – satunya wilayah yang memiliki luas lahan pertanian 

organik paling luas di Kabupaten Bondowoso serta telah mengantongi sertifikat organik. 

2).  Dilihat dari beberapa tahun terakhir, permintaan beras organik “Botanik” semakin hari 

mengalami peningkatan. 

3).  Desa wisata organik Lombok Kulon merupakan salah satu ikon wisata Kabupaten 

Bondowoso yang memiliki banyak potensi. 

4).  Unit Processing Padi Organik Tani Mandiri I merupakan satu – satunya RMU (Rice 

Milling Unit) yang di khususkan untuk beras organik serta dilengkapi dengan alat 

penggilingan padi yang modern. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer 

berupa informasi tentang penggilingan padi yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung, 

wawancara langsung secara terpadu dengan pemilik ataupun pengelola pabrik penggilingan 

padi organik. Beberapa data primer yang dibutuhkan untuk penilaian yaitu biaya investasi 

(bangunan, mesin peralatan, peralatan dan perlengkapan dan fasilitas), biaya operasional 
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penggilingan yang terdiri dari biaya produksi  (bahan baku, tenaga kerja langsung) dan biaya 

administrasi (tenaga kerja tidak langsung, telefon, listrik, air, dll).  

Data sekunder diperoleh dari instansi – instansi terkait, seperti badan pusat statistik 

(BPS), Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, internet, literature yang relevan seperti jurnal, 

buku, teks, majalah, surat kabar, dan sebagainya serta penelitian – penelitian terdahulu yang 

dapat dijadikan  bahan rujukan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3.3 Metode Penentuan Responden 

Pemilihan responden dilakukan dengan cara purposive sampling atau pemilihan secara 

sengaja dengan pertimbangan responden adalah aktor atau pengelola pabrik penggilingan 

(stakeholders) terdiri dari Dinas Pertanian, masyarakat, perbankan, gapoktan, pengurus atau 

ketua gapoktan, pengurus dan pengelola RMU. Responden yang dimaksud adalah responden 

yang terlibat langsung atau responden yang dianggap mempunyai kemampuan atau mengerti 

permasalahan terkait Unit Processing Padi Organik Tani Mandiri I. Pertimbangan pemilihan 

lokasi atau tempat penelitian yaitu karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana, 

sehingga tidak dapat mengambil tempat yang luas atau jauh. 

Pertimbangan lain terkait pemilihan lokasi penelitian yaitu meskipun tergolong baru 

usaha beras organik “Botanik” banyak mengalami peningkatan yang drastis, maka dari itu 

peneliti tertarik untuk meneliti analisis kelayakan finansial Unit Processing Padi Organik Tani 

Mandiri I.   

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara langsung, 

wawancara mendalam dan observasi. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk 

mengumpulkan data primer. Data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
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studi literature dan browsing internet. Pengambilan data dengan metode pengamatan 

langsung di lokasi penelitian, yakni dengan wawancara dan pengamatan langsung dengan 

berbagai pihak yang terkait disekitar lokasi penelitian. Data yang diperoleh dikumpulkan 

melalui penelusuran pustaka ataupun literatur di  perpustakaan UMM. 

3.5 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikumpulkan dan diolah untuk dilakukan 

analisis lebih lanjut. Digunakan analisis deskriptif untuk mengetahui jumlah gabah yang 

diolah dan sumber gabahnya dengan menanyakan langsung kepada pemilik atau pengelola 

pabrik penggilingan beras organik.   

Perhitungan tingkat kelayakan di analisis dengan menggunakan metode analisis 

kelayakan yang berada dalam kriteria investasi yaitu net present value (NPV), net benefit cost 

ratio (Net B/C), internal rate of return (IRR) dan Payback Period (PP) dengan rumus sebagai 

berikut yaitu : 

1. Rumus NPV yaitu: 

𝑵𝑷𝑽 = ∑ (𝑵𝒆𝒕 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒕) 𝑿 𝑫𝑭

𝒕=𝒏

𝒕=𝟎/𝟏

 

 

Dimana : 

Net Benefit = Benefit – Cost 

DF   = Discount Fact 

Kriteria yang digunakan:  

NPV > 0, usaha layak untuk dijalankan 

NPV = 0, usaha tersebut mengembalikan sama besarnya nilai uang yang ditanamkan. 
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NPV < 0, usaha tidak layak untuk dijalankan. 

2. Rumus Net B/C yaitu: 

𝑵𝑬𝑻
𝑩

𝑪
=

𝑵𝑷𝑽 𝑷𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒇 

𝑵𝑷𝑽 𝑵𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒇
 

Dengan kriteria:  

• Bila Net B/C > 1, maka usaha tersebut layak dilaksanakan.  

• Bila Net B/C < 1, maka usaha tersebut tidak layak dilaksanakan. 

3. Rumus IRR yaitu: 

 

IRR=𝒊𝟏 +  
𝑵𝑷𝑽𝟏

𝑵𝑷𝑽𝟏−𝑵𝑷𝑽𝟐
 𝑿 (𝒊𝟐 − 𝒊𝟏) 

Dimana :  

𝑖2   = Discount rate yang menghasilkan NPV positif 

𝑖1   = Discount rate yang menghasilkan NPV negative 

𝑁𝑃𝑉1  = NPV positif 

𝑁𝑃𝑉2  = NPV negative 

Dengan kriteria:  

• Bila IRR > tingkat suku bunga berlaku, maka usaha tersebut layak dilaksanakan.  

• Bila IRR < tingkat suku bunga berlaku, maka usaha tersebut tidak layak dilaksanakan. 

4. Rumus Payback Period:  

Payback Period = 
I

Ab
 

Dimana : 

I = besarnya biaya investasi yang diperlukan. 

Ab = benefit bersih yang dapat diperoleh pada setiap tahunnya. 
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Rumus AB (Average Benefit): 

Ab = 
Ʃ𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒕 − Ʃ𝑶𝑴

𝑼𝒎𝒖𝒓 𝑼𝒔𝒂𝒉𝒂

5. Rumus Analisis Sensitivitas:

Analisis Sensitivitas: % Perubahan Komponen X 
100%

% Perubahan NPV


