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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang. Waktu 

penelitian dilakukan mulai bulan September 2016 hingga bulan November 2016. 

3.2 Metode Penentuan Lokasi 

Penentuan lokasi daerah penelitian dilakukan secara sengaja (purposive), 

yakni di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.  Daerah 

tersebut dipilih menjadi lokasi penelitian, karena lokasi yang berada di dataran 

tinggi yang sangat cocok untuk budidaya tanaman kentang, selain itu mayoritas 

masyarakatnya memiliki sapi perah. Sebanyak 4 kelompok tani yang terdapat di 

Desa Sidodadi yakni kelompok tani Kertoraharjo 1 di Dusun Simo, Kertoraharjo 2 

di Dusun Sekar, Sumber Lancar 1 di Dusun Salam dan Sumber Lancar 2 di Dusun 

Sidomulyo, namun yang dipilih untuk dijadikan responden adalah anggota 

kelompok tani Kertoraharjo 1 yang ada di Dusun Simo. Hal ini dikarenakan di 

jumlah peternak di Dusun Simo paling banyak, sehingga ketersediaan slurry di 

keempat dusun tersebut paling banyak berada di Dusun Simo. Hampir seluruh 

peternak sapi perah memiliki instalasi biogas dan memanfaatkan kotoran sapi 

perah sebagai bahan baku biogas, selanjutnya slurry sisa biogas dimaanfaatkan 

sebagai pupuk untuk meningkatkan produktivitas tanaman.  
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3.3 Metode Pengambilan Sampel dan Penentuan Data 

3.3.1 Metode Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan purposive sampling. Seluruh petani kentang yang memiliki kriteria  

yang  sesuai memiliki kesempatan untuk dijadikan responden. Sampel yang 

diambil adalah 34 petani. 

3.3.2 Metode Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

didapatkan langsung dari responden yang diwawancarai dengan menggunakan 

kuesioner dan dokumentasi. Beberapa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

meliputi upah tenaga kerja, harga benih, harga pupuk, harga pestisida, harga alat 

alat produksi, biaya penyusutan, harga sewa lahan, dan lain-lain.  

 

3.4 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dan kuantitatif. Data yang telah didapatkan dilapang kemudian 

diolah dengan membuat tabulasi data untuk mempermudah dalam melakukan 

analisis biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Analisis yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

a. Menghitung  Total Biaya 

Total biaya merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan proses produksi. Total biaya merupakan penjumlahan antara 

biaya tetap dan biaya variabel. 

TC = FC + VC 
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Keterangan :  TC = Total Cost atau Total Biaya 

  FC = Fix Cost atau Biaya Tetap 

  VC = Variable Cost atau Biaya  Variabel 

b. Menghitung Penerimaan 

Penerimaan merukapan hasil perkalian antara  jumlah hasil produksi 

dengan harga jual. Total penerimaan dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus berikut : 

TR = P x Q 

Keterangan :  TR = Total Revenue atau Total Penerimaan 

  P =  Harga Produksi per unit 

  Q = Jumlah Produksi 

c. Menghitung Pendapatan 

Pendapatan merupakan penerimaan yang diterima dikurangi dengan total 

biaya yang ada. Rumus untuk mencari pendapatan adalah sebagai berikut : 

Π = TR – TC  

Keterangan : π = Pendapatan atau Keuntungan 

  TR = Total revenue atau total penerimaan 

  TC = Total cost atau total biaya 

d. Menghitung Efisiensi Usahatani 

Analisis efisiensi usahatani kentang dapat dihitung menggunakan R/C 

ratio (return ratio). Rumus untuk mencari nilai efisiensi usahatani adalah 

sebagai berikut. 

R/C Ratio = TR / TC 

Keterangan :  R/C ratio  = Efisiensi usahatani 
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  TR  = Total revenue 

  TC  = Total cost 

 

Syarat Pengambilan Keputusan : 

a) Jika R/C ratio <  1,  usahatani tersebut tidak efesien dan 

mengalami kerugian. 

b) Jika R/C ratio = 1,  usahatani tersebut tidak mendapatkan 

keuntungan dan tidak rugi ( impas). 

c) Jika R/C ratio > 1,  usahatani tersebut mendapatkan keuntungan. 

e. Menguji Perbedaan (Uji Wilcoxon) 

Data yang telah diolah dalam bentuk tabulasi data, kemudian 

dilakukan analisis dengan menggunakan uji statistik Wilcoxon  atau uji 2 

sampel berpasangan. Uji tersebut dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

biaya, perbedaan produksi, perbedaan penerimaan, perbedaan pendapatan 

dan perbedaan efisensi usahatani pada petani kentang yang menggunakan 

slurry dan sebelum menggunakan slurry. Taraf kesalahan yang digunakan 

sebesar 5% dengan taraf kepercayaan 95%. Berikut adalah rumus untuk 

mencari hasil dari uji Wilcoxon (Chan Axe, 2014). 

 

Apabila menggunakan uji statistik menggunakan aplikasi SPSS , 

maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 

Analyze  Non Parametric Test  2 Related Samples 
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 Langkah selanjutnya  pada kotak dialog uji Wilcoxon adalah 

dengan memindahkan 1 atau beberapa pasang variabel ke kotak test pairs. 

Pilih menu Wilcoxon pada kotak test type. kemudian klik OK. 

Hipotesis : 

a) Perbedaan Biaya

Ho : tidak ada perbedaan biaya antara usahatani setelah

menggunakan slurry dan sebelum menggunakan slurry 

(sama). 

H1 : ada perbedaan biaya antara usahatani setelah menggunakan 

slurry dan sebelum menggunakan slurry (berbeda). 

b) Perbedaan Produksi

Ho : tidak ada perbedaan produksi antara usahatani setelah

menggunakan slurry dan sebelum menggunakan slurry 

(sama). 

H1 : ada pebedaan produksi antara usahatani setelah menggunakan 

slurry dan sebelum menggunakan slurry (berbeda). 

c) Perbedaan Penerimaan

Ho : tidak ada perbedaan penerimaan antara usahatani setelah

menggunakan slurry dan sebelum menggunakan slurry 

(sama). 

H1 : ada perbedaan penerimaan antara usahatani setelah 

menggunakan slurry dan sebelum menggunakan slurry 

(berbeda). 
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d) Perbedaan Pendapatan 

Ho : tidak ada perbedaan penerimaan antara usahatani setelah 

menggunakan slurry dan sebelum  menggunakan slurry (sama). 

H1 : ada perbedaan penerimaan antara usahatani setelah 

menggunakan slurry dan sebelum menggunakan slurry 

(berbeda). 

e) Perbedaan efisiensi 

Ho : tidak ada perbedaan penerimaan antara usahatani setelah 

menggunakan slurry dan sebelum menggunakan slurry (sama). 

H1 : ada perbedaan penerimaan antara usahatani setelah 

menggunakan slurry dan sebelum menggunakan slurry 

(berbeda). 

Syarat Pengambilan Keputusan : 

Probablitas > 0,05  Ho diterima 

Probabilitas < 0,05  Ho ditolak 

 


