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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Penentuan Daerah Penelitian 

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Daerah 

penelitian terletak di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dengan 

pertimbangan bahwa di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan terdapat 

perkembangan usaha jamur tiram putih yang signifikan. Usaha jamur tiram di 

wilayah Kecamatan Purwodadi dilakukan oleh dua pelaku usaha yaitu antara petani 

yang bermitra dan non mitra. Kemitraan usaha jamur tiram dilakukan dengan UKM 

Viva Mushroom yang terletak di Desa Sidorejo. UKM tersebut berdiri pada tahun 

2014  dengan anggota mitra aktif sebanyak 20 orang yang tersebar di beberapa desa 

di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Pertimbangan lain yaitu karena 

adanya perbedaan produktivitas dan biaya usahatani jamur tiram antara petani mitra 

dan non mitra.  

3.2 Populasi Dan Sampel  

Populasi pada prinsipnya merupakan keseluruhan atau semua anggota 

kelompok manusia, peristiwa atau benda lain yang terdapat dalam suatu tempat dan 

menjadi target kesimpulan dari suatu penelitian. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu  

1) Populasi petani jamur tiram putih yang bermitra. 

2) Populasi petani jamur tiram putih non mitra. 

Sampel adalah subjek penelitian (responden) yang menjadi sumber data yang 

terpilih dari hasil pekerjaan teknik penyampelan. Metode pengumpulan sampel 
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dilakukan dengan cara total sampling (sensus) yaitu dengan cara mengambil 

keseluruhan anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan 

jumlah sampel dalam penelitian yang terlalu sedikit. Menurut Ibrahim (1996) 

penelitian menggunakan metode sensus dapat menghilangkan kemungkinan 

kesalahan akibat penentuan jumlah sampel dan prosedur pengambilan sampel. Data 

yang berasal dari penelitian sensus dapat mencerminkan secara langsung sifat-sifat 

populasi. Jumlah populasi yang terdapat di tempat penelitian yaitu sebanyak 35 

responden yang terdiri dari 20 orang petani jamur tiram putih mitra dan 15 orang 

non mitra. 

3.3 Jenis Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer bersumber dari petani jamur tiram putih di Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Pasuruan yang meliputi petani mitra dan non mitra. Data 

primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif. 

Data kualitatif yang diperlukan berkaitan denga faktor-faktor yang menjadikan 

alasan petani jamur tiram memutuskan menjalin mitra dan non mitra dalam 

menjalankan usahanya. Data kuantitatif yang diperlukan dalam penelitian seperti 

struktur biaya dan pendapatan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara 

langsung dengan petani menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah 

disediakan, sedangkan data sekunder yang digunakan meliputi kondisi geografis 

wilayah penelitian, teori–teori dan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan 

penelitian.  
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3.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan beberapa cara 

seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.  

1. Wawancara adalah peneliti mengadakan dialog secara langsung dengan 

responden berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  

2. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung sebelum 

penentuan sampel. 

3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal–hal yang 

dibutuhkan dalam penelitian yang berupa pencatatan terhadap sumber-

sumber tertulis berkenaan dengan obyek penelitian. 

4. Studi kepustakaaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan 

dikaji 

3.5 Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan 

deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan 

gambaran umum tentang lokasi penelitian meliputi keadaan demografi wilayah 

jumlah penduduk dan letak geografis, serta menjelaskan faktor-faktor yang 

menjadikan alasan petani jamur tiram putih bermitra dan non mitra. Analisis 

deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan data yang bersifat nominal 

meliputi struktur biaya, pendapatan, efesiensi dan perbandingan pendapatan. 

Berikut penejelasan berkaitan dengan analisis biaya, analisis penerimaan, analisis 

pendapatan, analisis efesiensi dan analisis komparasi (independent sample t-test). 
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1. Analisis Biaya  

Analisisis biaya digunakan untuk mengetahui struktur biaya yang 

digunakan dalam kegiatan usaha tani jamur tiram putih, dirumuskan sebagai 

berikut :   

  TC = FC + VC  

Keterangan :  

 FC = fixed cost (Biaya tetap)  

 VC = variable cost (Biaya variabel) 

2. Analisis Penerimaan 

Analisis penerimaan digunakan untuk mengatahui keseluruhan penerimaan 

yang diperoleh dari kegiatan usaha tani. Analisis penerimaan merupakan hasil 

kali produksi dengan harga jual produk.  Dirumuskan sebagai berikut : 

TR = P X Q  

Keterangan :   

 P = Price (harga) 

 Q = Quantity (kuantitas)  

3. Analisis Pendapatan  

Analisis pendapatan dapat dilakukan dengan cara mengurangkan 

penerimaan dengan keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan, dirumuskan 

sebagai berikut : 

 π  = TR – TC  

Keterangan : 
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   π  = Pendapatan  

 TR = total penerimaan  

 TC = total biaya 

4. Analisis Efesiensi 

Metode untuk mengukur efesiensi usaha jamur tiram putih dapat diketahui 

dengan membandingkan antara total penerimaan dengan total biaya, yang 

dirumuskan sebagai berikut.  

R/C ratio = 
Penerimaan Total

Total Biaya
 

Keterangan :  

 R/C ratio > 1, maka usaha jamur tiram layak dilakukan. 

 R/C ratio = 1, maka usaha jamur tiram yang dijalankan impas. 

R/C ratio < 1, maka usaha jamur tiram tidak layak dilakukan.    

5. Uji Beda (Independent Sample t-test) 

Metode yang digunakan untuk mengetahui perbedaan struktur biaya dan 

pendapatan usahatani jamur tiram putih yang bermitra dan tidak bermitra adalah 

Uji beda (independent sample t test). Struktur biaya dan pendapatan yang telah 

diketahui kemudian dilakukan pengujian menggunakan program pengolah data 

SPSS. Derajat signifikansi ( α ) yang dipilih dalam pengujian hipotesis sebesar 0,05 

dengan tingkat kesalahan sebesar 5 %. Menurut Sugiyono (2015) ada dua rumus t- 

test yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel 

independent. Rumus tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 



33 

 

a) Menentukan varian sampel homogen atau tidak, digunakan uji f dengan rumus:  

F hitung =    
Varian terbesar

Varian terkecil
 

  

        = S2x 

     S2y 

S2x = ( X - ͞x1 )2 

   ( n1 – 1 ) 

S2y = ( Y - ͞y1 )2 

   ( n1 – 1 ) 

Jika F hitung < F tabel maka varian kedua sampel homogen.  

Jika F hitung > F tabel maka varian kedua sampel tidak homogen. 

b) Apabila jumlah sampel n1 ≠ n2 dan varian homogen maka dihitung dengan 

rumus Polled Varians. 

| t hitung | = 
|𝑋1−𝑋2 |

√[
( 𝑛1−1) 𝑆12+( 𝑛2−1 )𝑆22 

𝑛1+𝑛2−2
]𝑋 [ 

1

𝑛1
+ 

1

𝑛2 
 ] 

 

c) Apabila jumlah sampel n1 ≠ n2  varian tidak homogen maka dihitung dengan 

rumus Separated Varians. 

| t hitung | =
|𝑋1 − 𝑋2|

√𝑆12

𝑁1 +
𝑆22

𝑁2

 

d) Apabila n1 = n2 varian homogen atau varian tidak homogen bisa menggunakan 

rumus Separated Varians maupun Polled Varian. 
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keterangan :  

n1 = jumlah sampel 1  

n2 = jumlah sampel 2  

X1 = Rata – rata sampel ke-1 

X2 = Rata – rata sampel ke-2 

S12 = Varian sampel ke-1 

S22 = Varian sampel ke-2 

Hipotesis :  

H0 = pendapatan usahatani jamur tiram putih mitra tidak berbeda nyata dengan 

pendapatan usaha jamur tiram putih non mitra 

H1 = Pendapatan usahatani jamur tiram putih mitra berbeda nyata dengan 

pendapatan usahatani jamur tiram putih non mitra.  

Kriteria pengujian  

a. Jika thitung tidak berada diantara nilai – ttabel dan + ttabel atau nilai 

signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi pendapatan petani 

mitra berbeda nyata dengan pendapatan petani non mitra.  

b. Jika thitung berada diantara nilai – ttabel dan + ttabel atau nilai signifikansi > 

0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi pendapatan petani mitra tidak 

berbeda nyata dengan pendapatan petani non mitra.  

 


