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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Pengambilan lokasi penelitian pendapatan usaha bekatul organik yaitu di 

daerah Kota Batu dan Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan 

secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat 

potensi bahan pakan atau bekatul organik yang belum efisien secara ekonomi dan 

memerlukan upaya-upaya pemetaan agar dapat lebih meningkatkan  ketahanan 

pakan dan pangan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret – 23 April 

2017.  

3.2 Batas Variabel dan Cara Pengamatan 

Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah pendapatan usaha tani 

bekatul organik di Kota Batu dan Kabupaten Malang, perbedaan pendapatan 

usaha tani bekatul organik antar sentra wilayah di Kota Batu dan Kabupaten 

Malang, pendapatan usaha tani bekatul organik paling tinggi di Kota Batu dan 

Kabupaten Malang. 

Cara pengamatan dilakukan menggunakan metode survey yang 

menekankan pada pendapatan tani organik. Penelitian  diawali dengan  kegiatan 

observasi di lapang, yaitu dilakukan  indept interview (termasuk dengan key 

informant). 

Data primer diperoleh dari hasil penelitian eksperimental dan survey.  Data 

sekunder diperoleh  dari data-data dari dinas pertanian dan kelurahan yang disertai 
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dengan dokumentasi yang diperoleh dari  lembaga-lembaga yang terkait  dengan 

bahan pakan organik di berbagai lembaga pemerintahan maupun swasta. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data tentang pendapatan usaha tani bektul 

organik di Kota Batu dan Kabupaten Malang. Dimana untuk mengukur 

pendapatan usaha tani bektul organik setiap sentra wilayah penelitian yang 

ditentukan. 

Sumber data diperoleh dari recording (catatan) penjualan bekatul organik 

yang ada disentra penjualan bekatul organik, dan juga data di dapat dari produsen 

dimulai dari biaya pengeluarn sampai penerimaan, sehingga data tersebut akan 

diolah untuk mengetahui apa yang diinginkan peneliti. 

3.4 Metodologi 

3.4.1 Metode survey 

Penelitian ini menerapkan metode survey yaitu mengambil data secara 

langsung dari sumber data dari produsen yang berisi pertanyaan untuk menjaring 

data yang diukur dengan menggunakan kuesioner. 

3.4.2 Teknik sampling 

Sampel penelitian ini adalah produsen produk bekatul organik yang akan 

dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang 

dipilih dengan sengaja dipertimbangkan bahwa wilayah tersebut adalah daerah 

yang ada padi organik sehingga juga terdapat bekatul organik. Menggunakan total 

sampling dengan mengambil semua data yang ada.  

Sampel akan diambil dari beberapa produsen usaha tani bekatul organik di 

Kota Batu dan Kabupaten Malang dalam kurun waktu minimal 1 minggu. 



19 

 

3.4.3 Intrumen 

Penelitian ini menggunakan data kuisioner dan wawancara secara langsung 

dengan produsen usaha bekatul organik di Kota Batu dan kabupaten Malang. 

Responden yang diambil yaitu dari produsen mengenai data biaya keseluruhan 

dan pendapatan usaha bekatul organik di Kota Batu dan Kabupaten Malang.  

3.4.4 Metode pengambilan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat aspek 

pendapatan bahan pakan atau bekatul organik. Oleh sebab itu diperlukan informan 

yang dalam penelitian ini adalah orang atau pihak yang dapat memberikan 

informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penentuan informan dilakukan 

secara purposive. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi,  indepth 

interview  dan diskusi ahli. 

3.4.5 Metode analisis data 

Pendapatan yang dimaksud adalah banyaknya keuntungan bersih yang 

diterima petani dari hasil pengolahan bekatul organik dalam satuan rupiah/kg. cara 

pengukurannya sebagai berikut: 

Menghitung total pendapatan masing-masing sampel dari hasil usaha bekatul 

organik dangan rumus : 

a. Pendapatan (Rp/kw) =  

Dengan menggunakan rumus diatas dapat diketahui keuntungan rupiah 

perkilogram, dan dapat diketahui pendapatan paling tinggi dari dua sentra wilayah 

usaha bekatul organik. Data yang diperoleh akan dikelompokan dalam bentuk 

Total pendapatan – Biaya produksi 

100 kg 
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tabulasi data dan kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode 

analisis data menggunakan RC ratio dan BC ractio. 

b. R/C =

Dengan menggunakan rumus R/C ratio dapat diketahui bahwa usaha 

bekatul organik tersebut menguntungkan atau tidak, apabila hasil R/C ratio > 1, 

maka bisa dikatakan usaha tersebut menguntungkan. Semakin besar nilai R/C 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari usaha tersebut. 

3.5 Pelaksanaan 

3.5.1 Persiapan 

Persiapan penelitian dilakukan untuk pengecekan fungsi alat-alat 

penunjang penelitian, yaitu kesiapan materi kuesioner dan kesiapan kuesioner 

yang akan dilakukan selama penelitian dilakukan. 

3.5.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 20 Maret - 23 April 2017 dimana 

pengambilan data akan dilakukan di dua tempat yaitu di desa Sumber Ngepoh 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dan di desa Pendem Kota Batu dimana 

daerah tersebut merupakan penghasil bahan pakan bekatul organik yang cukup 

besar di Kota Batu dan Kabupaten Malang. 

3.5.3 Pengambilan data 

Pengambilan data akan dilakukan selama satu bulan yaitu pada tanggal 20 

Maret – 23 April 2017 karena data yang diambil berasal dari dalam satu kota 

tersebut. 

Total Penerimaan Penjualan Produk 

Total Biaya 


