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BAB III 
METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidomulyo Kota Batu. Pemilihan 

Desa Sidomulyo ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembangunan 

sektor pertanian di Desa Sidomulyo yang sangat maju dan berpengaruh 

terhadap pendapatan masyarakat. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu 

melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh 

untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin di teliti oleh 

peneliti. Menurut Sugiyono (2011 : 80) “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Pendapatan di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis 

untuk menentukan pupulasi. Dari total populasi petani di Desa Sidomulyo 

sebanyak 1.582 orang, populasi dalam penelitian ini adalah petani bunga 

mawar Desa Sidomulyo Kota Batu".  

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti. 

Menurut Sugiyono (2011 : 81) “sampel adalah bagian dari jumlah dan 
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karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sehingga sampel 

merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan 

sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-

pertimbangan yang ada. Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis 

menggunakan teknik sampling purposive. Sugiyono (2011:84) menjelaskan 

bahwa: “Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.” Dari pengertian diatas agar memudahkan penelitian, 

penulis menetapkan sifat-sifat dan katakteristik yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan dengan menggunakan rumus slovin. Besarnya 

sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus slovin sebagai berikut : 

 

n = 
N

1+Ne2 

Dimana : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

E = kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir (5%) 

Jadi : 

n = 
1582

1+1582.0,052 

n = 
1582
4,955

 

n = 202 petani 
  

Menurut Arikunto (2006:112) mengatakan bahwa “apabila subjeknya 

kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitianya 
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merupakan  populasi. Tetapi, jika jumlah subjek besar, dapat diambil antara 

10-15% atau 15-25% atau lebih.” Pendapat tersebut sesuai menurut Roscoe 

dalam Sugiyono (2011:90) “ ukuran sampel yang layak dalam penelitian 

adalah antara 30 sampai dengan 500”. Dari keseluruhan populasi semuanya 

berjumlah 202 orang, maka sesuai pendapat di atas jumlah sampel dalam 

penelitian ini dapat diambil keseluruhan jumlah populasi. Tetapi kondisi di 

lapangan total petani bunga mawar hanya 25 orang, sehingga didapat jumlah 

sampel untuk penelitian ini berjumlah 25 orang. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Definisi operasional yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Pendapatan Petani Bunga Mawar 

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh suatu 

perusahaan dari suatu aktivitas yang dilakukannya, dan kebanyakan 

aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk dan atau penjualan 

jasa kepada konsumen (Soekartawi, 1995 dalam Erwinsyah 2013). 

 

 𝜋𝜋  = 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇 

 TR = P . Q 

 TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

π  = Pendapatan     (Rp) 

P = Harga bunga mawar    (Rp/potong) 

Q = Jumlah bunga mawar   (potong) 
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TR = Total penerimaan    (Rp) 

TC = Total biaya usahatani bunga mawar (Rp) 

TFC = Total biaya tetap    (Rp) 

TVC = Total biaya variabel    (Rp) 

Kriteria pengambilan keputusan : 

1. TR > TC, usahatani bunga mawar menguntungkan 

2. TR = TC, usahatani bunga mawar impas 

3. TR < TC, usahatani bunga mawar rugi 

2. Efisiensi Petani Bunga Mawar 

Untuk menjawab permasalahan mengenai efisiensi biaya produksi 

petani bunga mawar di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu 

menggunakan metode analisis R/C ratio (Soekartawi, 1995) : 

 

R/C Ratio = 
Total Penerimaan (Rp)

Total Biaya Usahatani (Rp)
 

Kriteria pengambilan keputusan : 

a. R/C ratio > 1, pengunaan biaya produksi usahatani bunga mawar 

efisien 

b. R/C ratio = 1, pengunaan biaya produksi usahatani bunga mawar 

impas 

c. R/C ratio ≤ 1, pengunaan biaya produksi usahatani bunga mawar tidak 

efisien 
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E. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer 

merupakan data yang diambil secara langsung dilapangan Petani Bunga 

Mawar Desa Sidomulyo. Data sekunder merupakan data yang bukan diambil 

secara langsung, dikumpulkan oleh pihak lain yang sudah dikelola. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data dari Balai Desa Sidomulyo. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data baik angka maupun 

keterangan secara tertulis. Menurut Suharsini dan Arikunto (2006,158) 

metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi 

tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan berupa angka atau keterangan. 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi berupa foto atau gambar di 

pertanian bunga mawar di Desa Sidomulyo Kota Batu.  

2. Metode Kuisioner 

Kuisioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

memerlukan kedatangan langsung dari sumber data. Dari pengertian tersebut 

dapat disimpulkan angket merupakan salah satu alat pengumpul data dalam 

asesmen nontes, yang berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang 

diajukan pada responden. 

Angket dikenal dengan sebutan kuesioner. Alat asesmen ini secara garis 

besar terdiri dari tiga bagian yakni : (1) judul angket, (2) pengantar yang 
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berisi tujuan atau cara pengisian angket dan (3) item item pertanyaan, bisa 

juga opini atau pendapat , dan fakta. (Sukardi 1983) 

G. Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

pendapatan dan teori efisiensi. 

1. Teori Pendapatan 

Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran. 

𝜋𝜋 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇    

Dimana π adalah pendapatan bersih, TR (total revenue) adalah total 

penerimaan dari perusahaan yang diperoleh dari perkalian antara jumlah 

barang yang terjual dengan harga barang tersebut. 

TR = P . Q    

TC (total cost) adalah total biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam 

menghasilkan output. Untuk mencari total cost (biaya total) adalah dengan 

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

(biaya variabel total). 

TC = TFC + (𝑃𝑃1   𝑋𝑋1   + 𝑃𝑃2   𝑋𝑋2   +…+ 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛) atau 

TC = TFC + TVC 

Keterangan: 

TC = Total Cost 

TFC = Total Fixed Cost 

TVC = Total variable Cost 
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2. Analisis R/C Ratio 

Untuk melihat apakah suatu usahatani menguntungkan atau tidak, dapat 

digunakan kriteria R/C (Return Of Cost Ratio). R/C dikenal sebagai 

perbandingan atau nisbah antara penerimaan dan total biaya (Soekartawi, 

1995), maka dapat dipakai rumus R/C Ratio sebagai berikut : 

R/C Ratio = 
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇

 

 

Dimana:  

TR = Total penerimaan  

TC = Total biaya  

Kriteria pengambilan keputusannya:  

a. R/C ratio > 1, pengunaan biaya produksi efisien 

b. R/C ratio = 1, pengunaan biaya produksi impas 

c. R/C ratio < 1, pengunaan biaya produksi tidak efisien 
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