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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Pabrik Gula Kebonagung dan wilayah kerja 

KUD Sumberpucung II Kabupaten Malang. Lokasi ditentukan secara sengaja 

(purposive) bahwa pada Badan Pusat Statistik (2016) terbaru Kecamatan 

Sumberpucung merupakan sentra produktivitas tebu terbanyak di Kabupaten 

Malang dengan produktivitas sebanyak 1.170 Hektar/Tahun . Petani tebu 

merupakan pelaku utama swasembada gula, berdasarkan hal tersebut program 

yang dijalankan Kementan dalam rangka pencapaian swasembada gula fokus pada 

peningkatan kapasitas petani guna meningkatkan produktivitas tebu dan 

rendemennya ( Pertanian, 2013). Penelitian dilakukan  menggunakan data primer 

dan data sekunder berfokus pada perusahaan dan petani tebu  memiliki nomor 

register dan bekerjasama pada wilayah kerja Pabrik Gula Kebonagung. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan April 2018 hingga selesai.  

3.2 Metode Pengambilan Sampel Responden 

 Teknik pengambilan sampel responden menggunakan metode Sampling 

(Purposive), yaitu teknik pengambilan sampel dilakukan dengan syarat atau 

kriteria tertentu. 18 petani tebu yang dipilih pada periode 2A telah memiliki 

nomor register 2017 dan tebu tersebut telah dilakukan lebih dari dua kali kepras 

sehingga menjadikan penerimaan lebih tinggi daripada pengeluaran . Purposive 

sampling disebut juga judgement sampling adalah suatu teknik penetapan sampel 

atau perwakilan dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan 
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yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik 

populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2008). 

 Pabrik Gula Kebonagung menjalin kerjasama dengan petani tebu 

Kabupaten Malang dan Kabupaten luar Malang. Wilayah kerja Pabrik Gula 

Kebonagung meliputi beberapa bagian kecamatan, yaitu Kabupaten Malang 

Bagian Selatan (Kromengan, Kepanjen, Sumberpucung II, Kalipare, Pagak, 

Kesamben), Kabupaten Malang Bagian Tengah (Wagir, Pakisaji, Ngajum, 

Wonosari, Tajinan, Bululawang), Kabupaten Malang bagian Utara (Lawang, 

Singosari Dengkol, Karangploso, Jabung, Pakis, Poncokusumo, Tumpang Agung, 

Kedung Kandang, Tumpang Padita, Sri Sedono Singosari). Peneliti hanya 

memfokuskan pengambilan data responden di Kabupaten Malang Bagian Selatan, 

tepatnya di KUD Sumberpucung atau disebut Sumberpucung II Desa Ngebruk 

dengan ketentuan petani yang telah memiliki nomor register pada tahun 2017. 

1.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

1.3.1 Analisis Data 

Jenis analisis menggunakan deskriptif kualitatif dilakukan untuk 

memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian tepatnya pada Pabrik Gula 

Kebonagung, Kabupaten Malang yang meliputi keadaan lokasi wilayah petani 

tebu yang bermitra dengan Pabrik Gula, serta jumlah pendapatan petani tebu yang 

ada pada KUD Sumberpucung II. Pengumpulan data dalam  penelitian ini 

menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Analisis 

menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber 

atau  responden yang bersangkutan melalui wawancara dan daftar pertanyaan  dan 



19 
 

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Pabrik Gula Kebonagung dan data 

petani tebu diperoleh dari nota gula petani periode 2A tahun 2017.  

3.3.2  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan kegiatan memperoleh informasi 

yang akan dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data dalam 

penelitian ini diperoleh dari sumber langsung (data primer) yang diperoleh 

dengan cara : 

a. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan turun lapang langsung (Survey) 

yaitu meninjau tempat lokasi yang ditentukan untuk pengambilan data 

penelitian. Subyek dituju yaitu petani tebu lokasi kecamatan di Kabupaten 

Malang telah bermitra dengan Pabrik Gula Kebonagung. 

b. Wawancara 

Wawancara atau  interview adalah suatu percakapan antara dua 

orang atau lebih dan berlangsung antara responden dan pewawancara. 

Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi  yang 

langsung dari petani tebu . Wawancara dilakukan dengan cara 

penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada responden. 

Data yang disampaikan yaitu sesuai kebutuhan data peneliti yang disajikan 

pada beberapa daftar pertanyaan. 
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c. Daftar Pertanyaan 

Daftar Pertanyaan  merupakan kelompok pertanyaan tertulis 

dengan sistem tertentu yang harus dijawab secara tertulis atau angket. 

Pertanyaan yang disampaikan  kepada responden sesuai data yang di 

butuhkan peneliti mengenai keuntungan budidaya tebu. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah  sebuah proses pengumpulan data yang 

sistematis tujuan dilakukannya proses dokumentasi itu untuk mendapatkan 

semua momen yang diperlukan dan hal-hal untuk membuktikan ada suatu 

kegiatan atau benda yang biasa didokumentasikan ketika penelitian. Data 

tersebut berupa gambar atau video. 

1.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Total Biaya  

 Biaya adalah pengeluaran ekonomis yang diperlukan untuk 

perhitungan proses produksi. Biaya ini didasarkan pada harga pasar yang 

berlaku dan pada saat proses ini sudah terjadi maupun belum terjadi. Biaya-

biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional 

barang / pabrik, dan lain sebagainya. Rumus untuk menghitung Biaya Total / 

Total Cost (TC) adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : 

TC  = Total Biaya 

TVC  = Total Biaya Variabel 

TFC  = Total Biaya Tetap 

3.4.2 Analisis Penerimaan 

 Mohammed et,al (2015) penerimaan produksi total adalah penerimaan 

penjualan total dikurangi dengan biaya penjualan. Ini adalah penerimaan 

penjualan yang diberikan kepada bagian produksi dari perusahaan. Dengan 

demikian, angka penerimaan penjualan adalah yang paling penting dalam 

masalah  maksimalisasi keuntungan. Penerimaan produksi total akan 

ditentukan oleh harga produk dan jumlah produk yang terjual. Penerimaan 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

  

 Keterangan : 

 TR = Total Penerimaan 

 P  = Harga Produk 

 Q  = Jumlah Produk 

  

TC = TVC + TFC 

TR = P x Q 
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3.4.3 Analisis Penndapatan Usahatani 

 Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan usahatani 

dengan total biaya. Pendapatan usahatani dinilai dengan satuan rupiah. 

Pendapatan usahatani akan semakin tinggi bila penerimaan yang diperoleh tinggi 

disertai dengan biaya total yang dikeluarkan yang sedikit, maka mengakibatkan 

keuntungan petani yang semakin tinggi pula. Pendapatan petani diperoleh dari 

hasil penerimaan yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 

petani selama masa tanam hingga panen. 

Rumus :  

 

 

 

Keterangan : 

Pendapatan (Rp) : Hasil bersih pendapatan 

TR   : Penerimaan 

TC   : Total Biaya 

 

3.4.4 Analisis Profitabilitas/kentungan 

 Profitabilitas (Profitability) adalah rasio atau perbandingan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba (profit) dari 

pendapatan terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran 

tertentu. Rasio profitabilitas mengungkapkan hasil akhir dari seluruh kebijakan  

keuangan dan keputusan operasional yang dilakukan oleh manajemen suatu 

perusahaan di mana sistem pencatatan kas kecil juga berpengaruh (Anonim, 

2017). Menghitung profitabilitas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Pendapatan (Rp) = TR - TC 
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Keterangan : 

π   = Profitabilitas / Keuntungan 

TR  = Total Penerimaan 

TC  = Total Biaya/pengeluaran 

 Analisis profitabilitas tersebut  yang nantinya untuk menghitung 

keuntungan pada pendapatan petani tebu sehingga dapat menjadikan tolak 

ukur. 

3.4.5 Analisis R/C Ratio 

 R/C Ratio adalah jumlah ratio yang digunakan untuk melihat 

keuntungan relatif yang akan didapatkan dalam sebuah proyek. Pada dasarnya 

sebuah proyek akan dikatakan layak/untung untuk dijalankan apabila nilai 

R/C yang didapatkan lebihbesar daripada 1. Hal ini terjadi semakin tinggi 

nilai R/C dari sebuah proyek, maka tingkat keuntungan yang akan didapatkan 

suatu proyek akan semakin tinggi (Anonim, 2016). Rumus yang digunakan 

utuk melakukan perhitungan nilai R/C adalah : 

     
                 

           
 

  

π = TR : TC 



24 

Kriteria R/C Ratio : 

a) R/C > 1 artinya usaha tersebut menguntungkan

b) R/C < 1 artinya usaha tersebut rugi

c) R/C = 1 artinya usaha tersebut impas


