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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten 

Jombang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive sampling). 

Pemilihan lokasi penelitian atas dasar beberapa pertimbangan yaitu: 

1. Lokasi penelitian merupakan salah satu sentral tembakau yang ada di 

Kabupaten Jombang. 

2. Petani Desa Banjardowo mayoritas menanam tembakau. 

3. Produksi tembakau yang ada di Desa Banjardowo merupakan jenis 

tembakau terbaik di Kabupaten Jombang. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data 

primer berupa informasi tentang usahatani yang diperoleh dari hasil pengamatan 

langsung dan wawancara langsung secara terpadu dengan petani. Beberapa data primer 

yang dibutuhkan untuk mengetahui jumlah modal, biaya produksi, dan pendapatan 

petani tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.  

Data sekunder diperoleh dari instansi – instansi terkait, seperti badan pusat 

statistik (BPS), Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, internet, literatur yang relevan 

seperti jurnal, buku, teks, dan sebagainya serta penelitian-penelitian terdahulu yang 

dapat dijadikan  bahan rujukan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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3.3 Metode Penentuan Sampel 

Metode penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling. Metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

yang diambil atas dasar maksud dan tujuan tertentu. Sampel diambil hingga 

peneliti merasa yakin sudah memiliki data penelitian yang dapat mewakili seluruh 

populasi petani tembakau di Desa Banjardowo. Menurut pendapat Gay & Diehl 

(1992) untuk penelitian deskriptif sampel diambil 10% dari populasi. Populasi 

petani tembakau di Desa Banjardowo sebesar 344 orang diambil 10%-nya 

menjadi 35 orang. Berdasarkan perhitungan teori dan pertimbangan dari observasi 

lapang ditentukan jumlah keseluruhan sampel yang diambil sebanyak 40 orang. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung, wawancara 

mendalam dan observasi. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk 

mendapatkan data yang terkait dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan 

meliputi 2 hal, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat 

untuk pertama kalinya. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mendatangi 

narasumber secara langsung lokasi penelitian yaitu di Desa Banjardowo 

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dan melakukan tanya jawab antara peneliti 

dengan narasumber. Selain itu, peneliti juga harus melihat keadaan tempat 

penelitian dan juga lingkungan sekitar tempat penelitian, karena hal tersebut akan 

menunjang data yang diperoleh. Data primer diperoleh dengan cara: 
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a. Kuesioner 

Kuesioner diberikan kepada para petani tembakau di Desa 

Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, yaitu mengenai 

data-data biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan usahatani 

tembakau. 

b. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan penelitian secara langsung pada obyek penelitian 

mengenai aktivitas atau kegiatan para petani tembakau. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melihat catatan resmi dari obyek penelitian terkait dengan pendapatan 

usaha tani tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai instansi terkait, 

seperti Badan Pusat Statistika (BPS) dan pustaka-pustaka ilmiah yaitu buku-

buku penunjang lain yang berhubungan dengan penelitian serta untuk 

melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu mengenai 

kondisi obyek penelitian sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai 

kondisi petani tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten 

Jombang. 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang 

terbagi atas kualitatif dan kuantitatif. (1) Analisis deskriptif kualitatif digunakan 

untuk mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai keadaan riil yang ada di 

lapang dan juga mengenai pengetahuan tentang usahatani yang dilakukan petani 

tembakau mandiri dan petani yang tergabung dalam kelompok tani di Desa 

Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Analisis ini juga digunakan 

untuk mendeskripsikan data-data yang perlu penjelasan secara detail yang tidak 

bisa dijelaskan secara kuantitatif. (2) Analisis deskriptif kuantitatif dipakai untuk 

data yang berbentuk angka. Analisis tersebut berupa tabulasi data, persentase dan 

rata-rata mengenai biaya, penerimaan, dan pendapatan serta analisis R/C rasio 

petani tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. 

 

3.5.2 Analisis Pendapatan Usahatani 

1. Biaya Tetap 

Biaya tetap yaitu biaya yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh tingkat 

output yang dihasilkan, misalnya biaya penyusutan peralatan, pajak dan 

bunga pinjaman. 

  n 

TFC = ∑ FC 

 i=1 

Keterangan: 

TFC = Total biaya tetap (Rp) 

FC = Biaya tetap untuk biaya input (Rp) 

N = Banyaknya input 
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Biaya yang diperhitungkan sebagai biaya tetap adalah biaya 

penyusutan alat. Biaya penyusutan alat adalah pengalokasian biaya investasi 

suatu alat setiap proses produksi sepanjang umur ekonomis alat tersebut. 

Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus (straight line 

method) yaitu suatu metode yang menganggap aktiva tetap akan 

memberikan kontribusi yang merata (tanpa fluktuasi) disepanjang masa 

penggunaannyaa. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Penyusutan alat  = Nilai awal-Nilai akhir 

                       umur ekonomis 

 

2. Biaya Variabel 

Biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan 

kuantitas produk yang dihasilkan. Yang termasuk dalam biaya variabel 

adalah biaya input lancar yaitu bibit, pupuk, pestisida, biaya tanaga kerja 

baik tenaga kerja buruh maupun tenaga kerja yang berasal dari rumah tanga 

petani, dan lain-lain. 

                 n 

TVC = ∑ VC 

               i=1 

 

Keterangan: 

TVC = Total biaya variabel (Rp) 

FC = Biaya variabel dari setiap unit (Rp) 

n = Banyaknya input 

 

 



19 

 

3. Total Biaya 

Total biaya merupakan penambahan seluruh biaya dalam produksi 

usahatani tembakau baik biaya tetap maupun biaya variabel. 

TCi = TFCi + TVCi 

Dimana: 

TCi = Total biaya usahatani tembakau (Rp/musim tanam) 

TFCi = Total biaya tetap pada usahatani tembakau (Rp/musim tanam) 

TVCi = Total biaya variabel pada usahatani tembakau (Rp/musim tanam) 

4. Analisis Penerimaan dan Keuntungan 

Penerimaan adalah hasil kali antara harga dengan total produksi. 

Penerimaan yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah hasil kali antara 

harga tembakau dengan total produksi yang dihasilkan oleh petani. Syarat 

penerimaan tergantung pada dua variabel, variabel harga jual dan variabel 

jumlah yang dijual. Rumus penerimaan usahatani adalah sebagai berikut: 

TR = P x Q 

Dimana: 

TR = Total penerimaan tembakau (Rp) 

P  = Harga jual tembakau (Rp) 

Q = Jumlah produksi tembakau (Kg) 

Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya 

yang dikeluarkan selama proses usahatani tembakau berlangsung. Rumus 

pendapatan adalah: 

Pendapatan (π) = TR – TC  
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Dimana: 

π  = Pendapatan usahatani tembakau (Rp). 

TR = Total Penerimaan dari usahatani tembakau (Rp). 

TC = Total Biaya yang dikeluarkan selama usahatani tembakau 

  berlangsung (Rp). 

3.5.3 R/C Rasio 

R/C rasio untuk mengetahui usahatani menguntungkan atau tidak 

secara ekonomi. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

R/C = PT / BT 

Keterangan: 

R/C = Nisbah penerimaan dan biaya 

PT = Penerimaan Total (Rp) 

BT = Biaya Total (Rp) 

Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a. Jika R/C > 1, maka usahatani mengalami keuntungan karena

penerimaan lebih besar dari biaya.

b. Jika R/C < 1, maka usahatani mengalami kerugian karena penerimaan

lebih kecil dari biaya

c. Jika R/C = 1, maka usahatani mengalami impas karena penerimaan

sama dengan biaya.


