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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu di 

Kabupaten Pasuruan. Kawasan tersebut merupakan dataran rendah dengan udara 

panas yang membuat jagung dari Pasuruan dikenal mempunyai kualitas unggul 

dan nilai komoditas yang tinggi dengan jumlah Produksi 272.838 ton pada tahun 

2016. Penelitian akan dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih tiga (3) bulan, 

yakni mulai bulan  Februari hingga April 2018. Daerah yang dijadikan sebagai 

tempat penelitian adalah Desa Cukurgondang Kecamatan Grati Kabupaten 

Pasuruan, dipilihnya daerah tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut 

terdapat banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian utama sebagai pelaku 

usahatani jagung hibrida maupun jagung non hibrida. 

3.2 Teknik Penentuan Responden 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini secara sengaja (Purposive 

Sampling) dilakukan pada responden petani jagung hibrida dan non hibrida di 

Desa Cukurgondang.  Jumlah petani jagung hibrida dalam penelitian ini yaitu 

sebanyak 40 petani dan untuk petani jagung non hibrida sebanyak 40 petani. 

Menurut Sekaran (2017), ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah 

tepat untuk kebanyakan penelitian. Menurut Suparmoko (2010), pemilihan 

responden yang tepat atau baik sangat perlu untuk menjamin bahwa informasi 

yang diperoleh benar-benar mencerminkan populasi yang dikehendaki. Sekali 

responden telah dipilih dan proses wawancara telah selesai, maka kesalahan dalam 
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pengambilan responden atau contoh dapat menghasilkan data atau informasi yang 

tidak menggambarkan keadaan populasi. 

3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Data 

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

primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui 

observasi dan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah di persiapkan 

sebelumnya. Analisis data primer yang bersifat nominal dengan menggunakan 

analisis biaya pendapatan yang meliputi beberapa variabel hitung antara lain biaya 

variabel, biaya tetap, total biaya, penerimaaan dan pendapatan dari usaha setiap 

petani jagung Hibrida dan Non Hibrida. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berbagai 

sumber, baik publikasi yang bersifat resmi, berbagai jurnal dan hasil penelitian 

terkait penelitian tentang jagung hibrida dan non hibrida, seperti berasal dari 

Dinas Pertanian, jurnal dan artikel. Data sekunder merupakan data pendukung 

guna menambah informasi bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.  

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penyebaran 

wawancara, observasi langsung terhadap petani serta dokumentasi. 

a. Wawancara adalah pengumpulan data yang berasal dari wawancara dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan.  
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b. Observasi merupakan metode dimana peneliti melakukan penelitian secara 

langsung. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan 

pencatatan secara cermat dan sistematik. 

c. Dokumentasi adalah suatu hasil luaran atau gambar yang menunjang hasl 

penelitian yang telah dilakukan, yaitu dapat berupa gambar.  

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis yang digunakan ada 2 yaitu analisis 

Laba Rugi untuk mengetahui pendapatan usahatani jagung hibrida dan non hibrida 

dan Analisis Regresi Berganda untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi usahatani jagung hibrida dan non-hibrida di Desa 

Cukurgondang. 

3.4.1 Pendapatan Usahatani 

Menghitung pendapatan usahatani jagung Hibrida dan Non Hibrida 

digunakan rumus : 

π = TR – TC 

Dimana : 

π  = Pendapatan Usahatani (Rp) 

TR = Total Penerimaan (Rp) 

TC = Total Pengeluaran (Rp) 

Total penerimaan (TR) usahatani jagung digunakan rumus: 

TR = Y . Py 

Dimana : 

TR = Total Penerimaan (Rp) 

Y = Produksi (Kg) 
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Py = Harga yang diterima (Rp/Kg) 

Sedangkan untuk menghitung total pengeluaran (TC) usahatani jagung Hibrida 

dan Non Hibrida digunakan rumus : 

TC = TFC + TVC 

Dimana : 

TC = Total Pengeluaran (Rp) 

TFC = Total Biaya Tetap (Rp) 

TVC = Total Biaya Variabel (Rp) 

Usahatani menguntungkan atau layak diusahakan bila analisis ekonomi 

menunjukkan hasil layak. Adapun analisis kelayakan yang digunakan untuk 

menilai kelayakan usaha adalah:  

R/C Ratio  

R/C adalah singkatan dari Return Cost Ratio, atau dikenal sebagai perbandingan 

(nisbah) antara penerimaan dan biaya. Secara matematik hal ini dituliskan : 

a = R/C  

Keterangan:  

a = pembanding (nisbah) antara penerimaan dan biaya  

R = penerimaan  

C = Biaya  

Kriteria uji:  

jika R/C > 1, layak untuk diusahakan  

Jika R/C < 1, tidak layak untuk diusahakan 

3.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Jagung 

Penelitian ini menggunakan model Analisis Regresi Berganda untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usahatani jagung hibrida 
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dan non hibrida di Desa Cukurgondang. Analisis regresi berganda secara 

matematis dapat dirumuskan dengan menggunakan pendekatan statistika sebagai 

berikut : 

Y = a + bX 

Dimana : 

Y = Pendapatan Usahatani Jagung (Rp/Kg) 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

1. Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif untuk melihat hubungan 

variabel luas lahan, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya benih, jumlah tenaga 

kerja, dan harga output terhadap tingkat pendapatan usaha tani Jagung Hibrida 

dan Non Hibrida di Desa Cukurgondang Kecamatan Grati Kabupaten 

Pasuruan. Uji Hipotesis terbagi menjadi tiga yaitu : 

a. Uji t 

Menurut Siregar (2013), Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masin-

masing atau secara parsial variabel independen (Luas lahan, biaya pupuk, 

biaya pestisida, biaya benih, jumlah tenaga kerja dan harga output) terhadap 

variabel dependen (Pendapatan dari Usahatani jagung) dan menganggap 

variabel dependen yang lain konstan. Signifikansi tersebut dapat diestimasi 

dengan membandingkan antara nilai ttabel dengan thitung. Apabila nilai 

thitung > ttabel maka variabel independen secara individual mempengaruhi 

variabel dependen, sebaliknya jika nilai thitung < ttabel maka variabel 

independen secara individual tidak mempengaruhi variable dependen. 
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b. Uji F 

Uji F ini biasa digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara signifikan terhadap variabel dependen dimana jika Fhitung< Ftabel, 

maka H0 diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (tidak signifikan), artinya 

perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh 

perubahan variabel independen, dimana tingkat signifikansi yang digunakan 

yaitu 0,16% (Siregar, 2013). 

c. Analisis Koefisien Korelasi (R) 

Menurut Siregar (2013), Analisis koefisien korelasi digunakan untuk 

menunjukkan keeratan hubungan antara variabel bebas (luas lahan, biaya 

pupuk, biaya pestisida, biaya benih, jumlah tenaga kerja, harga output) 

terhadap variabel terikat (pendapatan jagung). Untuk memudahkan 

melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel 

sebagai berikut : 

a. 0 – 0,25 : Korelasi sangat lemah 

b. 0,25 – 0,5 : Korelasi cukup 

c. 0,5 – 0,75 : Korelasi kuat 

d. 0,75 – 0,99 : Korelasi sangat kuat 

e. 1 : Korelasi sempurna 

d. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya 

variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independennya. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur 
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seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel 

terikatnya. 

3.4.3 Analisa Komparasi (Perbandingan) Pendapatan Usahatani Jagung 

Hibrida dan Jagung Non Hibrida 

Menurut Siregar (2013), Analisis Compare Mean digunakan untuk melihat 

dan melakukan perbandingan antara data satu dengan data lainnya. Contohnya 

pada analisa perbandingan pendapatan petani Jagung Hibrida dan Jagung Non 

Hibrida. Analisis Compare Mean di dalamnya menyangkut juga pada uji 

Independent Sample t-test yang digunakn untuk menguji apakah dua sampel yang 

tidak berhubungan berasal dari populasi yang identik atau tidak identik. Ketentuan 

dalam Independent Sample t-test ini adalah ada satu variabel numerik yang akan 

diuji dan satu variabe numerik atau string sebagai variabel pembuat grup. 

 


