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BAB III 

METODE PENELITIAN  

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, 

Kabupaten Probolinggo. Lokasi tersebut dipilih secara sengaja (purposive) 

berdasarkan pertimbangan bahwa di daerah tersebut merupakan lokasi 

pengembangan usaha garam yang paling luas di Kecamatan Paiton. Penelitian 

dimulai dari Mei 2018 dengan mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian 

ini.  

 

1.2 Jenis dan Sumber Data 

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

Data primer berupa data cross section dan dikumpulkan dari petambak secara 

langsung, dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan. Data yang 

dikumpulkan meliputi: karakteristik petambak garam, input yang digunakan, 

biaya produksi, penerimaan dan rata-rata harga garam yang diterima.  

Data sekunder diperoleh melalui instansi-instansi terkait untuk menambah 

informasi dalam penelitian, seperti Dinas Pertanian Kecamatan Paiton, internet, 

literatur yang relevan seperti jurnal, buku, teks, majalah, surat kabar, dan 

sebagainya serta penelitian – penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan 

rujukan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendukung analisis dan 

pembahasan masalah melalui metode berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan cara 

menanyakan secara langsung tentang beberapa hal yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan petambak garam dalam proses produksi garam. 

b. Observasi 

Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung 

terhadap obyek yang akan diteliti sehingga didapatkan gambaran yang jelas 

mengenai obyek yang akan diteliti.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil 

gambar berkaitan materi yang akan dijadikan topik bahasan dan sebagai bahan 

penunjang hasil akhir. Gambar dicantumkan guna memberikan gambaran visual 

yang lebih baik dan lebih jelas. 

d. Kuesioner 

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan 

karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh 

oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. 
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1.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara acak 

sederhana (Stratified Random Sampling). Stratified random sampling suatu 

metode pengambilan sampel di mana populasi yang bersifat heterogen dibagi-bagi 

dalam lapisan-lapisan (strata) dan dari setiap strata dapat diambil sampel secara 

acak. Jumlah populasi petambak garam rakyat yang menggunakan konvensional  

adalah 90 orang dan diambil sample sebanyak 47 orang. Penentuan  jumlah 

sampel dalam penelitian ini merujuk kepada rumus Slovin (Husein, 2007) sebagai 

berikut:  

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑑²
 

Keterangan :  

N = Jumlah populasi (90) 

n = Jumlah sampel (47) 

d = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalah pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir (10%). 

Pengambilan sample pada petambak garam dengan teknologi geomembran 

menggunakan metode sensus sebanyak 17 orang.  

 

1.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Deskripsi kualitatif akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah 

penelitian sesuai dengan fakta yang akurat dan sistematis. Deskripsi kuntitatif 

menurut Wirartha (2006) layaknya suatu penelitian kuantitatif, Kegiatan studi 

deskriptif meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, serta 
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diakhiri dengan kesimpulan yang didasarkan penganalisisan data tersebut. 

Deskripsi kuantitatif menjelaskan keadaan dengan menggunakan angka seperti 

data faktor sosial (umur, pendidikan, tanggungan keluarga dan pengalaman 

budidaya) dan faktor ekonomi (tingkat pendapatan, luas lahan, harga jual, dan 

produksi).  

Analisis pendapatan usahatani garam dilakukan dengan cara mencatat 

seluruh penerimaan dan pengeluaran usahatani. Data pengeluaran dibedakan 

menjadi dua bagian, yaitu biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan. Kemudian 

dilakukan perhitungan pendapatan usahatani atas biaya total. Secara sistematis 

pendapatan dirumuskan sebagai berikut Soekartawi (1986). 

3.4.1 Total Biaya 

Biaya adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan 

suatu produk dalam suatu periode produksi(Hernanto,1990). Total biaya 

merupakan hasil dari penjumlahan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. 

TC = FC + VC 

Dimana: 

TC = Total biaya (Rp) 

FC = Biaya Tetap (Rp) 

VC = Biaya Variabel (Rp) 

3.4.2 Penerimaan  

Penerimaan yaitu seluruh jumlah hasil yang diperoleh dari pemasaran 

produk (Rupiah). 

TR = P x Q 
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Dimana:  

TR = Penerimaan (Rp) 

P = Harga jual perunit 

Q = Jumlah produk yang dijual 

3.4.3 Keuntungan 

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa 

barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar 

sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. 

П = TR-TC 

Dimana :  

П = Keuntungan 

TR = Penerimaan (Rp) 

TC = Biaya total (Rp) 

3.4.4 Uji Beda Rata-rata (Uji t) 

Uji beda rata-rata (uji-t) digunakan untuk melihat ada tidaknya perbedaan 

nyata antar variabel dari dua kelompok populasi atau lebih. Uji-t yang akan 

digunakan adalah uji-t dua sampel independent. Hal ini dikarenakan variabel yang 

digunakan merupakan data metrik dan tidak saling berhubungan, yaitu data biaya 

total, produksi, penerimaaan, pendapatan dan efisiensi atas usahatani garam 

dengan menggunakan teknologi geomembran dan sistem konvensional. 

Uji tidak berpasangan digunakan untuk menentukan apakah dua sampel 

yang tidak berhubungan memiliki nilai rata–rata yang berbeda.uji beda t-test 

dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata 
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dengan standar eror dari perbedaan rata-rata dua sampel atau secara rumus dapat 

ditulis sebagai berikut (Ghozali, 2006).  

𝑡 =
�̅�𝑖  −  �̅�𝑖𝑖

𝑆𝑡𝑑. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖,𝑖𝑖 
 

 Keterangan ; 

 �̅�𝑖     : rata-rata sampel pertama 

�̅�𝑖𝑖    : rata-rata sampel kedua 

𝑆𝑡𝑑. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖,𝑖𝑖  : standar eror perbedaan rata-rata kedua sampel 

3.4.4.1 Uji Beda Rata-Rata Biaya Total Petambak Garam 

Hipotesis yang ditentukan untuk uji beda rata-rata biaya total petambak 

garam  adalah sebagai berikut:  

H0 = Tidak terdapat perbedaan biaya total yang nyata antara petambak garam 

yang menggunakan teknologi geomembran dengan petambak garam 

menggunakan sistem konvensional  (µ1 = µ2).  

H1 = Terdapat perbedaan biaya total yang nyata antara petambak garam yang 

menggunakan teknologi geomembran dengan petambak garam 

menggunakan sistem konvensional (µ1 ≠ µ2).  

Dimana :  

µ1 = Nilai rata-rata biaya total petambak garam yang menggunakan teknologi 

geomembran. 

µ2 = Nilai rata-rata biaya total petambak garam menggunakan sistem 

konvensional 
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3.4.4.2 Uji Beda Rata-Rata Pendapatan Petambak Garam 

Hipotesis yang ditentukan untuk uji beda rata-rata pendapatan petambak 

garam  adalah sebagai berikut:  

H0 = Tidak terdapat perbedaan pendapatan yang nyata antara petambak garam 

yang menggunakan teknologi geomembran dengan petambak garam 

menggunakan sistem konvensional  (µ1 = µ2).  

H1 = Terdapat perbedaan pendapatan yang nyata antara petambak garam yang 

menggunakan teknologi geomembran dengan petambak garam 

menggunakan sistem konvensional (µ1 ≠ µ2).  

Dimana :  

µ1 = Nilai rata-rata pendapatan petambak garam yang menggunakan teknologi 

geomembran. 

µ2 = Nilai rata-rata pendapatan petambak garam menggunakan sistem 

konvensional. 


