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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1  Metode Penentuan Lokasi   

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Tani “Balang Kondang” yang 

berada di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Jawa Timur. 

Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja atau (purposive). Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Juni 2017 – November 2017. Peneliti memilih Kelompok 

Tani Balang Kondang karena kelompok tani tersebut sudah sejak lama terbentuk 

dan rata-rata memproduksi kacang mete goreng sebanyak 85 Kg per produksi 

harinya. 

3.2   Metode Pengambilan Sampel 

(Sugiyono, 2007) Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel petani jambu mete dilakukan 

dengan metode purposive sampling dengan memilih responden atau petani jambu 

mete dari kelompok tani secara sengaja sebagai sampel. Pengambilan sample 

dilakukan secara sengaja karena jumlah populasi dalam kelompok tani yang 

sedikit sekitar 40 orang, maka dipilihlah 40 orang sampel dari kelompok tani yang 

sesuai dengan kriteria penelitian untuk mempermudah dan mempercepat analisis 

data.   

3.3  Metode  Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data atau informasi. Teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 
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1. Kuesioner  

 Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Peneliti 

memberikan selebaran kertas yang berisi pertanyaan kepada para petani guna 

mendapatkan data yang diteliti.  

2. Observasi                                                                           

(Chreswell, 2009) Observasi merupakan kegiatan peneliti mencatat dan 

aktifitas individu pada situs penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan 

guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. 

3. Wawancara  

Wawancara bisa dilakukan dengan empat cara yaitu: tatap muka, satu persatu; 

melalui telepon; tatap muka dalam satu kelompok ; dan melalui surat elektronik 

menggunakan jaringan internet (Creswell, 2009). Penelitian ini menggunakan 

wawancara tatap muka dengan masing-masing narasumber, jadi secara bergantian 

peneliti akan mendatangi setiap narasumber pada waktu dan tempat berbeda . 

wawancara tatap muka mempunyai kelebihan dibandingkan wawancara melalui 

telepon dan teknik kuisioner, yaitu teknik ini lebih memungkinkan pewawancara 

untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan dan menggali informasi lebih dalam. 

Teknik ini juga memungkinkan responden untuk lebih memahami mengenai 

maksud penelitian yang dilakukan. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan  dalam penelitian ini merupakan bentuk 

dokumen public yang didapat dari instasi atau dinas terkait, sebelum melakukan 
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wawancara, dokumen-dokumen ini lah yang akan memberikan gambaran  tentang 

subjek dan objek penelitian. Ketika melakukan rangkaian penelitian juga 

dilakukan pendokumentasian sehingga dapat memudahkan peneliti 

mendeskripsikan pelaporan hasil penelitian. 

3.4   Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu 

deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. (Sugiyono, 2007) data deskriptif 

kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.  

Deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui cara mengolah  kacang mete. 

Data kuantitatif  adalah data yang di angkakan (scorring) atau perhitungan. 

Deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis biaya, produksi, penerimaan,  

dan keuntungan.  

3.4.2 Sumber Data    

Sumber data yng digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para petani jmbu 

mete dan pihak terkait lainnya dalam proses pengolahan sampai menjadi kacang 

mete. Data yang diambil meliputi besarnya biaya, penerimaan, keuntungan dan 

data lain yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mengetahui pengolahan kacang 

mete di daerah penelitian. 

Data sekunder diperoleh dari literature-literatur tertentu yang berkaitan 

dengan penelitian ini sebagai pelengkap dari data primer, diantaranya adalah buku, 

jurnal dari internet, artikel dari internet dan data dari tempat penelitian.   
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3.5  Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan 

kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan analisis deskriptif untuk 

mengetahui pengolahan kacang mete goreng di kelompok tani “Balang Kondang”. 

Metode kuantitatif dilakukan dengan analisis financial untuk mengetahui tingkat 

biaya, penerimaan, nilai tambah dan keuntungan pengolahan kacang mete goreng. 

3.5.1 Analisis Biaya 

 (Prathama & Mandala, 2005), biaya total jangka pendek (total cost) sama 

dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya total secara matematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut 

TC=TVC + TFC 

Keterngan : 

TC     = Total Biaya (Rp/Produksi) 

TVC  = Total Biaya Variabel (Rp/Produksi) 

TFC   = Total Biaya Tetap (Rp/Produksi) 

3.5.2 Analisis Penerimaan  

 (Boediono, 2000) revenue (penerimaan) merupakan penerimaan produsen 

dari hasil penjualan outputnya. Total Revenue (TR) yaitu penerimaan total 

produsen dari penjualan outputnya. Total revenue adalah output kali harga jual 

outputnya, untuk menghitung besarnya penerimaan yang diterima oleh pengusaha 

rumus yang digunakan : 

TR = P . Q 

Keterangan : 

TR   = Total Penerimaan (Rp/Produksi) 



36 

 

P     = Harga Produk (Rp/Kg) 

Q     = Jumlah Produk (Kg) 

3.5.3 Analisis Keuntungan 

 Keuntungan adalah selisish antara total penerimaan dengan semua biaya 

produksi. Secara matematis menurut Soekarwati (2006), yaitu sebagai berikut : 

Π   = TR - TC 

Keterangan : 

Π   = Total Keuntungan/Pendapatan (Rp/Produksi) 

TR = Total Penerimaan (Rp/Produksi) 

TC = Total Biaya (Rp/Produksi) 

3.5.4 Analisis Deskriptif  

 Analisis deskriptif berguna untuk menganalisis data-data yang bersifat 

kualitatif yaitu menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi 

keadaan tempat penelitian sesuai dengan kondisi lapang. Analisis deskriptif yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui kendala dalam 

pengolahan kacang mete di kelompok tani balang kondang Desa Pakondang 

Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. 

3.5.5 Analisis Nilai Tambah 

 Nilai tambah adalah pertambahan nilai yang terjadi karena suatu komoditi 

mengalami proses pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan dalam satu proses 

produksi (penggunaan/pemberian input fungsional). Nilai tambah dipengaruhi 

oleh faktor teknis dan faktor non teknis (Hayami, et,al, Baroh, 2007). Berikut ini 

table kerangka analisis nilai tambah. 
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Table 4. kerangka Analisis nilai tambah 

   No Variabel Nilai 

Output, Input, dan harga 

   1 Output (Kg) (1) 

   2 Bahan Baku (Kg) (2) 

   3 Tenaga Kerja (HOK) (3) 

   4 Faktor konversi (4) = (1) / (2)

   5 Koefisien tenaga kerja (HOK/Kg) (5) = (3) / (2)

   6 Harga Output (Rp) (6) 

   7 Upah rata-rata tenaga kerja (Rp/HOK) (7) 

Pendapatan dan keuntungan 

   8 Harga bahan baku (Rp/kg) (8) 

   9 Sumbangan input lain (9) 

   10  Nilai output (Rp/Kg) (10) = (4) x (6)

   11a Nilai tambah(Rp/Kg) (11a) = (10) – (9) – (8) 

   b  Rasio nilai tambah (%) (11b) = (11a/10) x 100% 

   12a Imbalan tenaga kerja (Rp/Kg)  (12a) = (5) x (7) 

   b  Pangsa tnaga kerja (%) (12b) = (12a/11a) x 100% 

   13a  Keuntungan (Rp/kg) (13a) = (11a) – (12a) 

   b Tingkat keuntungan (%) (13b) = (13a/11) x 100% 

Sumber : Hayami, et.al,. dalam Baroh 2007 


