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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Lamongan Jawa Timur, menurut 

(Perkebuanan, 2015) luas area lahan tembakau di Lamongan seluas 7.072  Ha dan 

mampu memproduksi tembakau sebanyak 4.383 Ton. Lokasi dipilih secara 

sengaja (purposive)  yaitu, di Dusun Kambanagn Desa Lamongrejo Kecamatan 

Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan mempertimbangkan bahwa lokasi 

tersebut merupakan salah satu Dusun dengan penduduk yang cukup banyak, dan 

memiliki akses jalan yang mudah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

Desember 2017 hingga Februari 2018. 

3.2 Jenis Penelitian dan Jenis Data 

3.2.1  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Usman & 

Akbar (2009) menjelaskan penelitian kualitatif dapat diuraikan dengan pernyataan 

menurut responden, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Menurut  Miles and 

Huberman dalam Sugiyono (2015) penelitian kualitatif dilakukan secara interkatif 

dan secara terus menerus hingga datanya jenuh. Adapun alur dalam analisis data 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan data. Menjawab rumusan 

masalah yang pertama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini untuk 

mengungkapkan deskripsi kemitraan antara PT Sadhana Arifnusa dengan Petani 

tembakau mitra. 

 Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis dan berupa angka-

angka, penelitian kuantitatif dapat dianalisis dengan perhitungan matamatika atau 
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statistika. Menjawab rumusan masalah yang kedua menggunakan pendekatan 

kuantitatif yaitu untuk menghitung biaya, penerimaan, pendapatan, R/C ratio dan 

perbandingan pendapatan. 

3.2.2 Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data 

primer adalah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung dari objek 

yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan pengambilan bisa 

dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder adalah data yang 

tidak diperoleh langsung dari sumbernya. Data sekunder diperoleh dari semua 

data yang dikumpulkan oleh studi-studi sebelumnya dan diterbitkan oleh intansi 

yang mampu member informasi. Penelitian kualitatif maupun kuantitatif sama-

sama menggunakan sumber data primer dan sekunder. 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Responden yang dijadikan sampel adalah petani tembakau mitra, non-

mitra dan perusahaan. Jumlah populasi petani mitra sebesar 22 orang, 

pengambilan sampel petani mitra dilakukan secara sensus karena menjadikan 

seluruh populasi sebagai sampel. Jumlah petani non-mitra sebanyak 40 orang 

berdasarkan informasi dari sekertaris Gapoktan, pengambilan sampel petani non-

mitra juga dilakukan secara sensus sehingga seluruh jumlah populasi dijadikan 

sampel. Total keseluruhan sampel adalah 63 responden. Responden perusahaan 

adalah orang yang dianggap paling mengetahui teknis pelaksanaan kemitraan. 
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3.4 Teknik Pengambilan Data 

Data diambil dengan metode wawancara dan dokumentasi, baik pada 

penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Pada penelitian ini data primer diambil 

menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, wawancara tak berstruktur, dan 

dokumentasi. Data sekunder diambil menggunakan teknik dokumentasi 

(Sugiyono, 2015) . 

1. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan cara peneliti memberikan 

pertanyaan kepada responden mitra maupun non-mitra, dimana responden 

juga dimintai pendapat atau ide-ide tertetntu. 

2. Wawancara tak berstruktur atau sering disebut dengan wawancara terbuka 

dilakukan bahwa peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas kepada 

responden dari perusahaan untuk menggali informasi mengenai pelaksanan 

kemitraan. 

3. Dokumentasi pada penelitian ini bahwa peneliti mengutip dari UU, BPS, Buku 

dan juga menggunakan alat perekam suara. Dokumentasi ini sebagai 

pendukung metode wawancara. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Data dan informasi yang diperoleh akan dikumpulkan selanjutnya akan 

dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analisis deskriptif kualitatif, analisis usahatani, dan analisis perbandingan.  

1. Analisis Deskriptif 

Menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. Hasil analisa ini akan diuraikan dengan kalimat menurut 
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jawaban responden. Perolehan data dilakukan dengan mewawancarai informan 

kunci. Berikut langkah analisis data menurut Sugiyono (2015) : 

a. Reduksi data  

 Mereduksi data yaitu merangkum hal-hal pokok sehingga dapat fokus 

pada sesuau yang  peting. 

b. Penyajian data  

 Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa tabel, grafik, 

pictogram dll. Penyajian data pada penelitian kualitatif paling sering 

digunakan adalah berupa teks yang bersifat naratif.  

c. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru dapat 

berupa deskriptif atau gamabaran objek yang awalnya belum jelas. 

d.   Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif bisa menggunakan cara uji 

kredibilitas data. Pada uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi, dan melakukan member ceck.  

2. Analisis Biaya  

Analisis biaya tujuannya untuk menghitung semua biaya yang dikeluarkan 

oleh petani dari awal hingga akhir. Ada dua jenis biaya yaitu biaya variabel dan 

biaya tetap. Setelah itu menambahkan keduannya sehingga menjadi biaya total.  

Perhitungan biaya dapat dihitung dengan rumus (Soekartawi, 2016) : 

TC = TVC + TFC  

Dimana : 

TC = Total cost 
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TVC = Total Variabel Cost 

TFC = Total Fixed cost 

3. Analisis Penerimaan 

Analisis penerimaan bertujuan untuk menghitung jumlah penerimaan yang 

didapat oleh petani, atau dapat diartikan bahwa penerimaan merupakan 

pendapatan kotor. Perhitungan biaya dapat dihitung dengan rumus (Soekartawi, 

2016) : 

TR = P x Q 

Dimana : 

TR  = Total Revenue 

P  = Price  

Q = Quantity 

4. Analisis Pendapatan  

Analisa pendapatan tujuannya adalah untuk mengetahui pendapatan 

sekarang dari hasil usahatani yang dijalankan. Menghitung pendapatan di masa 

sekarang dapat berfungsi sebagai alat evaluasi suatu usaha yang dijalankan untuk 

pengambilan keputusan dimasa datang (Prawirokusumo, 1990). Pendapatan 

usahatani tembakau adalah selisih antara total penerimaan dengan seluruh biaya 

yang dikeluarkan. Secara matematis dapat ditulis dengan rumus (Soekartawi, 

2016). 

π =  TR – TC  

π = P.Q – ( Biaya Tunai + Biaya non Tunai ) 
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Dimana : 

π : Besar Keuntungan / Pendapatan  ( Rp) 

TR : Total Peneriman / hasil penjualan tembakau (Rp) 

TC : Total biaya yang dikeluarkan (Rp) 

P : Harga Produksi (Rp/Kg) 

Q  : Jumlah produksi / kuantitas ( Kg)  

Dengan kreteria  

Jika TR > TC maka usaha untung 

Jika TR = TC maka usaha impas  

Jika TR < TC maka usaha rugi 

5. Analisis Efisiensi  

Analisis efisiensi atau lebih dikenal dengan R/C ratio digunakan untuk 

melihat sejauh mana hasil yang diperoleh dari usaha tertentu dihitung selama satu 

periode. R/C merupakan singkatan dari Return Cost Ratio, digunakan sebagai 

perbandingan antara penerimaan dan biaya. Secara matematis dapat ditulis dengan 

rumus (Soekartawi, 2016) : 

R/C rasio = TR/TC  

= (Py.Y)/(FC+VC) 

Diamana :  

R : Total penerimaan usaha tembakau 

C  : Total biaya usahatani tembakau  

Py : Harga output 

Y : Otput 
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FC : Biaya tetap  

VC : Biaya Variabel 

Secara teoritis  

a. Jika nilai R/C > 1, maka penerimaan lebih besar dibandingkan dengan biaya 

yang dikeluarkan. Artinya jika nilai > 1 maka dikatakan usahatani tersebut 

menguntungkan. 

b. Jika nilai R/C < 1, maka penerimaan yang diperoleh lebh kecil dari setiap unit 

yang dikeluarkan. Artinya jika nilai < 1 maka usahatani tersebut tidak 

menguntungkan. 

c. Jika nilai R/C = 1 artinya tidak untung dan tidak rugi. 

6. Analisis Perbandingan 

Analisis perbandingan digunakan untuk mengetahui perbandingan pendapatan 

antara petani mitra dan non-mitra dengan menggunan Uji beda (Uji-t). Uji beda 

rata-rata dilakukan apabila akan menguji karakteristik dua sampel yang berbeda 

(McClave et al., dalam Zulganef 2013). Uji t dapat digunakan untuk menguji 

sampel tunggal maupun sampel ganda. Penelitian ini menggunakan sampel ganda 

(two sample) dengan n >30 dan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS versi 

16,0 for window.  

a. Lind et al dalam Zulganef (2013) mengungkapkan langkah-langkah uji 

hipotesis atau uji beda dilakukan secara manual sebagai berikut : 

1) Langkah 1 : Menyatakan Hipotesis null dan alternatif 

Hipotesisi null (Ho) : adalah suatu peryataan mengenai nilai parameter 

populasi.  



 

33 

 

Hipotesis Alternatif (H1) : adalah suatu pernyataan yang dapat diterima 

jika data sampel menyatakan bahwa hipotesis null adalah salah 

2) Langkah 2 : Tentukan tingkat signifikasnsi  

Tabel 1.1 Resiko Menolak atau Menerima Ho 

Hipoteis null Peneliti 

Menerima Ho Menolak Ho 

Ho benar Keputusan tepat (benar) Kesalahan Tipe I (α) 

Ho salah Kesalahan Tipe II (ß) Keputusan tepat (benar) 

Sumber : Data SekunderMPS, 2013 

 

3) Langkah 3 : Tentukan uji statistic 

Maksud dari uji statistic adalah menentukan nilai berdasarkan 

informasi sampel, dan digunakan untuk menentukan apakah akan menolak 

ataukah menerima hipotesis null.  

4) Langkah 4 : rumuskan aturan pengambilan keputusan (decision rule) 

Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolah hipotesis null 

adalah menggunkan nilai kritis. Tiik kritis pada umumnya adalah 0,05 

(5%).  

Secara matematis uji t dirumuskan sebagai berikut (Zulganef, 2013)  

  

Dimana : 

 : Perbedaan antara rata-rata yang dihipotesiskan (perbedaan ini sering 

dihipotesiskan sama dengan 0) 
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: Estimasi variance yang dihubungkan yang terkait dengan degree of 

freedom kedua sampel 

 : Nilai rata-rata dari sampel ke-1 

 : Nilai rata-rat sampel ke-2 

 : Jumlah sampel ke-1 

 : Jumlah sampel ke-2 

Mencari nilai   dengan menggunakan rumus berikut : 

 

Rumus diatas digunakan untuk mnegetahui perbandingan pendapatan 

petani mitra dan non-mitra, pada dasarnya Uji beda rata-rata juga sering 

dinamakan sebagai uji hipotesis, karena sering digunakan untuk 

membandingkan hipotesisn null (Ho) dengan hipotesis alternative (H1) 

(Zulganef, 2013).  

b. Menggunakan Prosedur Independent Sample t test dengan SPSS 16.0 for 

window adalah dengan memilih menu Statistict  Compare Mean  

Independent Sample T-test (“SPSS,” n.d.).  

1) Hipotesis : 

Ho : Kedua rata-rata adalah identik (rata-rata pendapatan petani 

tembakau mitra dan non-mitra adalah sama) 

H1 : Kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata 

pendapatan petani tembakau mitra dan non-mitra adalah berbeda) 
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2) Pengambilan keputusan  

Berdasarkan nilai probabilitas dengan melihat syarat : 

Apabila Sig > 0.05 maka Ho diterima 

Apabila Sig < 0.05 maka Ho ditolak 

 




