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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi 

Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) bertempat di Desa 

Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan subyek penelitian adalah  

petani kentang. Alasan pemilihan lokasi tersebut yaitu merupakan salah satu Desa 

yang memiliki proporsi jumlah petani kentang terbanyak dibandingkan dengan 

desa lain. Dengan dasar pertimbangan tersebut, diharapkan dapat memenuhi 

kriteria sebagai lokasi penelitian yang dapat memberikan data dan informasi yang 

dibutuhkan. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Jumlah penduduk Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu 

sebanyak 4.100 jiwa dan sebagian besar bekerja sebagai petani, dengan jumlah 

rata-rata sebanyak 21,17%. Tingkat pendidikan terakhir penduduk Desa Sumber 

Brantas sebagian besar adalah tamat SD/ sederajat, yaitu sebesar 58%. Penentuan 

lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive sampling) dengan subjek 

penelitian bibit kentang varietas Madisu AP4. 

Menurut data yang diperoleh melalui sensus jumlah petani Desa Sumber 

Brantas pada tahun 2017 sekitar 200 orang, namun petani yang menanam kentang 

pada saat itu hanya berjumlah sekitar 35 orang, dari jumlah petani 35 orang 

tersebut maka ditentukan 10 petani yang akan dijadikan responden penelitian bibit 

kentang Granola. Penentuan responden tersebut dilakukan melalui metode random 

sampling.   
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3.3 Jenis Data 

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian baik 

melalui wawancara atau observasi pada pihak yang berhubungan dengan masalah 

yang dihadapi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari instansi dan dari pihak lain 

yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk 

melengkapi beberapa macam kebutuhan terkait penelitian. Metode tersebut antara 

lain: 

1. Observasi Partisipatif 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara terjun langsung di tempat 

penelitian dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan para petani untuk melihat 

berbagai fenomena dan situasi maupun kondisi di tempat penelitian.  

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak 

yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang 

analisis dalam penelitian. Wawancara mendalam yang digunakan terstruktur 

melalui tanya jawab langsung dan menggunakan alat bantu kuisioner.Wawancara 
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dilakukan secara langsung kepada para petani kentang yang berada di Desa 

Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

3. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari perusahaan ataupun literatur tentang informasi yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, misalnya gambaran wilayah, luas wilayah dan lain-

lain. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

dan analisis kuantitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data primer melalui 

hasil wawancara secara langsung kepada para petani. Analisis deskriptif meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik petani, dan informasi yang 

berkaitan dengan analisis kelayakan bibit kentang varietas Madisu AP4. Analisis 

kuantitatif yang digunakan meliputi analisis struktur biaya  usahatani, analisis 

pendapatan usahatani, analisis R/C ratio. 

Analisis Usahatani Kentang  

Dalam melakukan analisis terhadap biaya dan pendapatan maka dapat digunakan 

persamaan sebagai berikut: 

a. Konsep Biaya 

TC = FC + VC 

Keterangan: 

TC = Total biaya (Rp/ Ha) 

FC = Biaya tetap (Rp/Ha) 
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VC = Biaya variabel (Rp/Ha) 

b. Konsep Penerimaan

TR = Y . Py 

Keterangan:  

TR = Total Penerimaan(Rp/Ha) 

Y   = Produksi yang diperoleh (Kg/ Ha) 

Py = Harga Y (Rp/ Kg) 

c. Konsep Pendapatan

Secara matematis analisis pendapatan dapat ditulis sebagai berikut: 

π = TR – TC 

Keterangan: 

π = Keuntungan/ laba/ pendapatan bersih (Rp/Ha) 

TR = Total Penerimaan (Rp/ Ha) 

TC = Total Biaya (Rp/Ha) 

d. Kelayakan usaha

R/C ratio = TR/TC 

Keterangan : 

TR = total penerimaan (Rp/ Ha) 

TC = biaya total (Rp/ Ha) 




