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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat diskriptif 

kuantitatif yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesisnya. Bertujuan 

untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang 

berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

Penelitian deskriptif ini menggunakan metode survey, fokus perhatian 

penelitian survey ditujukan hanya untuk beberapa variabel saja, sehingga peneliti 

harus menentukan populasi untuk menggambarkan karakteristik tertentu dari 

individu atau kelompok yang diambil sebagai sampel penelitian dimana sampel 

harus bisa mewakili populasi individu atau kelompok yang diteliti. Penelitian 

survey ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang ada. Hipotesis itu 

sendiri menggambarkan antara dua variabel atau lebih untuk mengetahui apakah 

suatu variabel dipengaruhi oleh variabel lain atau tidak (Fadlan, 2018). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Manggelewa, Desa Tekasire, 

Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi tersebut peneliti pilih 

dikarenakan di Desa tesebut telah berdiri perusahaan PT. Seger Agro Nusantara 

yang mengelola hasil pertanian yang di khususkan untuk mengelola tanaman
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 jagung yang dimana sebelum adanya perusahaan tersebut masih jarang kita 

jumpai persawahan yang menanam komoditi jagung dan setelah adanya 

perusahaan PT. Seger Agro Nusantara pada tahun 2016, lahan-lahan persawahan 

yang dulunya jarang dijumpai komoditi jagung dan sekarang persawahan tersebut 

berubah menjadi lahan-lahan pertanian jagung. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, yaitu pada 

bulanJuni 2018. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan time tabel schedule : 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan Waktu Penelitian 

  2018 

April Mei Juni Juli Agust Sept Okt 

1 Pengajuan Judul        

2 Penelitian        

3 Penyusunan 

Skripsi 

       

4 Seminar Proposal        

5 Uji komperhensif        

 

C. Definisi Operasional  

 

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini diberi batasan 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan Kotor (Total Revenue) 

Adalah penerimaan total produsen dari hasil penjualan output nya 

(harga x jumlah produksi).  
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2. Pendapatan (Y) 

a. Pendapatan kotor adalah penerimaan total produsen dari hasil 

penjualan output nya. 

b. Pendapatan bersih adalah hasil penjualan output dikurangi semua biaya 

input yang di keluarkan dalam proses produksi. 

c. Indikator yang digunakan adalah pendapatan masing-masing petani 

pemilik lahan yang berada di Desa Tekasire yang berasal dari hasil 

panen (produksi) mereka, yang dimana pendapatan itu dihitung 4 bulan 

sekali dalam 1 tahun. 

d. Harga (Price) merupakan harga rata-rata produksi yang di hasilkan 

pada saat masa panen (4 bulan), harga dinilai dalam hitungan Kg. 

e. Kuantitas (Quantity) merupakan jumlah total output yang di hasilkan 

produsen. 

f. Pendapatan adalah penerimaan laba petani jagung di Desa Tekasire 

yang di dapatkan dari hasil penjualan output nya. Dapat dirumuskan 

pendapatan kotor adalah harga jual dikalikan dengan jumlah produksi 

(TR= PxQ), sedangkan keuntungan adalah pendapatan kotor di kurangi 

biaya total biaya (π= TR-TC).   

3. Total Biaya (Total Cost) 

Total biaya merupakan jumlah keseluruhan biaya yang digunakan 

dalam proses produksi (TC= FC+VC), yaitu : 

a. Biaya Tetap (Fixed Cost) adalah biaya produksi yang dikeluarkan 

karena pengunaan faktor produksi yang tetap seperti lahan pertanian. 
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b. Biaya Variabel (Variabel Cost) adalah biaya yang di keluarkan 

responden atau petani jagung di Desa Tekasire yaitu seperti pembelian 

bibit, pupuk, pestisida, dan biaya tenaga kerja. 

D. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, 

benda-benda dan ukuran lain yang menjadi obyek perhatian atau kumpulan 

seluruh obyek yang menjadi perhatian. Populasi pada kenyataannya dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak 

terbatas(Suharyadi, Purwanto, 2016). 

Populasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah petani 

jagung yang memiliki lahan pertanian di sekitar kawasan perusahaan. Desa 

Tekasire, Kacamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat 

yang berjumlah 200 orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi 

perhatian. Dengan menggunakan sampel, maka dapat diperoleh suatu ukuran 

yang dinamakan statistik. Dalam statistika induktif terdapat kecenderungan 

membuat kesimpulan umum yang didasarkan pada informasi dari sampel atau 

statistik(Suharyadi, Purwanto, 2016). 

Penelitian ini menentukan banyaknya sampel dengan Metode Slovin 

(1960:182), dan dapat dilihat rumusnya sebagai berikut : 



20 
 

 
 

n =
N

1 + Ne2
 

Dimana : 

n : Jumlah Sampel 

N : Jumlah Populasi 

e : Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance)   

Berdasarkan jumlah populasi petani jagung di Desa Tekasire, Kabupaten 

Dompu terdapat 200 orang petani jagung pemilik lahan dan akan di tentukan 

tingkat akurasi 87% atau 17% toleransi. 

n =
N

1 +  Ne2 

n =
N

1 +  200.17%2 

n = 29.49 (dibuatkan menjadi 30) 

Jadi jumlah sampel yang diambil sebesar 30 responden. 

Pengambilan dilakukan dengan tehnik purposive sumpling atau penarikan 

sampel secara sengaja, yaitu penarikan sampel yang dimana subjek dipilih 

bedasarkan aksebilitas dan keberadaan pada saat penelitian dilakukan. Peneliti 

mengambil sampel sebesar 17% dari total populasi atau sebanyak 30 responden. 

E. Jenis dan Sumber Data 

 

Data yang di gunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini antaralain 

mengunakan data primer dan data sekunder yang dimana dari kedua jenis data 

tersebut akan lebih menghasilkan data yang akurat. 
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1. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya yang berupa wawancara, observasi, pendapat dari seseorang 

maupun sekelompok orang yang akan dilakukan oleh peneliti, untuk 

mendapatkan data tersebut peneliti harus secara langsung terjun ke 

persawahan yang dimana tempat berkumpulnya para petani agar langsung 

dapat menanyakan prihal tentang pendapatan petani sesudah dan sebelum 

berdirinya perusahaan PT. Seger Agro Nusantara. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang 

telah ada,atau arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak di 

publikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan 

pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, 

pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan 

penelitiannya agar mampu memberikan data dan kesimpulan yang tepat. 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan 

penting dalam melancarkan dan menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dalam 

penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Angket atau Kuesioner 

Angket atau Kuisioner adalah alat untuk mengumpulkan data yang 

berupa daftar pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam 
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kuisioner tersebut cukup terperinci dan lengkap. Ini membedakan daftar 

pertanyaan dengan interview guide. Isi dari kuisioner adalah pertanyaan 

tentang fakta-fakta yang dianggap dikuasai oleh responden. Fakta-fakta 

tersebut bisa saja berhubungan dengan responden, dengan suatu keadaan 

ataupun dengan orang-orang yang dikenal oleh responden sendiri. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan yang bertujuan 

untuk  penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan penjawab (responden). Wawancara merupakan suatu 

proses pengumpulan data untuk suatu penelitian untuk menghindari 

kehilangan informasi dari responden maka peneliti mengunakan alat perekam 

suara.  

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturanperaturan, dan sebagainya (Arikunto, 2002: 158). Metode ini 

dilakukan untuk mendokumentasikan, mencatat dan menganalisa sesuai 

kebutuhan peneliti yang di publikasikan oleh lembaga – lembaga atau instansi 

tertentu. 

4. Metode Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau 

lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain 
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penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati 

langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan, peneliti 

mengumpulkan data observasi mengunakan penglihtan dengan mata secara 

langsung tanpa adanya pertolongan alat standar lainnya. Dari hasil 

observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya 

dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya. Jadi, jelas 

bahwa tujuan observasi adalah untuk memperoleh berbagai data kongret 

secara langsung di lapangan atau tempat penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

 

Alat analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah uji beda 

(t test) dengan menggunakan aplikasi SPSS. Uji t digunakan untuk 

membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan 

dapat diartikan sabagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun 

mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran 

sebelum dan sesudah dilakukan sebuah perlakuan. Adapun rumus uji t adalah 

sebagai berikut: 

thit =
∑D

√n.∑D2−(∑D)2

n−1

 

Dimana : 

D : Selisih nilai kelompok 1 dan kelompok 2 

n : Ukuran Sampel 
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H. Efisiensi 

 

Dalam ekonomi efisiensi sering dibahas dalam proses produksi yang 

dimana efisiensi dalam hal proses produksi adalah hal yang ingin dicapai untuk 

mendapatkan keuntungan yang banyak. Efisiensi disini berfokus pada pengunaan 

input secara minimalis namun tetap menghasilkan target atau output yang 

diinginkan. Adapun rumus untuk menghitung tingkat efisiensi sebagai berikut : 

 

 

Dimana : 

P : Price (harga)      TR : Total Revenue (keuntungan) 

Q : Quantity (jumlah)      TC : Total Cost (biaya) 

FC : Fix Cost (biaya tetap) 

VC : Variabel Cost (biaya produksi) 

Sumber : dirujuk dari beberapa sumber (diolah), 2018 

𝑷 × 𝑸 = 𝑻𝑹 

 

𝑭𝑪 + 𝑽𝑪 = 𝑻𝑪 

𝑻𝑹
𝑻𝑪

= 𝑬𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 
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