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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Metode Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten 

Lamongan. Sebagai pertimbangan pengambilan lokasi penelitian adalah Kabupaten 

Lamongan yang merupakan salah satu daerah yang banyak petani  yang melakukan 

usahatani kedelai di Jawa Timur terutama di Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio. 

Menurut (Mawardati, 2015) penentuan objek dilakukan secara sengaja (purposive 

sampling) dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu 

penghasil Kedalai di Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. 

Pengumpulan data dilakukan selama bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2018. 

  

3.2  Metode Penentuan Responden 

Pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana (simple random 

sampling). Dilakukan secara acak dari data keseluruhan populasi yakni petani yang 

menanam kedelai yang ada di Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten 

Lamongan. pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak berdasarkan 

petani kedelai yang ditemui di lapangan, dimana diketahui jumlah populasi petani 

kedelai sebanyak 103 petani. Penentuan jumlah sampel minimal peneliti 

menggunakan model Slovin (Setiawan, 2007), yakni dengan rumus: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
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Keterangan : 

1 = konstanta 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e2 = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat  

       ditolerir yakni 10% dengan tingkat kepercayaan 90% 

𝑛 =
103

1 + 103 (0.1)2
=

103

1 + 1,03
=

103

2,03
= 50,73 

Penentuan jumlah sampel minimal diperoleh angka sebesar 50,73, dan 

dibulatkan menjadi 51 sampel. 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Penentuan Penentuan Jenis dan sumber data dimaksudkan agar peneliti 

mendapatkan data yang akurat. Peneliti juga mempertimbangkan sumber data baik 

langsung kepada responden maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, jenis 

dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah : 

1. Data Primer 

Data Primer adalah jenis data yang langsung dikumpulkan peneliti dari 

responden sumber utama atau tangan pertama. Pengumpulan data ini bermaksud 

agar data yang diperoleh berkaitang secara langsung antara peneliti dengan objek 

penelitian tanpa melalui perantara. Data primer diperoleh dengan melakukan 

wawancara dan menggunakan kuisioner (daftar pertanyaan terencana dan 

terstruktur) yang dilakukan kepada petani kedelai di Desa Kedungbanjar 

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan dalam penelitian analisis usahatani kedelai (Sultan & Rachmina, 2015). 
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2. Data Skunder 

Data skunder merupakan data yang dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain, 

sehingga peneliti menjadi orang kedua atau ketiga dari pengumpul data tersebut. 

Bentuk dari data tersebut dapat berupa seprti dokumen, catatan, dan arsip sesuai 

yang dibutuhkan di penelitian (Ibrahim, 1996). 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data perlu diperhatikan pada saat penelitian. 

Berdasarkan kebutuhan penelitian teknik pengumpulan data menggunakan 

beberapa teknik sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data di lapangan 

dengan tanya jawab secara langsung dengan responden (1995). Dengan 

menggunakan alat bantu berupa panduan wawancara seperti catatan-catatan agar 

proses wawancara dapat terfokus pada topic dan tujuan penelitian. 

2. Pengamatan (observasi) 

Observasi ialah suatu metode yang dipakai untuk meneliti beberapa  segi dari 

masalah yang dijadikan sasaran untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukan 

(Soekartawi, 1995). Pada penelitian ini, pelaksanaan pengamatan dilakukan secara 

langsung ke lokasi penelitian yakni di Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio 

Kabupaten Lamongan. 

 

 

 



22 
 

 

 
 

3. Kuisioner 

Kuisioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir-

formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang diajkukan kepada 

responden secara tertulis pada seorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan 

jawaban atau informasi yang dibutuhkan pada proses penelitian (Soekartawi, 1995). 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat kejadian 

yang ada di lapangan dengan memanfaatkan bantuan dari data skunder yang 

didapatkan. Dokumentasi dapat diartikan sebagai gambaran ketika peneliti 

melakukan penelitian.  

 

3.5  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menurut (Soekartawi, 1995) teknik analisis data yang 

digunakan adalah : 

1. Analisis Biaya Produksi 

Analisis biaya total produksi merupakan nilai semua masukan yang habis 

terpakai dalam produksi, meliputi total biaya tetap dan total biaya variabel 

usahatani kedelai di Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. 

Biaya produksi total usahatani dihitung sebagai berikut : 

TC = TFC + TVC 

Dimana : TC = Total biaya (Total Cost) 

    TFC = Total biaya tetap (Total Fixed Cost) 

    TVC = Total biaya variabel (Total Variable Cost) 
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2. Analisis Penerimaan Usahatani 

Penerimaan kotor merupakan merupakan ukuran hasil perolehan total 

sumberdaya alam yang digunakan dalam usahatani kedelai yang diperoleh dari hasil 

kali jumlah produk dengan harga satuannya. Penerimaan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

TR = P x Q 

Dimana : TR = Total Penerimaan (Total Revenue) 

    P = Harga jual produk (Rp/kg) 

    Q = Jumlah produk yang dihasilkan (kg) 

3. Analisis Pendapatan Usahatani 

Pendapatan bersih usahatani merupakan ukuran keuntungan usahatani yang 

dapat dipakai untuk membandingkan kinerja beberapa usahatani. Pendapatan bersih 

usahatani mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani dari penggunaan 

faktor-faktor produksi kerja, pengelolaan dan modal milik sendiri maupun modal 

pinjaman yang diinvestasikan ke dalam usahatani. Pendapatan bersih usahatani 

kedelai dihitung berdasarkan pengurangan antara penerimaan total dengan biaya 

total selama proses produksi dengan menggunanakan rumus sebagai berikut : 

p = TR – TC 

Dimana : p = Pendapatan 

 TR = Total penerimaan (Total Revenue) 

 TC = Total biaya (Total Cost) 
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4. Analisis Efisiensi Usahatani 

Analisis efisiensi ini digunakan untuk mengetahui apakah usahatani kedelai 

tersebut layak atau tidak untuk dikembangkan. Analisis tersebut menggunakan 

rumus R/C ratio yaitu perbandingan antara total penerimaan atau Total Revenue 

(TR) dibagi dengan Total Biaya atau Total Cost (TC) yang dikeluarkan selama 

proses produksi, yang dirumuskan sebagai berikut : 

R/C ratio = 
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 

Dimana : 

R/C ratio = Efisiensi usahatani 

TR = Total penerimaan (Total Revenue) 

TC = Total biaya (Total Cost) 

Kriteria pengujiannya adalah : 

R/C < 1 maka usahatani kedelai tidak efisien atau tidak menguntungkan 

R/C = 1 maka usahatani kedelai pada titik impas 

R/C > 1 maka usahatani kedelai efisien atau menguntungkan 

5. Uji T 

Menurut (Sugiyanto, 1994) Uji t ini dilakukan untuk melihat signifikasi dari 

pengaruh variabel independen secara individu terhadap veriabel dependent, dengan 

menganggap variabel independent lainnya konstan. Dalam uji t ini  digunakan 

hipotesis sebagai berikut: 

H0 : bi = b 

H1 : bi ≠ b 
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Dimana bi adalah koefisien variabel independen ke-I adalah nilai parameter 

hipotesis biasanya nilai b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel Xi 

terhadap Y, bila nilai t hitung > t tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu, H0 

ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara 

nyata terhadap dependent, nilai t hitung diperoleh dengan rumus: 

𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
(𝑏𝑖 − b)

𝑆𝑏𝑖
 

Dimana: 

bi     = koefisien variabel indepnden ke-i 

b      = nilai hipotesis nol 

Sbi  = simpangan baku dari veriabel independen ke-i 

Uji T dilakukan dengan menyandingkan T tabel dengan T hitung secara 

parsial, ketika T hitung  lebih besar nilainya dari T tabel maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat. 

Model Persamaan 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5  

Keterangan:  

Y   = Pendapatan 

a   = Konstanta 

b1, b2, b3, b4 , b5 = Koefisien Regresi 

x1   = Luas Lahan 

x2   = Benih 

x3   = Tenaga Kerja 

x4   = Pupuk 

x5   = Pestisida 


