
 
 

22 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentun lokasi 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling yaitu secara 

sengaja dengan mengambil tempat di Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang 

dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan tersebut mempunyai produk unggulan 

cabai rawit. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2018. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode sensus. 

Susanto (2004), sensus adalah penelitian yang dilakukan terhadap seluruh anggota 

populasi, sensus jarang digunakan sebagai metode pengambilan sampel dalam riset 

atau penelitian, kecuali populasinya kecil. 

3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung kelokasi serta wawancara 

dengan petani cabai rawit. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber 

yang sudah ada. Data sekunder bersumber dari instansi terkait dan jurnal maupun 

hasi-hasil penelitian terdahulu. 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis profitabilitas dan pendapatan usahatani cabai rawit di Kecamatan 

Plandaan Kabupaten Jombang maka akan dilakukan analisis dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 
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1. Biaya Produksi 

Biaya usahatani dihitung berdasarkan jumlah nilai uang yang benar-benar 

dikeluarkan oleh petaniuntuk membiayai kegiatan usahataninya meliputi biaya tetap 

dan biaya variabel. 

 Biaya produksi usahatani cabai rawit di Kecamatan Plandaan Kabupaten 

Jombang dapat dihitung dengan rumus: 

TC = FC + VC 

Keterangan: 

FC  : Biaya Tetap (Rp) 

VC : Biaya Variabel (Rp) 

2. Penerimaan 

Penerimaan usahatani dalam penelitian ini dihitungdengan mengalikan 

besarnya produksi padi denganharga jual dan penerimaan dihitung dengan rumus: 

TR = Q x P 

Keterangan: 

Q : Jumlah produk (Kg) 

P  : Harga jual (Rp) 

3. Pendapatan 

Pendapatan usahatani padi dihitung dengan mengurangi penerimaan dengan 

biaya usahatani cabai rawit di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Pendapatan 

dihitung dengan rumus: 

Pendapatan = TR – TC 
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Keterangan: 

TR  : Penerimaan (Rp) 

TC : Biaya produksi (Rp) 

4. Analisis Profitabilitas 

R/C Ratio adalah jumlah ratio yang digunakan untuk melihat keuntungan relatif 

dalam sebuah usahatani. Pada dasarnya sebuah usahatani akan dinyatakan 

menguntungkan untuk dijalankan apabila nilai R/C yang didapatkan dari pada 1. Hal 

ini terjadi semakin tinggi nilai R/C dari sebuah usahatani maka tingkat keuntungan 

yang akan didapatkan petani akan semakin tinggi. Rumus yang digunakan untuk 

melakukan perhitungan R/C adalah: 

R/C ratio = 
                

                 
 

Keterangan : 

R/C ratio > 1, menguntungkan  

R/C ratio = 1, impas 

R/C ratio < 1, rugi 

 




