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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1    Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo dan 

Desa Sumberejo Kecamatan Batu, Kota Batu. Waktu penelitian dilakukan 

pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2018. Pemilihan lokasi, objek, 

dan waktu dalam penelitian ini dilakukan secara purposive (disengaja) 

dengan pertimbangan bahwa di Desa Torongrejo dan Desa Sumberejo 

banyak ditemui petani yang menanam bawang prei.  

3.2    Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Menurut Nazir dalam Sukimin, dkk (2016) 

penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari 

jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-

faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. 

Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis komparatif, 

yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Peneliti akan 

membandingkan biaya usahatani dan pendapatan yang diperoleh petani 

bawang prei pada Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo dan Desa 

Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. 

Data kuantitatif mencakup seperti jumlah biaya bahan baku, biaya tenaga 
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kerja, biaya peralatan yang digunakan dalam usahatani. Sumber data 

diperlukan untuk mendapatkan data atau informasi dalam penelitian ini yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah jenis data yang sumber datanya dikumpulkan 

langsung dari objek yang diteliti. Data primer diperoleh melalui wawancara 

secara langsung kepada petani atau responden menggunakan kuisioner serta 

melakukan pengamatan langsung di lapang. 

2. Data Sekunder 

Menurut Ibrahim (1996), data sekunder adalah data yang dikumpulkan 

dan disusun oleh pihak lain, sehingga peneliti menjadi orang kedua atau 

ketiga dari pengumpul data tersebut. Data sekunder penelitian ini diperoleh 

dari sumber-sumber yang terkait yaitu seperti pada literatur-literatur, buku-

buku referensi, maupun dokumen pada instansi yang bersangkutan dengan 

peneliti serta dari media publikasi lainnya.  

3.3    Metode Penentuan Sampel 

Objek penelitian ini adalah petani di Desa Torongrejo dan Desa 

Sumberejo yang dipilih secara purposive. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah non-proposional stratified random sampling. Ibrahim 

(1996) menyatakan metode non proporsional yaitu pengambilan data tidak 

sebanding untuk setiap strata. 
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Tabel 3.1 Penentuan Jumlah Sampel Strata 

Strata Populasi (Petani) Sampel (Petani) Persentase (%) 

Desa Torongrejo 78 35 45 

Desa Sumberejo 44 35 79 

Jumlah 122 70  

Sumber: Data Primer, diolah 2018. 

Berdasarkan tabel 3.1 jumlah sampel petani bawang prei di Desa 

Torongrejo sebanyak 35 orang dengan persentase sebesar 45 persen dari 

jumlah populasi petani di Desa Torongrejo. Sampel petani bawang prei di 

Desa Sumberejo sebanyak 35 orang dengan persentase 79 persen dari 

populasi petani di Desa Sumberejo. 

3.4    Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian yaitu menganalisis perbedaan 

biaya produksi, pendapatan, penerimaan, dan pendapatan serta efisiensi 

bawang prei secara deskriptif kuantitatif dan menganalisis perbedaan secara 

statistik menggunakan uji beda independent sampel t test. Sumber data yang 

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. 

Tabel 3.2 Metode Analisis Data 

Tujuan Penelitian Sumber Data Analisis Data 

Menganalisis biaya 

produksi, penerimaan, 

pendapatan, serta efisiensi 

usahatani bawang prei di 

Desa Torongrejo dan 

Desa Sumberejo 

Data primer atau 

wawancara 

langsung dengan 

petani 

Analisis biaya produksi, 

penerimaan, pendapatan, 

serta efisiensi R/C ratio 

dengan bantuan Software 

Microsoft Office Excel 

Menganalisis secara 

statistik perbedaan biaya 

produksi, penerimaan, 

pendapatan, serta efisiensi 

usahatani bawang prei di 

Desa Torongrejo dan 

Desa Sumberejo 

Data primer atau 

wawancara 

langsung dengan 

petani 

Uji perbedaan 

(independent sampel t 

test) dengan bantuan 

Software SPSS 16 for 

Windows. 

Sumber: Data Primer, 2018. 
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3.4.1 Analisis Biaya dan Pendapatan 

Analisis biaya usahatani di klasifikasikan menjadi dua yaitu biaya 

tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya 

tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Biaya variabel merupakan biaya 

yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah produksi. Penjumlahan dari 

biaya tetap dan biaya variabel akan menghasilkan biaya total dalam 

usahatani. Rumus dari biaya total adalah 

TC = VC + FC 

Dimana : 

TC (Total Cost)       = Total biaya (Rp) 

VC (Variable Cost) = Biaya variabel (Rp) 

FC (Fixed Cost)       = Biaya tetap (Rp) 

Penerimaan atau biasa disebut total revenue yaitu digunakan untuk 

mengetahui penerimaan yang di dapat oleh petani dari hasil penjualan 

usahatani. Rumus untuk menghitung total penerimaan adalah 

TR = P x Q 

Dimana : 

TR (Total Revenue) = Total penerimaan (Rp) 

P (Price)        = Harga (Rp) 

Q (Quantity)        = Jumlah produksi (Kg) 

Setelah penerimaan diketahui maka bisa dihitung pendapatan yang 

akan diterima oleh petani. Rumus untuk menghitung pendapatan adalah: 
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π = TR – TC 

Dimana : 

π    = Pendapatan usahatani (Rp) 

TR = Total penerimaan (Rp) 

TC = Total biaya (Rp) 

3.4.2 Analisis Efisiensi Usahatani 

Analisis R/C ratio adalah perbandingan antara penerimaan dengan 

total biaya yang dikeluarkan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besar 

penerimaan yang diterima untuk setiap rupiah yang dikeluarkan untuk 

memproduksi, sehingga dapat diketahui efisiensi usahatani bawang prei di 

Desa Torongrejo dan Desa Sumberejo. Formula yang digunakan untuk 

mengetahui efisiensi usahatani, menggunakan rumus (Suratiyah dalam 

Siregar, dkk 2015) sebagai berikut: 

R/C Ratio  
  

  
 

Dimana:  

R/C = Ratio penerimaan  

TR   = Total penerimaan (Rp)  

TC   = Total biaya (Rp) 

Setelah nilai R/C ratio diperoleh maka terdapat beberapa kriteria 

usaha tersebut efisien atau tidak. Kriteria yang digunakan dalam penentuan 

efisiensi usahatani sebagai berikut: 

R/C > 1, berarti usaha yang dijalankan sudah efisien,  

R/C = 1, berarti usaha belum efisien atau usaha mencapai titik impas,  

R/C < 1, berarti usaha yang dijalankan tidak efisien. 
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3.4.3 Analisis Uji Beda 

Uji beda dua sampel bebas merupakan salah satu uji perbedaan dua 

kelompok mean dari dua populasi yang berbeda. Uji ini dapat digunakan 

untuk jumlah sampel kecil (n < 30). Uji beda dua sampel bebas memiliki 

syarat yaitu variabelnya metrik dan data kedua populasi terdistribusi secara 

normal. Pada penelitian ini, uji beda dua sampel bebas digunakan untuk 

melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara biaya produksi, 

total penerimaan, pendapatan atas biaya total, R/C rasio (atas biaya total dan 

biaya tunai), penggunaan benih, pupuk kimia dan tenaga kerja. Menurut 

Ghozali uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan 

antara dua nilai rata-rata dengan standar eror dari perbedaan rata-rata dua 

sampel atau secara rumus dapat ditulis sebagai berikut (Ghofario, 2016):  

  
 ̅    ̅  

             
 

Keterangan : 

 ̅  : rata-rata sampel pertama 

 ̅   : rata-rata sampel kedua 

Std. Error i,ii : standar eror perbedaan rata-rata kedua sampel 

Bentuk hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian yaitu: 

H0 :  ̅   ̅   

H1 :  ̅   ̅   

Dimana: 

 ̅  : biaya produksi, penerimaan, pendapatan, dan efisiensi Desa 

Torongrejo 
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̅ : biaya produksi, penerimaan, pendapatan, dan efisiensi Desa 

Sumberejo 

Level signifikan (α) yang digunakan sebesar 5 persen (0,05). 

Penolakan H0 dan penerimaan hipotesis pengganti atau H1 jika t hitung > t 

tabel. Membaca tabel angka t-test pada hasil output SPSS terdapat dua 

tahapan analisis. Pertama asumsi varian populasi kedua sampel tersebut 

harus diuji apakah sama (equal variances assumed) atau berbeda (equal 

variances not assumed). Kedua, menentukan apakah terdapat perbedaan 

nilai rata-rata secara signifikan dengan melihat nilai t-test. Untuk 

mengetahui apakah varian populasi sama atau berbeda, berikut hipotesis 

yang digunakan: 

H0 : varians populasi sama  

H1 : varians populasi berbeda 

Pengambilan keputusan jika t hitung < t tabel maka H0 diterima, 

dengan kesimpulan varian sama dan menggunakan equal variances 

assumed. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan H1 terima, dengan 

kesimpulan varian berbeda dan menggunakan equal variances not assumed. 


