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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten 

Malang.Adapun teknik yang digunakan dalam penentuan lokasi yaitu teknik 

purposive sampling yaitu suatu teknik penentuan lokasi penelitian yang dipilih secara 

sengaja berdasarkan atas pertimbangan dimana Kabupaten Malang merupakan salah 

satu daerah yang cocok untuk dilakukan budidaya sawi karena memiliki keadaan 

tanah dan iklim yang cocok. Desa Banjarejo merupakan 80 persen daerah yang 

berpotensi dan mengusahakan dalampenanaman sawi,dari bebrapa desa yang 

terdapat di kecamatan Pakis bahwa Desa Banjarejo memiliki tingkat produksi yang 

cukup stabil diantara Desa yang lain.Desa Banjarejo belum pernah dilakukan 

penelitian seperti ini.Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Juni 2018 hingga 

Agustus 2018. 

3.2 Jenis Penelitian dan Jenis Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif.Suryana 

(2010)menjelaskan penelitian kualitatif yaitu variabel yang keadaannya tidak dapat 

dinyatakan secara numeric.Menjawab rumusan masalah bahwa pendekatan kualitatif 

digunakan untuk memperoleh data dari berbagai sumber kemudian disimpulkan 

sehingga diperoleh data yang akurat.Penelitian kuantitatif yaitu variabel yang 

keadaannya dapat dinyatakan secara numeric.Menjawab rumusan masalah dalam
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penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui pendapatan agribisnis sawi di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis 

Kabupaten Malang. 

3.2.2 Jenis Data 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, dari 

obyek yang bersangkutan. Adapun data primer yang dikumpulkan dalam penelitian 

berupa budidaya sawi hijau yang meliputi proses penanaman bibit sampai pasca 

panen, permodalan selama budidaya, tenaga kerja, proses hasil produksi sawi untuk 

dipasarkan diperoleh melalui wawancara langsungdengan petani sawi dengan 

menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner).  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber informasi dokumenter 

yang telah disalin, diterjemahkan, atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya. 

Data diperoleh dari studi literature dan lembaga atau instansi yang terkait dalam 

penelitian ini, seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam pengambilan sampel dengan 

metode purposive sampling,  dengan kriteria 1) petani yang menjadi anggota 

kelompok tani 2) petani yang aktif dalam kegiatan di kelompok tani. Teknik ini 

digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan 

penelitiannya. 
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Ibrahim (1996), Sampel adalah anggota populasi yang dianggap dapat 

mewakili sedangkan populasi adalah keseluruan obyek penelitian. Desa Banjarejo 

terdapat 495 petani. Notoatmodjo (2010)cara pengambilan sampel dapat 

menggunakan rumus Slovin : 

n = 
 

      
 

Dimana : 

n = Besar Sampel 

N = Besar Populasi 

1 = Konstanta 

e = Presentase kelonggaran akibat kesalahan pengambilan sampel yang 

ditolerir, dalam peneltian ini diambil sebesar 10%. 

 

Jadi, dalam penelitian ini menggunakan sampel sebagai berikut : 

n = 
   

          
= 83,606 

Sampel dalam perhitungan di atas adalah sebanyak 83,606 dibulatkan menjadi 

84 responden. 

3.4 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan 

data sekunder.Data primer merupakan data yang diambil langsung dari petani dengan 

metode wawancara dan dibantu oleh kuisioner sehingga dapat mempermudah 

pengambilan data yang sesuai dengan keadaan lapang. Dari hasil wawancara yang 

dilakukan data yang didapat adalah Nama, Umur, tingkat pendidikan, luas lahan, 



25 
 

 

 

Jumlah pemakaian bibit, jumlah pemakaian pupuk, jumlah pemakaian pestisida, hasil 

produksi, biaya usahatani, harga produk. Data sekunder adalah data yang terkait 

dengan kebutuhan penelitian. 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengujian hipotesis analisis 

fungsi produksi menggunakan metode tabulasi data dan computer. Data yang 

diperoleh disederhanakan dalam bentuk tabulasi, kemudian diolah secara 

komputerisasi dengan menggunakan program SPSS 16. Pengujian hipotesis analisis 

pendapatan usahatani sawi menggunakan metode tabulasi data penerimaan dan 

pengeluaran dari usahatani sawi dengan melihat nilai Revenue Cost Ratio (R/C rasio) 

terhadap biaya total. 

1. Fungsi produksi Cobb-Douglas yang digunakan untuk mencari koefisien 

regresi dari setiap faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang diduga 

mempengaruhi jumlah produksi sawi (Y) di desa Banjarejo adalah Luas lahan 

(X1), tenaga kerja (X2), benih (X3), pupuk urea (X4), pupuk ZA (X5), pupuk 

NPK (X6), pestisida callicron(X7), dan pestisida dithane(X8).  

a. Analisis fungsi Cobb-Douglas dinyatakan oleh hubungan Y dan X yang sudah 

ditransformasikan ke dalam bentuk linier yaitu sebagai berikut : 

Ln Y= Ln    + b1 LnX1 + b2 LnX2 + b3 LnX3 + b4 LnX4 + b5 LnX5 + b6 LnX6 

+ b7 LnX7 + b8 LnX8 + u 

Keterangan : 

 Y = Jumlah produksi sawi (Kg) 
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 X1  = Luas lahan (Ha) 

X2 = Tenaga kerja (HKP) 

X 3 = Benih (kg) 

X 4 = Pupuk urea (kg) 

X 5 = Pupuk NPK (kg) 

X 6 = Pupuk ZA (kg) 

X 7 = Pestisida callicron (Liter) 

X 8 = Pestisida Dithane (kg) 

 b0 = konstanta atau titik potong 

b1 = koefisien regresi yang merupakan elastisitas produksi    

(i=1,2,3,4,5,6,7,8) 

 e = bilangan natural 2,7182 

 u = unsur sisa 

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang 

bertujuan untuk mengetahui angka pengaruh antara variabel independen dengan 

variabel dependen, dalam penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Uji F  

Uji F bertujuan untuk mengetahui angka pengaruh variabel independen 

dengan variabel dependen secara bersama-sama. 

Perumusan hipotesis : 

H0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen 

dan variabel dependen. 

H1 : Ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen dan 

variabel dependen. 
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Kriteria Uji : 

  ditolak jika : F Hitung > F Tabel 

  diterima jika : F Hitung < F Tabel 

Uji F digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui apakah pengaruh 

variabel independen ( Luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk urea, pupuk ZA, pupuk 

NPK, pestisida callicron, pestisida dithane) secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap 

variabel dependen (Produksi Sawi Hijau) di Desa Banjarejo. 

2. Analisis Uji t 

Analisis uji t adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui angka pengaruh 

secara parsial (sendiri-sendiri) variabel independen berpengaruhnya atau tidak 

terhadap variabel dependen. Uji t pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen (Luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk urea, pupuk 

ZA, pupuk NPK, pestisida callicron, pestisida dithane) secara parsial terhadap 

variabel dependen (produksi Sawi hijau) di Desa Banjarejo. 

Perumusan Hipotesis : 

 H0 : Berpengaruh nyata secara statistik. 

H1 : Tidak berpengaruh nyata secara statistik. 

 Pengambilan keputusan : 

a) Jika t hit <t tabel maka Hₒ diterima, artinya variabel independen secara 

parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b) Jika t hit >t tabel maka Hₒ ditolak, artinya variabel independen secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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3. Analisis Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Analisis Koefisien Determinasi (R²) pada penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui angka yang menunjukkan besarnya variabel dependen dapat dijelaskan 

oleh variabel independen secara bersama-sama. 

b. Analisis Pendapatan 

Analisis keuntungan pada penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk 

mengetahui seberapa besarnya keuntungan petani sawi hijau di Desa Banjarejo. 

Dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Π = TR – TC 

Keterangan : 

Π  = Keuntungan  

TR  = Total penerimaan 

TC = Total Biaya 

 Analisis usahatani menguntungkan atau tidak, dapat dianalisis dengan 

melakukan perbandigan antara penerimaan dengan biaya atau biasa disebut Revenue 

Cost Ratio (R/C rasio). Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

R/C rasio = 
  

  
 

 Keterangan : 

  R/C rasio = nisbah penerimaan dan biaya 

  TR     = Penerimaan 

  TC     = Total Biaya 
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 Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a) Jika R/C >1, maka usahatani sawi hijau mengalami keuntungan atau layak 

karena penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. 

b) Jika R/C<1, maka usahatani sawi hijau mengalami kerugian karena 

penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran. 

c) Jika R/C ratio = 1, maka usatahani sawi hijau mengalami impas karena 

penerimaan sama dengan pengeluaran. 

2. Tujuan yang kedua yaitu mendeskripsikan saluran distribusi sawi hijau di 

Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan 

wawancara langsung ke petani guna menjadikan kunci atau sumber data. 


