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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian lapamgan 

(survey).Adapun lokasi penelitian yang dilakukan secara sengaja adalah di 

Dusun Krajan  Desa sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten 

Lumajang yang merupakan wilayah petani padi paling banyak dibandingkan 

dusun lainya yang ada di Desa Sumbermujur. Penelitian ini difokuskan pada 

pada petani padi karena dengan bertanilah mereka dapat mempertahankan 

kelangsungan kehidupan perekonomianya. 

 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2008:115), “Populasi adalah wilayah generalisasi  

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. 

Menurut Sugiyono (2008:116) “sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sedangkan menurut 

Arikunto (2008:116) “Penentuan pengambilan Sample sebagai berikut 

apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung sedikit banyaknya dari 

Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana, Sempit luasnya 

wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak 
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sedikitnya dana. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk 

peneliti yang resikonya besar, tentu saja jika samplenya besar hasilnya akan 

lebih baik 

Pengumpulan sampel dilakukan dengan cara simple random sampling 

yang merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan 

peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi  

sampel. Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan 

sampel yang representatif. Sampel yang diambil sebanyak 40 sampeldari 160 

populasi.(Abdul Wasil 2013) (diakses tanggal 5 Maret 2014)). 

 

3.3   Metode Pengumpulan Data 

Jenis – jenis data ada dua macam, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari petani 

padi yang dilakukan dengan metode wawancara dengan bantuan kuisioner. 

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari pustaka – pustaka yang 

relevan. Kantor Desa dan Instansi – instansi yang ada kaitannya dengan 

penelitian. 

Keberhasilan penelitian usahatani juga ditentukan oleh penggunaan 

strategi penelitian yang efektif dan tersedianya sumberdaya yang cukup. 

Kedua prospek ini jelas saling berhubungan karena persyaratan utama bagi 

strategi yang efektif ialah kesesuaiannya dengan sumber daya yang tersedia 

untuk penelitian.(Soekartawi.1986)  
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3.4   Metode Analisa Data 

Data yang diperoleh di lapangan, ditabulasi dan kemudian 

dianalisalebih lanjut. Pada dasarnya analisa usahatani dilakukan dengan 

tujuan mengukur dan mengetahui besarnya biaya, penerimaan, dan 

pendapatan usahatani padi di Dusun Krajan Desa Sumbermujur Kecamatan 

Candipuro Kabupaten Lumajang. 

a. Analisis Biaya 

Untuk mengetahui seberapa besar biaya produksi yang dikeluarkan 

oleh petani padi dalam melaksanakan usahatani, perlu dilakukan 

perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk masing – masing input. Untuk 

mengetahui total biaya yang dikeluarkan tersebut secara sistematis dapat 

dihitung dengan memakai rumus : 

TC = FC + VC 

Dimana : 

 TC = Total Cost ( Biaya Total ) 

 FC = fixed Cost ( Biaya Tetap ) 

 VC = Variable Cost ( Biaya Variabel ) 

b. Analisis Penerimaan 

Sedangkan untuk penerimaan usahatani dalam komoditas padi ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

TR = P . Q 

Dimana : 

 TR = Total Revenue ( Penerimaan Total ) 

 P   = Harga Output ( Harga Produksi ) 
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 Q  = Output ( Produksi )   

c. Analisis Pendapatan 

Keuntungan atau pendapatan usahatani merupakan selisih antara 

penerimaan total dengan biaya total sebesar : 

  = TR – TC 

Dimana : 

   = Profit ( Penerimaan Total ) 

 TR = Total Revenue ( Penerimaan Total ) 

 TC = Total Cost ( Biaya Total ) 

d. Analisis Efisiensi 

Untuk mengetahui apakah usahatani padi telah efisien atau tidak, 

maka digunakan analisa R/C Ratio ( Return Cost Ratio ), dimana R/C ratio 

merupakan perbandingan antara penerimaan dengan dengan biaya produksi 

dengan rumus sebagai berikut : 

          
  

  
 

Dimana : 

 TR = Total Revenue ( Penerimaan Total ) 

 TC = Total Cost ( Biaya Total ) 

Kaidah Penilaian : 

1. R/C < 1, berarti usahatani tersebut tidak efisien dan mengalami 

kerugian. 

2. R/C = 1, berarti usahatani tersebut impas ( tidak mengalami untung 

dan tidak rugi ). 

3. R/C > 1, berarti usahatani tersebut efisien dan menguntungkan. 
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Untuk mengetahui apakah usahatani padi di Dusun Krajan efisien 

atau belum maka dapat diuji dengan : 

         
      

    
 

 Dimana : 

 R/C  = Efisiensi Rata – Rata 

 S  = Standar Deviasi 

 N    = Jumlah Sampel 

Jika t hitung > t tabel, maka usahatani padi efisien untuk diusahakan. 

Jika t hitung < t tabel, maka usahatani padi tidak layak untuk diusahakan. 


