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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
3.1. Pemilihan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kelompok tani Rukun Tani 1 Desa Boreng 

Kecamatan Lumajang, yang terletak di 1 km dari Kabupaten Lumajang, 

penentuan penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan (Purposive) 

pertimbangan bahwa ditempat tersebut merupakan tempat yang sudah 

menerapkan sistem pertanian terpadu. Kelompok tani Rukun Tani 1 menjadi 

obyek  pengembangan beras organik sehingga menjadi terobosan baru bagi dunia 

pertanian dan sebagai objek penelitian karena merupakan satu-satunya produsen 

beras organik di Kota Luamajang, maka dari pertimbangan tersebut, peneliti 

memutuskan untuk melakukan penelitian di  Kelompok tani Rukun Tani 1 Desa 

Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dan untuk mengetahui tingkat 

produktifitas perlu diadakan sosialisasi produk inovasi baru. 

 
3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.2.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut 

Bogdan & Tailor dalam (Moleong, 1999). Penelitian kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, juga berupaya menjabarkan 

secara terperinci fenomena alam atau sosial dalam masyarakat. Sedangkan untuk 

penelitian kuantitatif, menurut Masyhri & Zainuddin (2009), adalah penelitian 

yang tidak mementingkan kedalaman data. Penelitian kuantitatif tidak terlalu 
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menitikberatkan pada kedalaman data, yang penting dapat merekam data 

sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas.  

3.2.2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data 

sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

yang diteliti yaitu pelaku industri beras organik di Desa Boreng, Kecamatan 

Lumajang, Kabupaten Lumajang melalui observasi dan wawancara langsung.  

Sedangkan data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan responden yang diselidiki dan merupakan pendukung atau 

pelengkap bagi penelitian yang dilakukan. 

Dalam penelitian ini sumber data yang diperlukan adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer yang diperlukan dari masyarakat yang menerapkan 

sistem pertanian organik di Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten 

Lumajang antara lain meliputi  jumlah luas lahan, jumlah petani yang menerapkan 

sistem pertanian organik, jumlah pedagang beras organik baik pedagang  besar 

maupun pedagang kecil, jumlah industri beras organik, jumlah tenaga kerja dan 

kapasitas produksi dan produksi beras organik. Data sekunder yang diperlukan 

diperoleh dari Instansi terkait meliputi kondisi alam/geografis Desa Boreng, 

Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, jumlah penduduk, serta informasi-

informasi terkait sentra beras organik. 

3.2.3. Metode Pemilihan responden Sampel  

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi yaitu pihak Kelompok Rukun 
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Tani 1 Desa Boreng Kabupaten Lumajang dan masyarakat yang mengkonsumsi 

beras organik. Dalam penelitian ini, untuk analisis dari pihak konsumen atau 

pembeli beras organik diambil dengan menggunakan metode Snowball sampling 

dikarenakan pengambilan sample untuk populasi seperti yang dilakukan dengan 

cara mencari contoh sample dari populasi yang kita inginkan, kemudian dari 

sample yang didapat dimintak untuk  berpartisipasi memilih komunitasnya 

sebagai sample lagi seterusnya,sehingga jumlah sample yang kita inginkan 

terpenuhi. Metode ini merupakan salah satu metode dalam pengambilan sample 

dari suatu populasi. Dimana snowball sampling ini adalah termasuk dalam teknik 

non-probability sampling (sample dengan probabilitas yang tidak sama). Untuk 

metode pengambilan sample seperti ini khusus digunakan untuk data-data yang 

bersifat komunitas dari subjektif responden/sample, atau dengan kata lain objek 

sample yang kita inginkan sangat langka dan bersifat mengelompok pada suatu 

himpunan. Dengan kata lain snowball sampling metode pengambilan sampel 

dengan secara berantai (multi level). 

 Agribisnis Beras Organik merupakan suatu sistem, sehingga produk yang 

dihasilkan oleh produsen tidak hanya dinilai oleh produsen sendiri, tetapi juga 

harus dilihat dari sisi konsumen. Dengan mengetahui preferensi konsumen 

terhadap beras organik maka produsen dapat menilai kekuatan dan kelemahan 

yang ada pada produk. Oleh karena itu, responden pada penelitian ini adalah pihak 

marketing dan pihak konsumen beras organik. 

Berdasarkan observasi yang dilakuakan populasi petani beras orgnik di 

Desa Boreng Kabupaten Lumajang maka diketahui jumlah populasi beras organik 
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atau produsen sebanyak 16 petani dan metode yang digunakan sebagai 

pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus sebab semua petani yang 

menerapkan pertanian organik di Desa Boreng Kabupaten Lumajang diambil 

secara keseluruhan menjadikan responden. 

Prosedur pengambilan sampel sebagai berikut: 

1. Mendatangi responden atau petani sebagai sumber data di lapangan,  

2. Pengambilan data bias dengan pengamatan atau wawancara langsung 

dengan responden sesuai dengan kuesioner yang telah disiapkan. 

3. Pengambilan data responden atau petani dilakukan sebanyak 10-16 petani. 

4. Data sekunder diperoleh dari pustaka-pustaka yang relevan, kantor 

instansi-instansi yang ada kaitannya dengan penelitian. 

Tabel 3.1 Luas Area Produksi dan Jumlah Petani 

No. Nama Petani/ 
Pemilik Lahan 

Luas Area 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) Nama Desa 

1. Bpk.Sahir 2 12 Boreng 
2. Ibu.Sri lilik 1,2 7 Boreng 
3. Bpk.Durajat 2,5 15 Boreng 
4. Ibu.Sukesi 1,5 9 Boreng 
5. Ibu.Suciati 1,2 7 Boreng 
6. Bpk.Mugi 1,5 9 Boreng 
7. Bpk.Hurianto 1 6 Boreng 
8. H.Selamet 2,5 15 Boreng 
9. H.Nur Cholis 4 24 Boreng 
10. H.Saleh 2,5 15 Boreng 
11. Bpk.sujono 2 12 Boreng 
12. Bpk.Jaelani 1,5 9 Boreng 
13. Bpk.Buari 1,2 7 Boreng 
14. Bpk.Bibit 4 24 Boreng 
15. Bpk.Mamak 2,5 15 Boreng 
16. Bpk.Zainul 2,5 15 Boreng 

Sumber: Data Primer diolah (2013) 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Observasi 

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data-

data yang diperlukan, serta pengamatan tentang hal-hal yang sesuai dengan 

permasalahan. 

3.3.2. Wawancara 

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang lengkap sesuai dengan 

kebutuhan, maka dilakukan wawancara mendalam dengan responden dipandu 

oleh daftar-daftar pertanyaan yang telah disiapkan.  

 
 

3.4. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan metode Deskriptif Kuantitatif. Deskriptif  

Kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari jumlah frekuensi dan 

mencari prosentasenya. Prosedur selanjutnya adalah menjelaskan, 

menggambarkan/ mendeskripsikan temuan atau hasil penelitian ini dalam bentuk 

uraian kata-kata tertulis. Lebih lanjut dalam jenis penelitian ini dimaksudkan 

untuk eksplorasi (menemukan) dan klasifikasi (menjelaskan mengenai fenomena-

fenomena) atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel 

yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti. Sedangkan yang akan 

dijelaskan dalam analisis Deskriptif Kuantitatif ini meliputi kondisi atau 

gambaran keseluruhan sentra pengembangan dan sosialisasi beras organik secara 

rinci mulai dari industri hulu sampai dengan industri hilir. Kemudian, dengan 

kondisi yang ada maka akan dianalisis strategi pengembangan dan sosialisasi 
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beras organik tersebut menjadi klaster dinamis. Data yang diperoleh dilapangan, 

ditabulasi dan kemudian dianalisis lebih lanjut dengan tujuan untuk mengukur dan 

mengetahui biaya, penerimaan dan pendapatan usahatani beras organik di Desa 

Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. 

3.4.1. Analisis Biaya 

Untuk mengetahui seberapa besar biaya produksi yang dikeluarkan oleh 

petani beras organik dalam melaksanakan usahatani, perlu dilakukan perhitungan 

biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing input. Untuk mengetahui total biaya 

yang dikeluarkan tersebut secara matematis dapat dihitung dengan mekanis 

rumus: 

TC=FC=VC 

Dimana: 

TC= Total Cost (Biaya Total) 

FC= Fixet Cost (Biaya Tetap) 

VC= Variable Cost (Biaya Varibel) 

3.4.2. Analisis Penerimaan 

Sedangkan untuk penerimaan usahatani dalam komoditas beras organik ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

TR=P.Q 

Dimana: 

TR = Total Revenue (Penerimaan Total) 

P = Harga Ouput (Harga Produksi) 

Q = Output (Produksi) 
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3.4.3. Analisis Pendapatan 

Keutungan atau pendapatan usahatani merupakan selisih antara 

penerimaan total dengan biaya total sebesar: 

π = TR-TC 

Dimana: 

π = Profit (Pendapatan Usahatani) 

TR= Total Revenue (Penerimaan Total) 

TC= Total Cost (Biaya Total) 

3.4.4. Analisis Efisiensi 

Untuk mengetahui apakah usahatani beras organik telah efisiens atau 

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

merupakan perbandingan antara penerimaan dengan biaya produksi dengan rumus 

sebagai berikut : 

R/C Ratio=  

Dimana: 

TR= Total Reveue 

TC= Total Cost 

Kaidah Penilaian: 

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

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

3. R/C > 1, berarti usahatani tersebut efisiensi dan menguntungkan. 

Untuk mengetahui apakah usahatani beras organic di Desa Boreng 

Kabupaten Lumajang efisiensi atau belum maka dapat diuji dengan: 
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Dimana : 

R/C= Efisiensi Rata-rata 

S= Standar Deviasi 

n = Jumlah Sampel 

3.5 Kerangka Pemikiran 

Beras orgainik merupakan inovasi baru yang dikembangkan oleh 

sebagaian para petani dan Kelompok Tani Rukun 1 Desa Boreng Kabupaten 

Lumajang, yang sengaja di kembangkang atau dibuat dengan harapan untuk 

meningkatkan kesehatan panagan masyarakat, Produk ini akan jadi alterntif 

pilihan masyarakat untuk mengurangi atau mencegah kadar gula bagi masyarakat 

yang mengkonsumsinya. Tantangan bagi perusahaan yang memasarkan produk 

inovasi baru adalah sulitnya menyakinkan konsumen bahwa produk inovasi 

tersebut memberi keuntungan bagi mereka. 

Dalam keadaan demikian maka masalah marketing menjadi kompleks, 

sehingga pengusaha dituntut untuk merubah orientasinya dari “produksi” ke 

“pasar” atau market oriented. Pengusaha tidak boleh pasif dalam memasarkan 

produknya, tetapi harus aktif untuk mendekati konsumennya dan untuk 

mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen. Dengan demikian pengusaha 

harus mampu membuat kebijakan berupa strategi pemasaran yang tepat untuk 

memasarkan produk. Strategi yang efektif 
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3.5.1. Rantai Pemasaran 

Kerangka pemikiran penelitian ini yaitu seperti tergambar pada bagan di 

bawah ini : 

   

 

 

 

 

 

 

 

Inti dari penelitian ini yaitu bagaimana mengembangkan sentra beras 

organik  di Kecamatan dan Kabupaten Luajang, menjadi klaster dinamis. Industri 

hulu yang merupakan produsen / petani padi organik , distributor / tengkulak , dan 

pelaku industri pengolahan bisa diintegrasikan dengan baik disertai dengan 

strategi-strategi tertentu sehingga menjadi klaster yang dinamis. 

 

 

 

 

 

 

Produsen/Petani 

Padi Organik 

Distributor 

Pengepul 

Industri 
Pengolahan Beras 

Organik 

Klaster 
Dinamis 

Integrasi 
Dengan 
Strategi 
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3.5.2. Jenis Kegiatan dan Biaya Penanaman Padi Organik Seluas Satu 

hektar 

Tabel 3.2 Kegiatan dan Biaya Penanaman Padi Organik 

No Jenis Kegiatan Biaya/ 1 ha 
1. Persiapan Lahan 

- Pembuatan lahan pembenihan 
- Persemaian benih 
- Penebaran pupuk organik 
- Pembajakan 
- Pembuatan pola tanam 
- Pemanenan benih 
- Penanaman benih 

Rp. 1.615.000 

2. Pemeliharaan tanaman 
- Penyiangan 
- Pemupukan organik 
- Pengairan  
- Pengobatan organik  

Rp. 965.000 

3. Panen 
- Pemotongan padi 
- Perontokan padi 
- Pengemasan dan pengangkutan padi 

Rp. 1.410.000 

4. Pasca Panen 
- Penjemuran padi 
- Penggilingan padi 
- Penyortiran dan pengemasan beras 

organik 
- Pengiriman ke konsumen 

 
Rp. 185.000 

Total Rp.4.175.000,- 
Sumber: Data Primer diolah (2013) 

 


