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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung 

Kabupaten Lumajang. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja 

(purposive Sampling), dengan pertimbangan bahwa lahan pertanian jagung di 

Desa Ledoktempuro sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan para 

petaninya. Subyek penelitiannya yaitu anggota Gapoktan Abadi yang 

mengusahatanikan jagung Desa Ledoktempuro juga sebagai penerima program 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP) yang dicanangkan 

pemerintah.   

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2008), Populasi adalah wilayah generalisasi  terdiri 

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

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh petani jagung yang menjadi 

anggota Gapoktan Abadi yang menerima dana dari Program Pengembangan 

Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Populasi petani jagung yang ada di Desa 

Ledoktempuro sebanyak 35 orang. Oleh karena itu teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara sensus.  



28 
 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari reponden 

tanpa melalui perantara. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan 

kuisioner kepada responden. Data primer yang diguakan berkaitan dengan 

usahatani dan program PUAP, seperti biaya input produksi dan hasil produksi 

jagung, dan bantuan modal di Desa Ledoktempuro.  

Data sekunder merupakan data yang di peroleh peneliti melalui media  

perantara sebagai penunjang hasil penelitian seperi dinas pertanian setempat, 

Badan Pusat Statistik (BPS), literatur dan jurnal. Data sekunder meliputi kondisi 

geografis, perkembangan produksi, keadaan penduduk mulai dari tingkat 

pendidikan, mata pencaharian dan usia.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode :  

a. Wawancara; dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara tertulis dari 

responden sesuai dengan tujuan penelitian, dengan cara melakukan Tanya 

jawab secara langsung antara peneliti dengan responden maupun pihak terkait 

untuk mencari data yang belum terjawab dalam kuesioner. Pengumpulan data 

penelitian dilakukan melalui metode sampling dengan mengambil beberapa 

sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah anggota kelompok 

tani di Gapoktan Abadi yang mengikuti program PUAP yang terletak di Desa 

Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Pengambilan 
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sampel dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Gapoktan 

yang ada di kecamatan atau desa yang mengikuti atau menjadi peserta 

program PUAP.  

b. Observasi  

Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung 

terhadap obyek yang akan diteliti sehingga didapatkan gambaran yang jelas 

mengenai obyek yang akan diteliti. Obyek yang diamati diantarannya yaitu 

karakteristik petani jagung, input produksi jagung dan output produksi 

jagung. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil 

gambar berkaitan materi yang akan dijadikan topik bahasan dan sebagai 

bahan penunjang hasil akhir. Gambar dicantumkan guna memberikan 

gambaran visual yang lebih baik dan lebih jelas.  

 

3.5  Metode Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab 

pertanyaan dari rumusan masalah penelitian sesuai fakta yang akurat dan 

sistematis dimana menjelaskan program Pengembangan Usaha Agribisnis 

Perdesaan (PUAP) di Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten 

Lumajang. Deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskaan keadaan yang ada 

dengan menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik petani, dan 
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pendapatan petani, dengan menghitung seluruh pendapatan jagung. Selanjutnya 

data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan dianalisis menggunakan 

analisis pendapatan usaha tani : 

a. Analisis Pendapatan Usahatani  

Menurut Hidayat (2014) menyatakan bahwa untuk menghitung pendapatan 

usahatani dapat dilakukan dengan menghitung selisih antara penerimaan (TR) dan 

Total Biaya (TC) hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Keterangan :  

Π = Pendapatan (Rp) 

TR = Total Revenue (total penerimaan)  (Rp)       

TC = Total Cost (total biaya) (Rp) 

b. Analisis Penerimaan  

 Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi  jagung dan harga 

jual produksi jagung. Untuk mencari total penerimaa dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

 

Keterangan :  

TR = Total Revenue (total penerimaan) (Rp) 

P = Harga produk  (Rp) 

Q = jumlah produksi jagung yang diperoleh (Rp) 

c. Analisis Biaya  

Biaya adalah semua pengeluaran cash yang digunakan untuk pengadaan 

faktor-faktor produksi, hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Π = TR - TC 

TR = P x Q 
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Keterangan : 

TC = total cost (total biaya) (Rp) 

TFC = total biaya tetap (Rp) 

TVC = total biaya variabel (Rp) 

d. Analisis Efisiensi atau R/C rasio

Suatu usahatani dikatakan efisien secara ekonomi apabila rasio output terhadap

inputnya menguntungkan. Untuk menunjukan beberapa penerimaan yang diterima 

petani dari setiap rupiah yang dikeluarkan maka dapat digunakan ukuran 

kedudukan ekonomi R/C rasio. Adapun rumus umum dalam mendapatkan nilai 

R/C rasio adalah sebagai berikut:  

TC = TFC + TVC 

       Jumlah penerimaan (Rp) 

R/C rasio = 

        Jumlah Biaya (Rp) 




