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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Kota Batu yang terletak di Dusun Besul Desa 

Temas. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive), 

dengan pertimbangan bahwa di Dusun Besul merupakan salah satu Dusun dengan 

lahan pertanian yang baik dan warganya yang merupakan sebagian besar bekerja 

sebagai petani yang bergerak dalam bidang pertanian organik maupun 

konvensional. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai November 

2018. 

3.2 Populasi dan Penentuan Sampel 

 

Menurut Sugiono (2009) sampel adalah anggota populasi yang dianggap 

dapat mewakili sedangkan populasi merupakan keseluruhan objek penelitian, 

tetapi tidak semua dari populasi yang ada menjadi sampel dari objek penelitian. 

Populasi petani organik yang ada di Dusun Besul ada 18 orang, sedangkan 

populasi dari petani konvensional ada 30 orang. Responden yang akan diteliti dari 

petani organik yaitu sebanyak 18 orang dan responden dari petani konvensional 

sebanyak 18 orang. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah 

sensus. Teknik pengambilan sampel secara sengaja,  maksudnya adalah peneliti 

menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi 

sampel dipilih secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti.
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 

kuisioner yang diberikan oleh peneliti untuk responden. Data sekunder merupakan 

data primer yang diperoleh dari pihak-pihak lain atau data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain 

yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram 

(Sugiyono, 2013). 

Sumber data yaitu merupakan sumber subjek dari tempat mana data bisa 

didapatkan. Jika peneliti memakai kuisioner atau wawancara di dalam 

pengumpulan data maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang 

menjawab pertanyaan peneliti, yaitu tertulis ataupun lisan. Sumber data penelitian 

ini berbentuk responden. Pengumpulan data primer diperoleh dari petani 

responden melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner dan pengamatan 

langsung di lapangan. 

 

3.4 Teknik Pengambilan Data 

 

Teknik  pengumpulan  data  adalah  teknik  atau  cara-cara  yang  dapat 

digunakan  oleh  peneliti  untuk  pengumpulan  data  yang  diberikan  kepada 

responden untuk menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu : 

1. Observasi langsung, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. 
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2. Kuisioner yaitu teknik pengumpulan informasi penelitian dengan cara 

memberikan pertanyaan yang sudah disusun untuk diisi oleh responden. 

3. Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan secara terancana dengan 

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan panduan kuisioner 

penelitian.  

4. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan menganalisis atau 

melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh peneliti terdahulu ataupun oleh 

responden tentang penelitian, dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan atau 

gambar. Selain itu dokumen yang digunakan atau diambil merupakan sebuah 

kegiatan yang dilaksanakan oleh responden. 

3.5 Teknik Analisis Data 

 

Data dan informasi yang diperoleh kemudian akan dikumpulkan dan 

selanjutnya akan dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis data secara kuantitatif 

dapat dilakukan dengan cara perhitungan statistika dan matematika, pada 

penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara perhitungan pendapatan usaha 

tani dan membandingkan pendapatan petani organik dan petani konvensional 

dengan menggunakan uji T dengan bantuan SPSS. Analisis perhitungan yang 

digunakan sebagai berikut : 

1. Total Biaya yaitu keseluruhan biaya produksi yang digunakan untuk 

menghasilkan produk atau output tertentu yang bersifat tetap maupun 

variabel, dengan rumus TC = TFC + TVC 
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Keterangan: TC   = Total Cost (Total Biaya Produksi) 

 TFC = Total Fix Cost (Total Biaya Tetap) 

   TVC  = Total Variabel Cost (Total Biaya Variabel) 

2. Penerimaan yaitu nilai total dari usahatani baik yang dijual maupun yang 

dikonsumsi sendiri dikalikan dengan harga jual yang berlaku dipasar, 

dengan rumus TR = Y .    

Keterangan: TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 

   Y   = Jumlah Produksi 

       = Harga jual Y 

3. Pendapatan yaitu selisih penerimaan dan semua biaya yang dikeluarkan, 

dengan rumus П = TR –TC 

Keterangan: П   = Hasil Pendapatan Petani 

   TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 

   TC = Total Cost (Total Biaya Produksi)  

4. Analisis Efisiensi (R/C Ratio) yaitu digunakan untuk melihat sejauh mana 

hasil yang diperoleh dari usaha tertentu dihitung selama satu periode, 

dengan rumus  

R/C rasio = TR / TC  

         = (Py.Y) / (FC+VC) 

Keterangan :     

R = Total penerimaan usaha tomat 

C  = Total biaya usahatani tomat 

Py = Harga output 
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Y = Otput  

FC = Biaya tetap  

VC = Biaya Variabel 

5. Analisis Perbandingan digunakan untuk mengetahui perbandingan

pendapatan antara petani tomat organik dan petani tomat konvensional

dengan menggunakan Uji beda (Uji-T), dengan pengambilan keputusan

Apabila Sig > 0.05 maka Ho diterima

Apabila Sig < 0.05 maka Ho ditolak


