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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian  

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (puposive) dengan 

pertimbangan bahwa Sidomulyo merupakan desa diwilayah Kecamatan Bumiaji 

yang dikenal dengan sentra bunga hias dan  memiliki potensi bunga potong krisan 

yang cukup luas dan tersebar. Penentuan lokasi daerah penelitian hanya terbatas 

pada wilayah administratif dari Kota Batu, Desa Sidomulyo. Waktu penelitian 

dilakukan bulan Januari sampai Februari 2018. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel dan Pengambilan Data   

3.2.1 Metode Pengambilan Sampel 

 Teknik pengampilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana, dimana 

semua anggota populasi dianggap sama. Dengan demikian, semua anggota 

populasi memiliki kesempata yang sama menjadi sampel. Penentuan jumlah 

sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. 

n = 
N

1+Ne2
 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel  

N = Jumlah Populasi 

e = Tingkat Kesalahan (persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan 

penarikan sampel) 
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3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder, 

data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara langsung dengan 

petani menggunakan panduan kuisioner, observasi, dan dokumentasi. Adapun 

jenis data yang dibutuhkan meliputi hasil produksi bunga krisan sebagai output 

serta data input yang merupakan pengeluaran petani meliputi upah tenaga kerja, 

harga bibit, harga pupuk, harga pestisida, biaya peralatan, besarnya sewa lahan 

dan data umum lainnya. Data sekunder diperoleh dari pustaka-pustaka yang 

relevan, jurnal dan beberapa instansi yang terkait seperti kantor desa dan Dinas 

Pertanian setempat. 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif, data yang 

diperoleh dilapang kemudian ditabulasi dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut. 

Analisis yang dilakukan dengan tujuan mengukur dan mengetahui besaran biaya, 

penerimaan dan pendapatan usahatani krisan di desa Sidomulyo Kecamatan 

Bumiaji, adapun analisis yang digunakan sebagai berikut: 

3.3.1 Analisis Biaya 

 Mengetahui berapa besar biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani 

bunga potong krisan dalam menjalankan usahatani, maka perlu dilakukan 

perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing input. Mengetahui total 

biaya yang dikeluarkan tersebut secara matematis dapat dihitung dengan rumus: 

TC = FC + VC 

Dimana : 
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TC = Total Cost/Total Biaya (Rupiah Per Hektar Per Musim) 

FC = Fixed Cost/Biaya Tetap (Rupiah Per Hektar Per Musim) 

VC = Variabel Cost/Biaya Variabel (Rupiah Per Hektar Per Musim) 

 Total biaya adalah keseluruhan biaya yang dikorbankan dalam proses 

produksi, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya 

benih, biaya pupuk, biaya tenaga kerja, dan pestisida. Sedangkan biaya tetap 

adalah biaya penyusutan alat, sewa lahan, dan pajak.  

3.3.2 Analisis Penerimaan 

 Penerimaan adalah hasil kali dari jumlah produksi dengan harga jual 

produk, untuk mengetahui penerimaan usahatani bunga potong krisan dapat 

dihitung dengan rumus: 

TR = P.Q 

Dimana: 

TR = Total Revenue/Penerimaan Total (Rupiah Per Hektar Per Musim) 

P = Harga Produksi (Rupiah) 

Q = Produksi (Ikat, isi 10 batang) 

3.3.3 Analisis Pendapatan 

 Pendapatan usahatani adalah penerimaan total dikurangi biaya total. 

Pendapatan usahatani dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Π = TR – TC 

Dimana: 

Π = Pendapatan Total (Rupiah Per Hektar Per Musim) 

TR = Total Revenue/Penerimaan Total (Rupiah Per Hektar Per Musim) 
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TC = Total Cost/Biaya Total ( Rupiah Per Hektar Per Musim) 

3.3.4 Analisis Efisiensi 

 Metode yang digunakan untuk mengetahui apakah usahatani bunga potong 

krisan efisien untuk diusahakan adalah R/C Ratio (Return Cost Ratio). R/C Ratio 

merupakan perbandingan antara penerimaan dengan biaya produksi, maka 

digunakan rumus: 

R/C Ratio = 
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 

Dimana: 

TR = Total Revenue/Penerimaan Total Riil (Rupiah) 

TC = Total Cost/Biaya Total Riil (Rupiah) 

Diketahui kriteria dari R/C Ratio sebagai berikut: 

Apabila R/C Ratio > 1 maka usahatani dikatakan efisien. 

Apabila R/C Ratio = 1 maka usahatani mengalami BEP (Impas). 

Apabila R/C Ratio < 1 maka usahatani dikatakan tidak efisien. 


