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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Pringu Kecamatan Bululawang 

Kabupaten Malang yang merupakan salah satu daerah berpotensi untuk 

dikembangkannya usaha tani tebu dan merupakan salah satu daerah penghasil 

tebu tertinggi di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

studi kasus. Penelitian studi menggambarkan keadaan obyek penelitian 

berdasarkan data-data yang diperoleh. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel yang digunakan dan mendukung dalam 

penelitian ini guna untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan analisis 

data adalah :  

1. Aspek pasar dan pemasaran 

Aspek pasar dan pemasaran, untuk menganalisis potensi pasar dan 

bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari strategi harga, strategi 

lokasi, strategi produk, dan strategi distribusi. 

2. Aspek teknis dan produksi 

Aspek teknis dan teknologi menganalisis penentuan lokasi usaha, 

pengembangan usaha ini membutuhkan dua lokasi yaitu lokasi 
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pembuatan dan lokasi penjualan. Lokasi pembuatan dikatakan baik jika 

mendekati bahan baku, lokasi penjualan mendekati pasar. 

3. Aspek manajemen dan organisasi 

Dalam aspek ini meliputi bagaimana pelaku usaha mengelola dan 

mengkoordinasikan orang yang akan dipekerjakan dalam menjalankan 

usaha tani tebu mulai dari awal bertanam hingga panen. 

4. Aspek ekonomi dan sosial 

a) Mampu menunjang rencana bisnis dan memajukan kondisi ekonomi 

masyarakat Kecamatan Bululawang. 

b) Mampu memperbaiki mutu hidup masyarakat, ketersediaan lapangan 

kerja baru, peningkatan keahlian masyarakat, serta dapat mengurangi 

pengangguran. 

5. Aspek keuangan 

Aspek keuangan meliputi beberapa kriteria: 

a) Mampu menentukan investasi awal yang diperlukan supaya rencana 

bisnis layak dijalankan. 

b) Menentukan kebutuhan dana/ biaya modal serta sumbernya darimana, hal 

ini untuk memenuhi rencana bisnis. 

c) Menentukan Net Cash Flow 

d) Net present value : menghitung perbandingan anatar pv kas bersih dan pv 

investasi. Dikatakan layak jika net present value bernilai positif. 
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e) Payback Period: menghitung seberapa besar jangka pengembalian 

investasi suatu usaha. Dikatakan layak jika PP lebih kecil dari umur 

ekonomis. 

f) Internal rate of return : indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. 

Dikatakan layak jika nilai IRR lebih besar dari bunga yang diisyaratkan. 

D. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah data 

kuantitatif berupa model matematis. Penelitian ini juga menggunakan data 

kualitatif berupa data-data yang diperoleh melalui observasi serta 

wawancara. 

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer diperoleh 

dengan wawancara langsung dengan para petani di Desa Pringu Kecamatan 

Bululawang dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun 

sesuai dengan masalah yang akan diteliti. 

Data sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga atau instansi yang 

terkait dalam penelitian ini seperti KUD Bululawang, Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Kabupaten Malang, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Malang, serta literatur dan sumber data yang menunjang dalam penelitian 

ini. 

E. Teknik  Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data yang digunakan adalah: 
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1. Wawancara 

Data yang diperoleh dengan melakukan tanya jawab langsung 

dengan pegawai KUD Bululawang, pelaku usaha tani tebu, dan instansi 

yang menunjang penelitian ini. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi diperoleh dengan cara melihat dan menganalisis data 

pada laporan tahunan yang terdapat pada KUD Bululawang. 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Aspek pasar dan pemasaran 

Aspek pasar dan pemasaran menganalisis segmentasi pasar, pasar 

sasaran, dan posisi pasar, strategi bauran pemasaran (marketing mix) yang 

terdiri dari strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan distribusi, dan 

strategi promosi. 

2. Aspek teknis dan teknologis 

Aspek teknis dan teknologis dilakukan dengan menggunakan analisis 

deskriptif. Dalam aspek teknis, beberapa hal diperhatikan yaitu pemilihan 

lokasi usaha, input dan peralatan, dan proses produksi yang digunakan. 

Aspek teknis dan teknologis dikatakan layak apabila lokasi dan tata letak 

memberikan kemudahan dalam pelaksanaan usaha, baik dalam mendapatkan 

input maupun pemasaran produk, serta pemilihan teknologi yang sesuai 

dengan sumber daya yang dimiliki, baik bahan baku maupun tenaga kerja. 

3. Aspek manajemen dan organisasi memberikan informasi tentang 
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kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola suatu usaha/ 

perusahaan. 

4. Aspek ekonomi dan sosial menjelaskan dampak dari usaha tani tebu di desa 

Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang 

5. Aspek keuangan 

a. Investasi awal 

Menentukan kebutuhan dana dalam mencakupi kebutuhan modal usaha 

serta kebutuhan operasional usaha.  

b. Biaya modal (cost of capital) 

Biaya modal yaitu biaya yang harus dikeluarkan pada awal memulai 

usaha, dan biasanya dipakai untuk jangka panjang. Apakah modal yang 

digunakan dari dana sendiri atau modal pinjaman. 

c. Estimasi aliran kas 

Semua data pendapatan dan biaya yang dikeluarkan baik jenis maupun 

jumlahnya diestimasi sedemikian rupa, sehingga menggambarkan kondisi 

pemasukan dan pengeluaran di masa yang akan datang. 

d. Penilaian investasi 

1) NPV (Net Present Value) 

Adapun kriteria penilaian usaha layak diterima atau tidak dari segi  

NPV yaitu: 

NPV = 
Cf1

(1+r)
 + 

Cf2

(1+r)
 + ··· + 

Cfn

(1+r)n – I0 

a) Jika NPV positif, maka investasi diterima 

b) Jika NPV negatif, sebaiknya investasi ditolak. 
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2) IRR (Internal Rate of Return) 

Kriteria penilaian apakah layak diterima atau tidak dari segi IRR, 

maka hasil perhitungan tersebut harus sebagai berikut: 

IRR = i1+ 
NPV1

NPV1−NPV2
 x (i2-i1) 

a) Jika IRR lebih besar (>) dari tingkat keuntungan yang diisyaratkan, 

maka proyek diterima 

b) Jika IRR lebih kecil (<) dari tingkat keuntungan yang diisyaratkan, 

maka proyek ditolak. 

3) PP (Payback Period) 

Kriteria penilaian apakah layak diterima atau tidak dari segi PP, maka 

hasil perhitungan tersebut harus sebagai berikut: 

PP = 
Total Investasi

Kas Bersih/Tahun
x 1 Tahun 

a) Jika PP ≤ umur proyek, maka proyek diterima. 

b) Jika PP ≥ umur proyek, maka proyek ditolak. 
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