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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dusun Bengkaras Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif kuantitatif 

yang mana meliputi pengumpulan data guna diuji hipotesisnya. Serta bertujuan 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku 

dalam masyarakat.  

Penelitian ini menggunakan metode survey yang berfokus pada beberapa 

variabel sehingga peneliti harus menentukan populasi untuk menggambarkan 

karateristik dari individu ataupun kelompok yang diampil sebagai sampel dimana 

sampel harus mewakili dari sifat populasi tersebut. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, 

benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan 

seluruh objek yang menjadi perhatian (S.K. 2016). 

Populasi di dalam penelitian ini merupakan seluruh petani apel di Dusun 

Bengkaras sejumlah 48 orang. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. 

Dengan menggunakan sampel, maka dapat diperoleh suatu ukuran yang 

dinamakan statistik. Dalam sratistika induktig terdapat kecenderungan 

membuat kesimpulan umum yang didasarkan pada informasi dari sampel atau 

statistik (S.K. 2016). 

Pengambilan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan populasi yang berjumlah 48 orang, metode ini dikenal dengan 

nama metode sensus. Karakteristik sampel ialah petani yang memiliki lahan 

lebih dari 1 ha. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. 

1.  Variabel Dependen (Y) 

a.  Pendapatan (Y) 

Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh 

seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama 

pada akhir periode seperti keadaan semula. Pendapatan dinyatakan dalam 

bentuk Rupiah (Rp). 
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2. Variabel Independen (X) 

a. Biaya Pupuk (X1) 

Besarnya biaya pupuk yang digunakan oleh responden membeli 

pupuk dari penanaman sampai panen yang diukur dengan satuan rupiah 

(Rp).  

b. Luas Lahan Perkebunan (X2) 

Kepemilikan lahan yang luas tentunya akan menghasilkan jumlah 

panen apel yang banyak sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari 

para petani apel. Dinyatakan dalam bentuk hektar (ha). 

c. Jumlah Tenaga Kerja (X3) 

Pengoptimalan jumlah tenaga kerja sangat berpengaruh  terhadap 

jumlah pendapatan petani apel. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian 

menggunakan: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang berisikan keterangan yang diperoleh secara langsung 

dari yang bersangkutan dilapangan. Data ini diperoleh dari kuisioner maupun 

wawancara kepada petani apel di Dusun Bengkaras. 
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2. Data Sekunder 

Yaitu data yang secara tidak langsung memberikan keterangan terkait 

penelitian yang bersumber dari Dinas Pertanian serta instansi lainnya dan 

literature-literature lain yang terkait. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap subjek 

penelitian yang diteliti untuk mendapat gambaran mengenai perusahaan 

sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab atau komunikasi secara 

langsung responden untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. 

3. Kuesioner 

Kuisioner adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa 

daftar pertanyaan, pertanyaan tersebut cukup terperici dan lengkap. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu 

berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. 
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G. Teknik Analisa Data 

1. Rumus Pendapatan Bersih 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara responden dilapangan diolah 

dan ditabulasi. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode 

analisis pendapatan dan diolah dengan model pendekatan regresi linier 

berganda dan dijelaskan secara metode deskriptif. 

Adapun untuk menghitung pendapatan dari kegiatan bertani apel, dapat 

dihitung dengan rumus : 

π = TR – TC 

Keterangan : 

π : Adalah total pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari 

hasil total pendapatan dikurangi total biaya (rupiah). 

TR : Adalah total revenue atau penerimaan yang diperoleh petani apel 

(rupiah). 

TC : Adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani apel (rupiah). 

2. Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, maka untuk melihat faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan dapat dilihat dengan menggunakan 

Model pendekatan teknik ekonometri dengan menggunakan analisis regresi 

linear berganda dengan model penduga sebagai berikut : 

Y = A + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e 
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Keterangan : 

Y   = Pendapatan Petani apel (rupiah) 

A   = Konstanta  

b1…b3   = Koefesien regresi 

x1    = Biaya Pupuk 

x2   = Luas Lahan Perkebunan 

x3   = Jumlah Tenaga Kerja 

e    = Standart error 

3. Uji Signifikasn Simultan (Uji – F) 

Uji-F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang 

ada di dalam model regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersamaan 

terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini mempunyai kriteria 

dalam pengambilan keputusannya yaitu membandingkan nilai F hasil 

perhitungan (Fhitung) dengan F menurut table (Ftabel) , apabila Fhitung lebih 

besar dari Ftabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

4. Uji Signifikan Parsial (Uji – t) 

Uji-t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk menguji 

hipotesis ini mempunyai kriteria dalam pengambilan keputusannya yaitu 

membandingkan nilai statistic t dengan statistic kritik menurut tabel. Apabila 

nilai statistic t hasil perhitungan (thitung) lebih tinggi nilai t menurut table 
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(ttabel), kita menerima hipotesis alternative (Ha) yang menyatakan bahwa 

suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel 

dependen. 

5. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 

2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. 

R2 : 0 (nol) berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

R2 : mendekati 0 (nol) lemahnya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

R2 : mendekati 1 (satu) berarti kuatnya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

6. Break Event Point 

Rumus BEP 

BEP (Unit) = 
𝑇𝐹𝐶

𝑃1−𝑉𝐶1
 

BEP (Rupiah) = 
𝑇𝐹𝐶

1−
𝑇𝑉𝐶

𝑇𝑅

 

Keterangan : 

BEP = Break Event Point 

TVC = Total Variabel Cost 

TFC = Total Fixed Cost 
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P1  = Harga 

VC = Variabel Cost (per-unit) 

TR = Total Revenue 

Menghitung titik pulang pokok (BEP) atas dasar penjualan dalam rupiah 

memiliki kelebihan utama bahwa hal tersebut dapat digunakan untuk 

menentukan titik pengembalian atau pulang pokok secara keseluruhan bagi 

perusahaan atau produsen yang menjual produksinya pada harga yang 

berbeda. (Abdullah, 2013 : 81).  

Manfaat dari analisis break event adalah : 

a. Untuk mengetahui hubungan antara kuantitas penjualan (produksi), harg 

jual, biaya produksi, dan biaya-biaya variabel maupun tetap, dan juga laba 

rugi. 

b. Untuk perencanaan terhadap laba atau profit planning. 

c. Bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Bahan pertimbangan 

untuk keputusan perusahaan. Hal ini terkait jika penghasilan perusahaan 

tidak mampu menutup biaya-biaya tunainya. 

 

 

 


