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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian “Analisis Komparasi Usaha Garam Dengan Teknologi 

Geomembrane Dan Sistem Konvensional” dilaksanakan di Desa Bunder 

Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Penetuan lokasi 

penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive. Lokasi tersebut dipilih dengan 

pertimbangan bahwa Kecamatan Pademawu merupakan wilayah penghasil garam 

yang tinggi di Kabupaten Pamekasan. Desa Bunder merupakan desa yang sudah 

menerapkan teknologi geomembrane pada proses produksi garam dan masih 

terdapat petambak garam yang memproses produksi garam dengan sistem 

konvensional. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan September hingga 

bulan Oktober 2019.   

3.2 Metode Pengambilan Sampel  

Populasi merupakan jumlah dari anggota (sampel) secara keseluruhan. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu populasi 

petambak garam menggunakan teknologi geomembrane dan populasi petambak 

garam sistem konvensional yang ada di Desa Bunder. Populasi petambak garam di 

Desa Bunder secara keseluruhan berjumlah 137 orang. Populasi petambak garam 

menggunakan teknologi geomembrane sebanyak 109 petambak sedangkan 

populasi petambak garam dengan sistem konvensional sebanyak 28 petambak. 

Sampel merupakan sebagian dari anggota populasi yang terpilih sebagai 

sebagai obyek pengamatan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian tersebut 
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menggunakan stratified random sampling. Statifed random sampling merupakan 

metode pengambilan sampel dimana populasi dalam penelitain tersebut bersifat 

heterogen. Metode tersebut digunakan jika populasi terdiri dari kelompok – 

kelompok yang mempunyai susunan bertingkat, dan tiap susunan itu mempunyai 

karakteristik yang berbeda (Soekartawi, 1995). Penentuan jumlah sampel dalam 

penelitian tersebut menggunakan rumus slovin (Siregar et al., 2015) : 

  

 

Keterangan : 

n = jumlah sampel  

N = jumlah populasi 

d = presisi (ditetapkan 10%) 

 Besarnya ukuran sampel yang terpilih pada penelitian tersebut sebagai 

berikut : 

 𝑛 =  
137

1+137 (0,1)2 = 57, 80 (dibulatkan menjadi 58) 

 Maka jumlah sampel yang ditentukan pada penelitian tersebut sebesar 58 

petambak garam di Desa Bunder Kecamatan Pademawu. Selanjutnya pengambilan 

sampel melalui Disproporsional Stratified Random Sampling yaitu merupakan 

pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata tetap sebagian 

ada yang kurang proporsional pembagiannya dan bersifat heterogen. Menurut 

(Rianse & Abdi, 2008) apabila peneliti akan mempergunakan metode tidak 

berimbang (tidak proporsional), maka peneliti dapat menetapkan sendiri jumlah 

unsur – unsur sampel yang akan diambil.  
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Tabel 1. Jumlah Populasi Dan Sampel Petambak Garam  

Stratifikasi  Kategori Petambak  Populasi Sampel 

1 Teknologi geomembrane 109 30 

2 Sistem konvensional 28 28 

Jumlah 137 58 

Sumber : Desa Bunder Kecamatan Pademawu, 2019 

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh hasil penarikan sampel melalui teknik 

Disproporsional Stratified Random Sampling, maka jumlah sampel untuk 

petambak garam menggunakan teknologi geomembrane sebesar 30 orang 

sedangkan jumlah sampel petambak garam dengan sistem konvensional sebesar 28 

orang dengan total keseluruhan sampel sebesar 58 petambak garam di Desa Bunder 

Kecamatan Pademawu. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data primer. Data 

primer merupakan data yang di peroleh langsung oleh peneliti atau tangan pertama. 

Pengambilan data primer pada penelitian tersebut dilakukan melalui observasi, 

kueisioner, dan wawancara langsung dengan petambak garam yang menjadi sampel 

peneliti.  

3.4 Metode Pengambilan Data 

 Metode pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian tersebut sebagai 

berikut : 

1. Metode observasi  

Metode observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti kepada objek yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung mengenai keadaan atau situasi yang ada di lokasi penelitian. 
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2. Metode Kuesioner 

Metode kuesioner merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dengan 

menggunakan kuesioner atau pertanyaan dalam bentuk tulisan kepada 

responden.  

3. Metode wawancara 

Metode wawancara merupakan kegiatan mencari informasi yang diperlukan 

dalam penelitian tersebut melalui tanya jawab oleh peneliti kepada objek 

sebagai narasumber. 

3.5 Metode Analisis Data  

 Metode analisis data pada penelitian tersebut menggunakan analisis  

kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui keragaan 

usaha garam yang ada di lokasi penelitian yang diuraikan secara deskriptif dengan 

menjelaskan perbedaan usaha garam menggunakan teknologi geomembrane dan 

sistem konvensional. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui perbedaan 

total biaya dan pendapatan usaha garam menggunakan teknologi geomembrane dan 

sistem konvensional dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis biaya, 

analisis penerimaan, analisis pendapatan, dan analisis Independent Sample t-Test. 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

     Analisis deskriptif digunakan untuk mengalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul (Sugiyono, 

2009). Analisis yang dilakukan adalah analisis komparasi proses produksi, biaya 

dan pendapatan usaha garam menggunakan teknologi geomembrane dan sistem 

konvensional di Desa Bunder Kecamatan Pademawu. 
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3.5.2 Analisis Biaya  

 Analisis biaya digunakan untuk mengetahui komponen dan besarnya 

pengeluaran dalam proses produksi garam. Menurut (Soekartawi, 1995) total 

biaya merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya tidak tetap yang secara 

sistematis dirumuskan sebagai berikut : 

TC = FC + VC 

Keterangan : TC = Total biaya 

  FC = Jumlah biaya tetap 

  VC = Jumlah biaya tidak tetap 

3.5.3 Analisis Penerimaan 

 Analisis penerimaan digunakan untuk mengetahui besarnya penerimaan 

yang diperoleh dari hasil penjualan output produksi. Menurut (Soekartawi, 1995) 

penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang dihasilkan dengan 

harga jual. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut: 

TR =  Y . Py 

Keterangan : TR = Total Penerimaan  

  Y = Produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani  

  Py = Harga Y 

3.5.4 Analisis Pendapatan  

 Analisis pendapatan digunakan untuk mengetahui besarnya pendapatan 

petambak garam yang diperoleh dari hasil produksi. Rumus analisis pendapatan 

menurut  (Supartama et al., 2013) sebagai berikut : 

Pd  = TR – TC   
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Keterangan: Pd = pendapatan  usahatani  

  TR = total penerimaan (total revenue)  

  TC = total biaya (total cost)  

3.5.5 Analisis Independent-Sample t Test  

 Analisis Independent-Sample t Test digunakan untuk membandingkan rata 

– rata dari dua kelompok sampel data independen (Yamin & Kurniawan, 2009). 

Menurut (Uyanto, 2009) Uji-t sampel independen (Independent-sample t test) 

digunakan untuk membandingkan selisih dua purata (mean) dari dua sampel yang 

independen dengan asumsi data terdistribusi normal. Analisis Independent-Sample 

t Test pada penelitian tersebut menggunakan aplikasi software SPSS (Statistical 

Package Sosial Sciences).  Hipotesis yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu 

uji hipotesis dua sisi (two-sided atau two-tailed test) dengan hipotesis : 

 H0 :  µ1 = µ2 

 H1 :  µ1 ≠ µ2  

 Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolah H0 

berdasarkan P-value atau Significance (atau disingkat dengan Sig) adalah sebagai 

berikut : 

 Jika Sig < α , maka H0 ditolak 

 Jiga Sig ≥ α , maka H0 tidak dapat ditolak 

Ada dua rumus untuk uji-t samplel independen : 

1. Dengan asumsi kedua variance sama besar (equal variance assumed). 

𝑡 =
𝑥 − 𝑦

√
1

𝑛𝑥
+

1
𝑛𝑦

𝑆𝑝
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2. Dengan asumsi kedua variance tidak sama besar (equal variances not 

assumed). 

𝑡 =
𝑥 − 𝑦

√
𝑆𝑥

2

𝑛𝑥
+

𝑆𝑦
2

𝑛𝑦

 

3.5.5.1 Analisis Independent-Sampel t Test Total Biaya Petambak Garam 

 Hipotesis yang ditentukan untuk uji-t dua sampel indepen total biaya 

petambak garam adalah sebagai berikut :  

H0 = Tidak terdapat perbedaan total biaya antara petambak garam yang 

menggunakan teknologi geomembrane dengan petambak garam 

menggunakan sistem konvensional (µ1 = µ2).   

H1 = Terdapat perbedaan total biaya antara petambak garam yang menggunakan 

teknologi geomembrane dengan petambak garam menggunakan sistem 

konvensional (µ1 ≠ µ2).   

Dimana :   

µ1 = Nilai rata – rata  total biaya petambak garam menggunakan teknologi 

geomembrane. 

µ2 = Nilai rata – rata  total biaya petambak garam menggunakan sistem 

konvensional. 

3.5.5.2 Analisis Independent-Sampel t Test Pendapatan Petambak Garam 

 Hipotesis yang ditentukan untuk uji-t dua sampel indepen pendapatan 

petambak garam adalah sebagai berikut :  
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H0 = Tidak terdapat perbedaan pendapatan antara petambak garam yang 

menggunakan teknologi geomembrane dengan petambak garam 

menggunakan sistem konvensional (µ1 = µ2).   

H1 = Terdapat perbedaan pendapatan antara petambak garam yang menggunakan 

teknologi geomembrane dengan petambak garam menggunakan sistem 

konvensional (µ1 ≠ µ2).   

Dimana :   

µ1 = Nilai rata – rata pendapatan petambak garam menggunakan teknologi 

geomembrane. 

µ2 = Nilai rata – rata pendapatan petambak garam menggunakan sistem 

konvensional.  

 

 

 

  


