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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Dusun Sidomukti Desa Buana Sakti 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur  pada bulan Maret sampai 

bulan April  2012 (Gambar 2). 

 
Gambar 2. Peta lokasi penelitian di Dusun Sidomukti Desa Buana Sakti    

                         Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Propinsi  

                         Lampung. 

 

 

B. Alat dan Objek  Penelitian 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kuisioner, 

kalkulator, dan kamera, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang terdiri dari anggota Kelompok Karya Tani Sejahtera yang 

membudidayakan lebah madu di Dusun Sidomukti Desa Buana Sakti 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. 
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C. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Produk lebah madu yaitu produk hasil beternak lebah madu yang 

dimanfaatkan oleh petani lebah berupa madu dan koloni lebah. 

2. Pembibitan  lebah madu adalah kegiatan memperbanyak koloni lebah 

madu dari hasil budidaya dan atau dari hasil pemburuan masyarakat. 

3. Produksi madu adalah produk madu yang diperoleh dari usaha budidaya 

lebah madu dalam satuan kilogram. 

4. Koloni lebah madu merupakan kumpulan lebah madu yang diperoleh dari 

usaha budidaya lebah madu dan atau dari hasil pemburuan masyarakat. 

5. Luas lahan adalah lahan yang dimiliki oleh masyarakat yang digunakan 

sebagai tempat usaha budidaya lebah madu. 

6. Analisis kelayakan usaha budidaya lebah madu adalah suatu upaya untuk 

mengetahui apakah usaha lebah madu menguntungkan selama periode dua 

tahun berdasarkan dari umur ekonomis stup/glodok yang digunakan.  

 

D. Jenis Data 

Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer merupakan data pokok yang diperlukan untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan dalam penelitian.  Data yang diambil yaitu: 

a. Data umum rumah tangga mencakup nama, umur, pekerjaan, 

pendidikan, dan jumlah anggota keluarga dan mata pencaharian. 

b. Potensi ekonomi masyarakat seperti luas lahan, jenis lahan dan jenis 

usaha yang dimiliki petani. 
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c. Biaya variabel mencakup seluruh biaya operasional yang habis 

dipergunakan selama satu kali produksi yang terdiri dari biaya 

perlengkapan pengemasan, biaya tenaga kerja dan biaya angkutan 

madu. 

d. Biaya tetap mencakup biaya investasi yang dikeluarkan pada awal 

produksi.  Biaya tersebut berupa biaya perlengkapan koloni yang 

terdiri dari koloni lebah, stup lebah (super), bingkai sarang (frame), 

pondasi sarang, dan standar/tiang besi.  Peralatan kerja yang terdiri 

dari pengungkit, pisau madu, ekstraktor, tong/drum plastik, alat 

pertukangan, pakaian kerja, dan sarung tangan. 

 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data baku pelengkap untuk mendukung penelitian 

ini.  Data tersebut berupa data monografi desa, data lokasi penelitian 

antara lain letak geografis, topografi, iklim, dan keadaan ekonomi 

masyarakat serta data lain yang berhubungan dengan penelitian.  

 

E. Pengambilan Data  

 

1. Data Primer 

Pengambilan data primer dilakukan dengan metode: 

a. Observasi adalah pengamatan secara langsung objek yang diteliti 

dengan melihat kondisi lingkungan, meliputi pakan lebah di sekitar 

tempat budidaya  serta pengamatan terhadap seluruh kegiatan 

peternakan dan pembenihan lebah madu di desa tersebut untuk melihat 

potensi ekonomi masyarakat. 
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b. Wawancara dan pengisian kuisioner dilakukan dengan metode tanya 

jawab secara langsung terhadap petani  lebah madu untuk memperoleh 

data rumah tangga, potensi ekonomi masyarakat, biaya variabel, dan 

biaya tetap. 

2. Data Sekunder 

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yaitu 

mengumpulkan semua literatur yang diperlukan dan sesuai dengan 

penelitian.  Selain itu data juga diambil dari instansi terkait  seperti dinas 

kehutanan, kantor kelurahan setempat, dan lain-lain yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

F. Penentuan Responden 

Penentuan responden  petani lebah madu yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan metode sensus penduduk.  Sensus penduduk merupakan salah 

satu teknik penentuan responden yang dipilih karena jumlah dari populasi 

yang ada kurang dari 100 orang.  Metode ini dipilih karena jumlah populasi 

anggota  kelompok karya tani yang membudidayakan lebah madu sebanyak 

23 responden sehingga penentuan responden dilakukan pada seluruh anggota 

kelompok karya tani yang membudidayakan lebah madu.  Menurut Arikunto 

(2002): 

1. Jika subjek > 100 orang, sampel yang diambil 10-15% dari total subjek. 

2. Jika subjek < 100 orang, sampel yang diambil keseluruhan dari subjek   

    

                          yang ada atau sensus. 
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G. Analisis Data 

 

Analisis data yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha budidaya 

lebah madu Apis cerana Fabr. yang dilakukan masyarakat di Dusun Sidomukti 

menggunakan analisis Return Cost Ratio (R/C Ratio)  atau dikenal dengan 

perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan dan 

analisis BEP (Break Event Point) atau titik impas produksi dimana pengusaha 

tidak mengalami kerugian dan tidak juga mengalami keuntungan.  Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dianalisis menggunakan R/C Ratio dan BEP  

selanjutnya akan dijelaskan secara kuantitatif  agar lebih mudah untuk 

disimpulkan dengan tingkat kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan.  

Sehingga dapat diambil kesimpulan apakah usaha budidaya lebah madu 

tersebut layak atau tidak layak untuk dikembangkan. 

 

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam analisis menggunakan R/C 

Ratio dan BEP  yaitu: 

a. Harga jual (Py) adalah harga yang ditetapkan oleh petani lebah pada saat 

penjualan berlangsung yang dihitung dengan satuan untuk koloni Rp/stup 

atau Rp/glodok dan madu Rp/Kg. 

b. Jumlah barang terjual (Y) adalah jumlah unit koloni ataupun madu yang 

terjual pada tahun 2010-2011.  

c. Total penerimaan (R) adalah jumlah total dari penjualan madu ataupun 

koloni lebah madu yang dikalikan dengan harga jual dan belum dikurangi 

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama pengelolaan.  
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d. Total biaya variabel (TVC) adalah jumlah total biaya yang dikeluarkan 

sesuai dengan tingkat produksi koloni ataupun produksi madu (biaya 

operasional). 

e. Total biaya tetap (TFC) adalah jumlah total biaya yang dikeluarkan 

walaupun tingkat produksi koloni ataupun produksi madu nol (biaya 

investasi). 

f. Total biaya yang dikeluarkan (C) adalah jumlah total yang dikeluarkan 

selama produksi koloni ataupun produksi madu dengan menjumlahkan 

total biaya tetap (TFC) dan total biaya variabel (TVC). 

g. Total produksi (Q) adalah jumlah total koloni ataupun madu yang 

diproduksi pada tahun 2010 - 2011. 

 

1. R/C Ratio 

 

Semakin tinggi R/C Ratio maka semakin menguntungkan dan layak suatu 

usaha (Puspita, 2011).  Secara matematika, rumus yang digunakan adalah: 

 

  

 

 

 

 

 

Keterangan : 

R     = total penerimaan (Rp)    C      = total biaya produksi (Rp) 

Py    = harga jual barang (Rp/unit) Y      = jumlah barang terjual (Unit) 

TFC = biaya tetap (Rp)   TVC = biaya variabel (Rp). 

R = Py . Y 

 
C = TFC + TVC 
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Kriteria: 

Jika R/C > 1 maka usaha layak untuk dilaksanakan. 

Jika R/C < 1 maka usaha tidak layak untuk dilaksanakan. 

 

2. Break Even Poin (BEP) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui titik pulang pokok dimana total 

revenue sama dengan total cost (Chandra, 2011).  Secara sederhana, rumus 

ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

1. BEP dalam unit produksi.   

Rumus ini digunakan untuk menghitung berapa besar BEP produksi, 

sehingga diketahui berapa jumlah unit yang di produksi agar petani  

tidak mengalami kerugian dan tidak juga mengalami keuntungan.   

 

Keterangan: 

C      = total biaya produksi (Rp) 

Py      = harga jual.   

2. BEP dalam rupiah. 

Rumus ini digunakan untuk menghitung berapa besar BEP  harga 

produk, sehingga diketahui berapa harga jual yang harus ditetapkan 

agar  petani tidak mengalami kerugian dan tidak juga mengalami 

keuntungan.   

 

Keterangan: 

C      = total biaya produksi (Rp) 

Q     = total produksi. 

 
 

 

 
 

 


