
  

 

   

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Konsep Dasar dan Defenisi Operasional 

 

 

Semua konsep dan defenisi operasional ini mencakup pengertian yang 

digunakan dari perolehan data yang dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.  

 

Pola tanam adalah langkah dalam usaha pertanian yang bertujuan mengatur 

tanaman sedemikian rupa sehingga dapat dibudidayakan dengan baik. 

 

Rotasi tanaman adalah penanaman beberapa varitas atau jenis tanaman pada 

lahan yang sama tetapi pada waktu yang berbeda atau secara bergilir. 

 

Usahatani adalah kegiatan di bidang pertanian yang mengorganisasikan alam, 

tenaga kerja, modal, dan manajemen yang ditujukan pada produksi di 

lapangan pertanian.  

  

Petani padi adalah semua petani yang menanam dan mengelola padi dengan 

tujuan memaksimumkan keuntungannya. 

 

Produksi (output) adalah hasil produk yang dihasilkan dari proses produksi, 

diukur dalam satuan kilogram per musim tanam  
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Luas lahan (X1) adalah tempat yang digunakan petani untuk melakukan 

kegiatan  usahatani jagung atau padi selama proses produksi berlangsung, 

diukur dalam satuan hektar (ha). 

 

Pendapatan usahatani adalah total penerimaan dari penjualan hasil produksi 

dikurangi total biaya dalam satu kali musim tanam, diukur dalam satuan 

rupiah (Rp). 

 

Penerimaan adalah jumlah produksi jagung dan padi yang dihasilkan dalam 

satu kali proses produksi dikalikan dengan harga masing-masing produk 

ditingkat petani, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Proses produksi adalah suatu proses mengkombinasikan penggunaan (input) 

faktor produksi untuk menghasilkan suatu bentuk barang atau jasa (output).  

 

Biaya produksi usahatani adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan 

petani, baik secara tunai maupun yang diperhitungkan, untuk membiayai 

kegiatan usahatani selama satu periode produksi, diukur dalam satuan rupiah 

(Rp). 

 

Biaya tunai adalah seluruh biaya yang benar-benar dikeluarkan petani secara 

tunai yang berupa biaya-biaya untuk sarana produksi (meliputi, biaya sewa 

lahan, benih, upah tenaga kerja, biaya pupuk, biaya pestisida), diukur dalam 

satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang dikeluarkan petani dalam 

melakukan usahataninya tetapi tidak dikeluarkan secara tunai (meliputi, sewa 
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lahan, biaya penyusutan peralatan, dan biaya tenaga kerja dalam keluarga), 

diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Harga produk adalah harga jual dari produksi padi, jagung dan kacang hijau 

pada tingkat petani pada saat transaksi jual-beli, diukur dalam satuan rupiah 

per kilogram (Rp/kg).  

 

Harga benih adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli benih, 

diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg). 

 

Harga pupuk adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli 

pupuk urea, KCl, SP-36, TSP, diukur dalam satuan rupiah per kilogram 

(Rp/kg). 

 

Harga pestisida adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli 

pestisida (obat-obatan), diukur dalam satuan rupiah per kilogram per liter per 

botol (Rp/Kg/l/btl). 

 

Tenaga kerja manusia adalah orang-orang yang melakukan usahatani pada 

pola tanam padi-padi dan padi-jagung. Jumlah tenaga kerja yang digunakan 

akan mempengaruhi biaya tenaga kerja yang dikeluarkan petani. 

 

Upah tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga 

kerja yang digunakan dalam usahatani, yang terdiri dari tenaga kerja pria dan 

wanita, tenaga kerja mesin (traktor), dan tenaga kerja ternak, diukur dalam  

harian kerja pria (HKP).  
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B.  Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

 

 Penelitian ini di lakukan di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki jumlah 

petani yang banyak mengusahakan pola tanam padi-jagung dan padi-kacang 

hijau. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2009 di 

Kecamatan Jati Agung  Kabupaten Lampung Selatan.  

 

 Petani responden diambil secara acak sederhana (simple random sampling) 

sebanyak 70 petani  dari jumlah populasi petani padi dan jagung seluruhnya 

sebanyak 805 petani padi dan jagung yang mengusahakan dengan rotasi 

tanam. Kemudian sampel tersebut dibagi secara proporsional yaitu 40 orang 

dari petani yang menanam pola tanam padi-jagung  dan 30 orang petani yang 

menanam dengan pola tanam padi-kacang hijau. Pengambilan sampel tersebut 

mengacu pada Sugiarto (2003) dengan perhitungan sebagai berikut: 

  n  = 
222

22

SZND

SNZ


 

  n  =  


 05,0)96,1()05,0(805

05,0)96,1(805
22

2

xx

xx

70  responden 

 

  Keterangan: 

n  = jumlah sampel 

N   = jumlah anggota dalam populasi (805) 

Z  = tingkat kepercayaan (1,96) 

 2S   = varian sampel (5%) 

D  = derajat penyimpangan (5%) 
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Untuk pembagian sampel secara proposional digunakan perhitungan sebagai 

berikut: 

ni = Ni x n 

       N 

 

Keterangan: 

 

ni  = jumlah sampel wilayah i 

Ni  = jumlah anggota populasi wilayah i 

N = jumlah anggota dalam populasi 

n  = jumlah sampel keseluruhan 

 

 

 

 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1987) dalam Purnasihar (2008), jumlah 

sampel minimum yang dapat diambil adalah 5-10% dari satuan-satuan 

elementer (elementery unit) dari populasi, sehingga jumlah sampel yang dapat 

diambil berjumlah 70 petani. Proporsi responden pada masing-masing pola 

tanam disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Proporsi responden pada masing-masing pola tanam  

 

 

 

 

C.  Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

  

Penelitian ini dilakukan dengan metode survai, yaitu penelitian yang 

mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner. Data yang 

digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi (luas 

lahan, jumlah tenaga kerja, jumlah benih, jumlah pupuk) diperoleh dengan 

wawancara langsung dengan petani, menggunakan kuisioner yang telah 

disiapkan, sedangkan data sekunder dari literatur atau instansi-instansi yang 

terkait dengan penelitian. 

 

POPULASI 

N= 805 petani 

N=460 

Pola Tanam 

Padi-Jagung 

n=40 

N=345 

Pola Tanam 

Padi-Kacang hijau 

n=30 

SAMPEL 

n= 70 petani 
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D. Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan secara deskriptif kualitatif 

dan deskriptif  kuantitatif.  Hipotesis pertama dihitung dengan menggunakan 

metode tabulasi data penerimaan dan pengeluaran dari usahatani padi, jagung 

dan kacang hijau nilai yang digunakan adalah nilai rata-rata dari responden. 

1. Analisis Pendapatan usahatani  

 

Besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usahatani 

tergantung dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya seperti luas 

lahan, tingkat produksi, identitas pengusaha, pertanaman, dan efisiensi 

penggunaan tenaga kerja (Hernanto, 1994).  

 

Menurut Gustiyana (2003), pendapatan dibedakan menjadi dua yaitu 

pendapatan usahatani dan pendapatan rumah tangga. Pendapatan 

merupakan pengurangan dari penerimaan dengan biaya total. Pendapatan 

rumah tangga yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahatani 

ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan di luar usahatani. 

Pendapatan usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor (output) dan 

biaya produksi (input) yang dihitung pada per bulan, per tahun, per musim 

tanam. Sedangkan pendapatan luar usahatani adalah pendapatan yang 

diperoleh sebagai akibat melakukan kegiatan di luar usahatani seperti 

berdagang dan mengojek. 
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Untuk menjawab hipotesis pertama, dapat dihitung secara matematis yaitu 

menghitung analisis pendapatan usahatani dengan  menggunakan 

persamaan (Soekartawi, 1995) adalah sebagai berikut : 

   





n

i

BTTPxiXiYpy
1

.  

Keterangan : 

π  = Pendapatan/keuntungan 

Py  = harga hasil produksi (Rp) 

Y  = hasil produksi (kg) 

Pxi  = harga faktor-faktor produksi (Rp) 

Xi  = faktor-faktor produksi 

i    = macam faktor produksi i= 1,2,3,dst 

BTT  = Biaya Tetap Total (Rp) 

 

 

 

 

Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

usahatani dalam satu kali produksi. Menurut Hernanto (1991) biaya dapat 

dikategorikan menjadi: (1) biaya tetap merupakan biaya yang 

penggunaannya tidak habis dalam satu masa produksi, (2) biaya variabel 

merupakan biaya yang besar kecilnya sangat tergantung pada skala 

produksi, (3) biaya tunai merupakan biaya yang dikeluarkan secara tunai 

untuk proses produksi, dan (4) biaya yang diperhitungkan merupakan 

biaya yang ikut diperhitungkan dalam perhitungan tingkat keuntungan, 

tetapi pada kenyataannya tidak dikeluarkan secara tunai oleh petani.  
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Untuk mengetahui suatu usahatani menguntungkan atau tidak secara 

ekonomi dapat dianalisis dengan menggunakan nisbah atau perbandingan 

antara penerimaan dan biaya (R/C). Secara matematis dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

R/C   =  PT/BT 

 

Keterangan: 

R/C  = Nisbah antara penerimaan dengan biaya 

PT    = Penerimaan total 

BT    = Biaya total yang dikeluarkan petani 

 

 

Kriteria penilaiannya pada analisis ini adalah: 

a) Jika R/C > 1, maka usahatani tersebut menguntungkan karena 

penerimaan lebih besar dari pada biaya total yang dikeluarkan. 

b) Jika R/C = 1, maka usahatani tersebut berada pada titik impas (break 

even point), yaitu keadaan dimana penerimaan sama dengan biaya total 

yang dikeluarkan.  

c) Jika R/C < 1, maka usahatani tersebut tidak menguntungkan (rugi) 

karena penerimaan lebih kecil dari pada biaya total yang dikeluarkan. 

 

2. Uji Beda Pendapatan 

 

Untuk menguji apakah semua variabel independen (X) berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y) digunakan uji-t sebagai berikut: 

  t – hitung = bi  

           Sbi 

   

  t – tabel   = tα/2(n-k) 
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 Keterangan: 

 

 bi      = parameter regresi ke-i 

Sbi    = Kesalahan baku parameter regresi ke-i 

 

  

  Ho : bi = 0 

  Hi : bi ≠ 0 

 

  

Kriteria pengujian adalah: 

Ho ditolak apabila t-hitung > t-tabel, berarti ada pengaruh antara 

independen dengan variabel dependen. 

Hi ditolak apabila t-hitung < t-tabel, berarti tidak ada pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

 

 

 

 


