
BAB III. 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan waktu pelaksanaan  

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari-Juli 2017, 

dengan tempat penelitian di Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. 

Pemilihan Desa Bebengan sebagai tempat penelitian dilakukan dengan sengaja 

(purposive) karena pedagang berdomisili di daerah tersebut dan juga merupakan 

tempat berdagang beras.  

 

3.2. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini 

bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat berdasarkan 

pengamatan fakta yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu 

(Narbuko dan Achmadi, 1997).  

 

3.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan partisipan dalam 

penelitian. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari pedagang beras UD Hasil Bumi 

Boja dan penebas yang menyalurkan barang dari petani ke pedagang tersebut. 

Pedagang beras UD Hasil Bumi Boja merupakan pedagang dari penebas dan 

petani. Dari tahun 1970 sudah mulai berdagang yang bermula dari komoditas 

beras, hingga sampai sekarang merambah komoditas yang lain seperti jagung, 

kopi, cengkeh, kapulaga, kemukus, merica, arang, dan komoditas lainnya. 

Sedangkan penebas merupakan orang yang menjembatani antara pedagang 

dengan petani. Penebas ini pun juga tidak hanya memperdagangkan gabah yang 

nantinya diolah menjadi beras, tapi juga komoditas lain seperti jagung dan kopi.  

  



3.4. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan keadaan dari pihak, benda ataupun variabel 

yang menjadi sasaran penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah jenis risiko 

dan  pada sistem perdagangan beras di UD Hasil Bumi Boja yang dapat dijelaskan 

melalui tabel berikut: 

Tabel 1. Objek Penelitian 

Variabel Definisi Hal yang diamati 

Risiko input Risiko yang terjadi pada saat 

proses produksi. 

Kesesuaian standar kualitas 

dan kuantitas gabah. 

Risiko 

permintaan 

pasar 

Risiko yang terjadi jika 

permintaan pasar tidak sesuai 

dengan stok beras yang 

dihasilkan. 

Kesesuaian jumlah stok beras 

dengan permintaan pasar. 

Risiko sumber 

daya manusia 

Risiko yang terjadi akibat 

ketidaktelitian sumber daya 

manusia dalam mengerjakan 

jobdesk. 

Ketelitian karyawan dalam 

melakukan jobdesk dan 

kelangsungan produksi. 

Risiko sosial Risiko yang terjadi karena 

adanya penyimpangan yang 

dapat menyebabkan kerugian 

bagi perusahaan. 

Tindakan karyawan yang 

menyimpang. 

Risiko 

teknologi dan 

bangunan  

Risiko yang muncul dengan 

pemakaian alat dan mesin serta 

kelayakan bangunan yang 

digunakan. 

Kelayakan alat, mesin dan 

bangunan.  

 

Risiko 

kerjasama 

Risiko yang terjadi dengan mitra 

bisnis yang dapat merugikan 

perusahaan meliputi konsumen, 

penebas dan petani. 

Ketepatan perjanjian jatuh 

tempo dengan realisasi 

pembayaran dan kesesuaian 

perjanjian  permintaan.  

Risiko alam  Risiko yang tidak dapat 

diprediksi serta sulit 

dikendalikan. 

Kesigapan terhadap cuaca. 

 

 



3.5. Teknik Penentuan Partisipan 

Teknik penentuan partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik purposive (dengan sengaja), karena tidak semua penebas memiliki 

hubungan patron client dengan pedagang. Sehingga partisipan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pedagang dan penebas, yang memiliki hubungan 

dalam perdagangan beras.  

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data  

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data 

primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan 

observasi pada sistem perdagangan beras di UD Hasil Bumi Boja dan wawancara 

kepada penebas dan pedagang pengumpul. Teknik pengumpulan data sekunder  

diperoleh melalui buku - buku penunjang penelitian, jurnal, juga data yang 

diperoleh dari internet. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2010) teknik analisis data merupakan proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan 

data  kedalam  kategori, menjabarkan  kedalam  unit-unit,  melakukan  sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih  mana  yang penting  dan yang akan  dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan antara lain 

dengan menelaah data yang didapat melalui observasi dan wawancara serta 

dokumen penunjang lainnya. Setelah menelaah data, kemudian dilakukan reduksi 

data guna memusatkan dan menyederhanakan data yang telah diperoleh. Pada 

tahap akhir analisis data dilakukan dengan melakukan uji keabsahan data. 

 

3.8. Uji Keabsahan Data 

            Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui uji kredibilitas 

data yaitu dengan perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Perpanjangan 

pengamatan dilakukan untuk membentuk hubungan keakraban dan membangun 



kepercayaan dengan narasumber yaitu penebas dan pedagang supaya informasi 

yang diberikan lebih akurat. Kemudian triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

data dilakukan dengan pengecekan data dari berbagai sumber, (Sugiono, 2012). 

 


