
1. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian mengenai risiko produksi bunga potong krisan dilakukan di Kecamatan 

Bandungan Kabupaten Semarang. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan  sentra  produksi  

bunga krisan dan memiliki luas panen yang paling besar di kabupaten Semarang, dapat dilihat 

dari Tabel 1.1, Pengambilan data  dilakukan  pada bulan Oktober 2016. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif (descriptive research) yaitu mengeksplorasi dan 

klarifikasi mengenai suatu fenomena yang ada melalui pendeskripsian sejumlah variabel yang  

berkenaan  dengan  masalah  dan  unit  yang sedang  diteliti. Dalam penelitian deskriptif  ini,  

tidak  dilakukan  pengujian  hipotesa melainkan hanya mengolah dan  menganalisa  data  

menggunakan  pengolah  statistik yang bersifat deskriptif (statistic descriptive) (Faisal, 

2007).  

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi atau  pengamatan, 

wawancara langsung menggunakan kuisioner, serta membaca dan melakukan  pencatatan  

semua  data  yang dibutuhkan  dalam penelitian. 

Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  data  primer dan  data sekunder.  Data  

primer  diperoleh  melalui  wawancara dengan  petani  bunga krisan  lokasi  penelitian. Data 

sekunder diperoleh dari buku, internet, BPS dan penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan penelitian ini.  

 

3.4.  Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling yang artinya setiap 

popilasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih dengan menggunakan perhitungan 

sistematik (Sugiyono. 2011). Jumlah populasi petani bunga krisan di Dusun Jurang, Desa 

Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang sebanyak 78 petani dan diambil 

sampel sebanyak 44 petani yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Kriyantono, 

2008), dengan tingkat presisi 10%, sebagai berikut  

……………………………………...................................................(1) 

Keterangan: 



 n  = ukuran sampel 

N = jumlah populasi 

e  = tingkat presisi 

 

Perhitungan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin 

 = 43,8 dibulatkan menjadi 44 petani 

Berdasarkan perhitungan tersebut,  maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 44 petani. 

 

3.5. Metode Analisis  

Analisis kualitatif dilakukan melalui pendekatan deskriptif. Analisis ini digunakan 

untuk mengetahui keadaan umum lokasi penelitian, faktor penyebab risiko produksi di  lokasi  

penelitian, dan  alternatif  strategi  untuk  mengurangi risiko  produksi.  Sedangkan  analisis 

kuantitatif  dilakukan  melalui  analisis besarnya risiko  yang  meliputi  variance,  standard  

deviation, dan coefficient variation. 

Pengukuran peluang diperoleh dari 10 kali produksi tanam yang diukur dari besarnya 

luas lahan setiap petani dan hasil yang didapat dalam 10 kali produksi tersebut. Asumsi ini 

digunakan karena dalam 10 kali produksi setiap petani memiliki perbedaan produktivitas 

yang beragam.  

Nilai  harapan  adalah  jumlah  dari  nilai  – nilai  yang  diharapkan   terjadi 

berdasarkan peluang masing – masing dari suatu kejadian pada tiga kondisi: tertinggi, normal 

dan terendah. Nilai harapan merupakan besaran perolehan yang diperkirakan atau diharapkan 

akan didapatkan kembali dalam melakukan kegiatan produksi. Nilai ini dapat digunakan 

sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan  kegiatan usaha.  

Pengukuran dilakukan dengan melihat peluang yang terjadi dan produktivitas yang 

dihasilkan dengan mengukur tertinggi, normal dan terendah. Peluang terletak antara angka 0-

1 dan produktivitas dilihat dari jumlah tangkai yang dihasilkan per meter². Pengukuran nilai 

peluang diperoleh dari  frekuensi  kejadian dibagi dengan periode waktu selama kegiatan 

berlangsung ( 10 kali ), secara sistematis  dapat ditulis:  

p = f/T………………………………………………………………......................... (2) 

Keterangan:  

f = frekuensi  kejadian  

T = periode waktu produksi  

 



Nilai harapan (expected return) adalah jumlah dari nilai – nilai yang diharapkan dari 

suatu  kejadian. Nilai harapan merupakan besaran perolehan yang diperkirakan atau 

diharapkan akan didapatkan kembali dalam melakukan kegiatan usaha. Nilai ini dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan kegiatan 

usaha. Rumus expected return sebagai  berikut  : 

………………………………………………………….............(3) 

Keterangan :  

E     = Expected return  

= Peluang  suatu kejadian  

= Return  ( Produksi ) 

 

Penilaian  risiko  dilakukan  dengan  mengukur  nilai  penyimpangan  yang terjadi.  

Menurut  Elton  dan  Gruber  (1995),  terdapat  beberapa  ukuran  risiko diantaranya sebagai 

berikut:  

a.  Variance 

Pengukuran  variance dari  return merupakan penjumlahan selisih kuadrat dari return 

dan  expected  return yang  kemudian  dikalikan  dengan  peluang  dari setiap kejadian. Nilai 

variance dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut: 

 

………………………………………………………..(4) 

 

Keterangan:   

σι2   = Variance dari return 

Pij        = Peluang dari suatu kejadian (tertinggi, normal,  terendah) 

Rij  = Return 

Ři    = Expected return 

 

Dari nilai variance dapat menunjukkan bahwa semakin kecil nilai variance maka 

semakin kecil penyimpangannya sehingga semakin kecil risiko yang dihadapi dalam 

melakukan kegiatan usaha tersebut. 

b. Standard Deviation  

Standard  deviation dapat  diukur  dengan  mengkuadratkan  nilai  variance. Risiko  

dalam  penelitian  ini  berarti  besarnya  fluktuasi  keuntungan,  sehingga semakin kecil nilai  

standard deviation maka semakin rendah risiko yang dihadapi   dalam kegiatan usaha . 

Rumus standard deviation adalah sebagai berikut :  

σι = √ σι2 ……………………………………………………………………..        (5) 

Keterangan :  



σι2 = Variance  

σι  = Standard deviation 

 

c.  Coefficient Variation  

Coefficient variation diukur dari rasio standard deviation dengan return yang 

diharapkan (expected return). Semakin kecil nilai coefficient variation maka akan semakin 

rendah risiko yang dihadapi. 

...…………………………………………………….....................(6) 

Keterangan :   

CV  = Coefficient variation 

σι = Standard deviation 

Ři = Expected return 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


