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III. METODE PENELITIAN 

3.1.  Tempat dan Waktu Pelaksanaan  

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2016, 

dengan tempat penelitian di Dusun Selo Ngisor, Desa Batur, Kecamatan Getasan, 

Kabupaten Semarang. Pemilihan Desa Batur sebagai tempat penelitian dilakukan 

dengan sengaja (Purposive) karena Desa Batur terdapat kelompok tani yaitu 

kelompok Tranggulasi yang membudidayakan sayuran organik di wilayah Jawa 

Tengah dan memiliki prospek yang sangat bagus. 

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). 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Metode survey 

merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan  

terstruktur, yang kemudian seluruh jawaban akan dicatat, diolah dan dianalisis 

(Prasetyo et al., 2008).  

3.3.  Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan di Dusun Selo Ngisor, Desa 

Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, dengan menggunakan teknik 

Sampling jenuh/sensus. Sampling jenuh/sensus merupakan teknik pengambilan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2009). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani anggota kelompok tani 

Tranggulasi Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang yang 

berjumlah 30 petani. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data  

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data primer 

dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer menggunakan metode survei 

melalui wawancara dengan panduan kuisioner diperoleh  melalui catatan kegiatan  

usahatani, observasi, wawacara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

kelompok tani Tranggulasi. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui 

buku-buku penunjang penelitian, jurnal, internet dan instansi atau lembaga terkait. 

3.5. Definisi dan Pengukuran Variabel  

Definisi Operasional dan pengukuran variabel penelitian ditampilkan pada 

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Definisi Variabel 

No Variabel Definisi Operasional 
Pengukuran 

Variabel 

Skala 

Pengukuran 

1. Risiko produksi 

berdasarkan 

produktivitas 

Peluang kejadian tertentu yang 

menimbulkan konsekuensi tidak 

menguntungkan (Kerugian) pada 

proses produksi dilihat dari nilai 

koefisien variasi produktivitas  

a.Variance 

produktivitas 

b.Standard deviation 

produktivitas 

c.coefficient variation 

produktivitas 

 

Rasio 

2. Risiko produksi 

berdasarkan 

pendapatan 

usahatani  

Peluang kejadian tertentu yang 

menimbulkan konsekuensi tidak 

menguntungkan (Kerugian) pada 

proses produksi dilihat dari nilai 

koefisien variasi pendapatan 

usahatani   

a.Variance pendapatan  

b.Standard deviation 

pendapatan 

c.coefficient variation 

pendapatan 

Rasio  

3. Produktivitas Hubungan antara jumlah 

produksi yang dihasilkan dengan 

luas lahan. 

Jumlah produksi/luas 

lahan  

Rasio  

4. Pendapatan Pendapatan adalah selisih antara 

penerimaan total dengan biaya 

total tunai 

I = TR –TC 

I = Pendapatan 

TR = Penerimaan total 

(TR = P x Q) 

TC= Biaya Total Tunai 

(TC=Biaya pupuk + 

benih+mulsa+insektisi

da+PPC+tenaga kerja 

luar) 

Rasio  
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3.6.  Analisis Data  

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari analisis kualitatif 

dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui pendekatan 

deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum  kelompok 

tani Tranggulasi, proses produksi, dan pengelolaan risiko yang diterapkan  

kelompok tani Tranggulasi. Analisis  kuantitatif terdiri dari analisis risiko dan 

analisis statistik deskriptif. Analisis risiko terdiri dari analisis pendapatan, dan 

analisis risiko produksi.  

3.6.1. Analisis Risiko pada kegiatan spesialisai 

Peluang dari suatu kejadian pada kegiatan usaha dapat diukur berdasarkan 

pada pengalaman yang telah dialami pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan 

usaha sayuran organik. Total peluang dari beberapa kejadian berjumlah satu. 

Pengukuran peluang (P) diperoleh dari frekuensi kejadian pada setiap kondisi 

yang dibagi dengan periode waktu selama kegiatan berlangsung. Secara sistematis 

dapat dituliskan: 

P = f / T 

Keterangan:  

f  = Frekuensi kejadian (Kondisi tertinggi, normal, terendah) 

T  = Periode waktu proses produksi 

Penyelesaian pengambilan keputusan yang mengandung risiko dapat 

dilakukan dengan  menggunakan  expected return. Expected return adalah  jumlah  

dari nilai-nilai yang diharapkan terjadi dari peluang masing-masing dari suatu 

kejadian. Rumus expected return dituliskan sebagai berikut :  

 

Pi menunjukkan nilai peluang dari suatu kejadian di masing-masing kondisi. Nilai 

peluang dihitung dengan cara yaitu satu dibagi dengan total periode waktu proses 

produksi, sehingga nilai expected return-nya merupakan nilai rata-rata dari total 

nilai produktivitas atau pendapatan tersebut. 

Dimana :  

E (Ri)    = Expected return 

Ri    = Return (Produktivitas dan Pendapatan)  
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Pi   = Peluang dari suatu kejadian 1,2,3,... (1= Kondisi tertinggi, 2=   

Kondisi Normal, 3= Kondisi Terendah) 

n    = Jumlah kejadian  

i    = Kejadian (1,2,3..., 10)  

j    = Usaha  Sayuran  Organik  (1  =  Cabai,  2  =  Brokoli, 3 = Lobak) 

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: 

 

Dimana:   

σι2   = Variance dari return 

Pij        = Peluang dari suatu kejadian 1,2,3,... (1= Kondisi tertinggi, 2=   

Kondisi Normal, 3= Kondisi 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 :  
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σι = √ σι2 

Dimana:  

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. 

 

 

Dimana:  

CV  = Coefficient variation 

σι = Standard deviation 

Ři = Expected return 

3.6.2. Analisis pada kegiatan diversifikasi 

Kegiatan usaha diversifikasi juga tidak terlepas dari risiko usaha seperti  

halnya kegiatan usaha spesialisasi. Risiko yang terdapat dalam kegiatan 

diversifikasi dinamakan risiko portofolio. Untuk mengukur risiko portofolio dapat 

dilakukan dengan menghitung standart deviasi dan, coefficient variation 

gabungan dari beberapa kegiatan usaha atau aset. Diversifikasi yang dilakukan 

adalah dalam melakukan pola tanam secara tumpangsari. Komoditas yang 

dianalisis dalam kegiatan diversifikasi adalah kombinasi cabai, brokoli dan lobak.  

Fraction portofolio atau bobot komoditi yang diperoleh pada masing-masing 

komoditi ditentukan dari perbandingan luas lahan komoditi dengan total luas  

lahan yang diusahakan pada kegiatan portofolio tersebut. Total bobot dari 

beberapa kegiatan portofolio berjumlah satu. Cara menghitung bobot portofolio 

pada kombinasi dua komoditi sebagai berikut: 

W2(i)  = Luas lahan (i) / Luas lahan (i) + Luas lahan (j) 

W2(j)  = Luas lahan (j) / Luas lahan (i)   + Luas lahan (j) 
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Keterangan:  

W2(i)  = Bobot Portofolio kombinasi dua komoditi 1 

W 2(j)  =  Bobot Portofolio kombinasi dua komoditi 2  

i    = Komoditi Sayuran 1 

j   = Komoditi Sayuran 2 

Cara menghitung bobot portofolio pada kombinasi tiga komoditi sebagai berikut:  

W3(i)   = Luas lahan (i) / Luas lahan (i) + Luas lahan (j) + Luas lahan (k) 

W3(j)  = Luas lahan (j) / Luas lahan (i) + Luas lahan (j) + Luas lahan (k) 

W3(k)  = Luas lahan (k) / Luas lahan (i) + Luas lahan (j) + Luas lahan (k) 

Keterangan:  

W3(i)  = Bobot Portofolio Kombinasi Tiga Komoditi i  

W3(j)  = Bobot Portofolio Kombinasi Tiga Komoditi j  

W3(k)  = Bobot Portofolio Kombinasi Tiga Komoditi k  

i  = Komoditi Sayuran 1 

j   = Komoditi Sayuran 2 

k     = Komoditi Sayuran 3 

Setelah fraction portofolio atau bobot pada tiap kombinasi komoditi 

diperoleh, dilakukan perhitungan expected return portofolio tiap kombinasi 

komoditi dengan cara sebagai berikut:  

Cara menghitung expected return portofolio kombinasi dua komoditi sebagai 

berikut:  

E(Rp)2 = [E(Ri) x W1(i)] + [E(Rj) x W2(j)] 

Keterangan:  

E(Rp)2  = Expected Return Portofolio kombinasi dua komoditi  

E(Ri)   = Expected Return komoditi 1 

E(Rj)   = Expected Return komoditi 2 

W1(i)   = Bobot Portofolio kombinasi dua komoditi 1 

W2(j)   =  Bobot Portofolio kombinasi dua komoditi 2 
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Cara menghitung expected return portofolio kombinasi tiga komoditi sebagai  

berikut: 

E(Rp)3= [E(Ri) x W1(i)] + [E(Rj) x W2(j)] + [E(Rk) x W3(k)] 

Keterangan:  

E(Rp)3 = Expected Return Portofolio kombinasi tiga komoditi  

E(Ri)   = Expected Return komoditi 1  

E(Rj)   = Expected Return komoditi 2  

E(Rk)   = Expected Return komoditi 3  

W3(i)   = Bobot Portofolio kombinasi tiga komoditi 1 

W3(j)   = Bobot Portofolio kombinasi tiga komoditi 2 

W3(k)  = Bobot Portofolio kombinasi tiga komoditi 3 

Selanjutnya, setelah expected return portofolio tiga kombinasi komoditi 

diperoleh, dilakukan perhitungan variance portofolionya dengan memasukkan 

bobot portofolio kedalam rumus. Jika diversifikasi dilakukan pada kombinasi dua 

komoditi, maka rumus variance gabungan dituliskan sebagai berikut (Elton dan 

Gruber, 1995) 

σp2 = W2(i)2 σi2 + W2(j)2 σj2 + 2 W1(i) W2(j) ρijσi σj 

Keterangan:  

W2(i)   = Bobot Portofolio kombinasi dua komoditi 1  

W2(j)   =  Bobot Portofolio kombinasi dua komoditi 2  

σi       = Variance dua komoditi 1 

σj       = Variance dua komoditi 2 

ρij      = Nilai koefisien korelasi diantara aset 1 dan 2 

Jika diversifikasi dilakukan pada kombinasi tiga komoditi, maka rumus  

variance  gabungan dituliskan sebagai berikut (Diether, 2009): 

σp2 = W3(i)2 σi2 + W3(j)2 σj2 + W3(k)2 σk2 + 2 W3(i) W2(j) ρijσi σj+ 2 W3(i) 

W3(k) ρikσi σk+ 2 W3(j) W3(k) ρjkσj σk 
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Keterangan:  

W3(i)   = Bobot Portofolio kombinasi komoditi 1  

W3(j)   = Bobot Portofolio komoditi komoditi 2  

W3(k)  = Bobot Portofolio komoditi komoditi 3  

σi          = Variance tiga komoditi 1 

σj   = Variance tiga komoditi 2  

σk  = Variance tiga komoditi 3 

ρij   = Nilai koefisien korelasi diantara aset i dan j  

ρik     = Nilai koefisien korelasi diantara aset i dan k  

ρjk     = Nilai koefisien korelasi diantara aset j dan k 

Tahap selanjutnya sama dengan perhitungan risiko pada kegiatan spesialisasi, 

yaitu dengan mencari nilai standard deviation dari hasil pengakaran variance 

portofolio dan mencari nilai coefficient variation dengan cara membagi nilai  

standard  deviation dengan  expected  return portofolio masing-masing kombinasi 

komoditi. 

3.6.3. Analisis Statistik Deskriptif  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan statistik terapan yaitu statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang menitik beratkan 

pada pengumpulan data, penyajian, pengolahan, serta peringkasan data yang mana 

aktivitas ini tidak berlanjut pada penarikan kesimpulan. Melalui statistik 

deskriptif, penyusunan data dalam daftar atau tabel dan visualisasi dalam bentuk 

diagram atau grafik dilakukan. Selain itu, pengolahan data serta interpretasi 

terhadapnya mungkin saja dilaksanakan, dengan catatan bahwa kegiatan itu tidak 

sampai pada penarikan kesimpulan yang berlaku umum (Purbayu, 2007). 




