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3. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 September – 12 Desember 2012 

berlokasi di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa 

Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan di 

lokasi tersebut terdapat perusahaan-perusahaan yang mengusahakan sayuran organik. 

 

3.2. Jenis dan Metode 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 Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui catatan kegiatan usahatani, observasi, wawacara langsung 

menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

CV. Kebun Citra Sehat Organik. Data sekunder diperoleh dari catatan kegiatan 

usahatani yang berkaitan dengan permintaan dan harga sayuran organik. 

 

3.4. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. CV. Kebun Citra Sehat Organik dipilih sebagai sampel penelitian karena 

merupakan salah satu perusahaan usahatani sayuran organik yang sudah beroperasi 

selama 3 tahun.  

 

3.5. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kuantitatif. Data dianalisis dengan software 

Microsoft Excel 2007, yaitu berupa analisis penerimaan, biaya produksi, pendapatan, 

nilai R/C ratio, nilai BEP harga, kontribusi tiap komoditas sayuran terhadap 
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pendapatan, serta estimasi trend harga produk dan permintaan. Dalam pengujian 

kestabilan harga tiap komoditas sayuran, digunakan koefisien variasi. Menurut 

Rachman (2005), penggunaan analisis statistik sederhana seperti koefisien variasi dari 

data harga komoditas secara deret waktu banyak digunakan untuk mengetahui 

stabilitas harga. Dalam hal ini semakin kecil nilai koefisien variasi dari data harga 

dapat diinterpretasikan bahwa harga relatif stabil atau memiliki fluktuasi yang rendah. 

Tabel 3.1. Interpretasi Analisis Data  

Analisis Data Keterangan 

Penerimaan = Y  x Py Y : jumlah produksi (kg/ha/MT) 

Py : harga per satuan (Rp/kg) 

Biaya Produksi = VC + FC 

 

VC: biaya variabel (Rp/ha/MT) 

FC: biaya tetap (Rp/ha/MT) 

Penyusutan  

Dalam memperhitungkan biaya tetap berupa 

biaya penyusutan, metode yang digunakan 

adalah metode garis lurus (straight line), dengan 

rumus (Mardiyanto, 2009): 

Penyusutan =   x Harga Perolehan 

Satuan biaya penyusutan : Rp/tahun 

Satuan umur ekonomis    : tahun 

Satuan harga perolehan   : Rp 

R/C Ratio = Revenue/Cost 
Revenue: Total Pendapatan (Rp/ha/MT) 

Cost : Total biaya (Rp/ha/MT) 

Nilai BEP Harga 

Adapun rumus untuk menganalisis BEP harga 

suatu produk adalah (Warisno et al., 2010b): 

 

Satuan total biaya: Rp 

Satuan total produksi: kilogram 

Satuan nilai BEP harga: Rp 

  

Kestabilan Harga Produk 

Alat analisis yang digunakan dalam mengukur 

kestabilan harga sayuran organik yaitu koefisien 

variasi, dengan rumus (Nawari, 2010) 

 , dengan kategori: 

Sangat Tinggi: 7,005% - 9,995% 

Tinggi: 10,005% - 12,995% 

Sedang: 13,005% -15,995% 

Rendah: 16,005% - 18,995% 

Sangat Rendah: 19,005% - 21,995% 

CV : Coeficient Variation (Koefisien 

Variasi) 

s  : nilai Simpangan Baku  

 : nilai rata-rata  

Semakin kecil nilai koefisien variasi, 

maka harga semakin stabil. Semakin 

stabil harga, maka keberlanjutan 

usahatani semakin tinggi. 

Kontribusi Sayuran Organik Terhadap 

Pendapatan 

Kategori kontribusi pendapatan terdiri dari: 

Sangat Tinggi: 93,005% – 120,995% 

Tinggi: 65,005% – 92,995% 

Rendah: 37,005% – 64,995% 

Sangat Rendah: 9,005 – 36,995% 

Semakin tinggi kontribusi pendapatan 

yang diberikan, maka keberlanjutan 

usahatani semakin tinggi. 

 


