
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Pemikiran 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Kerangka Pemikiran 

Penelitian yang dilakukan adalah mengenai usahatani padi semi organik dan 

usahatani padi non organik di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Data yang 

dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer meliputi produksi 

padi semi organik dan non organik, faktor-faktor produksi (jenis, jumlah, dan harga 

lahan, pupuk, pestisida, tenaga kerja). Data sekunder meliputi luas lahan pertanian 
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padi semi organik dan non organik Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, jumlah 

kelompok tani dan jumlah anggotanya pada usahatani padi semi organik dan non 

organik. Setelah seluruh data terkumpul, data ditabulasikan terlebih dahulu ke 

dalam microsoft excel, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif, 

analisis compare means dengan uji independent sample t-test. Hasil analisis akan 

dibahas menggunakan data primer, data sekunder, dan pustaka yang mendukung. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan akan ditarik kesimpulan perbedaan komponen 

dan kuantitas faktor – faktor produksi yang digunakan antara usahatani padi semi 

organik dan usahatani padi non organik melalui analisis deskriptif. Perbedaan 

variabel biaya produksi, produksi, penerimaan dan pendapatan antara usahatani 

padi semi organik dan usahatani padi non organik melalui analisis uji beda 

independent sample t-test. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah metode 

survei dan sensus, yaitu dengan mengambil beberapa sampel dari populasi. Survei 

yang dilakukan kepada semua populasi dinamakan penelitian sensus, sedangkan 

jika pengumpulan data hanya dilakukan pada sebagian dari populasi disebut sebagai 

survei sampel. Metode penelitian survey diterapkan pada responden petani padi non 

organik karena jumlah petani padi non organik yang banyak, sedangkan metode 

penelitian sensus diterapkan pada responden petani padi semi organik karena 

jumlah petani padi semi organik yang sedikit.   

  



3.3 Metode Penentuan Lokasi dan Sampel 

Penentuan lokasi penelitian dengan cara purposive berdasarkan pada 

kriteria tertentu, yaitu Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus dimana lokasi 

tersebut merupakan pusat pertanian padi baik organik maupun non organik di 

Kabupaten Kudus (BPS, 2016). Kecamatan Undaan dipilih sebagai objek 

penelitian karena memiliki lahan sawah padi terluas di Kabupaten Kudus dengan 

luas lahan 8.287 Ha dari total luas lahan sawah padi di Kabupaten Kudus sebesar 

21.204 Ha (BPS, 2015).  

Pengambilan sampel pada usahatani padi non organik ditentukan dengan 

metode probabilitas (metode simple random sampling) yaitu teknik pengambilan 

sampel dengan memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada seluruh 

anggota populasi untuk menjadi  sampel, sedangkan pengambilan sampel pada 

usahatani padi semi organik ditentukan dengan metode sensus yaitu pengambilan 

data atau informasi yang dilakukan kepada semua populasi. Pengambilan sampel 

pada responden petani padi semi organik sebanyak 15 orang dan responden petani 

padi non organik sebanyak 41 orang 10% dari populasi petani padi non organik 

yaitu 410 orang. Total sampel adalah 56 orang responden. Lokasi pengambilan 

sampel responden petani padi semi organik terdapat pada 3 desa yaitu Desa 

Kalirejo, Desa Karangrowo, Desa Larikrejo, sedangkan sampel responden petani 

padi non organik terdapat pada 4 desa yaitu Desa Ngemplak, Desa Undaan Kidul, 

Desa Undaan Tengah, dan Desa Undaan Lor. Penentuan desa tersebut berdasarkan 

data luas lahan yang cukup luas dibandingkan dengan desa lainnya yang berada di 



Kecamatan Undaan, data tersebut diberikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan 

Kabupaten Kudus dan Badan Penyuluh Pertanian Kabupaten Kudus. 

 

3.4 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan mulai tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 31 

Januari 2017 pada usahatani padi semi organik dan non organik di Kecamatan 

Undaan, Kabupaten Kudus. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan berupa data primer yang meliputi data jumlah 

produksi padi; jenis, jumlah, dan harga benih; jenis, jumlah, dan harga pupuk; jenis, 

jumlah, dan harga pestisida yang digunakan; jenis, jumlah, dan harga peralatan 

yang digunakan untuk keperluan usahatani, harga jual gabah kering panen 

(GKP)/kw; dan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Data tersebut diperoleh 

dengan wawancara secara langsung pada responden dengan bantuan kuesioner. 

Data sekunder diperoleh dari instansi – instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik 

(BPS), Badan Penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan. Data yang diambil 

meliputi data luas lahan padi semi organik dan non organik di Kecamatan Undaan, 

jumlah kelompok tani dan jumlah anggota setiap kelompok tani padi semi organik 

dan non organik. 

  



3.6 Metode Analisis Data 

Data yang terkumpul melalui kuisioner ditabulasikan terlebih dahulu ke 

dalam Microsoft Excel, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dan 

kuantitatif menggunakan alat analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Uji normalitas data merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

data empirik yang didapatkan dari lapangan itu sesuai dengan distribusi teoritik 

tertentu, dengan kata lain apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Berdasarkan 

beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka (n > 30), maka 

sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel 

besar (Algifari, 2000). Data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya 

untuk memberikan kepastian digunakan uji statistik normalitas, karena belum tentu 

data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya 

data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal, untuk 

itu perlu suatu pembuktian. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan 

diantaranya Chi-Square, Kolmogorov Smirnov, Lilliefors, Shapiro Wilk (Gozhali, 

2005). 

Analisis independent sample t-test merupakan salah satu bagian dari 

statistik inferensial parametrik (uji beda) yang digunakan untuk  melakukan analisis 

terhadap data atau sampel yang tidak saling berhubungan (Algifari, 2000). Syarat-

syarat yang dilakukan sebelum melakukan uji beda dengan analisis one sample t-



test adalah data yang diuji harus data kuantitatif, data harus berdistribusi normal, 

dan data harus sejenis atau homogen (Siregar, 2005). 

Tujuan 1 untuk mengetahui komponen, jenis-jenis komponen, dan kuantitas 

faktor– faktor produksi pada usahatani padi semi organik dan padi non organik 

dilakukan dengan analisis deskriptif, yaitu dengan membahas jenis dan jumlah 

faktor-faktor produksi yang digunakan pada usahatani padi semi organik maupun 

non organik. Faktor-faktor produksi tersebut meliputi luas lahan (ha), jenis dan 

jumlah penggunaan benih (kg), jenis dan jumlah penggunaan pupuk (kg), jenis dan 

jumlah penggunaan pestisida (L), jenis dan jumlah penggunaan tenaga kerja (HKP). 

Data tersebut kemudian diolah dan diuji perbedaannya menggunakan analisis 

compare means dengan uji “independent sample t-test” SPSS versi 16 for windows. 

Pada tujuan 2 untuk menganalisis perbandingan produksi, biaya produksi, 

penerimaan, dan pendapatan petani pada usahatani padi semi organik dan non 

organik, data diolah dan diuji perbedaannya menggunakan analisis compare means 

dengan uji “independent sample t-test” SPSS versi 16 for windows. 

Hipotesis varians uji beda yang diambil adalah sebagai berikut : 

H0 :  Tidak ada perbedaan antara produksi, biaya produksi, pendapatan 

usahatani padi semi organik/ha dan usahatani padi non organik/ha. 

H1 : Terdapat perbedaan antara produksi, biaya produksi, pendapatan 

usahatani padi semi organik/ha dan usahatani padi non organik/ha. 

Kriteria pengambilan keputusan varians uji beda yaitu : 

 H0 ditolak dan H1 diterima jika (signifikansi) ≤ 0,05 

H1 ditolak dan H0 diterima jika (signifikansi) > 0,05 



Hipotesis t-test uji beda yang diambil adalah sebagai berikut : 

1. Produksi (Kg/ha/MT/responden) 

H0 : μ Produksi SO – μ Produksi NO = 0 

Hl : μ Produksi SO – μ Produksi NO ≠ 0 

H0 :  Rata-rata produksi (kg/ha/mt/responden) usahatani padi semi organik 

= rata-rata produksi (kg/ha/mt/responden) usahatani padi non organik. 

H1 :  Rata-rata (kg/ha/mt/responden) usahatani padi semi organik ≠ rata-

rata produksi (kg/ha/mt/responden) usahatani padi non organik. 

2. Biaya Produksi (Rupiah/ha/MT/responden) 

H0 : μ BP SO – μ BP NO = 0 

Hl : μ BP SO – μ BP NO ≠ 0 

H0 : Rata-rata biaya produksi (Rupiah/ha/mt/responden) usahatani padi semi 

organik = rata-rata biaya produksi (Rupiah/ha/mt/responden) padi non 

organik. 

H1 : Rata-rata biaya produksi (Rupiah/ha/mt/responden) usahatani padi semi 

organik ≠ rata-rata biaya produksi (Rupiah/ha/mt/responden) padi non 

organik. 

3. Penerimaan (Rupiah/ha/MT/Responden) 

H0 : μ Penerimaan SO – μ Penerimaan NO = 0 

Hl : μ Penerimaan SO – μ Penerimaan NO ≠ 0 

H0 :  Rata-rata penerimaan (Rupiah/ha/mt/responden) usahatani  padi semi 

organik = rata-rata penerimaan (Rupiah/ha/mt/responden) usahatani 

padi non organik. 



H1 : Rata-rata biaya produksi (Rupiah/ha/mt/responden) usahatani padi semi 

organik ≠ rata-rata biaya produksi (Rupiah/ha/mt/responden) 

usahatani padi non organik. 

4. Pendapatan (Rupiah/ha/MT/Responden) 

H0 : μ Pendapatan SO – μ Pendapatan NO = 0 

Hl : μ Pendapatan SO – μ Pendapatan NO ≠ 0 

H0 : Rata-rata pendapatan (Rupiah/ha/mt/responden) usahatani  padi semi 

organik = rata-rata pendapatan (Rupiah/ha/mt/responden) usahatani 

padi non organik. 

H1 :  Rata-rata pendapatan (Rupiah/ha/mt/responden) usahatani padi semi 

organik ≠ rata-rata pendapatan (Rupiah/ha/mt/responden) usahatani 

padi non organik. 

Kriteria pengambilan keputusan t-test uji beda yaitu : 

H0 ditolak dan H1 diterima jika (signifikansi) > 0,05 

H1 ditolak dan H0 diterima jika (signifikansi) < 0,05 

 

Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu harus menghitung produksi, 

biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan, serta melakukan uji normalitas data 

terhadap keempat data tersebut melalui analisis Kolmogorov-Smirnov. Produksi 

dapat diketahui melalui wawancara secara langsung kepada responden dengan 

bantuan kuesioner, biaya produksi usahatani dapat dihitung dengan menjumlahkan 

total biaya variabel dan total biaya tetap usahatani, pendapatan usahatani dapat 

dihitung dengan mengurangkan total penerimaan usahatani dengan  jumlah biaya 



produksi usahatani, dan untuk penerimaan dapat dihitung dengan mengaalikan 

harga satuan barang atau produksi dengan jumlah barang atau produksi. 

Pendapatan dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Rumus pendapatan : 

I = TR – TC 

 

Penerimaan dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Rumus Penerimaan : 

TR = P x Q 

 

Biaya produksi dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Rumus Biaya Produksi :  

TC = TFC + TVC 

 

 

3.7 Batasan Pengertian dan Pengukuran Variabel 

 Batasan pengertian dan pengukuran variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Komparasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan/atau 

menguji perbedaan dua kelompok atau lebih (Nazir, 2005). 

2. Usahatani pertanian organik adalah seseorang atau kelompok tani yang   

mengusahakan atau mengkoordinir faktor-faktor produksi secara efektif dan 

efisien dengan menggunakan bahan yang organik atau alami, sehingga 

memberikan manfaat dan pendapatan yang maksimal (Suratiyah, 2008). 

Keterangan : 

TC = total cost (rupiah) 

TFC = total fixed cost (rupiah) 

TVC = total variable cost (rupiah) 

Keterangan : 

TR = Total Revenue (rupiah) 

P = Harga (Price) (rupiah) 

Q = Jumlah barang (Quantity) (kg) 

Keterangan : 

I = Income (rupiah) 

TR = Total revenue (rupiah) 

TC = Total cost (rupiah) 



3. Usahatani padi semi organik adalah usahatani yang mengusahakan dan 

mengkoordinir untuk menggunakan input faktor dari bahan – bahan yang 

organik atau alami yang masih dipadu dengan bahan-bahan non organik 

(kimia) (IRRI, 2007). 

4. Usahatani padi non organik adalah usahatani yang mengusahakan dan 

menggunakan input faktor dari bahan–bahan atau produk buatan pabrik 

yang sering digunakan oleh banyak petani pada umumnya, seperti pupuk 

non organik dan pestisida non organik (IRRI, 2007). 

5. Biaya usahatani adalah biaya yang dikeluarkan oleh seorang petani dalam 

melakukan proses produksi serta membawanya menjadi produk  (fixed cost 

dan variable cost) dalam satuan rupiah/musim tanam/ha (Rustam, 2010). 

6. Harga (price) adalah sejumlah uang yang dibayar oleh konsumen (pembeli) 

untuk membeli produk (padi) atau mengganti hak milik produk (padi) dalam 

satuan rupiah/kg. 

7. Pendapatan usahatani adalah sisa dari pengurangan nilai penerimaan yang 

diperoleh petani padi dengan biaya yang dikeluarkan dalam satuan 

rupiah/masa tanam/ha (Soekartawi, 2002). 

8. Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual dalam satuan rupiah/masa tanam/ha (Soekartawi, 2002). 

9. Lahan adalah faktor produksi utama yang juga menjadi penentu dari 

pengaruh faktor produksi dalam sektor pertanian. Secara umum, semakin 

luas lahan (ha) yang digunakan untuk usahatani, maka semakin besar jumlah 



produksi (kwintal/ha/musim tanam) yang dihasilkan oleh lahan tersebut 

(Mufriantie dan Anton, 2014). 

10. Jenis dan jumlah pengggunaan benih merupakan faktor penting pada suatu 

usahatani karena benih merupakan awal kehidupan dari tanaman. Benih 

harus mampu  menghasilkan tanaman yang berproduksi maksimum, oleh 

karena itu benih harus memiliki mutu, kualitas, dan daya tumbuh yang tinggi 

(bermutu baik) (Suzana et al., 2011). Penggunaan benih dalam satuan 

kilogram (kg/musim tanam/ha). 

11. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari 

hewan maupun tumbuhan (alami) yang berfungsi sebagai penyuplai unsur 

hara tanah, sedangkan pupuk non organik berasal atau terbuat dari bahan-

bahan dasar dari kimia sehingga tingkat kandungan kimia pada pupuk tinggi 

(Nurhidayati et al., 2008). Penggunaan pupuk dalam satuan kilogram 

(kg/musim tanam/ha). 

12. Pestisida organik adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari 

tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang atau buah. 

Adapun tanaman yang dapat digunakan untuk membuat pestisida organik 

antara lain adalah bawang merah, bawang putih, cabai merah, tembakau, 

sedangkan pestisida non organik adalah pestisida yang terbuat dari bahan-

bahan kimia. (Thamrin et al., 2005). Penggunaan pestisida dalam satuan 

liter (l/musim tanam/ha). 

13. Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang digunakan untuk 

melakukan proses produksi, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, dan 



keterampilan  yang ada dan mampu untuk kegiatan produktif (Chourmain, 

1998). Penggunaan tenaga kerja dalam satuan hari kerja pria (HKP/musim 

tanam/ha) atau hari orang kerja (HOK/musim tanam/ha). 1 HKP selama 7 

jam efektif kerja. 

 


