III.

METODE PENELITIAN

A. Metode Dasar Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode dasar deskriptif kuantitatif. Menurut
Yusuf (2017), metode deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode yang
sistematik untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan
mendapatkan informasi yang lebih mendalam terhadap suatu fenomena. Ciri
dari penelitian ini yaitu memusatkan pemecahan masalah yang ada pada masa
sekarang atau masalah yang aktual dan berarti. Data yang sudah dikumpulkan
selanjutnya akan diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei, yaitu pengumpulan
data dengan teknik wawancara dan pengamatan langsung di daerah penelitian
dengan berdasarkan pada daftar pertanyaan atau kuesioner. Penelitian survei
ini dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu populasi dengan
menggunakan kuisioner sebagai pengumpulan data yang pokok (Sugiyono,
2013).
B. Metode Pengumpulan Data
1.

Metode Penentuan Lokasi Penelitian
Metode penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive
sampling (sengaja). Nasution (2003) menjelaskan bahwa purposive
sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan atas
dasar pertimbangan yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah
ada dalam anggota sampel yang diambil, serta atas dasar pertimbangan
yang berfokus pada tujuan tertentu. Daerah yang dijadikan tempat
penelitian adalah Kabupaten Wonogiri. Pemilihan daerah tersebut
dilakukan dengan pertimbangan usahatani ubi kayu didominasi oleh petani
di Kabupaten Wonogiri dari seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
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Tabel 5. Luas Panen, Produktivitas, Produksi Ubi Kayu Menurut
Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2018
Kabupaten/ Kota

Luas Panen
(Ha)

Produktivitas
(Ku/Ha)

Produksi
(Ku)

Kabupaten
Magelang
Boyolali
Klaten
Sukoharjo
Wonogiri
Karanganyar
Sragen
Grobogan
Blora
Rembang
Pati
Temanggung
Cilacap
Banyumas
Purbalingga
Banjarnegara
Kebumen
Purworejo
Wonosobo
Cilacap
Banyumas
Purbalingga
Kebumen
Purworejo
Kudus
Jepara
Demak
Semarang
Kendal
Batang
Pekalongan
Pemalang
Tegal
Brebes
Kota
Kota Magelang
Kota Surakarta
Kota Salatiga
Kota Semarang

1.226
3.091
358
1.071
47.463
2.372
993
864
594
1.955
15.319
584
3.327
1.472
2.549
3.571
2.151
2.255
3.965
3.327
1.472
2.549
2.151
2.255
1.437
8.336
144
1.433
413
568
317
803
222
777

304,06
208,27
227,47
244,61
160,55
238,09
244,77
233,19
222,14
234,03
372,48
235,29
253,32
260,13
260,13
261,30
212,98
299,44
290,51
253,32
260,13
323,85
261,30
299,44
240,52
282,51
240,08
252,56
239,46
290,66
224,68
174,05
235,93
241,95

37.280
64.375
8.141
26.197
762.000
56.471
24.306
20.143
13.195
45.761
570.579
13.744
84.279
38.278
38.278
93.319
45.809
67.520
115.186
84.279
38.278
82.557
93.319
45.809
67.520
235.492
3.457
36.200
9.878
16.507
7.115
14.081
5.228
18.799

2
7
61
176

249,62
214,18
250,10
244,20

50
250
1.523
4.286

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2018
Pengambilan kecamatan sampel dilakukan dengan cara metode
purposive sampling. Menurut Notoadmojo (2010) purposive sampling
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merupakan pengambilan sampel yang berdasarkan atas pertimbangan
tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui
sebelumnya. Pengambilan kecamatan sampel dapat dilakukan dengan
mengetahui kriteria kecamatan yang akan dijadikan sampel. Ciri-ciri atau
kriteria yang menjadikan dasar pemilihan sampel adalah kecamatan yang
membudidayakan ubi kayu dan luas lahan ubi kayu. Tanaman ubi kayu
merupakan tanaman yang erat dikaitkan dengan degradasi lahan dan
sedimentasi di Waduk Gajah Mungkur. Menurut penelitian JICA (2007)
Sub Das Keduang merupakan penyumbang sedimentasi terbesar dari total
sedimentasi di Waduk Gajah Mungkur yaitu sebesar 38,33%. Sub DAS
Keduang secara administratif meliputi 9 kecamatan di Kabupaten
Wonogiri yaitu Nguntoronadi, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto,
Slogohimo, Jatisrono, Jatipurno dan Girimarto. Luas panen ubi kayu per
kecamatan di Sub Das Keduang Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019
tersaji dalam Tabel 6:
Tabel 6. Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Sub
Das Keduang Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
Kecamatan
Nguntoronadi
Wonogiri
Ngadirojo
Sidoharjo
Jatiroto
Slogohimo
Jatisrono
Jatipurno
Girimarto

Luas Panen

Produktivitas

Produksi

(Ha)

(Ku/Ha)

(Ku)

207,68
222,94
221,12
224,33
236,34
192,76
170,02
246,41
162,98

24.015,50
417.456,25
778.201,60
190.194,00
437.040,40
139.635,00
357.896,15
281.573,60
200.057,60

145
2.350
4.130
1.022
2.422
750
1.901
1.493
1.088

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri 2020
Berdasarkan Tabel 6 Dipilih 3 kecamatan sebagai kecamatan
sampel perwakilan Kabupaten Wonogiri yaitu Ngadirojo, Jatipurno dan
Girimarto. Kecamatan sampel tersebut dipilih berdasarkan luas panen ubi
kayu yang tinggi, kecamatan yang mempunyai luas panen ubi kayu yang
tertinggi adalah Kecamatan Ngadirojo. Adanya lonjakan kasus Covid-19
mengakibatkan akses menuju beberapa kecamatan seperti Sidoharjo,
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Jatisrono, dan Wonogiri ditutup sehingga penilitian dialihkan ke
Kecamatan Girimarto dan Kecamatan Jatipurno.
2.

Metode Pengambilan Petani Sampel
Sampel yang akan diteliti merupakan petani yang mengusahakan
ubi kayu di 3 kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan
untuk pengambilan responden yaitu metode random sederhana (simple
random sampling). Peneliti mencampur subjek-subjek dalam populasi
sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian subjek
memperoleh hak yang sama untuk dipilih menjadi sampel.
(Suharsimi, 1996).
Metode penentuan sampel dilakukan secara simple random
sampling, Nasution (2003) menjelaskan bahwa proses pengambilan
sampel ini dilakukan dengan memberi kesempatan yang sama pada setiap
anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Penelitian ini
menggunakan sampel dengan jumlah 60 responden, pengambilan sampel
tersebut pada populasi yaitu di Kecamatan Ngadirojo, Girimarto, dan
Jatipurno
Tabel 7. Sampel Petani Ubi Kayu di Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan
Girimarto, Kecamatan Jatipurno Tahun 2021
No
1
2
3

Kecamatan
Ngadirojo
Girimarto
Jatipurno
Jumlah

Jumlah Sampel Petani Ubi Kayu
20
20
20
60

Sumber: Data Primer, 2021
C. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung
dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer dalam penelitian ini
diperoleh

dari

wawancara

langsung

kepada

responden

dengan

menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) yang sudah disiapkan
sebelumnnya dan dengan melakukan observasi langsung. Sumber data
primer adalah petani ubi kayu, serta data lain yang menunjang penelitian.
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Data yang diambil antara lain: karakteristik petani sampel, biaya usahatani
ubi kayu, penerimaan petani ubi kayu dari usahatani ubi kayu dan sektor
lain, besarnya hasil produksi usahatani ubi kayu.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan
data yang menunjang data primer. Data sekunder dapat diperoleh dengan
pencatatan secara sistematis dan mengutip dari instansi pemerintah atau
lembaga yang terkait dengan penelitian. Sumber data sekunder diperoleh
peneliti secara langsung dari instansi pemerintah atau lembaga yang
berhubungan dengan penelitian, yaitu Badan Pusat Statistik, Dinas
Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Wonogiri serta dari instansi
lain yang relevans dengan penelitian ini. Data sekunder yang diambil
antara lain: keadaan geografi, keadaan penduduk, keadaan perekonomian,
keadaan pertanian dan sumber lain yang relevan.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Observasi
Metode observasi menurut Prasetyo (2015), merupakan pengamatan
terhadap fenomena atau peristiwa dengan mendasarkan pada pedoman
observasi yang jelas dan terperinci mengenai hal apa saja yang harus
diamati dan yang tidak termasuk dalam objek pengamatan. Pengumpulan
data melalui cara observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung
peristiwa, tempat dan benda, serta dokumentasi gambar di wilayah
Kabupaten Wonogiri yang terkait dengan usahatani ubi kayu. Hasil dari
pengumpulan data secara observasi adalah kondisi lahan, sarana prasarana
pertanian, karakteristik petani, dan kegiatan sosial kebudayaan yang
digunakan untuk mengetahui kegiatan usahatani ubi kayu dan pendapatan
total rumahtangga petani ubi kayu di Kabupaten Wonogiri
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2. Wawancara
Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk
mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan
informan atau subjek penelitian. Menurut Prasetyo (2015), ada dua jenis
wawancara yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.
Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur kepada petani
ubi kayu dengan menggunakan daftar pertanyaan dari kuisioner yang jelas
sehingga poin yang ingin dituju bisa dibutuhkan bisa didapat saat proses
wawancara. Kuesioner juga adalah alat pengumpulan data yang berupa
daftar pertanyaan tertulis untuk memperoleh keterangan dari sejumlah
responden.
3. Pencatatan
Dokumentasi merupakan pengumpulan data menggunakan bantuan
alat atau catatan yang telah dipublikasikan atau disusun pihak lain. Metode
dokumentasi menggunakan berbagai sumber yang telah menerbitkan
laporan atau publikasi data tertentu baik berupa data tulisan, grafis,
rekaman audio, video baik dari instansi pemerintah, swasta, atau
perorangan. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali
informasi yang terjadi di masa silam (Prasetyo, 2015). Data yang
dilakukan proses pencatatan dalam penelitian ini adalah kondisi penduduk,
kondisi geografis, kondisi budidaya ubi kayu, kelompok tani dan kondisi
sosial budaya. Teknik pencatatan ini digunakan untuk mendapatkan data
yang berkenaan dengan usahatani ubi kayu, sumber pendapatan diluar
pertanian dan pendapatan rumah tangga petani ubi kayu di Kabupaten
Wonogiri.
E. Metode Analisis Data
1. Metode Deskriptif Analitis
Metode deskriptif analitis digunakan untuk mengkaji kondisi dan
pendapatan petani ubi kayu di Kabupaten Wonogiri. Metode deskriptif
fokus pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, tidak
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terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data serta
meliputi analisa dan interpretasi data.
2. Analisis Pendapatan Usahatani Ubi Kayu
Pendapatan usahatani memiliki komponen biaya yang digunakan
dalam kegiatan usahatani, penerimaan hasil usahatani serta pendapatan
yang diterima oleh petani dari usahatani ubi kayu di Kabupaten Wonogiri.
a. Analisis Biaya
Menurut Suratiyah (2015) biaya mengusahakan usahatani ubi
kayu dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
TC = Bal + Btkd
Keterangan :
TC

: biaya mengusahakan (Rp/MT)

Bal : biaya alat – alat luar (Rp/MT)
Btkd : biaya tenaga kerja dalam keluarga (Rp/MT)
b. Analisis Penerimaan
Penerimaan menurut Pandjaitan (2008), penerimaan usahatani
adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual
produk.:
TR = Y . Py
Keterangan :
TR

: Total Penerimaan (Rp)

Y

: Hasil Panen Ubi Kayu (Kg)

Py

: Harga Ubi Kayu (Rp)

c. Analisis Pendapatan Usahatani
Menurut Suratiyah (2015), pendapatan usahatani adalah selisih
antara penerimaan dan biaya mengusahakan yang dihitung dalam satu
kali musim tanam. Untuk mengetahui besarnya pendapatan petani ubi
kayu maka dianalisis dengan analisis biaya dan pendapatan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
Pd = TR – TC
Keterangan :
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Pd : Pendapatan Usahatani Ubi Kayu (Rp)
TR : Total Penerimaan Usahatani Ubi Kayu (Rp)
TC : Biaya Mengusahakan Usahatani Ubi Kayu (Rp)
3. Analisis Pendapatan Total Rumah Tangga Petani Ubi Kayu
Menurut Rodjak (2002), Menyatakan pendapatan rumah tangga
petani ubi kayu berasal dari berbagai sumber pendapatan yaitu
pendapatan dari usaha tani ubi kayu (on farm utama), pendapatan usaha
tani selain ubi kayu (on farm bukan utama), pendapatan dari usaha
pertanian di luar kegiatan budidaya (off farm), dan pendapatan dari
usaha di luar pertanian (non farm). Perhitungan pendapatan rumah
tangga petani ubi kayu dijelaskan dengan rumus:
Prt = P on farm utama + P on farm bukan utama + P off farm + P non farm
Keterangan:
Prt

: Pendapatan rumah tangga (Rp)

P on farm utama

: Pendapatan dari usahatani ubi kayu(Rp)

P on farm bukan utama : Pendapatan dari usahatani selain ubi kayu (Rp)
P off farm

: Pendapatan dari usaha pertanian di luar
kegiatan budidaya (Rp)

P non farm

: Pendapatan dari usaha non pertanian (Rp)

4. Analisis Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani Ubi Kayu
a. Indeks Gini (Gini Ratio)
Menurut Todaro dan Smith (2006) Koefisien Gini dapat
dirumuskan secara matematis yaitu sebagai berikut:
k

GC = 1 − ∑ fi (Yi + Yi−1)
i=1

Dimana:
GC

: Koefisien Gini (Gini Coefficient)

Fi

: Proporsi jumlah rumah tangga petani ubi kayu dalam kelas
pendapatan ke-i

Yi

: Proporsi kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga
petani ubi kayu dalam kelas pendapatan ke-i
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Y(i-1) : Proporsi kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga
petani ubi kayu dalam kelas pendapatan ke (i-1)
k

: Jumlah kelas pendapatan
Menurut Arsyad (2010), Koefisien Gini merupakan ukuran

ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan
sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Koefisien Gini
yang mengalami kemerataan rendah berkisar antara 0,50-0,70;
kemerataan sedang berkisar antara 0,36-0,49; dan yang mengalami
kemerataan tinggi berkisar antara 0,20-0,35.
b. Kurva Lorenz
Kurva lorenz adalah suatu kurva yang menunjukkan mengenai
ukuran distribusi pendapatan rumah tangga petani ubi kayu
A

B

% Ʃ Pendapatan
Rumah Tangga
Petani ubi kayu

Kurva

C

% Ʃ Rumah Tangga Petani

D

Gambar 3. Kurva Lorenz
Apabila busur CB (kurva lorenz) semakin dekat dengan garis
diagonal CB, maka distribusi pendapatan petani ubi kayu akan semakin
merata. Sementara jika busur CB (kurva lorenz) semakin jauh dari garis
diagonal CB, maka distribusi pendapatan petani ubi kayu semakin tidak
merata

