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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai September 2018. 

Penelitian ini dilakukan di Dusun Cihideung Desa Ciganjeng, Kecamatan 

Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Dengan tahapan 

kegiatan sebagai berikut:  

     Tabel 1. Tahapan Kegiatan  

Tahapan 

Kegiatan 

Waktu Penelitian 

Maret April Mei  Juni-Juli Agustus September 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Survei 

Pendahuluan 

                        

Perencanaan 

Penelitian 

                        

Inventarisasi 

Pustaka 

                        

Penulisan 

Usulan 

Penelitian 

                        

Seminar 

Usulan 

Penelitian 

                        

Revisi 

Makalah UP 

                        

Pengumpulan 

Data 

                        

Pengolahan 

dan Analisis 

Data 

                        

Penulisan 

Hasil 

Penelitian 

                        

Seminar 

Kolokium 

                        

Sidang Skripsi                         

Revisi 

Makalah 

Skripsi 
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3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi 

kasus di Dusun Cihideung Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten 

Pangandaran dengan jumlah responden sebanyak 20 keluarga yang melaksanakan 

program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Pemilihan lokasi dilakukan 

secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut terdapat 

warga yang aktif memanfaatkan lahan pekarangannya dengan menggunakan 

konsep KRPL. 

Penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang 

berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. 

Adapun tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk memberikan gambaran 

secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang 

khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas 

diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Moh. Nazir, 2003).  

3.3 Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

Jenis dan teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung  melalui wawancara 

dengan responden menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah 

disiapkan. 

2. Data sekunder, yaitu pengambilan data yang diperoleh dari instansi terkait 

serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.  

Sedangkan teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu dengan teknik wawancara kepada responden serta pihak yang bersangkutan 

dalam penelian dan observasi pada objek penelitian. 
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3.4 Definisi dan Operasional Variabel  

1. Lahan pekarangan adalah lahan yang berada disekitar rumah atau bangunan 

tempat tinggal dengan batas pemilikan yang jelas.  

2. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga 

dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu 

atap dalam keadaan saling ketergantungan. 

3. Usahatani lahan pekarangan adalah usaha pengoptimalan lahan pekarangan 

dengan mengusahakan berbagai komoditas untuk memperoleh keuntungan.  

4. Luas lahan pertanaman adalah jumlah seluruh lahan pekarangan yang dapat 

ditanami atau diusahakan yang dinyatakan dalam satuan hektar (m²). 

5. Biaya total adalah semua korbanan yang dilakukan oleh keluarga pemanfaat 

lahan pekarangan untuk proses kegiatan suatu usaha yang terdiri dari biaya 

eksplisit dan biaya implisit dan dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

6. Biaya eksplisit adalah semua pengeluaran uang yang digunakan dalam 

pemanfaatan lahan pekarangan yaitu biaya untuk bibit, pupuk organik, 

pestisida nabati, dan pajak yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

7. Biaya Implisit adalah biaya yang secara ekonomis diperhitungkan sebagai 

biaya produksi meski tidak dibayar dalam bentuk uang yaitu upah tenaga kerja 

sendiri dan biaya penyusutan alat yang dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

8. Produk adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha pemanfaatan lahan 

oleh warga pemanfaat lahan pekarangan yang dinyatakan dalam satuan 

kilogram (kg).  

9. Harga adalah nilai produk yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan lahan 

pekarangan yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

10. Penerimaan adalah hasil dari perkalian antara produk yang dihasilkan dengan 

harga jual produk yang dilakukan oleh warga pemanfaat lahan pekarangan dan 

dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).  

11. Pendapatan pemanfaatan pekarangan adalah pendapatan yang diperoleh dari 

selisih antara penerimaan dengan total biaya eksplisit yang dikeluarkan dalam 
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usahatani pemanfaatan lahan pekarangan dan dinyatakan dalam satuan rupiah 

(Rp).  

12. Pendapatan bukan pekarangan adalah pendapatan yang diperoleh dari tiap-tiap 

anggota keluarga yang dihasilkan selain dari pemanfaatan lahan pekarangan 

yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

13. Pendapatan Keluarga adalah pendapatan total yang diperoleh dari 

penjumlahan pendapatan dari pemanfaatan lahan pekarangan dengan 

pendapatan bukan pekarangan dan dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).  

14. Kontribusi usaha pemanfaatan lahan pekarangan adalah suatu sumbangan dari 

usaha pemanfaatan lahan pekarangan yang dilakukan oleh keluarga terhadap 

pendapatan total keluarga yang dinyatakan dalam persen (%).  

3.5 Asumsi  

Asumsi yang dilakukan pada penelitian Kontribusi Pemanfaatan Lahan 

Pekarangan Terhadap Pendapatan Keluarga di Dusun Cihideng Desa Ciganjeng 

Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yaitu: 

1. Dalam perhitungan biaya, teknologi yang digunakan dalam proses 

pemanfaatan lahan pekarangan dianggap sama. 

2. Semua produk yang dihasilkan dan berpotensi untuk dijual di lahan 

pekarangan dianggap terjual semua.  

3. Periode produksi dalam pemanfaatan lahan pekarangan yakni selama 1 musim 

tanam (4 bulan). 

3.6 Kerangka Analisis 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis deskriftif 

kuantitatif yaitu dengan mendeskrifsikan jenis pemanfaatan lahan pekarangan 

dan menghitung rata-rata biaya, penerimaan, pendapatam pemanfaatan lahan 

pekarangan, serta rata-rata total pendapatan keluarga sehingga dapat diketahui 

besar kontribusi dengan urutan sebagai berikut: 
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1. Pendapatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan  

Biaya eksplisit merupakan pengeluaran aktual yang dikeluarkan produsen 

untuk membeli atau menyewa input yang dikeluarkan. Sedangkan biaya implisit 

merupakan nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh produsen dalam proses 

produksi.  

Menurut Kasim (2004) dalam Nor Laila et al (2012) untuk menghitung total 

biaya digunakan rumus:  

TC = TEC + TIC  

Keterangan:  

TC = Total Cost (Biaya Total) 

  TEC = Total Explicyt Cost (Biaya Eksplisit Total) 

TIC = Total Implicyt Cost (Biaya Implisit Total)  

 

   Penerimaan adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga 

jual (Soekartawi, 1995). Dapat dinyatakan dengan rumus 

TR = P x Q 

Keterangan:  

TR = Total Revenue (Penerimaan) 

 P = Price (Harga Jual) 

Q = Quantity (Jumlah Produksi) 

 

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran (Soekartawi, 

1995). Atau selisih dari pendapatan kotor dengan biaya yang dikeluarkan dalam 

mengusahakan (Ken Suratiyah, 2015), dapat dinyatakan dengan rumus:  

NR = TR – TEC 

       Keterangan:  

   NR  = Net Revenue (Pendapatan) 

  TR = Total Revenue (Penerimaan) 

     TEC  = Total Explicyt Cost (Biaya Eksplisist Total) 
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2. Pendapatan Total Keluarga  

Total pendapatan keluarga dihitung dengan menjumlahkan semua   

pendapatan anggota keluarga:  

I = I1 + I2  

Keterangan:  

I = Total Pendapatan Keluarga 

I1 = Pendapatan Pekarangan 

I2 = Pendapatan Bukan Pekarangan 

 

3. Kontribusi Pendapatan  Lahan Pekarangan 

 Mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan dalam pemanfaatan 

lahan pekarangan dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut (Handayani, 

2009):  

K (%) = 
  

 
 x 100%  

Keterangan:  

K = Kontribusi pendapatan dari hasil pemanfaatan lahan pekarangan 

(%). 

I1 = Pendapatan dari pemanfaatan lahan pekarangan (Rp). 

I = Total pendapatan keluarga pemanfaat lahan pekarangan (Rp). 

 

   Artini (2009) dalam (Pandi, 2017) menjelaskan bahwa untuk 

mengetahui besarnya kontribusi pendapatan usahatani pekarangan terhadap 

pendapatan total keluarga digunakan kriteria sebagai berikut:  

a. Jika kontribusi pendapatan < 25 persen , kontribusi tergolong 

rendah 

b. Jika kontribusi pendapatan 25 – 49 persen, kontribusi tergolong 

sedang 

c. Jika kontribus pendapatan > 49 persen, kontribusi tergolong tinggi 


