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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret 2019 hingga Agustus 2019 di 

Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan pertimbangan 

bahwa lokasi tersebut merupakan sentra produksi Pepaya California di Kota 

Tasikmalaya. Waktu penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Waktu Penelitian 

Tahapan Kegiatan 

Waktu Penelitian (Tahun 2019) 

Maret April Mei Juni Juli Agustus 

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

Perencanaan 

Penelitian 

                        

Survei 

Pendahuluan 

                        

Penulisan Usulan 

Penelitian 

                        

Seminar Usulan 

Penelitian 

                        

Revisi Makalah 

Usulan Penelitian 

                        

Observasi dan 

Pengumpulan Data 

                        

Pengolahan Data                         

Penulisan Hasil 

Penelitian 

                        

Seminar Kolokium                         

Revisi Kolokium                         

Sidang Skripsi                          

Revisi                         

 

3.2  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei pada petani Pepaya 

California di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Metode 

survei adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat 

tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data (Sugiyono, 2016). 

3.3  Penentuan Responden 

Responden ditentukan berdasarkan hasil observasi. Responden pada 

penelitian ini adalah petani Pepaya California di Kelurahan Urug Kecamatan 
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Kawalu Kota Tasikmalaya dengan jumlah populasi sebanyak 125 orang. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2013) apabila subjeknya kurang dari 100 orang, maka subjek 

sebaiknya diambil semua, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 

persen atau 20-25 persen. Dalam penelitian ini dihitung dengan mengambil 

sampel sebanyak 25 persen dari jumlah populasi, sehingga sampel yang diambil 

sebanyak 31 orang responden. Pemilihan jumlah persentase berdasarkan 

pertimbangan kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah simple random 

sampling. Simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari 

populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu 

(Sugiyono, 2016). 

3.4  Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

1) Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu 

petani melalui hasil wawancara dengan menggunakan instrumen berupa 

kuesioner dan hasil pengamatan lapangan secara langsung. 

2) Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang 

bersumber dari pustaka atau instansi terkait melalui dokumen ataupun 

publikasi seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan 

dengan penelitian. 

3.5  Definisi dan Operasional Variabel 

Definisi dan operasional variabel dapat digunakan untuk memudahkan 

dalam menganalisis data hasil penelitian. Adapun definisi istilah-istilah yang ada 

dalam penelitian yaitu:  

1) Pepaya California adalah salah satu jenis pepaya varietas unggul yang 

ditemukan dengan nama IPB-9 yang memiliki keunggulan, di antaranya 
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mampu berbuah sepanjang tahun, tidak membutuhkan lahan yang luas dan 

cepat berproduksi. 

2) Agribisnis Pepaya California merupakan semua aktivitas, mulai dari 

pengadaan dan penyaluran sarana produksi (input) Pepaya California sampai 

dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani dan 

agroindustri, Pepaya California serta jasa penunjangnya yang saling terkait 

satu sama lain. 

3) Kelembagaan adalah berbagai hal yang berhubungan dengan lembaga, yang 

berisi norma, nilai, regulasi, pengetahuan, dan lainnya. 

4) Kelembagaan agribisnis adalah lembaga-lembaga yang menjadi penunjang 

dalam kegiatan agribisnis yang meliputi empat subsistem yaitu subsistem 

hulu atau sarana produksi pertanian, subsistem usahatani, subsistem 

agroindustri atau pengolahan (hilir), dan subsistem pemasaran. 

5) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok 

orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara legal, tidak 

melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika. 

6) Kinerja kelembagaan agribisnis adalah hasil kerja atau pelaksanaan yang 

dicapai dalam upayanya mengembangkan agribisnis. 

7) Kepentingan didefinisikan sebagai harapan petani terhadap fungsi 

kelembagaan agribisnis, yang akan dijadikan standar acuan dalam menilai 

kinerja kelembagaan. 

8) Kepuasan adalah penilaian petani terhadap penampilan dan kinerja barang 

atau jasa itu sendiri, apakah dapat memenuhi tingkat keinginan, hasrat, dan 

tujuan petani. 

9) Kepuasan petani adalah penilaian terhadap kinerja kelembagaan dalam 

menunjang pengembangan agribisnis. 

10) Atribut adalah unsur produk yang dianggap penting oleh petani dan 

dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.  

11) Kelembagaan pengadaan sarana produksi merupakan kelembagaan yang 

berfungsi menyediakan sarana produksi Pepaya California. 
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12) Ketersediaan sarana produksi (saprodi) adalah kesiapan sarana produksi 

(benih, bibit, pupuk, pestisida, dan lain-lain) yang dapat digunakan dalam 

kegiatan usahatani Pepaya California. 

13) Kualitas saprodi adalah tingkat baik buruknya mutu sarana produksi (benih, 

bibit, pupuk, pestisida, dan lain-lain) yang akan digunakan dalam usahatani 

Pepaya California. 

14) Kelengkapan saprodi adalah tersedianya saprodi secara lengkap/ komplet. 

15) Cara pembayaran saprodi adalah cara petani membayar kepada lembaga 

penyedia saprodi untuk memperoleh saprodi. 

16) Harga saprodi adalah nilai atau jumlah uang yang harus dibayarkan untuk 

memperoleh saprodi. 

17) Kelembagaan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) adalah 

kelembagaan yang menyediakan alsintan (cangkul, garpu, alat semprot, dan 

lain sebagainya). 

18) Ketersediaan alsintan adalah kesiapan alsintan yang akan digunakan untuk 

usahatani Pepaya California. 

19) Kualitas alsintan adalah tingkat baik buruknya mutu alsintan yang akan 

digunakan dalam usahatani Pepaya California. 

20) Kelengkapan alsintan adalah tersedianya alsintan secara lengkap/ komplet. 

21) Cara pembayaran alsintan adalah cara petani membayar kepada lembaga 

penyedia alsintan untuk memperoleh alsintan. 

22) Harga alsintan adalah nilai atau jumlah uang yang harus dibayarkan untuk 

memperoleh alsintan. 

23) Kelembagaan pembiayaan adalah badan usaha yang menyediakan dana atau 

modal. 

24) Keberadaan bank adalah ada atau tidaknya bank di lokasi penelitian dan 

dapat diakses oleh petani. 

25) Persyaratan kredit adalah hal-hal yang menjadi syarat atau ketentuan dari 

bank bagi nasabah atau peminjam. 

26) Tingkat suku bunga adalah persentase dari modal yang dipinjam dari pihak 

luar. 
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27) Kelembagaan pemasaran adalah badan-badan usaha yang mendistribusikan 

komoditas hasil pertanian dari produsen ke konsumen akhir. 

28) Sortasi adalah kegiatan memilah antara buah yang baik dan kurang baik atau 

cacat. 

29) Pengkelasan (grading) merupakan kegiatan mengklasifikasikan berdasarkan 

ukuran dan kematangan buah. 

30) Harga jual Pepaya California adalah besarnya harga yang dibebankan 

kepada konsumen Pepaya California. 

31) Cara pembayaran dari lembaga pemasar adalah cara petani memperoleh 

bayaran atas hasil penjualan Pepaya California-nya kepada lembaga 

pemasar. 

32) Kelembagaan kelompok tani adalah kelembagaan yang terdiri atas 

kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan 

kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk 

meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 

33) Koordinasi program adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan 

sehingga program yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau 

simpang siur. 

34) Tempat diskusi adalah tempat untuk bertukar pikiran mengenai suatu 

masalah. 

35) Penyedia saprodi dan alsintan adalah kelompok tani sebagai salah satu 

lembaga yang menyediakan saprodi dan alsintan Pepaya California. 

36) Tempat belajar adalah tempat atau sarana menambah pengetahuan. 

37) Kelembagaan informasi dan teknologi adalah kelembagaan informasi dan 

teknologi merupakan kelembagaan yang berfungsi menyediakan informasi 

bagi petani dan menerapkan teknologi pada usahatani yang sedang 

dijalankan petani. 

38) Sosialisasi inovasi adalah suatu proses belajar-mengajar atau penanaman 

nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku mengenai hal-hal baru 

yang berkaitan dengan usahatani Pepaya California. 
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39) Menerima aspirasi dan mencari solusi adalah salah satu fungsi dari 

kelembagaan informasi dan teknologi, yaitu menerima masukan dan 

harapan-harapan petani serta mencari solusi dari setiap permasalahan yang 

dialami. 

40) Tempat pelatihan adalah tempat petani berlatih dalam upaya meningkatkan 

keterampilan berusahatani Pepaya California. 

Sedangkan untuk variabel-variabel atau atribut-atribut yang diamati dalam 

penelitian ini tersaji dalam Tabel 4.  

Tabel 4. Atribut-atribut yang Diteliti 

Variabel Kelembagaan Agribisnis Atribut 
Skala 

Ukur 

I. Kelembagaan Pengadaan Sarana 

Produksi 

1. Ketersediaan saprodi Ordinal  

2. Kualitas saprodi Ordinal 

3. Kelengkapan saprodi Ordinal 

4. Cara pembayaran saprodi Ordinal 

5. Harga saprodi Ordinal 

II. Kelembagaan Pengadaan Alat dan 

Mesin Pertanian (Alsintan) 

6. Ketersediaan alsintan Ordinal 

7. Kualitas Alsintan Ordinal 

8. Kelengkapan Alsintan Ordinal 

9. Cara pembayaran 

alsintan 
Ordinal 

10. Harga alsintan Ordinal 

III. Kelembagaan Pembiayaan 11. Keberadaan Bank Ordinal 

12. Persyaratan kredit Ordinal 

13. Tingkat suku bunga Ordinal 

IV. Kelembagaan Pemasaran 14. Sortasi dan pengkelasan Ordinal 

15. Harga jual Pepaya 

California 
Ordinal 

16. Cara pembayaran dari 

lembaga pemasar 
Ordinal 

V. Kelembagaan Kelompok Tani 17. Koordinasi program Ordinal 

18. Tempat diskusi Ordinal 

19. Penyedia saprodi dan 

alsintan 
Ordinal 

20. Tempat belajar Ordinal 

VI. Kelembagaan Informasi dan 

Teknologi 

21. Sosialisasi inovasi Ordinal 

22. Menerima aspirasi dan 

mencari solusi 
Ordinal 

23. Tempat pelatihan Ordinal 
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3.6  Kerangka Analisis  

3.6.1  Peran Kelembagaan Agribisnis 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

untuk mengidentifikasi kelembagaan yang berperan dalam pengembangan 

agribisnis Pepaya California. Kelembagaan agribisnis tersebut meliputi 

kelembagaan pengadaan sarana produksi, kelembagaan pengadaan alat dan mesin 

pertanian (alsintan), kelembagaan pembiayaan, kelembagaan pemasaran, 

kelembagaan kelompok tani, kelembagaan informasi dan teknologi. 

3.6.2 Tingkat Kepentingan dan Kinerja Kelembagaan Agribisnis  

Analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja kelembagaan agribisnis 

Pepaya California adalah Importance Performance Analysis (IPA). Importance 

Performance Analysis adalah suatu cara untuk menganalisis sejauh mana tingkat 

kepuasan seseorang terhadap kinerja sebuah kelembagaan (J. Supranto, 2011). 

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan dan hasil penelitian 

kinerja/penampilan akan dihasilkan suatu penentuan mengenai tingkat kesesuaian 

antara tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaannya pada sebuah kelembagaan.  

Sebelum dilakukan penghitungan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja, 

kuesioner penelitian terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji 

validitas dan reliabilitas diperlukan agar kuesioner pada penelitian ini layak 

digunakan. Terdapat masing-masing 23 item pertanyaan untuk kuesioner tingkat 

kepentingan dan tingkat kinerja dengan jumlah sampel sebanyak 31 orang. Uji 

validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Product Moment Pearson 

(Suliyanto, 2006), dengan rumus sebagai berikut.  

r =
n(∑xy) − (∑x)(∑y)

√[n∑x2 − (∑x)2][n∑ y2 − (∑y2)]
 

Keterangan: 

x = skor pertanyaan 

y = skor total pertanyaan 

n = jumlah responden 

r = koefisien validitas yang dicari 
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Kuesioner dikatakan valid jika korelasi r lebih dari nilai r tabel dengan 

tingkat signifikansi sebesar 5 persen(∝= 5%). Apabila diperoleh r hitung lebih 

besar dari r tabel (0,355) maka kuesioner dinyatakan valid.  

Untuk mencari reliabilitas keseluruhan pertanyaan menggunakan rumus 

Cronbach Alpha (Riduwan, 2010). 

𝑟 = [
𝑘

(𝑘 − 1)
] [1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Keterangan: 

∑𝜎𝑏
2 = jumlah varian butir 

 

𝜎𝑡
2 = varian total 

r  = reliabilitas instrument k = banyak butir pertanyaan 

 

Suatu varibel dapat dikatakan reliabel apabila nilai r lebih dari 0,6. Uji 

validitas dan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan software PSPP. Uji 

validitas dan reliabilitas kuesioner pada penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 

4 dan 5. 

Penelitian ini menggunakan Skala Likert, menurut Sugiyono (2016) Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Responden diminta menjawab 

pertanyaan dengan tiga pilihan jawaban. Kemudian jawaban diberi skor/bobot. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5. berikut. 

Tabel 5. Skor Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja terhadap Atribut 

Nilai Skor Arti dalam tingkat kepentingan Arti dalam tingkat kinerja 

1 Tidak Penting (TP) Tidak Baik (TB) 

2 Cukup Penting (CP) Cukup Baik (CB) 

3 Penting (P) Baik (B) 

Sumber: J. Supranto (2011) 

Berdasarkan skor pengukuran tingkat kepentingan dan tingkat kinerja 

dengan skor 1 sampai 3 maka untuk menginterpretasikan penilaian masing-masing 

atribut digunakan rentang skala dengan rumus Sudjana (2000):  

kelasBanyak 

Rentang
interval kelas Panjang =  

 
kategoriJumlah 

minimal Nilaimaksimal Nilai −
=
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Berdasarkan hasil perhitungan terhadap rentang skala maka kriteria kepentingan 

dan kinerja dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rentang Skala terhadap Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja 

Rentang Skala Tingkat Kepentingan Tingkat Kinerja 

1,00 – 1,66 Tidak Penting Tidak Baik 

1,67 – 2,33 Cukup Penting Cukup Baik 

2,34 – 3,00 Penting Baik 

Importance Performance Analysis (IPA) dilakukan melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut. 

1) Menghitung Tingkat Kesesuaian, di mana Tingkat Kesesuaian adalah hasil 

perbandingan skor kinerja pelaksanaan dengan skor kepentingan. Rumus 

yang digunakan adalah: 

 

Keterangan : 

Tki = Tingkat kesesuaian responden  

Xi = Skor penilaian kinerja (pelaksanaan) kelembagaan 

Yi = Skor penilaian kepentingan (harapan)  petani 

Selanjutnya sumbu mendatar ( �̅� ) akan diisi oleh skor rata-rata tingkat 

pelaksanaan (kinerja) sedangkan sumbu tegak (Y̅) akan diisi oleh skor rata-rata 

tingkat kepentingan (harapan) petani. Dalam menyederhanakan rumus, maka 

untuk setiap faktor yang mempengaruhi kepuasan petani adalah dengan rumus: 

    

Keterangan : 

Y̅ = Skor rata-rata tingkat kepentingan (harapan) 

�̅� = Skor rata-rata tingkat  kinerja (pelaksanaan) 

n  = Jumlah responden 

2) Menghitung rata-rata dari skor rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja 

untuk keseluruhan atribut dengan rumus: 

  

Keterangan: 

K = Banyaknya atribut yang dapat mempengaruhi kepuasan petani 

n

Yi
Y


=

n

Xi
X


=

X̿ =
∑ Xi̅n
i=1

K
 Y̿ =

∑ Yi̅n
i=1

K
 

%100=
Yi

Xi
Tki
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Diagram kartesius merupakan suatu bagan yang dibagi atas empat bagian 

yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (�̿�, 

�̿�), di mana �̿� merupakan rata-rata dari nilai skor rata-rata kinerja dari seluruh 

atribut dan �̿�adalah rata-rata dari nilai skor rata-rata kepentingan dari seluruh 

atribut yang mempengaruhi kepuasan petani. 

Y̅ Kepentingan (Harapan) 

 

Prioritas utama 

I 

 

Pertahankan Prestasi 

II 

III 

Prioritas Rendah 

 

 

IV 

Berlebihan 

                                                                   �̿� 

Gambar 3. Diagram Kartesius (Sumber: J. Supranto, 2011) 

Keterangan: 

I. Menunjukkan atribut yang dianggap mempengaruhi kepuasan petani,  

termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap sangat penting, namun 

kelembagaan belum melaksanakannya sesuai keinginan petani. Sehingga 

mengecewakan atau tidak puas. 

II. Menunjukkan unsur dasar pokok yang telah berhasil dilaksanakan 

kelembagaan agribisnis Pepaya California, untuk itu wajib 

dipertahankannya. Dianggap sangat penting dan sangat memuaskan. 

III. Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi 

petani, pelaksanaanya oleh kelembagaan biasa-biasa saja. Dianggap kurang 

penting dan kurang memuaskan. 

IV. Menunjukkan atribut yang mempengaruhi petani kurang penting, akan tetapi 

pelaksanaannya berlebihan. Dianggap kurang penting tetapi sangat 

memuaskan. 

3.6.3  Tingkat Kepuasan Petani 

Analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan petani terhadap 

kinerja kelembagaan dalam pengembangan agribisnis Pepaya California adalah 

dengan menggunakan Customer Satisfaction Index (CSI) atau indeks kepuasan 

konsumen. Customer Satisfaction Index (CSI) merupakan indeks untuk mengukur 

tingkat kepuasan konsumen (petani) berdasarkan atribut-atribut tertentu. Atribut 

Kinerja (Pelaksanaan) �̅� 
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yang diukur berdasarkan pada kebutuhan informasi yang ingin didapatkan 

perusahan (kelembagaan) terhadap konsumen (petani). Customer Satisfaction 

Index (CSI) dapat diketahui dengan langkah-langkah sebagai berikut (Dixon dan 

Massey, 1991): 

a. Menentukan Mean Importance Score (MIS) 

Untuk menghitung Rata-rata tingkat kepentingan. 

MIS =  
n

Yi
n

i


=1  

Keterangan: 

n   =  jumlah responden 

Yi =  Nilai kepentingan atribut Y ke –i 

b. Membuat Weight Factors (WF) 

Untuk mengubah nilai kepentingan menjadi angka persentase. 

WF = 


=

i

i

MISi

MISi

1

  x  100 % 

c. Membuat Mean Satisfaction Score (MSS) 

Untuk menghitung rata-rata tingkat kepuasan. 

MSS =  
n

Xi
n

i


=1                

Keterangan:  

n   =  Jumlah responden 

Xi =  Nilai kinerja  atribut X  ke –i 

d. Membuat Weight Score (WS) 

Untuk menghitung antara nilai perkalian tingkat kepuasan dengan angka 

kepentingan yang sudah menjadi angka persentase. 
 

WSi  = WFi x MSS 
 

e. Menentukan  Customer Satisfaction Index (CSI) 

CSI   =  
HS

WSi
n

i


=1  x 100 %    

Keterangan:  

i = atribut kepentingan ke – i 

HS (Highest Scale) = skala maksimum digunakan 
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Tingkat kepuasan responden secara menyeluruh dapat dilihat dari kriteria 

tingkat kepuasan pelanggan mengacu  pada  Kriteria  Interpretasi Nilai  yang  di  

sampaikan  oleh  Riduwan (2009). 

Tabel 7. Kriteria Interpretasi Nilai Costumer Satisfaction Index (CSI) 

Nilai CSI Kriteria CSI 

0% - 33,33% Tidak Puas 

33,34% - 66,66% Cukup Puas 

66,67% - 100,00% Puas 

Sumber: Riduwan (2009) 

 


