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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Tempat dilaksanakan penelitian yaitu di Desa Kualu Nenas Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. Penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan April-

Mei 2018. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa 

Desa Kualu Nenas merupakan sentra produksi nanas yang berpotensi 

dikembangkan. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.2.1. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung dari petani yang telah ditetapkan 

sebagai responden atau sampel dengan dibantu daftar pertanyaan (kuisioner) yaitu 

petani nanas yang melakukan budidaya nanas varietas queen dan petani nanas 

yang melakukan budidaya nanas varietas cayenne. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan sengaja (purposive sampling), dengan jumlah responden 60 orang. 

Adapun jenis data yang dibutuhkan meliputi hasil produksi nanas sebagai output 

serta data input yang merupakan pengeluaran petani meliputi :harga benih, harga 

pupuk, harga pestisida, harga peralatan, besarnya sewa lahan dan data umum 

lainnya. 

3.2.2. Data Sekunder 

Data sekunder meliputi data penunjang dari data primer, yang diambil 

secara runtun waktu (time series), yang didapatkan melalui studi kepustakaan dari 

berbagai sumber, jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian dari Lembaga/Instansi 

antara lain bersumber dari BPS Provinsi Riau, Dinas Pertanian Kota Pekanbaru. 

Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data jumlah penduduk, luas wilayah, 

data penggunaan lahan dan data penunjang lainnya. 

3.3. Analisis Data 

Analisis data dilakukan pada seluruh data penelitian yang terkumpul dan 

secara spesifik merujuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada 

permasalahan penelitian. 
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Data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis guna mengetahui tingkat 

kelayakan usaha pertanian dengan rumus : 

1. π = TR-TC 

Keterangan :  π = Besarnya tingkat pendapatan 

  TR = Penerimaan kotor 

  TC = Biaya total yang dikeluarkan 

2. π = R/C 

Keterangan : π = R/C 

  R = Penerimaan 

  C = Biaya 

R/C > 1 = Usaha tani nanas layak untuk diusahakan 

R/C < 1 = Usaha tani nanas tidak layak untuk diusahakan 

R/C = 1 = Usahatani nanas tidak mengalami keuntungan dan kerugian atau beda 

dalam titik impas 

 

Untuk memudahkan dalam analisis data dalam pembahasan penelitian ini, 

maka dalam pengolahan diguanakan progam Excel 2007. 

 


