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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Peneltian 

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Garam Persero Desa Karang Anyar 

Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Penentuan lokasi dilakukan secara  

sengaja (porpusive) dengan pertimbangan bahwa di Madura merupakan produksi 

garam terbesar di Kalianget Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Januari-Februari 2017.  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan 

data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yaitu 

melalui wawancara, observasi pada daerah penelitian. Data primer yaitu hasil 

wawancara dan observasi langsung. Data sekunder diperoleh dari bukan sumber 

utama yaitu data tertulis dari perusahaan, pustaka dan lembaga-lembaga atau instansi 

yang terkait dengan penelitian ini baik instansi pemerintah atau swasta. Data skunder 

yaitu pencatatan perusahaan (sejarah dan profil PT. Garam Persero, proses produksi 

garam, jumlah input dan output produksi garam), dan penelitian terdahulu. 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu penentuan responden dilakukan secara sengaja. Porpusive sampling 

dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, acak, atau 

daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini 

meliputi pihak internal perusahaan. Pihak internal PT. Garam Persero meliputi: 

Direktur, menejer produksi, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam penelitian. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang kesempurnaan 

penelitian ini yaitu :  

1. Wawancara (interview) dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang 

mendalam atau komonikasi langsung terhadap pihak internal perusahaan. 

2. Observasi adalah  proses pengamatan secara sistematis mengenai gejala- gejala 

yang diteliti. 

3. Dokumentasi yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan gambar, dan 

penyimpanan gambar baik tertulis sebagai bukti atau keterangan.  

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

analisis deskriptif kualitatifif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan 

metode analisis yang dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan 

dilapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data 

sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.  Analisis 

deskriptif kuantitatif merupakan alat bantu yang digunakan peneliti untuk 

mendiskripsikan, menjelaskan dan memahami hubungan antar variabel-variabel yang 

diteliti yang berhubungan dengan angka- angka, bagaimana mencari, mengumpul, 

mengolah data, sehingga sampai menyajikan data dalam bentuk sederhana dan mudah 

untuk dibaca, dimaknai (diinterpresentasikan). Analisis deskriptif kualitatif 

digunakan untuk menganalisis faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi 

garam di PT. Garam Persero Kalianget Kabupaten Sumenep. Analisis deskriptif 

kuantitatif digunakan untuk menganalisis pengaruh penggunaan faktor produksi 
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terhadap jumlah produksi garam di PT. Garam Persero Kalianget Kabupaten 

Sumenep dengan analisis Trend produksi di PT. Garam Persero dan untuk 

menganalisis Regresi linier Berganda dengan pendekatan Coob Douglas. 

3.5.1 Analisis Trend 

 Analisi trend yaitu untuk mengetahui trend produksi garam di PT. Garam 

Persero pada tahun 2000 - 2016. Analisis trend tersebut menggunakan metode jumlah 

kuadrat terkecil (least square method) untuk mencari garis trend, yaitu suatu 

perkiraan atau taksiran mengenai nilai a dan b yang didasarkan atas data hasil 

observasi, sehingga jumlah kesalahan kuadrat terkecil (minimum). Syarat ini 

terpenuhi, maka garis trend akan terletak ditengah-tengah data asli yang menunjukkan 

arah perkembangan (kecenderungan) meningkat atau menurun) yang diformulasikan 

(Syuhyadi, 2003) dalam (Kopen, 2005), sebagai berikut :  

Y = a + bx 

Dimana: 

Y = Data berkala (Time Series Data) 

a = Konstanta 

  b = Parameter atau koefisien regresi 

x = Waktu 

Rumus untuk memperoleh a dan b adalah sebagai berikut : 

a  = ∑ Y/n 

 b  = ∑ xy/ ∑x 
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Permasalahan tersebut masih sulit terealisasikan, karena suatu hambatan yaitu 

adanya resiko ketidakpastian. Keadaan tersebut jelas akan mempengaruhi produksi 

atau suplai garam. Meningkatnya pendapatan, pendidikan serta pertumbuhan jumlah 

penduduk akan akan menyebabkan garam juga bertambah jika dilihat dari fungsi 

garam yan sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini menjadi dasar 

pentingnya meninjau masalah kebutuhan permintaan garam. 

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik mengambil judul analisis 

trend produksi garam di PT. Garam persero di Kalianget Kabupaten Sumenep. 

Sehingga produksi dapat disusun pola pengembangan produksi dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi untuk memenuhi kebutuhan garam. 

3.5.2 Analisis Cobb-Douglas 

Analisis Cobb-Douglas merupakan analisis yang digunakan untuk melihat  

produksi garam yaitu suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua variabel atau 

lebih, variabel yang satu disebut variabel independent (Y) dan yang lain disebut 

variabel dependent (X). Model fungsi produksi yang digunakan adalah fungsi 

produksi Cobb-Douglas, dengan rumus sebagai berikut: 

  Y  =  β X1
β1

 X2
β2

 X3
β3

e
u
 

Fungsi produksi tersebut diubah menjadi bentuk fungsi linear berganda 

dengan cara mentransformasikan persamaan tersebut ke dalam log-natural (ln). 

Bentuk persamaan fungsi produksi menjadi:  

Ln y = lnb0 + b1 lnX1 +b2 lnX2 + b3 lnX3 + b4 lnX4 + u lne 

Keterangan  Y = Produksi garam (Ton)  
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X1 = Luas Lahan (Ha) 

X2 = Teknologi 

X3 = Curah Hujan (mm) 

X4 = Tenaga Kerja (HKO) 

b0 = Intercept 

b1bn = Koefisien Regresi 

u = Faktor Pengganggu 

3.5.3 Uji Hipotesis 

3.5.3.1 Parsial (uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(Kuncoro, 2003) dalam (Widodo 2013). Nilai signifikansi t > 0,05, artinya H0 

diterima dan H1 ditolak. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu 

variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Uji koefisien regresi (uji t) menguji apakah tingkat signifikansi, yang berarti 

berpengaruh atau tidak berpengaruh. 

a. Menetukan Hipotesis:

H0 : 

1. Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan terhadap luas lahan, 

teknologi, curah hujan dan tenaga kerja terhadap produksi garam
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H1 :  

1. Secara Pasial ada pengaruh signifikan terhadap luas lahan, teknologi, 

curah huja,  dan tenaga kerja terhadap produksi garam 

 

  

b. Pengambilan keputusan: 

1. Pengujian dengan t hitung  

Kriteria Uji: 

Thitung ≤  F tabel maka Ho diterima 

Ha ditolak Fhitung ≥ Ftabel maka Ho ditolak, Ha diterima 

2. Pengujian dengan nilai Signifikasi  

Kriteria Uji 

Ho diterima jika nilai Signifikansi ≥ 0,05 (menolak H1) 

Ho ditolak jika nilai signifikansi ≤ 0,05 (menerima H1) 

3.5.3.2 Uji Signifikan Simultan (uji f ) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat (Kuncoro, 2003) dalam (Widodo 2013). 

a. Menentukan Hipotesis menurut (Rahmadeni 2014): 

H0      : Tidak ada pengaruh signifikan antara luas lahan, teknologi, curah hujan dan 

tenaga kerja terhadap produksi garam 

H1      : Ada pengaruh signifikan antara luas lahan, teknologi, curah hujan dan tenaga 

kerja terhadap produksi garam. 
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b. Mentukan taraf nyata (α) dan nilai F tabel. Nilai taraf nyata yang digunakan 0,05 

dan nilai tabel memiliki v1=k dan v2= n-k-1. 

 

 

 

 

c. Pengambilan Keputusan: 

1. Pengujian dengan F hitung 

Kriteria Uji: 

Fhitung ≤ Ftabel maka H0 diterima, H1 ditolak  

Fhitung ≥ Ftabel maka H0 ditolak, H1 diterima   

H0 ditolak berarti minimal ada satu variabel bebas yang digunakan berpengaruh 

nyata terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika H0 diterima berarti secara 

bersama-sama variabel bebas tidak ada yang berpengaruh terhadap variabel 

terikat (Widodo 2013). 

2. Pengujian dengan nilai Singnifikansi 

Kriteria Uji: 

H0 diterima jika nilai Signifikansi ≥ 0,05 (menolak H1) 

H0 ditolak jika nilai signifikansi ≤ 0,05 (menerima H1) 

3.5.4 Uji Koefisien Determinasi ( R
2
)  

Uji koefisien determinasi (R
2
) nilai R

2
 digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai R
2
 adalah 

antara nol dan satu, dimana nilai R
2
 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel- 
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variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R
2
 

yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan informasi 

yang diperlukan dalam memprediksi variasi variabel dependen. 

 




