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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Metode Penentuan Daerah Penelitian 

Penelitian ini merupakan kajian tentang analisis penawaran buah jeruk dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran buah jeruk di Indonesia. Ruang 

lingkup buah jeruk sebagai komoditi unggulan dan daerah penelitian ditentukan 

dengan sengaja (purposive) yaitu skala tahunan mengingat kebutuhan dan harga 

untuk barang pangan khususnya buah jeruk dari tahun ke tahun semakin meningkat. 

 

a. Metode Pengumpulan Data 

Jenis data penelitian ini mengunakan sumber data sekunder yang bersifat 

time series yang mulai dari tahun 2005-2015 berupa data statistik. Data tersebut 

diperoleh dari berbagai publikasi dan instansi-instansi tertentu yang terkait dengan 

penelitian ini yaitu : Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Holtikultura, 

Kementrian Pertanian, dan UN Comtrade (United Nations Commodity Trade 

Statistics Database) dari tahun 2005-2015. Sebagai penunjang penelitian ini, 

pengumpulan data dari berbagai dokumentasi yaitu pengumpulan data dari berbagai 

media on-line selain dari buku referensi dan literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 
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3.3. Metode Analisis Data 

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini menggunakan metode. 

i. Analisis Trend  

Trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau menurun dalam 

jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan 

nilainya cukup rata atau mulus (smooth). Tren data berkala bisa berbentuk tren 

yang meningkat dan menurun secara mulus.Tren yang meningkat disebut tren 

positif dan tren yang menurun disebut tren negatif (Surharyadi dan Purwanto S.K, 

2004). 

 Y’ = a + b X 

  Dimana . 

  Y = Penawaran buah jeruk Indonesia dalam satuan ton 

  a = Intersep atau nilai trend pada tahun dasar tertentu 

  b = Slop atau besarnya perubahan trend tiap tahun  

  X = Variabel independen,yang menunjukan unit waktu (tahun) 

Dengan kriteria sebagai berikut : 

 Trend Positif 

Trend positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan (Y’) meningkat dengan 

meningkatnya waktu (X) persamaan trend positif adalah : 

Y’ = a + b X   

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan a=konstanta dan b=adalah 

tingkat kecenderungan. Apabila X naik 1 satu satuan, maka Y’ akan naik sebesar b 
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satuan. Trend positif mempunyai slope atau kemiringan garis yaitu dari bawah ke 

atas. 

 Trend Negatif 

Trend negatif mempunyai  kecenderungan nilai ramalan (Y’) menurun dengan 

meningkatnya waktu (X) persamaan trend negatif adalah : 

Y’ = a - b X   

Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan a=konstanta dan b adalah 

tingkat kecenderungan.Apabila X naik 1 satu satuan, maka Y’ akan turun sebesar b 

satuan. Trend negatif mempunyai slope atau kemiringan garis yaitu dari atas ke 

bawah. 

3.3.2. Regresi Linear Berganda 

Analisa ini digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

bebas (x) terhadap variabel terikat (y) dengan persamaan sebagai berikut :  

  S = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + ei 

Dimana : 

S  = Penawaran jumlah buah apel Indonesia (Ton)  

X1 = Harga jeruk lokal (Rp) 

X2 = Luas panen buah apel (Ha ) 

X3 = Harga jeruk impor ($)  

a  =  Konstanta 

b1 =  Koefesien regresi harga buah jeruk lokal 

b2 =  Koefesien regresi luas panen buah jeruk 

ei  =  Variabel penggangu 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih 

variabel independent (X1,X2,X3,X4....Xn) terhadap variabel dependent (Y’) secara 
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serentak. Koefesien ini menunjukan seberapa besar hubungan yang yang terjadi 

antara variabel independent (X1,X2,X3, X4....Xn) secara serentak terhadap variabel 

dependent (Y’). Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekat 1 berarti 

hubugan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai yang mendaki 0 maka 

hubunngan semakin lemah. Menurut Sugiyono,(2013) pedoman untuk memberikan 

interpretasi koefesien korelasi sebagai berikut : 

0,00 – 0,199  =  sangat rendah 

0,20 – 0,399  =  rendah 

0,40 – 0,599  =  sedang 

0,60 – 0,799  =  kuat  

0,80 – 1,000  =  sangat kuat. 




