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III.  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengambilan Lokasi 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (Purposive), yaitu cara 

pengambilan daerah penelitian dengan mempertimbangkan alasan yang diketahui 

dari daerah penelitian tersebut (Singarimbun, 1991). Penggunaan metode ini 

dilakukan dengan dasar pertimbangan bahwa : 

a. Kabupaten Probolinggo 

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu sentra produksi bawang 

merah di Jawa Timur, komoditas bawang merah merupakan sumber pendapatan 

dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap 

perkembangan ekonomi wilayah. Menurut Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten 

Probolinggo produksi bawang merah di Kabupaten Probolinggo hingga akhir Juli 

2016 lalu mencapai 20.062 ton dengan luas panen mencapai 2.842 hektar (Ha) 

sedangkan luas tanam mencapai 4.088 Ha dan rata – rata produktivitas sebesar 7,06 

ton per hektar. 

b. Kecamatan Kraksaan  

Bawang merah merupakan salah satu jenis tanaman yang komersial yang 

dihasilkan di Kabupaten Probolinggo pada saat ini. Salah satu daerah yang cocok 

untuk ditanaman bawang merah yaitu Kecamatan Kraksaan dengan temperatur suhu 

udara Kecamatan Kraksaan relatif panas sebagimana daerah dataran rendah pada 

umumnya yaitu dengan suhu antara 36-39oC.  
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 Menurut Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian 

(BKP4) adanya pelaksanaan inovasi teknologi pembaruan sistem pola tanam pada 

komoditas bawang merah jelas merubah pola fikir para petani, dampak dari inovasi 

ini dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Kraksaan untuk menanam bawang 

merah, pola tanam yang semula padi – tembakau ,menjadi padi – tembakau – 

bawang merah sehingga banyak petani di Kecamatan Kraksaan yang mulai 

menanam bawang merah. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah petani bawang merah yang ada di 

Kecamatan Kraksaan, sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruan poulasi. Menurut 

Arikunto (1998:170) menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya sampel 

adalah apabila jumlah subjeknya kurang dari 100 responden, maka lebih baik 

diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Jumlah petani 

bawang merah di Kecamatan Kraksaan kurang dari 100 atau berjumlah 40 sehingga 

penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya teknik pengambilan sempel 

menggunakan total sampling yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sempel. 

1.1 Metode Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data merupakan salah satu cara untuk mengetahui 

atau menggambarkan kondisi tempat penelitian maupun informasi mengenai 

responden. Terdapat dua macam data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 

1) Data Primer 
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 Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya yaitu tempat penelitian. Data primer didapat dengan cara survey dan 

wawancara dengan berpanduan pada kuisioner. Selain wawacaran dengan 

menggunakan dokumen dengan cara observasi 

a. Obsevasi adalah kegiatan peninjauan lokasi serta pendataan terhadap sampel 

penelitian yaitu petani bawang merah. 

b. Kuisioner adalah alat bantu yang digunakan untuk wawancara kepada sampel 

yaitu petani bawang merah untuk mendapatkan informasi sebanyak-

banyaknya. serta sebagai bukti bahwa petani bersedia menjadi sampel dalam 

penelitian 

c. Wawancara adalah kegiatan tanya – jawab antara peneliti dengan petani 

bawang merah dengan menggunakan kuisioner atau daftar pertanyaan sabgai 

bahan pengumpulan data primer. 

2) Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui informasi 

melalui orang lain atau sumber lain seperti dokumen maupun internet yang 

merupakan data profil tempat penelitian, keadaan umum lokasi penelitian dan 

berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian. Data sekunder 

dalam penelitian ini banyak menggunakan data seperti profil kecamatan, 

geografis,dan jumlah penduduk. 
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3.3 Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data adalah proses pengelompokan hasil dari 

obeservasi dengan menggunakan kuisioner yang dilakukan dengan teknik 

wawancara terhadap beberapa responden yang merupakan petani bawang merah 

dari Kecamatan Kraksan di Kabupaten Probolinggo. Data yang sudah terkumpul 

kemudian dilakukan pengeditan dan pentabulasian data mentah, data tersebut 

kemudian dikelompokkan sebagai indikator-indikator yang akan dijadikan ukuran 

penelitian. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 

deskriptif dan analisis regresi linier sederhana, analisis deskriptif yaitu analisis yang 

berupa penjabaran, penjelasan, dan gambaran dari fenomena –fenomena yang 

terjadi pada lokasi penelitian. Analaisis regresi sederhana yaitu analisis yang 

digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel terikat terhadap 

variabel bebas. Analisis Regresi di penelitian digunakan sebagai analisis data pada 

tujuan pertama, dan kedua yaitu pertama : untuk mengetahui pengaruh tingkat 

besarnya “plasi” terhadap penerimaan petani bawang merah, kedua : untuk 

mengetahui pengaruh tingkat besarnya “plas” terhadap harga bawang merah. 

Analisis Deskriptif digunakan sebagai analisis data pada tujuan ke tiga yaitu : untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan petani setuju dengan “plasi”. 

Integrasi Pasar Vertikal digunakan sebagai analisis data pada tujuan ke empat yaitu 

: untuk mengetahui bentuk pasar pada komoditas bawang merah di Kecamatan 

Kraksaan. 
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1.3.1 Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi adalah hubungan yang didapat dan dinyatakan dalam 

bentuk persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antar 

variabel-variabel. Regresi dibagi menjadi 2 yaitu : (a) Analisis Regresi Sederhana, 

(b) Analisis Regresi Linier Berganda, analisis regresi linier sederhana digunakan 

untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara 

variabel tak bebas dengan variabel bebas tunggal. Regresi linier sederhana hanya 

memiliki satu perubahan regresi linier untuk populasi adalah  

Rumus : 

Y= a + bx  

Keterangan 

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan  

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.  

a = Parameter intercept  

b = Parameter koefisien regresi variabel bebas  

Persamaan model regresi sederhana hanya memungkinkan bila pengaruh 

yang ada itu hanya dari independent variabel (variabel bebas) terhadap dependent 

variabel (variabel tak bebas). Jadi harga b merupakan fungsi dari koefisien korelasi. 

Bila koefisienkorelasi tinggi, maka harga b juga besar, sebaliknya bila koefisien 

korelasi negatif maka harga b juga negatif, dan sebaliknya bila koefisien korelasi 

positif maka harga b juga positif. 

Hipotesis Pertama : 

H0 : Tidak ada pengaruh antara besar plasiterhadap penerimaan 
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H1 : Adapa pengaruh antara besar plasiterhadap penerimaan 

Syarat : 

Jika Signifikan > 0,05 Maka H0 diterima 

Jika Signifikan< 0,05 Maka H0 ditolak 

Hipotesis Kedua : 

H0 : Tidak ada pengaruh antara besar plasiterhadap penerimaan 

H1 : Adapa pengaruh antara besar plasiterhadap penerimaan 

Syarat : 

Jika Signifikan  > 0,05 Maka H0 diterima 

Jika Signifikan < 0,05 Maka H0 ditolak 

1.3.2 Analisis Integrasi Pasar Vertikal 

Analisis integrasi pasar vertikal digunakan untuk mengetahui bentuk pasar 

yang terjadi pada perdagangan bawang merah di Kecamatan Kraksan. Untuk 

menganalisis bentuk pasar apasaja yang terjadi di Kecamatan Kraksan maka 

peneliti menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

Rumus : 

b =    ∑ ( Pix Pj) – ( ∑Pj ) ( ∑Pi ) 

N 

( ∑Pi2 ) – ( ∑Pi )2 

         N 

a =  ∑Pj   -  b  ( ∑Pi ) 

        N N 

Pj = a + b P 
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Dimana : 

 a = Pj 

 b = Bentuk Pasar 

 N = Jumlah sampel 

 Pi  = Harga ditingkat petani 

 Pj = Harga ditingkat tengkulak 

Kriteria :  

1. b < 1 pasar monopoli atau oligopoli 

2. b = 1 pasar persaingan sempurna 

3. b > 1 pasar monopsoni / oligopsoni 

 Dengan adanya kriteria di atas mengenai macam-macam bentuk pasar, 

dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan untuk peneliti 

menyimpulkan bentuk pasar apasaja yang terjadi di Kecamatan Kraksaan. 

 


