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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil wilayah pada daerah penghasil tebu yang

ada di Provinsi Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa Provinsi Jawa Timur 

merupakan Provinsi dengan kontribusi produksi tebu tertinggi di Indonesia. 

Penelitian ini dilakukan di 31 Kabupaten/Kota penghasil tebu di perkebunan 

rakyat pada sub sektor perkebunan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.  

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yang besifat eksplanatory yaitu penelitian

yang menjelaskan hubungan kausal variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. 

(Kuncoro, 2013) dalam hal ini mengenai pengaruh variabel luas lahan dan jumlah 

tenaga kerja terhadap produksi tebu di perkebunan rakyat pada sub sektor 

perkebunan  di Provinsi Jawa Timur. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk mengetahui konsep atas variabel yang akan diteliti maka perlu

diketahui definisi masing-masing variabel. Definisi  operasional  yang  digunakan  

untuk  menjelaskan  variabel  dalam penelitian ini antara lain:  

1. Tingkat Produksi (Y)

Tingkat produksi dalam penelitian ini yaitu jumlah output/produksi

yang dihasilkan oleh daerah penghasil tebu pada perkebunan rakyat di 

Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun, dimulai pada tahun 2011-

2015. Dengan skala pengukuran Ton/Tahun. 
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2. Luas Lahan (𝑋1) 

Luas lahan  sebagai  salah  satu  faktor  produksi  yang merupakan 

pabriknya hasil pertanian yang mempunyai kontribusi yang cukup 

besar  terhadap  usaha tani. Sedangkan luas lahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah luas lahan perkebunan tebu pada perkebunan rakyat di 

Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu selama 5 tahun, dimulai pada 

tahun 2011-2015. Dengan skala pengukuran Ha/Tahun. 

3. Tenaga Kerja (𝑋2) 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam 

proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Tenaga kerja yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah petani tebu pada perkebunan 

rakyat per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 

selama 5 tahun dan dimulai pada tahun 2011-2015. Dengan skala 

pengukuran Jiwa/Tahun. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data adalah data sekunder yaitu data yang didapatkan dari hasil 

penelitian pihak lain sebagai sumber data. Sedangkan sumber data yang 

digunakan pada penelitian berikut ini berasal dari Dinas Perkebunan Provinsi 

Jawa Timur tahun 2011-2015. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan 

penyusunan, digunakan data dari instansi pemerintah seperti Dinas Pertanian 

Provinsi Jawa timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur serta berupa 

jurnal dan sumber-sumber lainnya sebagai bahan pertimbangan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi pustaka yaitu 

dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber yaitu pengumpulan 

data-data sekunder dari berbagai literature, majalah, koran dan jurnal. Selain itu, 

sebagai bahan pertimbangan penyusunan digunakan data dari instansi pemerintah 

seperti Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015, Dinas 

Pertanian Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 

tahun 2011-2015.  

F. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis  

regresi dengan data panel yang bersifat statis dengan model double log untuk 

mengetahui apakah semua variabel (total produksi, luas lahan dan jumlah tenaga 

kerja) baik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu tingkat produksi. Dengan persamaan sebagai berikut sebelum log : 

Y = 𝐴 𝑋1𝛽1 𝑋2𝛽2. Sehingga Menjadi : 𝑙𝑜𝑔𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔𝑋1 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔𝑋2 + 𝑒 

Dimana  :  

 Y  : Tingkat Produksi 

 𝛽0  : Konstanta/ Intercept 

𝛽1, 𝛽3, 𝛽3, 𝛽4 : Koefisien Regresi Parsial 

𝑋1               : Luas Lahan 

𝑋2               : Jumlah Tenaga Kerja 



34 
 

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen maka dilakukan dengan uji statistik t dan uji statistik F dengan tingkat 

signifikan 5%. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Model Regresi Panel 

a. Common – Effect 

Model common – effect (CE) adalah model paling sederhana yang 

mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antar individu yang tidak 

terobservasi (intersep sama), karena semua keheterogenan telah dijelaskan 

oleh variabel independen. Estimasi parameter model common – effect 

menggunakan metode OLS. Model common – effect (pooling) yang dapat 

digunakan untuk memodelkan data panel adalah: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝑒𝑖𝑡 

Dimana : 

𝑌𝑖𝑡 adalah observasi dari unit ke i dan diamati pada periode ke t. (dependen) 

𝑋𝑖𝑡 adalah variabel independen yang diamati dari unit i pada periode t. Dan 

diasumsikan 𝑋𝑖𝑡 memuat konstanta. 

𝑒𝑖𝑡 adalah komponen error yang dia yang diasumsikan memiliki harga mean 

0 dan variansi homogen dalam waktu serta independen dengan 𝑋𝑖𝑡. 

b. Model Fixed – Effect 

Model fixed – effect (FE) pada data panel diasumsikan bahwa 

koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi sepanjang unit individu. 

Istilah fixed effect berasal dari kenyataan bahwa meskipun intersep 𝛽𝑜𝑖 

berbeda antar individu namun intersep antar waktu sama (time invariant), 
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sedangkan slope tetap sama antar individu dan antar waktu. Bentuk umum 

model fixed effect adalah sebagai berikut: 

terdapat keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi, maka 

nilai intersep untuk setiap variabel independen berbeda tapi memiliki slope 

yang sama. Estimasi parameter model fixed – effect menggunakan metode 

Least Square Dummy Variable, yaitu dengan menambahkan variabel 

dummy yang bersesuaian untuk masing – masing nilai variabel independen. 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑜𝑖 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘,𝑖𝑡

𝑝

𝑖=1
+ 𝑒𝑖𝑡 

c. Random - Effect 

Model random – effect (RE) digunakan untuk mengatasi 

permasalahan yang ditimbulkan oleh model fixed effect dengan peubah 

semu (dummy) pada data panel menimbulkan permasalahan hilangnya 

derajad bebas dari model. Estimasi parameter model random – effect 

menggunakan metode Generalized Least Square. 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑜𝑖 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘,𝑖𝑡

𝑝

𝑖=1
+ 𝜇𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

2. Uji Kesesuaian Model 

a. Uji LM Breush-Pagan 

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui signifikan 

teknik Random Effect.  Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk 

memilih antara OLS (Common Effect) tanpa variabel dummy atau Random 

Effect. Uji signifikan Random Effect ini dikembangkan oleh Bruesch – 
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pagan. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai 

berikut :  

LM      = 
nT

2 (T−1)
[

∑ [∑ eitT
t=1 ]n

i=1

∑ ∑ eit2T
t=1

n
i=1

− 1]2 

            = 
nT

2 (T−1)
 

Keterangan : 

 N  =  Jumlah Individu 

T =  Jumlah Periode Waktu 

e =  Residual metode OLS 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu : 

H0 = OLS tanpa variabel dummy ( Common Effect) 

H1 = Random Effect Model 

Ketentuan : 

1) Apabila Probabilitas Breusch-Pagan < alpha (0,05), maka H0 ditolak 

dan H1 diterima, berarti bahwa model Random Effect merupakan 

model yang tepat. 

2) Apabila Probabilitas Breusch-Pagan > alpha (0,05), maka H0 diterima 

dan H1 ditolak, berarti bahwa model OLS tanpa variabel dummy 

(Common Effect) merupakan model yang tepat. 

b. Uji Chow 

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data 

panel, yaitu model efek tetap (Fixed Effect Model) dengan model koefisien 

tetap (common effect model). Hipotetsis dalam uji chow adalah: 
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H0 : Common Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan 

membandingkan perhitungan F−statistik dengan F−tabel. Perbandingan 

dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak 

yang berarti model yang paling tepat adalah Fixed Effect Model. Begitupun 

sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dan 

model yang digunakan adalah Common Effect Model (Widarjono, 2009). 

Perhitungan F statistic didapat dari uji Chow dengan rumus: 

𝐹 =

(𝑆𝑆𝐸1−𝑆𝑆𝐸2)

(𝑛−1)
𝑆𝑆𝐸2

(𝑛𝑡−𝑛−𝑘)

  

Dimana: 

SSE1 : Sum Square Error dari model Common Effect 

SSE2 : Sum Square Error dari model Fixed Effect 

n  : Jumlah daerah (cross section) 

k  : Jumlah variabel independen 

sedangkan F tabel didapat dari:  

𝐹 − 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = {𝛼 ∶ 𝑑𝑓(𝑛 − 1, 𝑛𝑡 − 𝑛 − 𝑘)}  

Dimana: 

α  : Tingkat signifikasi yang dipakai (alfa) 

n  : Jumlah daerah 

nt : Jumlah cross section x jumlah time series  

k  : Jumlah variabel independen 
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c. Uji Hausman 

Kegunaan uji Hausman adalah untuk memilih antara Fixed Effect atau 

Random Effect. Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan 

Random Effect lebih baik dari metode OLS (Common Effect). Statistik uji 

Hausman mengikuti chi square dengan degree of freedom  sebanyak jumlah 

variabel bebas dari model. Dengan ketentuan: 

H0 : Random Effect 

H1 : Fixed Effect 

Apabila hasil dari Hausman test menunjukkan bahwa nilai 

probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05 maka demgan 

demikian hipotesisi nol ditolak dan model yang digunakan Fixed Effect.  Uji 

Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan Random Effect kebih 

baik dari metode OLS (Common Effect). Rumus uji Hausman yaitu: 

𝑚 = �̂�𝑉𝑎𝑟(�̂�)−1�̂�  

Keterangan: 

�̂� = (�̂� − �̂�𝐺𝐿𝑆)  

𝑉𝑎𝑟(�̂�) = 𝑉𝑎𝑟(�̂�) − 𝑉𝑎𝑟(�̂�𝐺𝐿𝑆)  

Ketentuan: 

1) Apabila Hausman hitung ≥ Tabel Chi Square, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, berarti bahwa model Fixed Effect merupakan model yang 

tepat. 

2) Apabila Hausman hitung ≤ Tabel Chi Square, maka Ho diterima dan 

ha ditolak, berarti model Random Effect merupakan model yang tepat. 
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3. Pengujian Hipotesis  

Data diolah dengan menggunakan aplikasi software pengolah data 

Eviews  versi 09 dan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier 

berganda, dimana akan terlihat pengaruh secara simultan maupun secara 

parsial, Untuk membuktikan hipotesis maka digunakan alat uji sebagai 

berikut : 

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 

2011). Uji f dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi f pada output 

hasil regresi menggunakan Eviews.09 dengan significance level 0,05 (α = 

5%). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak 

(koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara simultan variabel-

variabel bebas tidak  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka hipotesis 

diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan 

variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat. 

𝐻0: 𝑏1 = 𝑏2 = 0; (Faktor luas lahan dan tenaga kerja) berpengaruh 

signifikan terhadap produksi tebu. 

𝐻1: Paling sedikit ada satu 𝑏𝑖 ≠ 0; (Faktor luas lahan dan tenaga kerja) 

berpengaruh signifikan terhadap produksi tebu. 
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Menghitung F-hitung dengan menggunakan rumus (Sugiyono,2002) 

𝐹ℎ =
𝑅2𝑙𝑘

(1 − 𝑅2)𝑙 𝑛 − 𝑘 − 1
 

Dimana :  

𝑅2 = koefisien determinasi 

N = jumlah sampel 

K = jumlah variabel bebas 

Dengan kriteria tersebut, diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yang dibandingkan 

dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan tingkat resiko (level of significant) dalam hal ini 0,05 

dan degree of freedom = n-k--1 

b. Uji Hipotesis Secara Partial (Uji Statistik t) 

Uji partial (uji t) adalah pengujian terhadap hipotesa yang 

menyatakan ada tidaknya pengaruh parsial antara masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Uji t dinyatakan dengan rumus : 

𝑻
𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 = 

𝒃

𝑺𝒃

   

(J. Supranto,1993;249) 

Dimana : 

b = Koefisien 

𝑆𝑏= Standart devisiasi 

Hipotesa yang disusun : 

Ho ; b = 0, berarti tidak ada pengaruh secara parsial antara luas lahan dan 

tenaga kerja (Variabel bebas) terhadap tingkat produksi tebu 

(Variabel terikat). 
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Ha = b ≠ 0, berarti ada pengaruh secara parsial antara luas lahan dan tenaga 

kerja (Variabel bebas) terhadap tingkat produksi tebu (Variabel 

terikat).  

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑔 dengan  

𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Apabila 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑔  >  𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ho ditolak dan Hi diterima, berarti 

pengaruh tingkat luas lahan dan tenaga kerja (variabel bebas) secara 

parsial terhadap tingkat produksi (variabel terikat) adalah signifikan. 

2) Apabila 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑔  <  𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ho diterima dan Hi ditolak, berarti 

pengaruh tingkat luas lahan dan tenaga kerja (variabel bebas) secara 

parsial terhadap tingkat produksi (variabel terikat) adalah tidak 

signifikan. 

4. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol satu. Nilai R² yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Fungsi dari 

R Square (𝑅2) adalah mencari besarnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara individual. Apabila 𝑅2 mendekati 1, 

maka variabel independen berpengaruh kuat terhadap variabel dependen dan 
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apabila 𝑅2 (r square) mendekati angka nol, maka variabel independen 

berpengaruh tidak nyata terhadap variabel dependen. Jika dalam uji empiris 

didapat nilai adjusted 𝑅2 negatif, maka dianggap bernilai nol. Secara 

matematis jika nilai 𝑅2 = 1, maka adjusted 𝑅2  = 1 sedangkan jika nilai 𝑅2  

= 0, maka adjusted 𝑅2 = (1-k) / (k-n). Jika K > 1, maka adjusted 𝑅2 akan 

bernilai negatif (Ghozali, 2011). 

 


