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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso 

Kabuapten Nganjuk. Karena produsen terbesar komoditas bawang merah di 

kabupaten Nganjuk adalah di Kecamatan Rejoso, dan desa Mojorembun merupakan 

bagian dari wilayah kecamatan Rejoso. Selain itu penduduk desa Mojorembun 

didominasi oleh petani bawang merah. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian merupakan penelitian pada studi kasus analisis produksi dan 

pendapatan usaha tani bawang merah di Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu menggunakan menggunakan 

penelitian dengan cara menggambarkan secara umum tentang produksi dan 

pendapatan masyarakat usaha tani bawang merah tersebut. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Nawawi (1985:141) populasi adalah totalitas semua nilai yang 

mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif 

daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah 

petani bawang merah di desa Mojorembun dengan jumlah petani 500 orang. 
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2. Sampel  

Menurut Suharsimi, (Arikunto 1998:117) sampel adalah bagian dari populasi 

(sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian merupakan sebagian 

populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. 

Menurut (Malhotra : 1993) panduan ukuran sampel yang diambil dapat ditentukan 

dengan cara mengalikan jumlah variabel dengan 5, atau 5 kali jumlah variabel. 

Dalam penelitian ini jumlah variabel adalah 4, maka 4 x 5 = 20. Sehingga sampel 

minimalnya adalah 20, akan tetapi untuk lebih dapat melihat perbedaanya peneliti 

mengambil sampel sebanyak 49 responden. Dalam penelitian ini responden yang 

dipilih adalah semua petani bawang merah. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam 

definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam 

lingkup obyek penelitian. Sehingga penulis memungkinkan untuk melakukan 

pengukuran dengan baik. 

1. Luas lahan (X1) merupakan ketersediaan lahan pertanian bawang merah 

kabupaten Nganjuk dalam proses pertanian bawang merah di desa 

Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Satuan ukur yang 

digunakan adalah hektar (ha). 

2. Benih (X2) merupakan ketersediaan benih yang digunakan petani untuk 

melakukan proses tanam untuk menghasilkan hasil yang baik. Benih yang 



20 
 

digunakan yaitu benih bawang merah unggulan . sedangkan untuk peyebaran 

benih per Kg digunakan untuk per hektar lahan sawah. 

3. Tenaga kerja (X3) adalah angkatan kerja yang bekerja dalam proses produksi 

bawang merah dalam bentuk jumlah tenaga kerja. 

4. Pupuk (X4) adalah obat tanaman yang digunakan untuk menunjang proses 

produski yang dinyatakan dalam bentuk Kilogram. Besar volume pupuk yang 

digunakan tergantung luas lahan.  

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data kuantitatif yang berbentuk 

angka-angka. Data yang digunakan meliputi data sekunder dan primer . Data 

sekunder diperoleh dari berbagai sumber instansi terkait , sedangkan data primer 

diperoleh dari hasil wawancara atau observasi dengan cara melakukan penelitian 

langsung pada responden dengan menggunakan pertanyaan (kuesioner). 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam memperoleh data penulis menggunakan teknik yaitu observasi 

, wawancara dan kuesioner.  

1. Observasi  

Menurut Margono Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.  
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2. Wawancara 

Merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan antara dua orang 

atau lebih secara langsung. Jenis wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini 

adalah wawancara secara terpimpin yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar 

pertanyaan. 

3. Kuesioner 

Menurut Arikunto (2006:151) adalah pernyataan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan pribadi atau hal-hal 

yang ia ketahui. Jenis kuesioner yang diambil adalah kuesioner terbuka. 

4. Dokumentasi  

Proses penyalinan data (mendokumentasi) dari instansi terkait. Adapun 

peneliti menyalin data atau dokumen dari Badan Pusat Statistika kabupaten 

Nganjuk dan Pemerintah desa. 

G. Teknik Analisa Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan data 

sekunder dan primer yaitu data yang diperoleh langsung dari publikasi –publikasi 

resmi dari instansi terkait di kabupaten Nganjuk sedangkan primer didapatkan 

dengan menggunakan teknik observasi , wawancara dan kuesioner. Oleh karena itu 

peneliti menggunakan metode analisis sebagai berikut. 
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1. Analisis Produksi 

Seberapa besar pengaruh luas lahan ,benih, pupuk dan tenaga kerja terhadap 

produksi bawang merah di desa mojorembun kecamatan Rejoso kabupaten 

Nganjuk. 

Model analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis produksi bawang 

merah di Kabupaten Nganjuk sebagai berikut : 

𝑌 = 𝑏0 ∑ 𝑥𝑖𝑏𝑖𝑛
𝑖−1 𝑒µ atau 𝑌 = 𝑏𝑜𝑥1

𝑏1𝑥2
𝑏2𝑥3

𝑏3𝑥4
𝑏4𝑥𝑛

𝑏𝑛𝑒𝑢  

Atau 

logY = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔𝑋1 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔𝑋2 + 𝛽3𝑙𝑜𝑔𝑋3 + 𝛽4𝑙𝑜𝑔𝑋4+ u 

Dimana : 

Y = Produksi 

X1 = Luas Lahan (m2) 

X2 = Benih (Kg) 

X3 = Tenaga kerja (Jumlah Tenaga kerja) 

X4 = Pupuk (Kg) 

u  = Variabel (error terms) 

Log = Transformasi data ke bentuk logaritma 

Mengetahui ketepatan model digunakan koefisien determinasi ganda (𝑅2) 

dengan rumus (Pamusu, 2013) : 

R2 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Pengaruh variabel bebas secara simultan dapat diketahui dengan 

menggunakan alat uji F (F-Test) dengan rumus sebagai berikut : 
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F hit =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ

 𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙/𝑠𝑖𝑠𝑎
 

Bentuk hipotesis : 

Ho : diduga variabel bebas (X) berpengaruh tidak signifikan   terhadap 

variabel terikat (Y). 

H1 : diduga minimal salah satu variabel bebas (X) berpengaruh signifikan   

terhadap variabel terikat (Y). 

Jika F hitung > F tabel , maka H0 ditolak dan HI diterima. 

a. Jika F hitung ≤ F tabel , maka H0 diterima dan HI ditolak. 

Adanya pengaruh variabel secara individu dapat diketahui dengan 

menggunakan uji t atau t-test dengan persamaan sebagai berikut : 

t-hit = 
𝑏𝑖

𝑆𝑏𝑖
 

keterangan :  

t-hit = Uji t(t-test) 

bi = Koefisien regresi variabel ke-I 

Sbi = Standar deviasi variabel ke-I 
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Bentuk hipotesis : 

H0 : bi = 0 , artinya bahwa faktor-faktor yang diamati berpengaruh tidak 

signifikan antara  variabel bebas (X) terhadap variabel tidak bebas (Y) 

Hi: bi ≠ 0 , artinya bahwa faktor – faktor yang diamati berpengaruh signifikan 

antara variabel bebas (X) terhadap variabel tidak bebas (Y) 

b. Apabila t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

c. Apabila t hitung ≤ t tabel , maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Keterangan :  

H0 = pengaruh tidak signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel 

tidak bebas (Y). 

H1 = pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel tidak 

bebas (Y) 

2. Uji asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap 

hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengajuan 

asumsi klasik atas data yang akan di olah sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa 
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nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil (Imam Ghozali, 2011: 160) 

b. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas 

(independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat 

nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, 

maka dapat disimpulkan data bebas multikolinieritas. (Imam 

Ghozali 2011: 105-106) 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Imam Ghozali (2011: 139-143) Uji 

heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Ada beberapa cara dapat dilakukan untuk 

melakukan uji heterokedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji 

glejser, uji Harvey, dan uji white. 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan sifat residual regresi yang tidak 

bebas dari satu observasi ke observasi lainnya, atau secara formal, 

autokorelasi terjadi pada serangkaian data deret waktu, dimana error 

term pada satu periode waktu secara sistematik tergantung error 

term pada periode-periode waktu yang lain. (Ariefianto, 2012). 
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𝐸 (𝑢𝑖 , 𝑢𝑗) ≠ 0, 𝑖 ≠ 𝑗 

Dimana : 

ui = Disturbance pengamatan i 

uj = Disturbance pengamatan j 

Uji yang digunakan dalam mendeteksi apakah pada data yang 

diamati terjadi autokorelasi atau tidak adalah uji Breusch-Godfrey 

Serial Correlation LM.. 

Hipotesis untuk uji Breusch-Godfrey yakni : 

H0 : Tidak ada autokorelasi. 

H1 : Ada autokorelasi. 

Kriteria pengujian untuk hipotesis di atas adalah sebagai berikut: 

H0 tidak ditolak jika p-value Obs*R-Squared ≥ critical value. 

H0 ditolak jika p-value Obs*R-Squared <critical value. 

3. Analisis Pendapatan 

Berapa besar pendapatan usaha tani bawang merah di Desa Mojorembun 

kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

π = TR-TC 

keterangan : 

π  = pendapatan (Rp) 

TR  = Total Penerimaan (Rp) 

TC  = Total Biaya (Rp) 

Dimana : TR = Produksi  x Harga (P.Q) 

TC  = biaya tetap + biaya  

Variabel (FC + VC) 
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4. BEP 

Rumus BEP 

 BEP (Unit) =
𝑇𝐹𝐶

𝑃1−𝑉𝐶1 

 BEP (Rupiah) = 
𝑇𝐹𝐶

1−
𝑇𝑉𝐶

𝑇𝑅

 

keterangan : 

BEP = Break Event Point 

TVC = Total Variabel Cost 

TFC = Total Fix Cost 

P1 = Harga  

VC = Variabel Cost ( per unit) 

TR = Total Revenue 

Menghitung titik pulang pokok (BEP) atas dasar penjualan dalam rupiah 

memiliki kelebihan utama bahwa hal tersebut dapat digunakan untuk 

menentukan titik pengembalian atau pulang pokok  secara keseluruhan bagi 

perusahaan atau produsen yang menjual produksinya pada harga yang 

berbeda. (Abdullah, 2013 : 81) 

Manfaat dari analisis break event adalah : 

a. Untuk mengetahui hubungan antara kuantitas penjualan (produksi), harga 

jual, biaya produksi, dan biaya-biaya variabel maupun tetap, dan juga laba 

rugi. 

b. Untuk perencanaan terhadap laba atau profit planning. 
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c. Bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. 

d. Bahan pertimbangan untuk keputusan perusahaan. Hal ini terkait jika 

penghasilan perusahaan tidak mampu menutup biaya-biaya tunainya.  


