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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penentuan Daerah Penelitian  

Penelitian ini merupakan kajian tentang dampak yang terjadi pada ekspor 

kelapa sawit Indonesia kepasar Uni Eropa. faktor-faktor yang mempengaruhi 

larangan ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa ialah Karena dianggap kurang ramah 

lingkungan dan pengelolaan perkebunan  merusak habitat yang ada dihutan 

Indonesia. Sedangkan kelapa sawit merupakan produtivitas terbesar negara dalam 

bahan industri.  

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan yaitu:  

1 Data kualitatif : yaitu data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud 

pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka.  

2 Data kuantitatif : yaitu data yang berupa angka-angka.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, 

dan berbagai literatur baik dari perpusatakaan maupun situs internet yang 

relevan dengan masalah yang diangkat serta dapat dipertanggungjawabkan 

2 Data penunjang diperoleh dari badan informasi yang mendukung dari 

instansi instansi yang terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas perkebunan baik 

ditingkat pusat maupun provins
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3.3. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis 

kualitatif dan analisis kuantitatif. Berdasarkan permasalahan yang digunakan 

untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama, yaitu Prospek industri kelapa 

sawit di indonesia dan yang kedua Mengapa terjadi larangan ekspor kelapa 

sawit Indonesia kepasar Eropa. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini 

mengacu pada tujuan penelitian yang pertama dengan menggunakan analisis 

regresi sederhana dan korelasi  untuk menghitung nilai produktivitas dan 

kenaikan nilai ekspor kelapa sawit Indonesia. Model persamaan regresi 

sederhana sebagai berikut : 

1. Uji Regresi Sederhana 

Y = a + bx 

Keterangan : 

Y  = Nilai produktivitas ekspor kelapa sawit 

a  = Nilai konstanta regresi 

bx = kenaikan Ekspor kelapa sawit 

Hipotesis (Dugaan) 

Ho1: Tidak ada pengaruh antara kenaikan ekspor kelapa sawit terhadap nilai 

produktivitas ekspor kelapa sawit. 

Ha2: Ada pengaruh antara kenaikan ekspor kelapa sawit terhadap nilai 

produktivitas kelapa sawit. 

Berdasarkan probabilitas : 

i. Ho diterima jika Sig ≥ 0,05 

ii. Ho ditolak jika Sig  ≤ 0,05 



25 

 

 
 

2. Uji Korelasi 

 n (∑xy) – (∑x).(∑y) 

r =   

       n (∑x²) – (∑x)²    n (∑y²) – (∑y)² 

 

Keterangan : 

rxy = Hubungan antara kenaikan Ekspor kelapa sawit dengan Nilai 

produktivitas ekspor kelapa sawit 

Y    = Nilai produktivitas ekspor kelapa sawit 

X   = Kenaikan Ekspor kelapa sawit 

Hipotesis 

H0 : tidak ada hubungan antar variabel (tidak ada hubungan antara nilai 

produktivitas ekspor kelapa sawit  dengan Kenaikan Ekspor kelapa sawit). 

H1 : ada hubungan antar variabel (ada hubungan antara nilai produktivitas ekspor 

kelapa sawit  dengan Kenaikan Ekspor kelapa sawit). 

Berdasarkan Probabilitas 

Syarat : 

i. Jika probabilitas ≥ 0,05 maka H0 diterima 

ii. Jika probabilitas ≤ 0,05 maka H0 ditolak 

Berdasarkan Angka Korelasi 
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Syarat : 

i. Arah korelasi positif dan angka korelasi ≥ 0,5 maka memiliki hubungan 

kuat 

ii. Arah korelasi negative dan angka korelasi ≤ 0,5 maka mmemiliki 

hubungan lemah  

 


