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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini di laksanakan lingkup Indonesia mengenai produksi gula

impor nasional, penentuan daerah penelitian ini dilakukan secara sengaja

(purposive method) dengan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan negara

penghasil gula, konsumen gula tertinggi dan pengimport gula terbesar di dunia.

Metode yang di guanakn dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan

analisis, sedangkan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah terdapat dalam pustaka atau data

resmi. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu

(time series) tahun 1997 sampai 2011yang merupakan data sekunder dari Badan

Pusat Statistic, P3GI (Pusat Penelitian Gula Indonesia), FAO, USDA, serta

instansi lain yang berhubungan dengan pengambilan data penelitian tersebut.

3.2 Metode Penentuan Contoh atau Sample Data (Time Series)

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kuantitatif, yaitu metode penelitian yang memusatkan diri pada pemecahan

masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang

aktual.

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah acak bertingkat

(stratified random sampling) yang biasanya digunakan jika populasi bersifat

heterogen, maka populasi yang bersangkutan harus dibagi-bagi dalam lapisan atau
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strata yang seragam dan setiap lapisan diambil sampel secara acak (Singarimbun

dan Effendi, 1995).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengunakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga –

lembaga dan instansi yang terkait misalnya kantor kepala desa, dinas pertanian &

perkebunan. Data sekunder ini juga dapat diperoleh dari studi literatur, serta hasil

– hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga yang

berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan.

Data yang digunakan adalah data survei rumah tangga PATANAS (Panel

Petani Nasional) yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Pusat Sosial Ekonomi dan

Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Kementerian Pertanian. Data dasar panel

adalah biasa disebut data longitudinal atau data runtun waktu silang (cross-

sectional time series), dimana banyak kasus (perorangan, perusahaan, Negara dan

lain-lain) diamati pada dua periode waktu atau lebih yang diindikasikan dengan

penggunaan data time series. Data panel juga dapat menjelaskan dua macam

informasi yaitu: informasi cross-section pada perbedaan antar subjek, dan

informasi time series yang merefleksikan perubahan pada subjek waktu. Ketika

kedua informasi tersebut tersedia, maka analisis data panel dapat digunakan.

Dengan menggunakan data panel tersebut maka dinamika atau perubahan yang

terjadi dalam dua titik waktu akan dapat diketahui.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dasar panel

periode 2009-2012. Namun sampai saat penulisan data ini, data survei tahun 2012

belum dapat dianalisis sehingga data  ini hanya menyajikan data tahun 2009.
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Teknik Estimasi menggunakan data panel akan menghasilkan keanekaragaman

secara tegas dalam perhitungan dengan melibatkan variabel-variabel individual

secara spesifik. Memberikan informasi yang lebih banyak, variabilitas yang lebih

baik, mengurangi hubungan antara variabel bebas, memberikan lebih banyak

derajat kebebasan, dan lebih efisien., data panel lebih coocok digunakan jika akan

melakukan studi tentang perubahan dinamis, data panel juga dapat mendeteksi dan

mengukur efek yang tidak bisa dilakukan oleh data time-series dancross section.

Data panel memungkinkan peneliti untuk mempelajari model prilaku yang lebih

kompleks, data panel dapat meminimalkan bias.

Penelitian ini di laksanakan lingkup Indonesia mengenai produksi gula

impor nasional, penentuan daerah penelitian ini dilakukan secara sengaja

(purposive method) dengan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan negara

penghasil gula, konsumen gula tertinggi dan pengimport gula terbesar di dunia.

Metode yang di guanakn dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan

analisis, sedangkan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah terdapat dalam pustaka atau data

resmi. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu

(time series) tahun 1997 sampai 2011yang merupakan data sekunder dari Badan

Pusat Statistic, P3GI (Pusat Penelitian Gula Indonesia), FAO, USDA, serta

instansi lain yang berhubungan dengan pengambilan data penelitian tersebut.

Metode analisis yang di guanakan untuk menguji hipotesis pertama yaitu

mengenai trend produksi gula putih dan gula rafinasinasional, import raw sugar,

import gula putih dan import gula rafinasi menggunakan analisis trend. Data yang

di gunakan selama kurun waktu 1997-2011 yang mana peramalan untuk
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memproyeksikan produksi dan gula import selama kurun waktu 2012-2016 yang

bertujuan untuk mengetahui apakah swasembada gula di Indonesia tahun 2014

sesuai dengan targetyang diterapkan sebesar 5,7ton gula. Metode trend yang di

gunakan adalah kuadrat terkecil (least square method) dengan formulasi sebagai

berikut (Djawarto,2001)

( Y = a + bX )

Keterangan :

X = Periode waktu

Y = Variabel yang diramalkan (produksi dan konsumsi)

a = Intercep/konstanta (nilai Y apabila X = 0)

b = Besarnya perubahan variabel Y yang terjadi pada setiap perubahan satu

unit variable X.

Rumus untuk mendapatkan nilai a dan b adalah:

a =
∑

b =
∑∑

Untuk menguji hipotesis kedua, penelitian ini menggunakan teknik analisis

ekonometrika yang sebenarnya merupakan perluasan analisis regresi yang

disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi. Mengestimasi model persamaan regresi

dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square).

Model regresi linier berganda diperoleh persamaan :

Mt = βo + β1 PDNt + β2 PDNt-1 + β3 HGDt + β4 HGIt + β5 Yt +
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β6 Yt-1 + β7 ERt + β8 SDN+ β9 C + β10 Mt-1 + et

Keterangan

Mt = Volume impor gula (Ton)

PDNt = Produksi dalam negeri (Ton)

PDNt-1 = Produksi gula dalam negeri satu tahun sebelumnya (Ton)

HDNt = Harga gula lokal (Rp)

HPDt = Harga gula di pasar dunia (US $)

Yt = Pendapatan perkapita (Rp)

Yt-1 = Pendapatan perkapita satu tahun sebelumnya (Rp)

Ert = Nilai tukar (kurs) dollar terhadap rupiah (Rp)

SDN = Stok gula dalam negeri (Ton)

C = Konsumsi gula (Ton)

Mt-1 = Volume impor gula satu tahun sebelumnya (Ton)

et adalah variabel pengganggu

β0 adalah perpotongan/ intercept

β1- β10 adalah parameter

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara keseluruhan

terhadap permintaan digunakan uji F dengan formulasi sebagai berikut:
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Fhit= jumlah kuadrat tengah regresi/jumlah kuadrat tengah sisa

Kriteria pengambilan keputusan:

1) F-hitung > F-tabel, maka H1 diterima (α = 0,05) berarti variable faktor impor

gula secara bersama-sama berpengaruh terhadap impor gula Indonesia.

2) F-hitung < F-tabel, H1 ditolak (α = 0,05) berarti variabel factor impor gula

secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap impor gula Indonesia.

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing koefisien regresi

terhadap permintaan gula digunakan pendekatan dengan uji t dengan rumus

sebagai berikut:

Keterangan: t – hitung =

= ℎℎ ℎ
bi = koefisien regresi ke-i

Sbi = standart deviasi

Kriteria pengambilan keputusan:

a. t-hitung > t-tabel (α = 0,05), maka variabel ke-i berpengaruh nyata

terhadap impor gula Indonesia.

b. t-hitung < t-tabel (α = 0,05), maka variabel ke-i tidak berpengaruh nyata

terhadap impor gula Indonesia.
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Untuk menguji seberapa jauh hasil variabel Y yang disebabkan variabel X,

maka dihitung koefisien determinasi dengan formulasi sebagai berikut: R2

Adjusted = R2 ((n-1)/ (n-k-1))

Keterangan:

n = jumlah contoh (sampel yang diambil)

k = banyaknya variabel bebas

Nilai koefisien korelasi pada regresi linier berganda ini menunjukkan

tingkat elastisitas, maka dari besarnya nilai koefisien korelasi (b) tersebut dapat

ditentukan jenis elastisitasnya.

Nilai koefisien korelasi pada regresi linier berganda ini menunjukkan

tingkat elastisitas, maka dari besarnya nilai koefisien korelasi (b) tersebut dapat

ditentukan jenis elastisitasnya. Jika nilai b besarnya lebih dari satu (b>1) maka

disebut elastis. Artinya, jika variabel X mengalami perubahan, maka variabel Y

akan mengalami perubahan yang lebih besar dari perubahan yang ada pada

variabel X tersebut. Jika nilai b besarnya sama dengan angka satu (b=1) disebut

uniter elastis. Artinya, jika variabel X mengalami perubahan, maka variabel Y

akan mengalami perubahan yang sama besar dengan perubahan yang ada pada

variabel X tersebut. Jika nilai b besarnya lebih kecil dari angka satu (b<1) disebut

inelastis. Artinya, jika variabel X mengalami perubahan, maka variabel Y akan

mengalami perubahan yang lebih kecil dari perubahan yang ada pada variabel X

tersebut. Menurut Arief (1993), untuk mengetahui variabel bebas mana yang

berpengaruh pada impor gula indonesia, maka digunakan koefisien beta dengan

rumus:
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Keterangan

ß = Koefisien beta

SDY = Standar deviasi impor

bi = Koefisien X ke i

SDXi = Standar deviasi X (Perubahan pendapatan/Yt-Yt-1, HGI, Mt-1,

Stok, Konsumsi)

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Pemodelan Data Panel

Model regresi linier menggunakan data cross section dan time series.

 Model dengan data cross section

Yi = α + β Xi + εi ; i = 1,2,....,N (1)

N: banyaknya data cross section

 Mode dengan data time series

Yt = α + β Xt + εt ; t = 1,2,....,T (2)

N: banyaknya data time series

Mengingat data panel merupakan gabungan dari data cross section dan

data time series, maka modelnya dituliskan dengan:

Yit = α + β Xit + εit ; i = 1,2,....,N; t = 1,2,….., T (3)
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Dimana :

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Regresi data panel dapat dimodelkan sebagai berikut :

Dimana:

α       = Konstanta

β       = Vektor berukuran P x 1 merupakan parameter hasil estimasi

Xit    = Observasi ke-it dari P variabel bebas

αi = efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu ke-i

Eit     = error regresi seperti halnya pada model regresi klasik.

3.6 Analisis Kompetitif

Merupakan analisis untuk meninjau kompetisi di pasar. Unsur yang

ditinjau meliputi jumlah pesaing, biaya, saluran distribusi, dan kekuatan produk.

Serta untuk mengetahui strategi pemasaran, yang melibatkan penilaian kinerja

pesaing untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka yang berfokus pada

faktor kekuatan dan kelemahan internal yang memberikan keunggulan dan

kekurangan tertentu bagi organisasi dalam memenuhi kebutuhan target pasarnya.

Kekuatan mengacu pada kompetensi inti yang memberikan keunggulan

produknya dalam memenuhi kebutuhan target pasar.


