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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, 

Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) 

dengan pertimbangan bahwa, menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Probolinggo 

(2016), Gending merupakan salah satu daerah dengan rumah tangga budidaya 

tambak paling banyak diantara kecamatan yang lainnya serta termasuk daerah 

sentra budidaya bandeng dan udang vaname yang cukup potensial. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka dapat mengkaji lebih lanjut mengenai analisis 

efisiensi penggunaan faktor produksi pada budidaya udang vaname (Litopenaeus 

vannamei) semi intensif di Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan 

Februari 2017. Waktu tersebut digunakan untuk pengambilan informasi dan data 

dari petambak udang vaname semi intensif yang ada di Kecamatan Gending. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode survei. 

Menurut Nazir (1988) metode survei suatu penelitian yang dilaksanakan untuk 

memperoleh fakta melalui suatu keterangan atau penjelasan secara faktual (dalam 

Rafiqie, 2014). Penelitian survei ini mengunakan jenis penelitian penjelasan 

(explanatory reserach).  
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Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 

pemilik usaha budidaya udang vaname semi intensifdan pengamatan langsung di 

area tambak udang di Kecamatan Gending. Data sekunder diperoleh dari literatur-

literatur seperti buku, jurnal, skripsi dan semua sumber literatur yang mendukung 

penelitian ini, selain itu data sekunder juga berasal dari data Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Probolinggo dan Badan Pusat Statistika. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen-elemen sejenis yang menjadi 

objek penelitian, tetapi dapat dibedakan menjadi satu sama lain (Supranto, 2003). 

Sedangkan menurut Kuncoro (2003) populasi mempunyai arti kelompok elemen 

yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana 

kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah petambak udang vaname semi intensif  yang ada di 

Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Sedangkan sampling 

adalah suatu cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh artinya tidak 

mencakup seluruh objek akan tetapi hanya sebagian dari populasi saja, yaitu 

hanya mencakup sampel yang diambil dari populasi tersebut (Supranto, 2003).  

Pemilihan responden (sampel) dilakukan dengan teknik Purposive sampling 

(dilakukan dengan sengaja) yaitu dengan mengikutsertakan seluruh anggota 

populasi yang ada di daerah penelitian. Hal ini disebabkan karena jumlah petani 
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tambak udang vaname belum diketahui, sehingga didapatkan jumlah responden 

yang membudidayakan udang vaname semi intensif sebanyak 31 orang.  

Menurut Arikunto (2006) mengatakan bahwa “apabila subjeknya kurang 

dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

populasi. Tetapi, jika jumlah subjek besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-

25% atau lebih. Pendapat tersebut sesuai menurut Roscoe dalam Sugiyono (2011) 

ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan beberapa metode 

sebagai berikut:  

1. Wawancara (interview) 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui percakapan 

langsung dengan responden mengenai permasalahan yang diteliti.  

2. Angket atau Kuesioner 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis yang telah persiapkan sebelumnya, kemudian 

meminta kepada responden untuk dijawabnya. 

3. Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap 

objek yang akan diteliti sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai objek 

sasaran. 
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4. Pencatatan dan dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan 

mencatat data yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga yang terkait 

dengan penelitian ini. Selain itu juga untuk mengumpulkan foto atau bukti yang 

ada di lapang. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis 

kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena yang ada di lapangan, 

sedangkan analisis kuantitatif atau data berupa angka dianalisis menggunakan 

regresi linear berganda dan linear sederhana. Pengolahan data dengan 

mengunakan alat bantu yaitu aplikasi IBM SPSS Statistics21. Penjelasan secara 

lengkap mengenai metode pengolahan dan analisis data ditunjukan pada Tabel 

3.1.  

Tabel 3.1 Matriks Analisis Data 
 

No  Tujuan Penelitian  Sumber Data  Analisis Data  

1.  Mengetahui faktor-faktor 

produksi yang berperan 

terhadap produksi 

budidaya udang vaname 

semi intensif di 

Kecamatan Gending. 

 

Wawancara dengan 

pembudidaya udang 

vaname semi intensif 

di Kecamatan 

Gending  

Mengunakan Model 

Regresi Linier 

Berganda dan Linear 

Sederhana dengan alat 

bantu software IBM 

SPSS 21.  

2.  Menganalisis tingkat 

efisiensi penggunaan 

faktor produksi pada 

budidaya udang vaname 

semi intensif di 

Kecamatan Gending,  

 

Wawancara dengan 

pembudidaya udang 

vaname semi intensif 

di Kecamatan 

Gending  

Analisis Nilai Produk 

Marjinal (NPM) dan 

Biaya Korbanan 

Marjinal (BKM). 

 

  



34 
 

3.5.1 Analisis Model Fungsi Produksi Linier Berganda 

Fungsi linear berganda melibatkan dua atau lebih variabel, variabel yang 

satu disebut variabel tak bebas (Y) dan yang lain disebut variabel bebas (X). 

Secara matematis fungsi produksi Linear Berganda ditulis sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2+…+ bnXn + e ………………………. (6) 

Analisis fungsi produksi digunakan untuk melihat hubungan antaravariabel 

terikat dengan variabel bebas. Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan 

analisis regresi untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang berperan terhadap 

budidaya udang vaname. Penggunaan regresi linear berganda disebabkan karena 

regresi ini memiliki kemudahan di dalam penganalisisannya. 

Tahap-tahap dalam menganalisis produksi adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi variabel bebas dan terikat 

Faktor-faktor yang berperan dalam produksi udang vaname semi intensif antara 

lain adalah benur/bibit,  pakan buatan, pupuk, kapur, obat padat dan kincir. 

Variabel-variabel tersebut merupakan variabel bebas yang akan diuji perannya 

terhadap variabel terikat yaitu hasil produksi budidaya udang vaname semi 

intensif.  

2. Analisis regresi 

Pendekatan fungsi produksi yang digunakan dalam menganalisis dengan 

regresi adalah fungsi produksi linear berganda, dimana model untuk penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e...................(7) 
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Dimana : 

Y   = Produksi Udang Vaname (Kg/Ha) 

X1   = Benur/bibit (Ekor/Ha) 

X2   = Pakan Buatan(Kg/Ha) 

X3  = Pupuk (Kg/Ha) 

X4  = Kapur (Kg/Ha) 

X5  = Obat Padat (Kg/Ha) 

X6  = Kincir (Unit/Ha) 

b1,b2,b3,b4... = Besaran parameter 

a   = Konstanta/interep, merupakan besaran parameter 

e   = error term 
 

3. Tahapan Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi uji ekonometrika dan 

statistika. Uji secara ekonometrika terdiri dari uji normalitas, uji 

heteroskedasitas, dan uji multikolinearitas. Uji statistika terdiri dari uji t, uji F, 

R
2 

dan sig. 

a. Uji Ekonometrika 

Pengujian ekonometrika yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga 

jenis pengujian. Pengujian tersebut meliputi uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Uji autokorelasi tidak dilakukan 

karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data cross section. 

Uji normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah residual (error term) 

terdistribusi normal atau tidak dan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

untuk menguji kenormalitasan data. Tujuannya adalah untuk melihat apakah 

residual tersebar normal atau tidak. Uji ini dilakukan dengan SPSS 21 

dengan menentukan nilai Asymp sig 1 tailed pada uji sampel Kolmogorov-

Smirnov (Gujarati 2006). Prosedur pengujian parametrik umumnya 

mensyaratkan kenormalan dari sebaran :  
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Fn(x) = 
 
∑   

 1𝐼𝑥𝑖≤x

Persamaan Kumulatif Distribusi Normal : 

𝐹(𝑥)=  ∫  √ 
 𝑒

Persamaan Kolmogorov : 𝐷𝑛 = 𝑠𝑢𝑝𝑥 | 𝐹𝑛 (𝑥)−𝐹 (𝑥)| ..............................(8) 

Hipotesis pada uji normalitas adalah sebagai berikut:  

H0 : Error term terdistribusi normal  

H1 : Error term tidak terdistribusi normal  

Kriteria pengujian:  

Jika nilai sig.uji normalitas > α (0.05) maka terima H0; error trem 

terdistribusi normal  

Jika nilai sig.uji normalitas < α (0.05) maka tolak H0; error term tidak 

terdistribusi normal. 

Uji Heteroskedastisitas 

Scatterplot digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan 

pada asumsi klasik, yaitu heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah 

varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model 

regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Syarat uji heteroskedastisitas adalah : 

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu

yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit) maka terjadi

heteroskedastisitas. 

- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 padasumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
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Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi antara variabel-variabel bebas satu dengan yang lainnya didalam 

fungsi produksi. Suatu model yang baik adalah jika tidakditemukan adanya 

gejala multikolinearitas. 

Gelaja multikolinearitas dilihat dari nilai VIF (VarianceInflation Faktor). 

Nilai VIF dapat diperoleh melalui persamaan : 

 𝐼𝐹  
 

    ........................................................................(9) 

Keterangan : 

R
2
 = Koefisien determinasi dari regresi variabel bebas ke –j dengan variabel bebas 

lainnya. 

 

Menurut Nugroho (2005) mendeteksi multikolinearitas dapat dilihat dari 

nilai VIF (variance inflation factors), nilai VIF lebih dari 10 menunjukkan 

terjadi multikolinearitas. 

Lebih lanjut jika terjadi multikolinearitas maka analisis dilanjutkan dengan 

menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan persamaan sebagai 

berikut: 

Y = a + bX + e........................................................................................(10) 

b. Uji Statistika  

Uji statistika dilakukan terhadap parameter dari model produksi dalam 

penelitian ini. Uji statistika dalam penelitian ini terdiri atas uji F, uji t, dan uji 

R
2 

(R-squared) . 
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Uji Statistika-F  

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent 

(bebas) secara bersama-sama terhadap variabel dependent (tak bebas).  

Hipotesis : 

H0= koefisien sama dengan 0 

H1= paling tidak ada satu koefisien ≠ 0, dengan i =1,2,3,4 

Uji statistik yang digunakan adalah uji F : 

Fhitung = 
          

              
......................................................................(11) 

Keterangan : 

R
2
 = koefisien determinasi 

k = jumlah variabel 

n = jumlah data 

 

 

Kriteria pengujian: 

F hitung > Ftabel (k,n-k-1) maka tolak Ho 

F hitung < Ftabel (k,n-k-1) maka terima Ho 

 

Jika Ho ditolak berarti secara bersama-sama variabel dugaan yang 

dimasukan ke dalam model berperan nyata terhadap hasil produksi. 

Pengujian terhadap keseluruhan parameter juga dapat dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi (sig.) pada output komputer hasil dari metode 

kuadrat terkecil. Jika sig kurang dari taraf nyata (α) yang digunakan maka 

variabel dugaan yang dimasukan ke dalam model berperan nyata terhadap 

hasil produksi.  

Uji Statistika-t  

Uji t dilakukan guna mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independent (bebas) terhadap variabel dependent (tidak bebas) (Juanda, 

2009).  

Hipotesis : 

Ho = bi = 0 

Hi = bi > 0 
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Rumus dasar uji statistik t dapat dilihat pada persamaan 12 berikut ini : 

  𝑖 𝑢𝑛   
  

      
……………………………..… (12) 

Keterangan : 

bi = Koefisien regresi dugaan ke-i 

Se(bi) = Simpangan baku koefisien dugaan 

 

 

Kriteria uji : 

Thitung < ttabel (α/2,n-k) maka terima H0 

Thitung > ttabel (α/2,n-k) maka tolak H1 

Dimana : 

n = Jumlah pengamatan 

k = Jumlah variabel termasuk konstanta 

Jika H0 ditolak berarti suatu variabel yang di uji dalam hal ini adalah 

faktor-faktor produksi, berperan nyata terhadap variabel tidak bebas yaitu 

hasil produksi dan sebaliknya jika H0 diterima maka suatu faktor produksi 

tidak berperan nyata terhadap hasil produksi. 

Koefisien Determinasi (R-squared)  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

keragaman variabel dependen (tidak bebas) dapat dijelaskan oleh variabel 

variabel independen (bebas) di dalam (Gujarati, 2007). Besarnya nilai 

koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi 

yang semakin mendekati 1, maka model semakin baik, karena semakin 

sedikit keragaman variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model. Rumus untuk mencari koefisien determinasi adalah sebagai 

berikut (Juanda, 2009): 

Koefisien determinasidapat dirumuskan sebagai berikut : 

   
                          

                        
……………………………..… (13) 
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Model terbaik secara statistik adalah model yang mempunyai sig kurang 

dari taraf nyata (α) dan nilai koefisien determinasi (R
2
) yangtinggi. Semakin 

tinggi nilai dari R
2
, maka model yang digunakan semakin baik dalam 

menduga variabel dan fungsi produksi. 

 

3.5.2 Analisis Efisiensi Produksi 

Kondisi efisiensi yang sering dijadikan patokan dalam model fungsi 

produksi adalah efisiensi harga, yaitu bagaimana mengatur penggunaan faktor-

faktor produksi sedemikian rupa, sehingga nilai produk marginal suatu input X, 

sama dengan harga faktor produksi (input) tersebut. Kondisi efisiensi harga 

menghendaki NPM xi sama dengan faktor produksi X (BKM xi) dan dengan 

kondisi harga input tidak dipengaruhi oleh jumlah pembelian persamaannya dapat 

dituliskan sebagai berikut : 

NPMxi = BKMxi 

Pmxi. Py = Pxi 

  

  
 𝑥     𝑥𝑖     atau     

  

  
x
  

   
= 1 

Penggunaan faktor produksi lebih dari satu maka, keuntungan maksimum 

tercapai apabila : 

     

     
 

     

     
    

     

     
  ………………………………..................(14) 

Nilai rasio NPMxi/BKMxi <1, dapat dikatakan penggunaan faktor produksi 

tidak optimal, oleh karena itu penggunaan input harus dikurangi hingga mencapai 

kombinasi optimal, sedangkan jika rasio NPMxi / BKMxi > 1, dapat dikatakan 

penggunaan faktor produksi tersebut belum optimal, oleh karena itu pemakainya 
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harus ditambahkan dalam proses produksi (Soekartawi 1993). Penggunaan input 

produksi yang belum atau tidak optimal, maka kombinasi penggunaan input yang 

optimum harus dicari, yaitu dengan melihat nilai tambahan dari satu-satuan 

pembinaan yang dihasilkan. 

 




