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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bocek, Karang Ploso, Kabupaten Malang. Adapun 

yang diteliti adalah Pendapatan dan Fungsi Produksi Tani Kopi. Hal tersebut dikarenakan di 

desa Bocek salah satu daerah Karang Ploso yang berpotensi besar menghasilkan produksi kopi. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif, 

dimana data yang diperoleh dianalisa kemudian dipaparkan dan digambarkan sesuai dengan 

kenyataan dilapangan. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan sampel

Dalam penelitian ini yag dijadikan populasi adalah usaha tani kopi di Desa Bocek, 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Obyek penelitian ini dipilih karena Desa Bocek 

merupakan desa penghasil kopi terbesar di Kecamatan Karangploso. Populasi dalam penelitian 

ini terdiri dari 55 usaha tani kopi di Desa Bocek. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni dengan kriteria usaha tani kopi yang 

mempunyai lahan paling kecil 300 m dan yang diperoleh sebanyak 35 usaha tani kopi.
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D.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional merupakan pengertian dan petunjuk mengenai variabel-varibel 

yang digunakan dalam penelitian ini. Faktor- faktor yang diteliti dalam penelitian ini meliputi 

faktor-faktor yang berhubungan dengan pendapatan dan jumlah produksi usaha tani kopi, yaitu 

Pendapatan, Produksi (Y), Luas lahan (X1) dan tenaga kerja (X2) .  

1. Produksi (Y) 

Jumlah produksi adalah jumlah yang diterima oleh petani kopi berdasarkan berapa 

banyak hasil panen yang didapatkan (dalam satuan kilo gram). 

2. Luas lahan (X1) 

Luas lahan yang dimaksud adalah luas lahan yang dimiliki dan dikelola oleh petani dan 

dinyatakan dengan meter2. 

3. Tenaga kerja (X2) 

Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau membantu untuk proses panen dan 

produksi kopi 

E.  Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai variabel atau obyek 

yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian atau sumber data yang diperoleh dan diambil dari berbagai bidang yang ada dalam 

masyarakat disebut dengan data primer dan data yang diperoleh dari buku pustaka atau data 

yang sudah dikumpulkan oleh instasi atau suatu lembaga pada bidang tertentu disebut data 

sekunder. Jadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Data Primer 
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Menurut Kuncoro (2009: 8) data primer adalah data yang diperoleh dari survei 

lapangan yang dengan menggunakan semua metode pengumpulan data original, data 

primer dari penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan wawancara yang diajukan 

secara langsung kepada para petani kopi di Desa Bocek Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang untuk memperoleh informasi serta input data yang diperlukan dalam 

penelitian seperti: identitas petani, luas lahan dan tenaga kerja serta data tingkat 

pendapatan dan produksi pada usaha tani kopi di Desa Bocek Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang.  

b) Data Sekunder 

Menurut Kuncoro, (2009: 8) data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh 

lembaga atau instasi pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna 

data. Data sekunder dari penelitian ini yaitu: data jumlah usaha tani kopi di Dsa Bocek 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, Peta administratif dan kondisi geografis 

Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 

2. Sumber Data 

Data primer ini diambil dari proses studi lapang yang dilakukan sebagai dokumen 

melalui wawancara dan studi atau survei lapangan terhadap obyek penelitian yang terkait. 

Data primer yang diperoleh beberapa input sampel usaha tani kopi di Desa Bocek 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang akan diperoleh dari hasil studi atau survei 

lapangan untuk diolah menjadi data kuantitatif. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Merupakan penelitian dengan mempelajari berbagai literatur-literatur di perpustakaan 

dan telaan informasi teori sebagai pendukung dalam penelitian ini, dari berbagai sumber 
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publikasi di internet yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan digunakan 

untuk mencari landasan teori sebagai acuan study kasus dalam penelitian ini, sehingga dapat 

melakukan dugaan-dugaan atau analisa. Teknik pengumpulan data yaitu melalui proses 

dengan menggunakan hasil dokumentasi, langkah ini berupa kegiatan dalam pengumpulan 

data-data primer dengan cara mencatat atau wawancara melalui study atau survey lapangan 

secara langsung terhadap obyek penelitian yang terkait. 

2. Teknik Dokumenter 

Teknik atau proses untuk memperoleh data dengan jalan mencatat dan merekam data-

data yang diambil melalui studi atau survei lapangan oleh peneliti dari obyek penelitian pada 

usaha tani kopi yang terdapat di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang 

pada Wilayah Jawa Timur. 

3. Wawancara atau survey 

Yaitu pengumpulan data melalui wawancara lapangan secara langsung dengan proses 

tanya jawab pada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini dengan usaha tani kopi yang 

terdapat di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur 

mengenai rumusan permasalahan yang terkait menjadi obyek sebagai input data dalam 

penelitian ini.  

G. Teknis Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis linier berganda, yaitu untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh yang terjadi antara variabel independen dengan variabel 

dependen, dimana yang dianalisis adalah pengaruh variabel luas lahan  dan tenaga kerja.  

Model dasar yang dipakai adalah adalah model pemasaran regresi linier berganda, yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

LogY = α + 𝑏1Log 𝑋1 + 𝑏2Log𝑋2+ e  

 Dimana : 



22 
 

 
 

 Y = Produksi 

 ∝         = Konstanta 

 𝑏1...𝑏3 = Elastisitas 

 𝑋1        = Luas lahan 

𝑋2 = Tenaga kerja 

e          = Error 

1. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesa secara statistik adalah uji signifikan yang dikembangkan oleh Fisher 

secara independen dan bersama-sama oleh Perason. Suatu perhitungan disebut signifikan 

secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam garis kritis (daerah dimana H0 

ditolak). Sebalinya jika tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana 

Ho diterima. Dalam analisis regresi terdapat 3 jenis kriteria ketepatan  antara lain : 

a) Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan ukuran ringkas yang menginformasikan kepada kita 

seberapa baik sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya. R2 digunakan untuk melihat 

seberapa besar perubahan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel 

dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, akan semakin baik kemampuan variabel 

indipenden dalam menjelaskan perilaku variabel dependen (Gujarati dan Porter, 2009: 75). 

b) Uji-F 

Uji – F digunakan untuk melihat secara keseluruhan apakah variabel independen 

signifikan secara statistic dalam mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan F – hitung dan F – table pada tertentu. H0 diterima apabila 

: F – hitung ≤ F – table, berarti tidak ada pengaruh variabel independen secara keseluruhan dan 

F – hitung ≥ F – tabel, berarti tidak ada pengaruh variabel independen secara keseluruhan. 
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c) Uji-t 

Uni – t digunakan untuk menguji atau menghitung pengaruh setiap variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis untuk menolak maupun 

menerima hipotesis dijelaskan sebagai berikut: 

H0 : α1 = 0, artinya: (tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen).  

Ha : α1 ≠ 0, artinya : (ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen). 

Hipotesis dalam uji-t didasarkan pada pendekatan pengujian hipotesis dari metode 

pengujian signifikansi yang dikembangkan oleh Fisher dan Person (Gujarati dan Porter,2009: 

127). Prosedur pengujian signifikansi tersebut digunakan untuk mengetahui apakah kriteria 

pengujian dinyatakan memenuhi hipotesis nol atau tidak.  

 


