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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng. 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 

2018. Penetapan objek, lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan secara 

sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Soppeng 

merupakan salah satu daerah pengembangan usahatani padi yang 

menerapkan teknik penanaman sistem konvensional dan sistem tanam benih 

langsung dengan menggunakan alat campa.  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan (action 

research). Analisis terapan bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang 

ada di daerah penelitian tersebut (Ibrahim, 1996). Adapun permasalahan di 

daerah penelitian yakni petani padi menggunakan dua teknik penanaman 

yang nantinya akan diteliti sistem penanaman yang lebih efisien untuk 

diterapkan di daerah penelitian.  

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data cross 

section, dimana data dikumpulkan pada suatu waktu tertentu (at a point of 

time) untuk menggambarkan keadaan/kegiatan pada waktu tersebut. Data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data 

primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden 
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menggunakan instrumen kuisioner. Data yang dikumpulkan diantaranya 

identitas petani (berdasarkan usia, pendidikan, luas lahan, pengalaman 

berusahatani, dan jumlah tanggungan keluarga), alokasi input dan ouput 

usahatani padi sistem konvensional dan sistem tanam benih langsung yang 

digunakan untuk menganalisis pendapatan usahatani, serta menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi beralihnya petani menerapkan sistem 

tanam benih langsung. 

Selain wawancara langsung, data pada penelitian juga menggunakan 

data sekunder yang didapatkan dari sumber-sumber yang relevan seperti 

buku, jurnal, skripsi maupun data-data yang diperoleh dari instansi yang 

terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng, Kantor 

Kelurahan Appanang, Kantor Kecamatan Liliriaja, serta bahan pustaka 

lainnya. 

3.3 Metode Penentuan Sample 

Objek penelitian adalah petani padi sistem konvensional (tanam 

pindah) dan sistem tanam benih langsung di Kelurahan Appanang, 

Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng. Menurut Riduwan dikutip dalam 

(Siregar et al., 2015) Teknik penentuan jumlah sampel menggunakan rumus 

dari Slovin sebagai berikut: 

 

Dimana:  

n = Jumlah sampel 
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N = Jumlah populasi 

d2 = Presisi (ditetapkan 10%) 

Penentuan jumlah sampel digunakan hanya pada petani sistem tanam 

benih langsung yang memiliki populasi 115 orang, diambil sampel sebanyak 

53 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

nonproporsional stratified random sampling. Metode nonproporsional yang 

diterapkan pada penilitian ini terletak pada pengambilan data yang tidak 

sebanding untuk setiap luas lahan yang dimiliki oleh petani. Luas lahan 

terbagi menjadi tiga strata yakni sempit, sedang, dan luas. Sedangkan, 

petani sistem konvensional diambil sebanyak 20 orang sebagai responden 

menggunakan metode sensus. Adapun jumlah petani yang dijadikan sebagai 

objek penelitian yaitu sebanyak 73 orang.  

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan 

untuk mengetahui keputusan sebagian petani tetap memilih sistem 

konvensional pada usahatani padi dengan menguraikan secara deskriptif.  

Analisis kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis perbandingan 

struktur biaya (biaya dan pendapatan, serta efisiensi) menggunakan 

Microsoft Excel dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi petani 

beralih menerapkan sistem tanam benih langsung secara statistik 

menggunakan SPSS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan 

berikut: 
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1. Analisis Biaya dan Pendapatan 

Menurut Soekartawi, menganalisis total biaya formula yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

TC = FC + VC 

Dimana:  

TC = Total Biaya Usahatani (Rp) 

FC = Biaya Tetap (Rp)  

VC = Biaya Variabel (Rp) 

Analisis total penerimaan usahatani padi sistem konvensional 

dan sistem tanam benih langsung formula yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

TR = Q x P 

Dimana:  

TR = Total Penerimaan (Rp)  

Q  = Produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani  

P  = Harga  

Setelah penerimaan diketahui maka bisa dihitung pendapatan 

yang akan diterima oleh petani. Rumus untuk menghitung pendapatan 

adalah: 

π = TR - TC 

Keterangan: 

π   = pendapatan usahatani 

TR  = total penerimaan usahatani (Total Revenue) 
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TC  = total biaya produksi usahatani (Total Cost) 

2. Analisis Efisiensi Usahatani (R/C Ratio) 

Analisis R/C ratio adalah perbandingan antara penerimaan 

dengan total biaya yang dikeluarkan. Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui besar penerimaan yang diterima untuk setiap rupiah yang 

dikeluarkan untuk memproduksi, sehingga nantinya dapat diketahui 

efisiensi usahatani padi sistem konvensional dan sistem tanam benih 

langsung. Menurut Suratiyah, formula yang digunakan untuk 

mengetahui efisiensi usahatani padi sistem konvensional dan sistem 

tanam benih langsung, digunakan rumus, sebagai berikut: 

 

Dimana:  

R/C  = Ratio penerimaan  

TR  = Total penerimaan  

TC  = Total biaya 

Setelah nilai R/C ratio diperoleh maka terdapat beberapa kriteria 

usaha tersebut efisien atau tidak. Menurut Joseph dan Agustono, 

kriteria yang digunakan dalam penentuan efisiensi usaha adalah: 

a. R/C > 1, berarti usaha yang dijalankan sudah efisien,  

b. R/C = 1, berarti usaha belum efisien atau usaha mencapai titik 

impas,  

c. R/C < 1, berarti usaha yang dijalankan tidak efisien (Ghofario, 

2016). 
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3. Analisis Regresi Logistik Biner 

Regresi Logistik (disebut model logistik atau model logit) 

merupakan salah satu bagian dari analisis regresi, yang digunakan 

untuk memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa, dengan 

mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik. Regresi logistik 

tidak memerlukan asumsi normalitas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi, dikarenakan variabel terikat yang terdapat pada regresi 

logistik merupakan variabel dummy (0 dan 1), sehingga residualnya, 

tidak memerlukan ketiga pengujian tersebut (Siregar et al., 2015). 

Model awal persamaan regresi logistik adalah: 

 

Persamaan ini bersifat nonlinear dalam parameter. Selanjutnya 

untuk menjadikan model tersebut linear, proses transformasi yang 

dinamakan logit transformer perlu dilakukan. 

 

 

Keterangan:  

 : peluang kejadian beralih (1) dan kejadian tidak beralih (0)  

 : umur petani  

 : luas lahan  

 : penggunaan tenaga kerja  
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 : penggunaan modal 

 : penerimaan 

berturut-turut adalah nilai koefisien untuk 

variabel-variabel konstan yang diperoleh menggunakan metode 

Maximum Likelihood Estimation. 


