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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kalikajar Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten 

Probolinggo.Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa 

desa tersebut merupakan salah satu sentra tembakau samporis karena mayoritas petani didesa 

tersebut bertani tembakau serta memiliki luas lahan yang tertinggi di Kecamatan Paiton. 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

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

primer diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner kepada petani tembakau di Desa 

Kalikajar Wetan. Data sekunder diperoleh melalui data historis yang diperoleh dari sumber yang 

relevan seperti literature, buku teks dan instansi yang terkait seperti Badan Pusat Statistik, Dinas 

Perkebunan, Kehutanan dan konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Probolinggo, serta dinas 

terkait lainnya. 

3.3 Variabel Penelitian Dan Definisi Oprasional 

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu faktor-faktor produksi pertanian 

adalah pupuk ZA dan pestisida Dursban sedangkan variabel dependennya yaitu jumlah produksi 

tembakau samporis. 

Variabel tersebut agar lebih jelas maksudnya perlu didefinisikan secara oprasional, adapun 

definisi yang dimaksud sebagai berikut: 

 

 

a. Jumlah Produksi (Y) 
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Jumlah Produksi adalah jumlah produksi tembakau samporis yang dihasilkan 

dalam masa produksi yaitu jumlah keseluruhan tembakau samporis yang 

dihasilkan petani dalam satu kali masa panen (dalam ton/ha). 

b. Luas Lahan (X1) 

Luas lahan adalah luas sawah yang digunakan petani dalam proses produksi tembakau 

samporis selama satu kali masa panen (Ha). 

c. Bibit (X2) 

Bibit adalah jumlah tanaman tembakau samporis yang digunakan dalam proses produksi 

selama satu kali masa panen (batang?Ha) 

d. Pupuk (X3) 

Pupuk adalah penyubur tanah yang terbuat dari bahan kimia yang 

diberikan selama masa produksi sampai tembakau tersebut sampai pada masa 

panen (dalam kwintal/ha). 

e. Pestisida (X4) 

Pestisida adalah jumlah pestisida yang digunakan pada lahan yang dihitung 

dalam satuan liter selama masa produksi (L/ha). 

f. Tenaga Kerja (X5) 

Tenaga Kerja adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan pada usahatani tembakau samporis 

dalam satu kali masa produksi (HOK) 

3.4 Populasi Dan Sampel 

Populasi penelitian adalah semua petani tembakau di Desa Kalikajar. Sampel diambil 

secara sensus sampling yaitu adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi 
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diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus disebut 

sebagai data yang sebenarnya (true value), atau sering juga disebut parameter 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada responden yaitu petani tembakau dengan menggunakan daftar 

pertanyaan atau kuesioner. 

b. Dokumentasi 

Dokumentsi dilakukan dengan cara mengarsip data-data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian. 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan 

analisis efisiensi fungsi produksi frontier untuk menentukan faktor-faktor produksi yang efisien. 

Analisis deskriptif juga diperlukan untuk mendiskripsikan profil responden. Model linear 

berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

LnY = Ln a + b1 L + b2 B + b3 Pp + b4 Ps + b5 Tk 

Dimana: 

Y = jumlah produksi tembakau yang dihasilkan dalam satu kali masa tanam. 

L = luas lahan yang digunakan dalam satu kali masa tanam. 

B = bibit tembakau per hektar yang digunakan dalam satu kali masa tanam. 

Pp = jumlah pupuk per hektar yang digunakan dalam satu kali masa tanam. 

Ps = jumlah pestisida per hektar yang digunakan dalam satu kali masa tanam. 

Tk = tenaga kerja yang digunakan dalam satu kali masa tanam. 
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3.7 Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Pengujian Asumsi Klasik 

Setelah dilakukan pengujian regresi, maka dilakukan evaluasi, yaitu untuk mengetahui 

apakah penggunaan model regresi linear berganda dalam menganalisis telah memenuhi asumsi 

klasik yang dipersyaratkan. Adapun asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

a. Uji Normalitas 

Asumsi model regeresi linear klasik adalah faktor pengganggu yang mempunyai nilai rata-

rata yang sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan 

asumsi ini estimator atau penaksir akan memenuhi sifat-sifat yang diinginkan, seperti 

ketidakbiasaan dan mempunyai varian yang minimum. Untuk mengetahui normal tidaknya 

faktor pengganggu dilakukan dengan Jarque-Bera Test (J-B Test). Uji ini menggunakan hasil 

estimasi residual dan X probabilitas distribusi, yaitu dengan membandingkan nilai J-B Hitung 

atau X Hitung dengan X Tabel dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 

• Jika nilai J-B Hitung > X Tabel maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual berdistribusi 

normal ditolak. 

• Jika nilai J-B Hitung < X Tabel maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual berdistribusi 

normal diterima. 

b. Uji Multikoliniearitas 

Multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel-

variabel dalam model regresi. Interpertasi dari persamaan regresi linear secara emplisit 

bergantung bahwa variabel-variabel beda dalam persamaan tidak saling berkorelasi. Bila variabel 
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bebas berkorelasi dengan sempurna, maka di sebut multikolinearitas sempurna. Multikolineraitas 

dapat dideteksi dengan besaran-besaran regresi yang didapat yaitu: 

• Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika diantara variabel independen 

ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka dalam hal ini merupakan indikasi 

adanya multikolineritas. 

• Multikolinearitas dapat juga dilihat dari : a) nilai tolerance dan lawannya ; b) 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel 

dependen dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabelitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/ tolerance). Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 

tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Deteksi heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskesdastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas ( Imam Ghonzali, 2005). Cara untuk mendeteksi ada satu atau 

tidaknya heteroskedastisitas menurut Imam Ghonzali (2005), yaitu dengan melihat grafik 
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scatterplot antar nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot di manasumbuY adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi–Ysesungguhnya) yang telah distudentized. 

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

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.. 

• Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada  korelasi atau 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu  pada periode sebelumnya 

(t-1). Uji autokorelasi menggunakan Uji Durbin  Waston. Jika du < d < 4–du, maka Ho ditolak 

yang berarti tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif. 

3.7.2 Pengujian Secara Serentak (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamasama terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2005). Pengujian F ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan 

dengan F tabel, maka menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

 

3.7.3 Uji Koifisien Determinasi (R
2
) 
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Dalam suatu penelitian atau observasi, perlu dilihat seberapa jauh model yang terbentuk 

dapat menerangkan kondisi yang sebenarnya. Dalam analisis regresi dikenal suatu ukuran yang 

dapat dipergunakan untuk keperluan tersebut, yang dikenal dengan koefisien determinasi. Nilai 

koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Bila nilai koefisien determinasi yang diberi simbol R2 

mendekati angka 1, maka variabel independen makin mendekati hubungan dengan variabel 

dependen sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan model tersebut dapat dibenarkan 

(Gujarati, 2013). 

3.7.4 Uji Individual (Uji T) 

Uji statistik t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan hipotesis 

sebagai berikut (Ghozali, 2005): 

Ho : Jika bi = 0, maka diduga variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen. 

H1 : Jika bi > 0, maka diduga variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Dalam menerima dan menolak hipotesis yang diajukan dengan melihat hasil output SPSS, 

apabila nilai signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan H1 diterima. 


