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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kucur dan Gadingkulon Kecamatan 

Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur.  Pemilihan lokasi penelitian dilakukan 

secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Dau 

merupakan salah satu penghasil cabai merah besar di Kabupaten Malang. 

Pemilihan Kecamatan Dau disebabkan karena daerah tersebut merupakan daerah 

dengan produktivitas cabai merah besar yang banyak dibandingkan dengan daerah 

lain di Kabupaten Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga 

bulan Mei 2018. 

3.2 Populasi dan Metode Penentuan Sampel 

Menurut Ibrahim (1996), populasi adalah keseluruhan obyek penelitian 

yang terdiri dari unit-unit penelitian yaitu berupa orang (individu), rumah tangga, 

kelompok, organisasi, lembaga, dan lain-lain. Sedangkan sampel adalah anggota 

populasi yang dianggap dapat mewakili. Berdasarkan hasil survei populasi dalam 

penelitian ini adalah petani cabai merah besar di Kecamatan Dau yang berjumalah 

135 orang. Sampel penelitian ini adalah petani cabai merah besar di Desa Kucur 

dan Gadingkulon yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling 

sebanyak 57 orang dengan metode penghitungan rumus Slovin sebagai berikut : 

n = N / (1 + (N x e2)) 

    = 135 / (1 + (135 x 0.12)) 

    = 135 / (1 + 1.35) 

    = 135 / 2.35 

    = 57,447, dibulatkan menjadi 57 
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dimana : 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = margin of error  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara 

langsung dengan petani responden dibantu dengan panduan daftar pertanyaan. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Kantor Kecamatan Dau, Dinas 

Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dau, publikasi ilmiah, Badan Pusat Statistik 

(BPS), jurnal penelitian dan buku. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-

dokumen berupa tertulis ataupun bukan tertulis yang berasal dari laporan serta 

catatan dari Dinas Kantor Kecamatan Dau, Dinas Penyuluhan Pertanian 

Kecamatan Dau, publikasi ilmiah, Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal penelitian 

dan buku. 

3.4.2 Metode Observasi (Pengamatan) 

Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan di tahap awal sebelum 

melakukan penelitian lebih lanjut. Tujuan dilakukan di awal untuk mengetahui 

kondisi lokasi penelitian serta sebagai acuan untuk menentukan metode dan teknik 

pengambilan sampel di lokasi penelitian.  
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3.4.3 Studi Literatur 

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai 

sumber. Sumber yang diambil dalam penyusunan laporan ini Dinas Kantor 

Kecamatan Dau, Dinas Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dau, publikasi ilmiah, 

Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal penelitian dan buku. 

3.4.4 Wawancara 

Wawancara adalah dialog langsung antara peneliti dengan reponden. 

Wawancara dapat dilalukan apabila jumlah respondennya sedikit (Juliandi, Irfan, 

et al . 2014). Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

mendatangi petani cabai merah besar dengan tujuan untuk mengumpulkan 

informasi yang kompleks berupa data khusus petani dan data umum usahataninya. 

Nantinya peneliti memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada petani 

untuk dijawab secara sistematis.  

3.5 Variabel Penelitian 

Menurut Ibrahim (1996), variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya 

sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan atau konstruk yang mengandung variasi 

nilai. Pada dasarnya variabel diklasifikasikan menjadi dua yaitu variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent). 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah luas lahan, benih, pupuk, tenaga 

kerja, dan pestisida (X) 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah produksi cabai merah besar (Y) 

3.6 Metode Analisis Data 

  Data yang dikumpulkan dari responden selanjutnya ditabulasi kemudian 

dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisis data dilakukan dengan 
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menggunakan model fungsi produksi Cobb-Douglas cabai merah besar sebagai 

berikut : 

Y = aX1
β1X2

β2 X3
β3 X4

β4 X5
β5 

  Hubungan fungsional antara faktor-faktor produksi dengan jumlah 

produksi dianalisis menggunakan regesi linier berganda, dimana model fungsi 

produksi Cobb Douglas tersebut diubah ke dalam bentuk log linier sehingga 

menjadi persamaan linier berganda sebagai berikut : 

 Log Y = log α + β1 log X1 + β2 log X2 + β3 log X3 + β4 log X4 + β5 log X5 + u 

Keterangan : 

Y  = jumlah produksi cabai merah besar (kg) 

log α = intersep regresi 

βi  = koefisien regresi sekaligus elastisitas produksi masing-masing input 

X1 = luas lahan (ha) 

X2 = jumlah pencurahan tenaga kerja (HOK) 

X3 = jumlah penggunaan benih (kg) 

X4 = jumlah penggunaan pupuk (kg) 

X5 = jumlah penggunaan pestisida (unit) 

u  = kesalahan (disturbance error) 

 

3.6.1 Analisis Struktur Biaya dan Pendapatan 

 Penerimaan atau Total Revenue (TR) merupakan jumlah produksi 

dikalikan dengan harga produk cabai merah besar yang diterima oleh petani. 

Sedangkan total biaya (TC) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan petani 

dalam usahataninya. Pendapatan adalah hasil pengurangan dari total penerimaan 

(TR) dengan jumlah biaya (TC) yang dikeluarkan oleh petani selama satu kali 

masa produksi. Menghitung pendapatan atau keuntungan, digunakan rumus 

sebagai berikut : 
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π = TR – TC, dimana : 

π = pendapatan atau keuntungan (Rp) 

TR = Total Revenue atau total penerimaan (Rp) 

TC = Total Cost (total biaya) (Rp) 

 Setelah diketahui pendapatan rata-rata petani selanjutnya untuk 

mengetahui usahatani cabai merah besar di Kecamatan Dau efisien atau tidak 

secara ekonomi maka perlu dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 R/C ratio = TR/TC 

dimana : 

R/C ratio = Return and cost ratio 

TR  = Total Revenue (jumlah penerimaan) 

TC  = Total Cost (Jumlah Biaya) 

Kaidah yang dipakai menurut Darsan (2015), adalah sebagai berikut : 

1. R/C ratio ≥ 1.2 berarti usahatani dinyatakan layak dan menguntungan untuk 

diusahakan. 

2. R/C ratio < 1 maka sampai dengan > 1.2 berarti usahatani menguntungkan tetai 

tidak layak untuk diusahatanikan. 

3. R/C ratio = 1 berarti usahatani tersebut mengalami titik impas atau tidak 

untung dan tidak rugi break event point (BEP). 

4. R/C ratio ≤ 1 berarti usahatani tidak efisien dan tidak layak diusahakan. 

3.6.2 Analisis Fungsi Regresi Linier Berganda 

Analisis ini menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS statistics 21 yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi uji ekonometrika dan uji 

statistika.  
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a) Uji Ekonometrika 

Terdapat tiga pengujian dalam uji ekonometrika, yaitu uji normalitas, uji 

multiskolinieritas dan uji heteroskedastisitas.  

1. Uji Normalitas  

Uji ini bertujuan untuk melihat nilai distribusi normal tau tidak. Model regresi 

yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji 

normalitas dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi Square, 

Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogrov Smirnov. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidak ada korelari yang 

tinggi antara variabel bebas dalam suatu model regresi. Apabila nilai tolerance 

pada faktor produksi di atas 0.10 dan nilai VIF di bawah 10 berarti tidak adanya 

masalah multikolinieritas di model regresi yang dunakan dalam penelitian ini. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat kesamaan varians dari 

residual satu ke pengamatan yang lain. Deteksi heteroskedastisidas dapat 

dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED dengan 

SRESID.  

b) Uji Statistika 

Uji statistika yang digunakan dalam analisis penelitian ini sebagai berikut : 

1. Uji Koefisien Determinasi (R2), yakni menunjukkan variasi total produksi 

yang dapat dijelaskan oleh variasi faktor-faktor produksi yang digunakan 

dalam usahatani cabai merah besar. Model regresi dikatakan baik apabila nilai 

R2 > 0,8. 
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2. Uji Ragam Regresi (Analysis of Variance) digunakan untuk mengatahui 

pengaruh nyata penggunaan faktor produksi (luas lahan, tenaga kerja, benih, 

pupuk, dan pestisida) secara simultan terhadap jumlah produksi cabai merah 

besar. Penggunaan faktor produksi berpengaruh nyata secara simultan 

terhadap produksi cabai merah besar apabila nila Fhitung > Ftabel. 

3. Uji Koefisien Regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

faktor produksi (luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk, dan pestisida) 

terhadap produksi cabai merah besar. Farktor produksi dikatakan berpengaruh 

nyata terhadap produksi apabila thitung koefisien regresi masing-masing faktor 

produksi lebih besardari ttabel dan berdasarkan nilai probabilitas nilai 

probabilitas atau sig < 0.05 maka H1 diterima. 

3.6.3 Analisis Efisiensi Faktor Produksi  

 Analisis efisiensi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan 

nilai produksi marjinal dengan harga faktor produksi yang bersangkutan. Efisiensi 

penggunaan faktor produksi pada usahatani cabai merah besar di Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 NPMxi = Pxi atau NPMxi/Pxi = 1  

 di mana: NPMxi = MPxi . Pq 

  MPxi = βi . APxi 

 APxi = Q/Xi 

 Menurut Soekartawi (2003), kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat 

efisiensi penggunaan faktor produksi usahatani cabai merah besar adalah sebagai 

berikut : 

1. (NPMxi)/Pxi > 1, berarti bahwa penggunaan faktor produksi Xi belum efisien 

sehingga penggunaannya harus ditambah. 

2. (NPMxi)/Pxi = 1, berarti bahwa penggunaan faktor produksi Xi bsudah efisien. 
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3. (NPMxi)/Pxi < 1, berarti bahwa penggunaan faktor produksi Xi tidak efisien

sehingga penggunaannya harus dikurangi. 

Keterangan: 

Q  = Total produksi cabai merah besar 

Xi  = Jumlah faktor produksi yang digunakan

i  = Luas lahan, bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja

APxi  = Produksi rata-rata dari penggunaan faktor produksi ke i

MPxi = Produksi marjinal dari penggunaan faktor produksi ke i

Pxi  = Harga per satuan faktor produksi ke i

Pq  = Harga cabai bersar per satuan

β  = Elastisitas produksi faktor produksi ke i

NPMxi = Nilai produk marjinal faktor produk ke i 
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