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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur, yaitu pada 29

Kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2007-2015, yang kemudian

dibagi dalam tiga strata produktivitas yaitu 10 kabupaten dengan strata

produkvitas tertinggi, 10 kabupaten dengan strata produkvitas sedang dan

9 kabupaten dengan strata produkvitas terendah.

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini

meliputi :

1. Variabel bebas (Independen)

a. Luas Lahan

Luas lahan dalam penelitian ini merupakan luas area yang

ditanami dengan tanaman padi sawah selama satu tahun pada 29

Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang dinyatakan

dalam (ha/tahun).

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja dalam penelitian ini merupakan jumlah tenaga kerja

(berumur 15 tahun keatas) yang bekerja di sub sektor pertanian
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pada 29 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dinyatakan dalam

(jiwa/tahun)

2. Variabel terikat (Dependen)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil produksi padi

pada 29 Kabupaten di Provinsi Jawa Tmur, dinyatakan dalam

(ton/tahun)

C. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang

dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain dalam laporan. Data

yang digunakan meliputi data jumlah produksi padi, data luas lahan dan

data tenaga kerja sektor pertanian selama satu tahun pada 29 Kanupaten di

Provinsi Jawa Timur.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

D. Sampel Dan Populasi

Penelitian ini menggunakan populasi Jawa Timur yang terdiri atas 29

kabupaten. Populasi 29 kabupaten di stratifikasi berdasarkan produktivitas

padi tinggi, sedang dan rendah. Stratifikasi didasarkan pada rata-rata

produksi selama 9 tahun di setiap kabupaten.

Berdasarkan perhitungan maka diperoleh rata-rata produksi tinggi

sebesar 424189 ton sampai 881700 ton oleh Kabupaten Jember,

Lamongan, Bojonegoro, Banyuwangi, Ngawi, Pasuruan, Tuban, Madiun,
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Nganjuk, Jombang dan produksi rendah sebesar 137540 ton sampai

269833 ton oleh Kabupaten Tulungagung, Bangkalan, Situbondo,

Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Pacitan Trenggalek dan Pamekasan.

Langkah selanjutnya dibuat pengelompokkan sebagai berikut :

1. Menghitung range antara produksi tinggi dengan rendah ( t – r ) = R

(range)

2. Menetapkan tiga stratifikasi produksi ( K = 3 )

Tinggi, Sedang dan Rendah

3. Menghitung interval (produksi setiap stratifikasi) yaitu I = R/K

Tabel 3.1 Tabulasi Stratifikasi Produksi

Stratifikasi Range Produksi Jumlah Kabupaten

Rendah 137540 - 269833 9

Kabupaten

Tulungagung,

Bangkalan,

Situbondo,

Sampang,

Sidoarjo,

Sumenep,

Pacitan

Trenggalek dan

Pamekasan

Sedang 272993 - 421083 10 Kabupaten
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Malang,

Lumajang,

Ponorogo,

Gresik,

Bondowoso,

Kediri,

Mojokerto,

Blitar,

Probolinggo,

Magetan

Tinggi 424189 - 881700 10

Kabupaten

Jember,

Lamongan,

Bojonegoro,

Banyuwangi,

Ngawi,

Pasuruan,

Tuban, Madiun,

Nganjuk,

Jombang

Total 29

Sumber : Diolah Menggunakan Excel
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E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan

mengumpulkan data sekunder dari berbagai instansi yang terkait untuk

mendapatkan data-data meliputi luas lahan, tenaga kerja sektor pertanian

dan produksi padi yang tersedia di BPS Jawa Timur (Badan Pusat

Statistik).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini

adalah analisis regresi dengan menggunakan data panel untuk mengetahui

apakah semua variabel bebas (luas lahan dan tenaga kerja sektor pertanian)

baik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap variabel terikat

(produksi padi). Analisis yang digunakan yaitu menggunakan uji T, uji F,

regresi data panel dimana menguji Common Effect (CE),  Fixed Effect

(FE), Random Effect (RE) serta uji Chow dan uji Hausman. Berikut

tahapan-tahapan yang akan dilakukan :

Rumus persamaan untuk menentukan model yang akan dipakai yaitu

sebagai berikut :

LogY = β0 + Logβ1X1 + Logβ2X2 + e

Sehingga dapat ditentukan rumus persamaan modelnya menjadi :

LogY* = β0 + Logβ1e + Logβ2labor + e
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Keterangan :

Y* = Produksi Padi

Β0 = Intercept/konstanta

Β1,β2 = Koefisien regresi parsial

X1 = Luas Lahan

X2 = Tenaga kerja sektor pertanian

e = Standar eror

1. Model Regresi Panel

a. Uji Common Effect (CE)

Uji Common Effect atau model pooled adalah model yang

paling sederhana yang mengansumsikan bahwa tidak ada

keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi (intersep

sama), karena semua keheterogenan sudah dijelaskan oleh

variabel independent. Estimasi parameter pooled model

menggunakan metode OLS. Model ini seringkali tidak

digunakan, karena model ini digunakan sebagai pembanding

dari kedua model lainnya.

b. Uji Fixed Effect

Pada Uji Fixed Effect diasumsikan bahwa terdapat

keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi yang tidak

tergantung waktu/time invariant. Pendekatan ini menggunakan
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variabel boneka dengan menambah variabel dummy dan

diasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu,

yang membedakan yaitu terdapat pada interceptnya.

c. Uji Random Effect

Metode ini mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik

individu dan dan waktu diakomodasi dengan error yang terdapat

dalam model. Metode ini dapat diuraikan menjadi error dari

komponen individu dan juga error yang terdapat komponen

waktu.

2. Uji Kesesuaian Model

a. Uji Chow

Uji Chow merupakan untuk menentukan uji mana diantara

metode Common Effect (CE) dan Fixed Effect (FE) yang

sebaiknya digunakan dalam model data panel. Dasar

penolakannya (H0) dengan melihat besarnya nilai F-Statistic.

Statistic Chow mengikuti besarnya nilai F-statistic dengan

derajat bebas. Jika nilai F-statistic > tabel F, maka H1 diterima,

sehingga yang terpilih adalah model Fixed Effect dan jika nilai

F-statistic < tabel F, maka H1 ditolak, sehingga yang terpilih

adalah metode Common Effect
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b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan mana diantara

metode Random Effect (RE) dan Fixed Effect (FE) yang

sebaiknya digunakan  dalam model regresi data panel. Dasar

penolakannya yaitu ketika nilai F-Statistic < 0,05. Ketika nilai

F-Statistic > 0,05 maka diputuskan gagal menolak H0, sehingga

dapat dikatakan bahwa model FE lebih tepat digunakan daripada

model RE, begitupula sebaliknya.

3. Uji Statistik

a. Uji Simultan (F-Statistik)

Menurut Gujarati (1978), uji F dilakukan untuk mengetahui

pengaruh semua variabel independen secara serentak atau

simultan terhadap variabel dependen dengan tingat siginifikasi

sebesar 95% atau pada α = 5%

1) Membandingkan F hitung dengan nilai kristisnya. Dengan

rumus statistik uji F sebagai berikut :

/( )/( )

Dimana R2 adalah nialai koefisien determinasi, k adalah

jumlah variabel independen dan n yaitu jumlah observasi.

Nilai Fht kemudian dibandingkan dengan nilai kritis (F

tabel). Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak yang berarti
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bahwa minimal ada satu diantara variabel-variabel

independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen

dan sebaliknya.

2) Menghitung p-value

Yaitu jika probabilitas F statistiknya < dari 5 %, maka

H0 ditolak yang berarti bahwa minimal ada satu diantara

variabel-variabel independen yang berpengaruh terhadap

variabel dependen dan sebaliknya.

b. Uji Parsial (uji t-statistik)

Menurut Gujarati (1978), uji t dilakukan untuk mengetahui

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel

dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dalam

pengujian hipotesis dengan uji t dapat diketahui melalui

beberapa cara antara lain :

1) Membandingkan statistik uji (statistik t) engan nilai

kritisnya. Statistik ini dapat dihitungkan dengan

menggunakan rumus :

| | = ( )
Dimana adalah estimasi terhadap β dan ( )

adalah standar deviasi sampling dari hasil estimasi (standart

error). Nilai t (t hitung) kemudian dibandingkan dengan

nilai kritis (t tabel) yang berlaku sesuai derajat bebas dan



30

tingkat signifikansi t(α/2,n). Jika nilai t > t(α/2,n), maka H0

ditolak yang berarti bahwa variabel independentersebut

berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

2) Menghitung p-value

Yaitu probabilitas mengobservasi nilai t sebesar tertentu

jika H0 berlaku. Dimana jika probabilitas t statistiknya < α

yang digunakan (5%), maka H0 ditolak yang berarti bahwa

variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel

dependen dan sebaliknya.

c. Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Gujarati (1978), koefisiein determinasi digunakan

untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel

independen secara serentak terhadap variabel dependen.

Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi

variabel independen yang digunakan dalam model mampu

menjelaskan variasi variabel dependen. Yang dirumuskan

sebagai berikut:

= = ∑( −)∑( −)
Dimana ESS (Explained of Sum Square), TSS (Total Sum

of Square), adalah estimasi dari adalah rata-rata variabel

dependen. sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun

prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel
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independen terhadap variabel dependen atau variasi variabael

independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan

sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya sama

dengan 1, maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan

variabel independen terhadap variabel dependen adalah

sempurna atau variasi variabel independen yang digunakan

dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.


