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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau yang terdiri dari 10 

kabupaten dan 2 kota, dimana Provinsi Riau sendiri terletak di tengah pulau 

Sumatera. Ada beberapa hal yang membuat saya tertarik untuk melakukan 

penelitian di Provinsi Riau. Pertama, Alasan saya menjadikan Provinsi Riau 

sebagai penelitian ini di karenakan Provinsi Riau adalah salah satu Provinsi yang 

memiliki Perkebuan Kelapa Sawit terbesar di Indonesia. Kedua, Provinsi Riau 

adalah salah satu Provinsi penyumbang terbesar devisa Negara di sektor 

Perkebunan. Dan semua dapat dilihat pada data yang berasal dari (Statistik Kelapa 

Sawit Indonesia 2018). 

Oleh karena itu saya meneliti pengaruh perkebunan kelapa sawit dengan 

menggunakan variable independen yaitu Luas lahan dan Produksi Kelapa Sawit. 

Dan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perkebunan sebagai variabel 

dependen. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di 

Provinsi Riau tahun 2011-2017. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian yang digunakan dalam peneelitian ini bersifat 

deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiono (2002) penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu 
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variable atau tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable 

yang lain. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang 

berbentuk angka. 

C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini melalui 

data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data-data yang telah dipublikasi 

oleh instansi yang berkaitan dengan penelitian yakni Badan Pusat Statistik dan 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Riau. Data yang diperoleh kemudian 

disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari objek 

penelitian dalam bentuk tertulis atau dokumen-dokumen maupun data yang 

diperoleh dari pihak lain, artinya data itu tidak diusahakan sendiri 

pengumpulannya. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Luas lahan, 

Produksi Kelapa Sawit, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor 

Perkebunan di Provinsi Riau. Yang terdiri dari data time-series mulai tahun 2011-

2017 dan data cross section yakni 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Menurut (Darmawan, 2013), variabel adalah suatu variasi  yang nantinya 

akan di teliti oleh peneliti, contoh variabel adalah tingi badan, motivasi dan 

persepsi sekelompok orang tertentu. Hal ini di lakukan untuk memberikan 



23 
 

 

gambaran jelas mengenai objek yang akan di teliti, untuk dapat bervariasi harus di 

dasarkan pada sekelompok sumber data atau objek yang bervariasi sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian dapat di tarik kesimpulan. 

Variabel adalah objek pengamatan dalam penelitian yang nantinya akan 

diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini akan menggunakan variabel sebagai 

berikut :  

1. Variable Dependen (Y) 

Adalah variable yang akan berubah apabila ada perubahan pada variable 

bebas (variable independen) dengan kata lain variable ini dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah  Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perkebunan ysng merupakan total 

produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perkebunan di 10 Kabupaten 

dan 2 Kota di Provinsi Riau pada tahun 2011-2017 yang dinyatakan dalam satuan 

milliard rupiah. 

2. Variabel Independen (X) 

a. Luas lahan kelapa sawit (X1) yaitu luas lahan yang digunakan untuk 

melakukan perkebunan kelapa sawit yang berapa di kabupaten/kota di 

Provinsi Riau dengan data pertahun dan satuan (Ha). 

b. Produksi Kelapa Sawit (X2) yaitu hasil produksi perkebunan kelapa sawit 

yang belum diolah dan berada di kabupaten/kota di Provinsi Riau. 

Dengan data pertahun dan dinyatakan dalam satuan (Kg/Ton). 
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E. Metode Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda 

dengan model data panel. Menurut Winarno (2007) data panel ini di kenalkan 

oleh Howles pada tahun 1950, data panel sendiri adalah data yang di peroleh 

dari menggabungkan antara data cross-section dengan data time-series.  

Dalam model regresi terdapat tida tehnik yang digunakan, yaitu : 

Commont Effect, Fixed Effect dan Random Effect.Hubungan antara variabel 

tersebut di gambarkan dengan model persamaan sebagai berikut :  

Y = α + β1X1 + β2X2 

Dimana :  

Y : PDRB Sektor Perkebunan 

α : Konstanta  

β : Slope atau Koefisien Regresi 

X1 : Luas Lahan 

X2 : Produksi Kelapa Sawit 

2. Pemilihan Model 

Terdapat tiga uji yang dapat di gunakan untuk menentukan model 

mana yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel. Tiga uji 

tersebut yaitu : Uji Lagrange Multiplier (LM), Uji Chow dan Uji Hausman. 
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a) Uji Chow 

Pengujian ini di lakukan untuk melihat model mana yang sesuai 

antara model Fixed Effect dengan Commont Effect. Hipotesis yang akan di 

uji yakni : 

H0 : Model Commont Effect lebih sesuai. 

H1 : Model Fixed Effect lebih sesuai. 

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan 

membandingkan perhitungan  F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan 

dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F table maka H0 ditolak 

yang berarti model yang paling tepat adalah Fixed Effect Model. Begitupun 

sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F table maka H0 diterima dan 

model yang digunakan adalah Common Effect Model (Widarjono,2009). 

b) Uji Hausman 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan model yang tepat antara 

Fixed Effect dengan Random Effect. Hipotesis yang di uji adalah : 

H0 : Model Random Effect lebih sesuai. 

H1 : Model Fixed Effect lebih sesuai. 

Apabila hasil dari Hausman test menunjukan bahwa nilai 

probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05 maka dengan 

demikian hipotesis nol ditolak dan model yang digunakan Fixed Effect. Uji 

hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan Random Effect lebih 

baik dari metode OLS (Common Effect). 
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3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini di lakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara variabel independent dengan variabel dependent baik itu secara simultan 

maupun parsial. Pengujian hipotesis ini sendiri terdapat dua macam yaitu : uji 

simultan (uji F) dan uji parsial (uji t). Untuk membuktikan hipotesis maka di 

formulasikan sebagai berikut : 

a) Pengujian Hipotesis Parsial ( Uji t ) 

Pengujian ini di lakukan untuk melihat apakah masing-masing dari 

variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. Adapun 

hipotesi yang akan di uji dalam penelitian ini adalah : 

HO: β1 = 0, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan variabel independent 

dengan variabel dependent. 

H1:β1 = 0, artinya ada pengaruh secara signifikan variabel independent 

dengan variabel dependent. 

Dengan kriteria pengambilan keputusan setiap hipotesis:  

Ho  di tolak jika probabilitas F < 0,05 

Ho  di terima jika probabilitas F > 0,05 

b) Pengujian Hipotesis Simultan ( Uji f ) 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakan secara simultan atau 

bersama-sama variabel independent  yang di masukkan dalam penelitian ini 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent. Hipotesis dalam 

pengujian uji F yaitu sebagai berikut :  
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Ho : β1 = β2 = β3 = 0,  artinya tidak ada pengaruh dari seluruh variabel 

independent terhadap variabel dependent. 

H1 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, artinya adanya pengaruh dari seluruh variabel 

independent terhadap variabel dependent. 

Kriteria dalam pengambilan keputusan adalah: 

Ho  di tolak jika probabilitas F < 0,05 

Ho  di terima jika probabilitas F > 0,05 

4. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) adalah salah satu nilai statistik yang di 

gunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara dua variabel. Nilai 

koefisien determinasi (R2) ini juga dapat di gunakan untuk melihat besarnya 

kontribusi (persentase) dari variabel bebas terhadap naik turunnya nilai 

variabel terikat. 

 


