III.

METODE PENELITIAN

A. Metode Dasar Penelitian
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang meneliti
status kelompok orang, suatu obyek, suatu kondisi, suatu pemikiran maupun
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Secara tidak langsung dapat
dikatakan bahwa metode deskriptif mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik,
perubahan hubungan, persamaan dan perbedaannya dengan fenomena yang
lain. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran
terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum (Sugiyono, 2015). Metode ini memberikan jawaban
terhadap suatu masalah dan mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas
terhadap suatu fenomena dengan pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh
mula-mula dikumpulkan, disusun dan dijelaskan kemudian dianalisis.
B. Metode Penentuan Lokasi
Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (sengaja).
Metode ini adalah suatu teknik penentuan lokasi penelitian yang dilakukan
secara sengaja berdasarkan

kriteria-kriteria

yang

sesuai

dengan

tujuan

penelitian (Dempsey dan Arthur, 2002). Lokasi yang dijadikan tempat
penelitian yakni Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dengan
pertimbangan pada tahun 2019 Kecamatan Manisrenggo memiliki produksi
usahatani tembakau tertinggi di Kabupaten Klaten (Tabel 2). Desa yang dipilih
adalah Desa Taskombang dan Desa Solodiran karena desa tersebut memiliki
produksi tembakau terbanyak dibandingkan dengan desa lainnya. Tabel 5
memberikan informasi mengenai luas panen, jumlah produksi,
produktivitas tembakau tiap desa/kelurahan di Kecamatan Manisrenggo.
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Tabel 5. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tembakau Menurut
Desa/Kelurahan di Kecamatan Manisrenggo Tahun 2019
Desa
Taskombang
Solodiran
Nangsri
Borangan
Barukan
Tanjungsari
Kranggan
Leses
Kebonalas
Bendan
Tijayan
Sukorini
Kecemen
Ngemplak Seneng
Sapen
Kepurun

Luas Panen
(Ha)
115
79
42
51
45
32
32
15
21
17
45
2
19
3
7
0

Produksi
(kw)
1.265,0
829,5
445,2
571,2
481,5
342,4
355,2
157,5
228,9
187,0
481,5
20
199,5
30
75,6
0

Produktivitas
(kwintal/Ha)
11,00
10,50
10,60
11,20
10,70
10,70
11,10
10,50
10,90
11,00
10,70
10,00
10,50
10,00
10,80
0

Sumber: Kecamatan Manisrenggo dalam Angka, 2020
C. Metode Penentuan Sampel
Populasi sampel dalam penelitian ini adalah petani pemilik penggarap
tembakau di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Penelitian ini
menggunakan sampel sebanyak 40 petani. Penentuan jumlah sampel sebanyak
40 petani dikarenakan data yang dianalisis harus menggunakan sampel yang
cukup besar agar nilai-nilai yang diperoleh distribusinya mengikuti distribusi
normal. Selain itu, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30
sampai 500 sampel (Sugiyono, 2010, Dewi dan Ekawati, 2017). Dengan
menggunakan teknik proportional sampling didapatkan jumlah sampel untuk
masing-masing desa antara lain :
x Jumlah Sampel
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Tabel 6. Jumlah Sampel Petani Pemilik Penggarap Tembakau Menurut
Desa/Kelurahan di Kecamatan Manisrenggo Tahun 2019
Desa
Taskombang
Solodiran
Jumlah

Populasi Petani
Pemilik Penggarap
56
71
127

Sampel
18
22
40

Sumber: Analisis Data Sekunder
Tabel 6 menujukkan jumlah petani sampel dari populasi petani pemilik
penggarap tembakau di Desa Taskombang dan Desa Solodiran. Pengambilan
sampel petani dilakukan dengan menggunakan metode simple random
sampling, artinya semua individu dalam populasi diberikan kesempatan untuk
dipilih menjadi anggota sampel. Soekartawi (2016) menyatakan bahwa teknik
random sampling ini bisa dilakukan dengan cara undian. Cara ini dilakukan
dengan mendaftar semua anggota populasi petani pemilik penggarap tembakau
dan menulis satu per satu anggota pada lembar kertas. Langkah selanjutnya
dilakukan pengundian satu persatu hingga didapatkan sejumlah 40 undian
untuk dijadikan sampel.
D. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung
dari sumber asli atau pihak pertama. Amrin (2016) menyatakan bahwa data
primer dikumpulkan secara langsung oleh peneliti bukan berasal dari
pengumpulan data yang pernah dilakukan sebelumnya. Data primer dalam
penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada responden dengan
menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) yang sudah disiapkan
sebelumnya dan melakukan observasi secara langsung. Data yang diambil
meliputi identitas petani, teknik budidaya, biaya usahatani, sarana produksi
yang digunakan, dan penerimaan yang diperoleh petani.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan
data yang menunjang data primer. Hamid dan Susilo (2011) menyatakan
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bahwa data sekunder telah dikumpulkan oleh oleh lembaga pengumpul data
dan dipublikasikan. Data sekunder dapat diperoleh dengan pencatatan secara
sistematis dan mengutip dari instansi pemerintah atau lembaga yang terkait
dengan penelitian. Sumber data sekunder diperoleh peneliti secara langsung
dari instansi pemerintah atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian,
yaitu Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Kabupaten Klaten, Balai Penyuluhan Kecamatan Manisrenggo serta dari
instansi lain yang relevan dengan penelitian ini. Data yang diambil meliputi
profil dan kondisi umum Kabupaten Klaten, profil dan kondisi umum
Kecamatan Manisrenggo, data produksi tembakau Jawa Tengah, data luas
panen dan produksi tembakau Kabupaten Klaten, data luas panen dan
produksi tembakau Kecamatan Manisrenggo, data jumlah petani tembakau
di Kecamatan Manisrenggo.
E. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi
Teknik ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung
terhadap obyek yang akan diteliti sehingga didapatkan gambaran yang jelas
mengenai daerah yang akan diteliti. Solimun et al. (2018) menyatakan
bahwa hasil observasi juga dapat digunakan untuk mengisi kuisioner.
Pengumpulan data melalui cara observasi dilakukan dengan mengamati
secara langsung peristiwa, tempat dan benda, serta dokumentasi gambar di
Kecamatan Manisrenggo yang terkait dengan usahatani tembakau.
2. Wawancara
Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk
mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan
informan atau subjek penelitian. Ada dua jenis wawancara yakni wawancara
terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan
metode wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang
jelas sehingga informasi yang dibutuhkan bisa didapat saat proses
wawancara. Wawancara dilakukan secara tertutup, yaitu kuisioner dipegang
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dan diisi oleh peneliti dimana pengisian tersebut dari diskusi atau dialog
dengan responden (Solimun et al., 2018).
3. Pencatatan
Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder
yaitu dengan mencatat hasil wawancara dengan responden dan data yang
ada pada instansi pemerintah atau lembaga yang terkait dengan penelitian
ini. Peneliti tidak mungkin mengandalkan sepenuhnya pada ingatan
sehingga diperlukan alat bantu seperti video camera atau catatan, sehingga
apabila terjadi kekeliruan maka dapat ditinjau kembali karena sumber
datanya masih tetap dan belum berubah. Suwartono (2014) menyatakan
bahwa pencatatan dapat mulai dilakukan segera setelah pengamatan atau
wawancara dilakukan.
F. Metode Analisis Data
1. Analisis Usahatani
a. Analisis Biaya
Biaya dalam usahatani merupakan semua pengeluaran yang
dilakukan untuk memperoleh faktor-faktor produksi guna menciptakan
output yang diproduksi oleh produsen. Biaya usahatani terdiri dari dua
yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit, sehingga dapat dirumuskan
menjadi :
Tabel 7. Rumus Biaya Eksplisit dan Biaya Implisit
Biaya Eksplisit (Rp/MT/Ha)
1. Biaya tenaga kerja
keluarga (Rp/MT/Ha)

Biaya Implisit (Rp/MT/Ha)
luar 1. Biaya tenaga kerja
keluarga (Rp/MT/Ha)

dalam

2. Biaya sarana produksi dari luar 2. Biaya sarana produksi dari
(Rp/MT/Ha)
dalam (Rp/MT/Ha)
3. Biaya lain-lain (biaya pajak 3. Biaya Penyusutan (Rp/MT/Ha)
tanah dan biaya selamatan)
(Rp/MT/Ha)
Sumber: Sundari, 2011
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Total Biaya Usahatani = Biaya Eksplisit + Biaya Implisit
b. Analisis Penerimaan
Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang
diperoleh dengan harga jual produk (Prakoso et al. 2018). Penerimaan
total atau pendapatan kotor ialah nilai produksi secara keseluruhan
sebelum dikurangi biaya bersih dan dirumuskan sebagai berikut :
TR = P x Y
Keterangan :
TR

= penerimaan usahatani (Rp/MT/Ha)

P

= harga jual (Rp/kg)

Y

= jumlah produksi (Kg)

c. Analisis Pendapatan dan Kentungan
Sundari (2011) menyatakan bahwa pendapatan usahatani adalah
selisih antara penerimaan dan biaya usahatani. Untuk mengetahui
besarnya pendapatan petani tembakau maka dianalisis dengan analisis
biaya dan penerimaan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Pd = TR - TEC
Keterangan :
Pd

= pendapatan usahatani (Rp/MT/Ha)

TR

= penerimaan usahatani (Rp/MT/Ha)

TEC

= biaya eksplisit usahatani (Rp/MT/Ha)

Keuntungan usahatani dihitung dengan metode yaitu penerimaan
dikurangi dengan biaya keseluruhan (eksplisit dan implisit). Berikut
adalah rumus perhitungannya :
Π = TR – TC
Keterangan :
Π

= keuntungan usahatani (Rp/MT/Ha)

TR

= penerimaan usahatani (Rp/MT/Ha)

TC

= total biaya ekplisit dan implisit (Rp/MT/Ha)
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2. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keuntungan
Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keuntungan
usahatani tembakau di Kecamatan Manisrenggo menggunakan analisis
regresi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel
terikat dengan satu atau lebih variabel bebas, dengan tujuan untuk
mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai
variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui (Ghozali,
2014). Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji
pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat.
Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu umur petani,
tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah produksi, harga jual tembakau, dan
biaya produksi. Analisis yang digunakan dalam ekonometrika dengan model
regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:
Y = b0 + b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4+ b5X5 + b6X6
Keterangan :
Y : Keuntungan usahatani tembakau (Rp)
b0 : Konstanta
X1 : Umur Petani (Tahun)
X2 : Tingkat Pendidikan (Tahun)
X3 : Luas Lahan (Ha)
X4 : Jumlah produksi (Kg)
X5 : Harga jual tembakau (Rp/kg)
X6 : Biaya produksi (Rp)
bi : koefisien regresi (i=1,2,...6)
3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang
telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak.
Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan
dalam bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (bell-shaped
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curve) yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. Kriteria
pengujian melihat nilai signifikansi pada Kolmogrov-Sminov Test, yakni
apabila sig > 0,05 maka data berdistribusi normal dan apabila sig < 0,05
maka data tidak berdistribusi normal. Uji normalitas tidak dilakukan per
variabel

(univariate)

tetapi

hanya

terhadap

nilai

residual

terstandarisasinya (multivariate) (Suliyanto, 2011).
b. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara
variabel-variabel bebas. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat
korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas maka model
regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinearitas.
Pendeteksian multikolinearitas pada suatu model dapat diketahui dengan
melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada masing-masing
variabel interikat. Jika nilai Tolerance < 0,1 dan VIF > 10, maka model
tersebut terkena multikolinearitas (Suliyanto, 2011).
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas berguna untuk melihat apakah terdapat
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan
yang lain. Konsekuensi dari heteroskedastisitas salah satunya yaitu
penduga OLS tidak lagi efisien. Uji heteroskedastisitas menggunakan
metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi)
dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika
tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul ditengah,
menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya melebar kemudian
menyempit (Suliyanto, 2011).
4. Uji Statistik
a. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total
variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas
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sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam model penelitian. R2 mempunyai nilai berkisar antara
0 sampai 1 (Gujarati, 2007). Apabila nilai R2 semakin tinggi (mendekati
1) maka variabel bebas mampu menjelaskan keragaman dari variabel
terikat.
b. Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas
yang digunakan dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata
terhadap variabel terikat (Gujarati, 2007). Signifikan berarti hubungan
yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat
signifikansi pada penelitian ini adalah 0,05 (5%) yang berarti jika nilai
signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang
signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel
terikat. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang
signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel
terikat.
c. Uji t (Parsial)
Juanda (2009) menjelaskan bahwa uji t dilakukan untuk
mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang digunakan secara
individu berpengaruh nyata secara statistik terhadap besarnya variabel
terikat. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa
terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara
parsial. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak
terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel
terikat secara parsial.

