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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 2. Skema kerangka pemikiran analisis permintaan beras di Kabupaten 

Kudus 

 

Permintaan Beras di Kabupaten Kudus 

Faktor-Faktor Permintaan Beras 

Harga barang 

itu sendiri  

Harga barang 

lain 

Jumlah 

penduduk  

Pendapatan 

penduduk  

Selera 

masyarakat  

Variabel 

harga beras  

Variabel 

harga mie 

instant 

Variabel 

jumlah 

anggota 

keluarga  

Variabel 

pendapatan 

keluarga 

konsumen  

Variabel 

selera 

konsumen  

Analisis Permintaan Beras 

Estimasi Fungsi Permintaan Beras 

Elastisitas Permintaan Beras 

Elastisitas 

Harga 

Elastisitas 

Silang  

Elastisitas 

Pendapatan 



20 
 
 

 
 

Ilustrasi 2 menjelaskan bahwa permintaan beras di Kabupaten Kudus belum 

bisa tergantikan oleh bahan makanan lainnya. Hal ini juga berbanding lurus dengan 

produksi beras yang menjadi produk tanaman pangan yang paling banyak di 

produksi dibanding tanaman pangan lainnya seperti ketela pohon dan jagung. 

Produksi beras di Kabupaten Kudus selama Tahun 2010 - 2015 mengalami fluktuasi 

sedangkan jumlah penduduknya terus mengalami peningkatan. 

Permintaan beras tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berhubungan, jumlah penduduk, 

pendapatan penduduk dan selera masyarakat. Oleh sebab itu penelitian ini menjadi 

penting untuk dilakukan berkaitan pengaruh variabel  harga beras, harga mie 

instant, jumlah anggota keluarga konsumen, pendapatan konsumen dan selera 

konsumen terhadap permintaan beras untuk dapat mengestimasi besaran 

permintaan beras dan elastisitas permintaannya. Hal ini sangat diperlukan bagi 

pengambil kebijakan dalam memprediksi kebutuhan pangan penduduk dan dampak 

terhadap perubahan harga dan pendapatan terhadap tingkat permintaan pangan. 

 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2016 

di wilayah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Tempat penelitian ditentukan 

secara purposive yaitu penentuan lokasi penelitian secara sengaja dengan 

pertimbangan tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2009) yang 

menyatakan bahwa purposive adalah suatu teknik penentuan lokasi penelitian 

secara sengaja berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kabupaten 
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Kudus dipilih menjadi tempat penelitian dengan pertimbangan karena beras 

merupakan bahan pangan pokok masyarakat Kabupaten Kudus dan belum bisa 

tergantikan oleh bahan makanan lainnya. Beras juga merupakan produk tanaman 

pangan yang paling banyak di produksi dibanding tanaman pangan lainnya.  

 

3.3. Metode Penelitian dan Pengambilan Sampel 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu 

dengan mengambil beberapa sampel dari populasi. Pengambilan sampel, ditentukan 

secara Quota Sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan jumlah 

tertentu, secara proporsional dari masing-masing sub-populasi (Nawawi, 2012). 

Kabupaten Kudus terdiri dari 9 Kecamatan dan diambil sampel sebanyak 3 

Kecamatan dengan kriteria kecamatan dengan produksi beras paling tinggi yaitu 

Kecamatan Undaan, produksi beras sedang yaitu Kecamatan Gebog dan produksi 

beras paling rendah yaitu Kecamatan Kota. Produksi beras dijadikan kriteria dalam 

penentuan sampel karena produksi beras di setiap kecamatan juga menggambarkan 

ketersedian beras yang biasa dikonsumsi konsumen. Penduduk yang berdomisili di 

tiga kecamatan yang terkena sampel tersebut diambil masing-masing 25 orang 

untuk dijadikan sampel. Sehingga total ada 75 responden. Total responden tersebut 

sudah memenuhi syarat untuk analisis regresi, karena responden minimal berjumlah 

15 dikalikan variabel independen yang akan diuji yaitu berjumlah 5. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hair et al. (2006) yang menyakan bahwa rasio antara jumlah 

subjek dan jumlah variabel independen dalam analisis multivariat dianjurkan 

sekitar 15 sampai 20 subjek per variabel independen. 
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Penentuan responden selanjutnya dilakukan dengan metode snowball. 

Teknik sampling snowball adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih 

dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus, 

dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden 

yang lainnya (Nurdiani, 2014). Responden pertama yang dipilih yaitu tokoh 

masyarakat setempat. Responden tersebut dipilih karena dianggap pantas sesuai 

kriteria penelitian dan dapat memberikan rekomendasi tentang responden 

selanjutnya . Setelah itu responden pertama merekomendasikan orang lain untuk 

dijadikan responden selanjutnya yang dianggap dapat memberikan data yang 

dibutuhkan. Proses ini berjalan secara terus menerus hingga mendapatkan 75 

responden. Responden dipilih satu orang yang dapat mewakili rumah tangga yang 

mengkonsumsi beras dari satu dapur yang sama dan dibatasi hanya pada orang 

dewasa yang telah memiliki pendapatan atau mengetahui pendapatan keluarga. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data 

 Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.  Data primer 

diperoleh dari wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan 

kuesioner yang telah disediakan.  Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi 

pustaka dari buku dan sumber lain yang mendukung. 

 

3.5. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara analisis 

deskriptif dan analisis regresi. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 
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mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. 

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, maka data diuji sesuai asumsi 

klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas 

sehingga persamaan yang terbentuk dapat memenuhi kaidah BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Model regresi yang baik harus terbebas dari 

multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas (Pratisto, 2004). Program 

yang digunakan untuk analisis data adalah program statistik SPSS 21 for Windows. 

 

3.5.1. Uji normalitas dan uji asumsi klasik 

3.5.1.1. Uji normalitas; digunakan untuk menguji data variabel independen dan 

variabel dependen pada analisis regresi, apakah berdistribusi normal atau 

berdistribusi tidak normal. Jika distribusi data normal, maka analisis data dan 

pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik. Pengujian normalitas data 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika probabilitas signifikansi > 0,05 maka 

data berdistribusi normal dan apabila probabilitas signifikansi ≤ 0,05 maka data 

berdistribusi tidak normal (Ghozali, 2009). 

 

3.5.1.2. Uji multikolinieritas; digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Metode 

yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan 

menggunakan nilai variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance, apabila nilai 

VIF dari masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai tolerance 

lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas 

(Ghozali, 2009). 
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3.5.1.3. Uji heteroskedastisitas; digunakan untuk menguji mengenai sama atau 

tidak varians dari residual satu observasi  dengan observasi lainnya dalam 

persamaan regresi berganda. Jika residual mempunyai varians yang sama, disebut 

homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama disebut terjadi heteoskedastisitas. 

Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melalui Uji Park menggunakan program 

SPSS. Apabila hasil uji menghasilkan signifikansi variabel independen tidak 

signifikan (sig>0,01) maka tidak terjadi heterokedastisitas, sedangkan jika 

signifikansi variabel independen signifikan (sig<0,01) maka terjadi 

heterokedastisitas. 

 

3.5.1.4. Uji autokorelasi; persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki 

autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka perasamaan tersebut menjadi tidak baik 

atau tidak layak digunakan untuk prediksi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya 

masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan tidak 

terjadi autokorelasi bila berada diantara 1,65<DW<2,23 (Ghozali, 2009). 

 

3.5.2. Uji statistik 

Uji statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yaitu 

untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen yang meliputi 

pendapatan konsumen, harga beras, harga mie instant, jumlah anggota keluarga 

konsumen dan selera konsumen terhadap variabel dependen yaitu jumlah 

permintaan beras. Model regresi linier berganda dari persamaan tersebut adalah : 
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Y = a + b1 . X1 + b2 . X2 + b3 . X3+ b4 . X4+ b5 . X5…+ e ................................. (2) 

Keterangan: 

Y  = Jumlah permintaan beras (kg/bulan) X3 = Jumlah anggota keluarga  

        konsumen (jiwa) a   = Konstanta 

b   = Koefisien regresi X4 = Pendapatan konsumen   

        (Rp/bulan) e   = Error 

X1 = Harga beras (Rp/kg) X5 = Selera konsumen (skor) 

X2 = Harga mie instant (Rp/kg)  

Menurut Ghozali (2009) bahwa untuk mengetahui elastisitas permintaan, 

persamaan (2) dapat ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural menjadi :  

ln Y = α + β1 ln X1 + β2 ln X2 + β3 ln X3 + β4 ln X4 + β5 ln X5…..................... (3) 

Model regresi ini mempunyai linear parameter α dan β dan linear variable 

Y dan X sehingga dapat diestimasi dengan ordinary least square (OLS). Model 

regresi ini sering disebut dengan model log-log, double log atau log linear model 

atau double logarithm function. Nachrowi dan Usman (2006) menyatakan bahwa 

kelebihan dari model log-log atau double log ini adalah slope koefisien β 

menunjukkan elastisitas Y terhadap X, yaitu persentase perubahan dalam Y yang 

disebabkan perubahan persentase X. Jika Y menyatakan kuantitas barang yang 

diminta dan X menyatakan harga per unit. 

Menurut Nachrowi dan Usman (2006) persamaan regresi yang terbentuk 

harus dievaluasi kecocokan modelnya sesuai kriteria goodness of fit. Asumsi-

asumsi yang berkaitan dengan model antara lain : 

(i) Semua hubungan antar variabel berbentuk linier 
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(ii) Model yang di kembangkan bersifat aditif 

(iii) Data harus lengkap artinya tidak ada missing data, tidak ada data aneh 

(outliers), penyebaran data bersifat normal, tidak ada multikolinieritas, 

heterokedasitas dan autokorelasi. 

 

3.5.3.  Uji analisis regresi linier berganda 

 Uji analisis regresi linier berganda yang dilaksanakan adalah  uji koefisien 

determinasi (R2), Uji F (over all test) dan Uji t (individual test) (Ghozali, 2009). 

 

3.5.3.1. Uji  koefisien determinasi (R2); digunakan untuk mengetahui besarnya 

persentase pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 

Semakin besar R2 berarti semakin besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel 

tak bebas. Menurut (Ghozali, 2009) menyatakan bahwa model dianggap baik bila 

R2 sama dengan satu atau mendekati satu. 

 

3.5.3.2. Uji F; digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara serempak. Hipotesis yang diambil sebagai berikut : 

- H0:b1k  = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

- H1:b1k  ≠ 0, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan yaitu : 

 H0 ditolak dan H1 diterima jika Signifikansi hitung ≤  0,01. 

 H1 ditolak dan H0 diterima jika Signifikansi hitung  > 0,01. 
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3.5.3.3. Uji t; digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. Hipotesis yang diambil adalah sebagai 

berikut : 

- H0 : b1= 0, b2 = 0 ........................ b5 = 0, artinya tidak ada pengaruh 

signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen. 

- H1 : b1 ≠ 0, b2 ≠ 0 ........................ b5 ≠ 0, artinya ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan yaitu : 

 H0 ditolak dan H1 diterima jika Signifikansi hitung ≤  0,01. 

 H1 ditolak dan H0 diterima jika Signifikansi hitung > 0,01. 

 

3.6. Batasan Pengertian dan Konsep Pengukuran 

1. Beras adalah butir padi yang telah dipisahkan dari kulit luarnya (sekamnya) 

dengan cara digiling dan disosoh. 

2. Permintaan beras adalah jumlah beras yang telah dibeli oleh konsumen dalam 

satuan kg/bulan. 

3. Pendapatan konsumen adalah besarnya uang yang diterima oleh 

seseorang/rumah tangga dalam satuan rupiah selama satu bulan. 

4. Harga beras adalah harga rata-rata dari harga beras paling mahal dan harga beras 

paling murah yang dibeli konsumen dalam satuan rupiah per kg 
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5. Harga barang subtitusi/pelengkap adalah sejumlah uang yang dibayarkan 

konsumen untuk membeli mie instant dalam satuan rupiah per kg 

6. Jumlah anggota keluarga konsumen adalah jumlah orang yang harus ditanggung 

oleh rumah tangga konsumen (semua anggota rumah tangga yang 

mengkonsumsi beras dari 1 dapur yang sama) dihitung dalam jiwa. 

7. Selera konsumen adalah kegemaran konsumen terhadap beberapa jenis beras 

yang dihitung dengan skala interval dengan skor 1-5 yang kemudian diambil 

rata-rata skor dari selera pada jenis beras IR-64, Mentik Wangi, Rojolele, SS dan 

Bramo, dimana kriterianya sebagai berikut : 1(Tidak suka), 2(Kurang suka), 

3(Ragu-ragu), 4(Suka) dan 5(Sangat Suka). 

8. Elastisitas permintaan adalah derajat kepekaan fungsi permintaan terhadap 

perubahan yang terjadi pada variabel harga beras, harga mie instant dan 

pendapatan konsumen yang dihitung dalam satuan persen. 


