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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1. Kerangka Pemikiran 

 

Usahatani tembakau dinilai memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena 

komoditas tembakau merupakan bahan baku utama pada industri rokok. Usahatani 

tembakau umumnya dikelola oleh rakyat dengan sistem kemitraan. Kabupaten 

Semarang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang 

memproduksi tembakau. Kecamatan Getasan merupakan kecamatan di Kabupaten 

Semarang yang memiliki luas perkebunan tembakau terluas yakni seluas 853 Ha 

(BPS Kabupaten Semarang, 2014). 

Petani tembakau di Kecamatan Getasan, seringkali mengalami keterbatasan 

dalam melakukan kegiatan usahatani tembakau. Keterbatasan tersebut berupa 

keterbatasan  sarana dan prasarana usaha serta kemampuan petani yang belum 

dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi tembakau secara efisien.  

Penggunaan faktor produksi yang kurang efisien dapat mempengaruhi jumlah 

produksi tembakau serta dapat menyebabkan kerugian terhadap usahatani 

tembakau.  

Usahatani Tembakau di Kecamatan Getasan menggunakan sistem kemitraan 

antara petani tembakau dengan salah satu perusahaan rokok di Indonesia yaitu         

PT Djarum. Petani tembakau di Kecamatan Getasan menggunakan input berupa 

faktor produksi yaitu luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk dan pestisida. Faktor 

produksi tersebut dipengaruhi oleh harga faktor produksi sehingga menimbulkan 
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biaya produksi. Output yang dihasilkan dari proses produksi yaitu tembakau 

rajangan. Hasil produksi tembakau dipengaruhi oleh harga tembakau dipasaran 

sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan petani tembakau. Analisis efisiensi 

ekonomi dilakukan untuk kelayakan penggunaan faktor-faktor produksi secara 

ekonomi untuk memproduksi tembakau rajangan. Penggunaan faktor- faktor 

produksi  yang efisien berpengaruh terhadap keberhasilan produksi, karena 

keuntungan maksimum akan tercapai dengan mengkombinasikan faktor- faktor 

produksi  secara efisien. Efisiensi faktor produksi dapat mempengaruhi 

pendapatan petani dan pendapatan petani dapat dijadikan ukuran kesejahteraan 

petani tembakau. Kerangka pemikiran analisis efisiensi ekonomis usahatani 

tembakau disajikan pada Ilustrasi 4. 

Hipotesis 

1. Diduga terdapat pengaruh faktor- faktor produksi yaitu luas lahan, jumlah 

benih, jumlah tenaga kerja, jumlah pupuk kandang, jumlah pupuk ZA, 

jumlah pupuk NPK fertila, jumlah pupuk KNO3dan jumlah pestisida 

terhadap produksi tembakau. 

2. Diduga penggunaan faktor produksi usahatani tembakau tidak efisien. 

 
3.2.Waktu dan Lokasi Penelitian 

 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2016 di Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang. Lokasi penelitian ditentukan dengan cara purposive yaitu 

penentuan lokasi yang berdasarkan dengan kriteria-kriteria tertentu yang 

ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono, 2008). Kecamatan Getasan 
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dipilih karena merupakan kecamatan yang memiliki luas lahan perkebunan 

tembakau terluas di Kabupaten Semarang sesuai dengan data pada Tabel 1. (BPS 

Kabupaten Semarang, 2014). 

 
      Tabel 1.  Luas Lahan Tembakau di Kabupaten Semarang Tahun 2014. 
 

Kecamatan Luas Lahan Persentase 

 
---Ha--- ---%--- 

1. Getasan 853,00 86,34  

2. Tengaran 36,00 3,64 

3. Banyubiru 26,00 2,63 

4. Sumowono 48,00 4,86 

5. Bandungan 25,00 2,53 

Jumlah 988,00 100,00 

Sumber : Data Sekunder Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2014. 

 

3.3. Metode Penelitian  

 
Penelitian dilakukan dengan metode sensus dengan pengamatan secara 

langsung dan wawancara menggunakan alat bantu kuesioner. Sensus atau 

sampling jenuh adalah cara pengambilan sampel yang menjadikansemua anggota 

populasi sebagai sampel (Martono, 2010).  

 
3.4. Metode Pengambilan Sampel 

  

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

secara sensus. Responden dalam penelitian ini adalah petani tembakau kemitraan 

di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang yang berjumlah 100 orang.  
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Ilustrasi 4. Kerangka Pemikiran 

 
3.5. Pengumpulan Data 

 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan wawancara menggunakan 

panduan kuesioner. Kuesioner berisi data identitas responden, penggunaan luas 

lahan, penggunaan jumlah benih, penggunaan pupuk dan pestisida pada usahatani 

tembakau di Kecamatan Getasan. Data sekunder diambil dari sumber-sumber atau 



 

34 
 

instansi- instansi terkait berupa laporan- laporan dan publikasi dari penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya serta dari pustaka lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

3.6. Analisis Data 

 
Setelah data primer dan sekunder terkumpul, maka dilakukan pengolahan 

data sesuai dengan variabel-variabel yang diamati yakni analisis faktor produksi 

dan analisis efisiensi ekonomi. 

Model yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh kuantitas 

penggunaan faktor- faktor produksi tembakau berupa luas lahan, jumlah benih, 

tenaga kerja, pupuk kandang, pupuk ZA, pupuk NPK fertila, pupuk KNO 3 dan 

pestisida terhadap produksi tembakau dalam penelitian ini adalah menggunakan 

fungsi produksi model Cobb-Douglas. Fungsi produksi model Cobb-

Douglasadalah fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, 

dimana variabel yang satu disebut variabel dependen atau yang dijelaskan (Y), 

dan yang lain disebut variabel independen atau variabel yang menjelaskan (X) 

(Soekartawi, 2002). Fungsi produksi model Cobb-Douglasyang digunakan dalam 

bentuk persamaan sebagai berikut: 

Y = aX1
 β1.X2

β2. X3
β3. X4

β4. X5
β5.X6

β6. X7
β7 . X8

β8  .eμi…………..….…(3) 

Keterangan : 

Y   = jumlah produksi tembakau yang dihasilkan dalam satu kali masa  

  tanam (kg).  

X1 = luas lahan yang digunakan dalam satu kali masa tanam (m2/ masa   
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               tanam)  

X2 = jumlah benih yang digunakan dalam satu kali masa tanam (gram/     

masa tanam)  

X3 = tenaga kerja yang digunakan dalam satu kali masa tanam             

(HOK/ masa tanam)  

X4 = pupuk kandang yang digunakan dalam satu kali masa 

tanam dalam satuan (kg/ masa tanam)  

X5 = pupuk ZA yang digunakan dalam satu kali masa tanam 

dalam satuan (kg/ masa tanam)  

X6 = pupuk NPK Fertila yang digunakan dalam satu kali masa 

tanam dalam satuan (kg/ masa tanam)  

X7 = pupuk KNO3yang digunakan dalam satu kali masa tanam  

dalam satuan (kg/ masa tanam)  

X8  = pestisida yang digunakan dalam satu kali masa tanam  

   dalamsatuan (liter/ masa tanam)   

β0-β5 = besaran yang akan diduga  

e        = kesalahan (disturbance term) 

Persamaan (4) dapat ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural 

sebagai berikut :    

LnY = Lna + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 + β4LnX4 + β5LnX5+ β6LnX6 + 

β7LnX7 + β8LnX8+ μ…………………………….……………...…(4) 

Sebelum dilakukan pengujian, data harus diuji normalitas serta uji asumsi 

klasik. Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui data variabel dependen 
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dan independen berdistribusi normal atau tidak (Sukestiyarno, 2008). Pengujian 

asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang 

dilakukan benar-benar bias dari gejala heteroskedastisitas, multikolinieritas dan 

gejala autokorelasi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independent). 

Model korelasi yang baik sebaiknya tidak memiliki korelasi antar variabel 

bebasnya. Hal tersebut dapat dilihat pada outputcoefficient correlation. Jika nilai 

VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Wiratna dan Endrayanto, 2012).  

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t 

sebelumnya. Dalam uji ini digunakan uji Durbin-Watson. Durbin-Watson 

menunjukkan nilai residual (prediction error), apabila uji DW menunjukkan 

angka -2< dw <2 maka tidak terjadi autokorelasi (Gujarati, 2010). Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya varians dalam suatu model 

regresi. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik scatterplot yang 

menunjukkan titik-titik berpola. Titik-titik berpola teratur seperti bergelombang 

dan menyempit menyimpulkan adanya heteroskedastisitas sedangkan pada titik-

titik yang tidak berpola dan menyebar mengindikasikan tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).  

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan 

dependen secara serempak (Ghozali, 2005). Hipotesis yang diambil sebagai 

berikut : 
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 0  = Tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 1  = Ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen 

untuk minimal satu variabel independen.  

Kriteria pengambilan keputusan yaitu : 

 0  ditolak dan  1  diterima jika sig
 i 

 ≤ sig     0,05. 

 1  ditolak dan  0  diterima jika sig
 i 

  sig    0,05. 

Uji F dilakukan untuk melihat variabel independent secara keseluruhan 

terhadap variabel dependent. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan 

nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai  F hitung > F tabel menunjukkan adanya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ramadhani, 2011).  

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen dan 

dependen secara parsial (Wiratna dan Endrayanto, 2012). Hipotesis yang diambil 

adalah sebagai berikut : 

 0  = Tidak ada pengaruh dari variabel independen ke i terhadap variabel 

dependen. 

 1  = Ada pengaruh dari variabel independen ke i terhadap variabel dependen.  

Kriteria pengambilan keputusan yaitu : 

 0  ditolak dan  1  diterima jika sig
 i 

 ≤ sig  0,05. 

 1  ditolak dan  0  diterima jika sig
 i 

  sig  0,05. 

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independent 

terhadap variabel dependent, uji ini dilaksanakan dengan membandingkan nilai t 
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hitung dengan t tabel, jika nilai t hitung > dari t tabel maka terdapat pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat (Ramadhani, 2011). 

Uji R2 adalah uji koefisien determinasi Nilai R2 memiliki range nilai antara 

0<R2<1.Semakin besar R2 (mendekati satu) semakin baik hasil regresi tersebut, 

dan semakin mendekati nol maka variabel independent secara keseluruhan tidak 

bisa menjelaskan variabel dependent. 

 Efisiensi ekonomi tercapai bila nilai produk marjinal (NPM) sama dengan 

Biaya Korbanan Marjinal (BKM) sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Mubyarto,1995) : 

Efisiensi Ekonomi  = NPMxi   =   Bxi.Y/ Xi.Py  atau  MPP.Py  =  1   .........(5) 

    BKMxi Pxi           Pxi 

 Produk marjinal (MPP) dapat dihitung dari fungsi produksi modelCobb-

Douglasdengan cara koefisien b dikalikan Y/X  dan perhitungan nilai efisiensi 

dilakukan setiap faktor produksi dan tidak secara bersamaan (Soekartawi,2002). 

Kriteria pengujian sebagai berikut : 

a. Penggunaan faktor produksi tidak  efisien jika MPP.Py< 1, input harus 
dikurangi      Pxi 

 
b. Penggunaan faktor produksi sudah efisien jika  MPP.Py= 1, input sesuai  

       Pxi 

c. Penggunaan faktor produksi belum efisien jika MPP.Py>1,input perlu 

ditambah       Pxi   
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Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1. Tembakau adalah tanaman perkebunan yang berasal dari famili 

Solanaceae yang tumbuh semusim dan banyak dibudidayakan sebagai 

bahan dasar industri rokok.  

2. Usahatani adalah kegiatan mengorganisasikan atau mengelola aset dan 

cara dalam pertanian. 

3. Kemitraan adalah kerjasama yang sinergis antar dua atau lebih pihak untuk  

melaksanakan suatu kegiatan. 

4. Faktor produksi adalah benda atau jasa yang disediakan oleh alam atau 

dihasilkan oleh manusia dan digunakan untuk menghasilkan berbagai 

macam barang atau jasa. 

5. Jumlah produksi (Y), adalah jumlah total produksi tembakau. Satuan yang 

digunakan adalah  Kilogram (kg/masa tanam). 

6. Luas lahan (X1) adalah areal/tempat yang digunakan untuk melakukan 

usahatani diatas sebidang tanah, yang diukur dalam satuan hektar (ha/masa 

tanam). 

7. Benih (X2) adalah biji buah atau biji tanaman yang akan ditanam atau 

disemaikan. Satuan yang digunakan adalah  gram/masa tanam. 

8. Tenaga kerja (X3) adalah setiap orang yang mampu 

melakukanpekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun masyarakat.Satuan yang digunakan adalah hari 

orang kerja untuk 8 jam kerja dalam sehari (HOK/masa tanam). 
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9. Pupuk (X4) adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau 

tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman 

sehingga mampu berproduksi dengan baik. Satuan yang digunakan adalah  

Kilogram (kg/masa tanam). 

10. Pestisida (X5) adalah substansi (zat) kimia yang digunakan untuk 

membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Satuan yang digunakan 

adalah liter/masa tanam. 

11. Efisiensi adalah upaya penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk 

mendapatkan produksi sebesar-besarnya. Efisiensi dibagi atas efisiensi 

teknis  dan efisiensi ekonomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


