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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Pemikiran 

Kelompok tani alpukat Kabupaten Semarang merupakan salah satu 

kelompok tani yang membudidayakan tanaman alpukat. Petani tersebut 

membudidayakan alpukat, tanpa menganalisis apakah usahatani yang dilakukan 

menguntungkan atau tidak. Petani memerlukan suatu analisis yang pasti mengenai 

usaha yang telah dijalankan untuk mengetahui keuntungan dari usahatani tersebut. 

Biaya produksi yang dikeluarkan dan jumlah produksi yang dihasilkan dari 

usahatani alpukat ini diduga mempengaruhi pendapatan petani alpukat di 

Kabupaten Semarang, maka dari itu perlu adanya analisa secara terperinci agar 

petani mengetahui hasil usaha yang telah dikembangkan, sehingga petani dapat 

memperoleh keuntungan secara ekonomi. Pendapatan akhir usaha yang telah 

dijalankan petani dapat menjadi pertimbangan petani dalam mengembangkan 

usahanya, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik atau bahkan 

mengganti usahanya jika usaha tidak menguntungkan, dengan demikian petani 

dapat memperoleh pendapatan yang optimal dari kegiatan yang dilakukannya. 

Kerangka pemikiran dapat dilihat pada bagan berikut: 
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Ilustrasi 1. Kerangka Pemikiran 

 

3.2. Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran hipotesis yang diajukan yaitu sebagai 

berikut: 

1.  Usahatani alpukat menguntungkan. 

2. Jumlah produksi, biaya tenaga kerja, biaya pupuk, dan harga jual 

berpengaruh secara serempak maupun parsial terhadap pendapatan 

usahatani alpukat. 

Usahatani Alpukat 

Penerimaan 

Biaya Produksi 

Pendapatan 

1. Tenaga Kerja 
2. Pupuk 
3. Lain-lain 
 

Analisis Pendapatan Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Sarana Produksi 

Hasil Produksi 
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3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan bulan Januari 2017 sampai Maret 2017 pada 

Kelompok Tani Alpukat Kecamatan Bandungan dan Sumowono. Pemilihan lokasi  

dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan keadaan usahatani yang 

dilakukan, jumlah produksi tertinggi, serta merupakan daerah-daerah yang 

mengembangkan tanaman alpukat di Kabupaten Semarang. Pemilihan lokasi 

Kabupaten Semarang yaitu berdasarkan pertimbangan salah satu lokasi produksi 

alpukat tertinggi di Jawa Tengah dan lokasi terdekat peneliti dari kampus, 

sehingga dalam pengambilan data, biaya yang dikeluarkan minimal. Berdasarkan 

Badan Pusat Statistika Kabupaten Semarang (2016), menurut Dinas Pertanian, 

Perkebunan dan Kehutanan tahun 2015 Kabupaten Semarang menghasilkan total 

produksi buah Alpukat dari total 17 kecamatan sebesar  124.022 kw. Kecamatan 

Bandungan menghasilkan total produksi buah Alpukat sebanyak 71.448 kw dan 

Kecamatan Sumowono sebanyak 17.302 kw.  

 

3.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survai. Metode survai 

merupakan suatu metode pendekatan pengumpulan data dengan mengambil 

karakteristik atau ciri-ciri dari sebagian unit pengamatan yang diambil dari 

populasi (Asra dan Prasetyo, 2015). Menurut Singarimbun dan Effendi (1989), 

penelitian survai digunakan untuk penjajagan, deskriptif, penjelasan yakni 

menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis, evaluasi, prediksi, 

penelitian operasional, dan pengembangan indikator-indikator sosial. Metode 
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survei merupakan suatu pendekatan secara kuantitatif dan data utama yang 

diperoleh dari hasil wawancara. 

 
3.5. Metode Penentuan Sampel 

Penentuan sampel dilakukan secara purposive random sampling yaitu 

sampel dipilih berdasarkan ciri-ciri tertentu dalam jumlah yang diinginkan oleh 

peneliti (Asra dan Prasetyo, 2015). Adapun kriteria yang digunakan adalah 

responden anggota kelompok tani yang menanam alpukat dan sudah berproduksi 

dan usaha dilakukan secara intensif yaitu adanya perawatan yang rutin dilakukan,  

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan kuota, masing-masing kecamatan 

ditentukan sebanyak 20 responden, sehingga total responden sebanyak 40 

responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara undian. 

 
3.6. Jenis dan Sumber Data 

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

terdiri dari pendapatan, jumlah produksi, biaya produksi, harga jual alpukat, dan 

teknik budidaya alpukat, sedangkan data sekunder penelitian berupa data 

pendukung diantaranya data keadaan umum lokasi penelitian. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara langsung serta observasi peneliti di lapangan, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari data kecamatan, badan pusat statistik, 

serta dinas pertanian. 
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3.7. Metode Analisis Data 

Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan 

secara statistik. Analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang menggambarkan 

suatu data secara sistematis berdasarkan data yang faktual dan akurat dalam 

bentuk angka, dapat berdasarkan hasil pengukuran atau hasil perhitungan 

(Riduwan dan Sunarto, 2012). Perhitungan dilakukan dengan menggunakan 

program Microsoft Excel. Perhitungan biaya produksi yaitu menggunakan rumus: 

(Saihani, 2012) 

TC = FC + VC  ……………..............................................………….......(1) 

Keterangan: 

TC = total cost/ biaya total (Rp) 

FC = fixed cost/ biaya tetap (Rp) 

VC = variable cost/ biaya variabel (Rp) 

 

Perhitungan penerimaan/ pendapatan kotor usahatani alpukat 

menggunakan rumus: (Saihani, 2012) 

TR = Y. Py   ......................................................................………………(2) 

Keterangan: 

TR = total revenue/ penerimaan total (Rp) 

Y = jumlah produksi alpukat (kg) 

Py = harga alpukat (Rp) 
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...................................(4) 

Perhitungan pendapatan usahatani alpukat menggunakan rumus sebagai 

berikut: (Ekowati et al., 2014) 

Л = TR – TC  ...………………........................................….............……(3) 

Keterangan: 

Л = net revenue/ pendapatan (Rp) 

TR = total revenue/ total penerimaan (Rp) 

TC = total cost/ total biaya produksi (Rp) 

Analisis profitabilitas usahatani alpukat menggunakan rumus sebagai 

berikut: (Soekartawi 1986 dalam Ambarsari et al., 2014): 

Profitabilitas=
Pendapatan  bersih

Biaya Produksi
 x 100% 

Keterangan: 

Pendapatan  = dalam rupiah 

Biaya produksi = dalam rupiah 

 Hipotesis pertama diuji menggunakan One Sample T-Test. One Sample T-

Test digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan suatu nilai rata-rata dengan 

nilai tertentu (test value) (Riadi, 2016). Test value yang digunakan yaitu suku 

bunga deposit bank. Suku bunga deposit yang digunakan yaitu bank BRI sebesar 

5,5%. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS. 

Hipotesis: 

H0 : µ = 5,5% 

Hl : µ ≠ 5,5% 

Hipotesis Penelitian: 

H0  = tidak ada perbedaan profitabilitas usahatani alpukat dengan suku bunga. 
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Hl   = ada perbedaan profitabilitas usahatani alpukat dengan suku bunga. 

Kriteria Pengujian: 

 Jika Signifikansi ≤ 0,05  H0 ditolak, H1 diterima, Artinya ada perbedaan 

profitabilitas usahatani alpukat dengan suku bunga 

 Jika Signifikansi > 0,05  H0 diterima, H1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan 

profitabilitas usahatani alpukat dengan suku bunga. 

Hipotesis kedua dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Analisis 

statistik model analisis Regresi Linier Berganda menggunakan rumus sebagai 

berikut: (Sudjana, 1991) 

 
Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e   ……………...................................(5) 

Keterangan: 

y     =    pendapatan petani (Rp/ tahun) 

x1   =    jumlah produksi (kg/ tahun) 

x2   =    biaya tenaga kerja (Rp/ tahun) 

x3    =    biaya pupuk (Rp/ tahun) 

x4   =    harga jual (Rp) 

 

a = konstanta  

b = koefisien regresi x  

e = faktor error 

Hipotesis Penelitian: 

H0 = tidak ada pengaruh secara serempak dan parsial jumlah produksi (x1), 

biaya tenaga kerja (x2), biaya pupuk (x3), dan harga jual (x4) terhadap 

pendapatan bersih petani. 
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Hl = ada pengaruh secara serempak dan parsial jumlah produksi (x1), biaya 

tenaga kerja (x2), biaya pupuk (x3), dan harga jual (x4) terhadap 

pendapatan bersih petani. 

 
Uji F (Serempak) 

Pengujian pengaruh secara serempak, variabel diuji menggunakan uji F 

dengan melihat F-hitung yang terbentuk dari persamaan sebagai berikut: 

(Suliyanto, 2011) 

 F =
��/ ( ���)

���� / (���)
 ……………………………………………...……..(6) 

Keterangan: 

F : nilai F hitung 

R2 : koefisien determinasi 

k : jumlah variabel 

n : jumlah pengamatan (ukuran sampel) 

 
Pengujian uji serempak (uji F) dilakukan dengan menggunakan SPSS 

yaitu dengan melihat signifikansi dan F-hitung yang terbentuk dari output yang 

ditampilkan (Supranto, 2009). 

Hipotesis: 

H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = 0 

Hl : b1 = b2 = b3 = b4 ≠ 0 

 

 



23 
 

Kriteria pengujian: 

 Jika signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak. Artinya, ada pengaruh secara 

serempak jumlah produksi (x1), biaya tenaga kerja (x2), biaya pupuk (x3), dan 

harga jual (x4) terhadap pendapatan bersih petani. 

 Jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima. Artinya, tidak ada pengaruh secara 

serempak jumlah produksi (x1), biaya tenaga kerja (x2), biaya pupuk (x3), dan 

harga jual (x4) terhadap pendapatan bersih petani. 

 
Koefisien Determinasi 

 
 Koefisien determinasi merupakan koefisien yang mengukur seberapa 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variasi variabel 

terikat (Kuncoro, 2001). 

 
Uji t (Parsial) 

Pengujian pengaruh secara parsial, variabel diuji menggunakan uji t 

dengan melihat t-hitung yang terbentuk dari persamaan sebagai berikut: 

(Suliyanto, 2011) 

t =
bj

Sbj
 ……………………………..……………………………………..(7) 
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Keterangan: 

t : nilai t hitung 

bj : koefisien regresi 

Sbj : kesalahan baku 

Pengujian uji parsial (uji t) dilakukan dengan menggunakan SPSS yaitu 

dengan melihat signifikansi dan t-hitung yang terbentuk dari output yang 

ditampilkan (Supranto, 2009). 

Hipotesis: 

H0 : b1 = 0; b2 = 0; b3 = 0; b4 = 0 

Hl : b1 ≠ 0; b2 ≠ 0; b3 ≠ 0; b4 ≠ 0 

Kriteria Pengujian: 

 Jika signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak. Artinya, ada pengaruh secara parsial 

jumlah produksi (x1), biaya tenaga kerja (x2), biaya pupuk (x3), dan harga jual 

(x4) terhadap pendapatan bersih petani. 

 Jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima. Artinya, tidak ada pengaruh secara 

parsial jumlah produksi (x1), biaya tenaga kerja (x2), biaya pupuk (x3), dan 

harga jual (x4) terhadap pendapatan bersih petani. 

 Pengujian menggunakan regresi harus memenuhi persyaratan BLUE, oleh 

karena itu data harus diuji normalitas dan asumsi klasik. Pengujiannya sebagai 

berikut: 

1) Uji Normalitias (Error) 

 Alat uji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria 

(Suliyanto, 2011): 
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H0 ditolak jika nilai sig hitung < 0,05 dan  

H0 diterima jika nilai sig hitung > 0,05 

 Analisis Grafik, output yang ditampilkan yaitu histogram dan Normal P-P 

Plot Regression Standardized. Data dinyatakan normal jika output 

histogram yang terbentuk membentuk gambar seperti lonceng dan output 

Normal P-P Plot Regression Standardized membentuk titik-titik yang 

menyebar di sekitar garis diagonal (Suliyanto, 2011). 

2) Uji Autokorelasi  

Dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson dengan hipotesis 

(Ghozali, 2009): 

H0 : Tidak ada autokorelasi 

Hl ; Ada autokorelasi 

Pengambilan keputusan: 

 Dw < Dl   : ada autokorelasi 

 Dl ≤ Dw ≤ Du  : tidak ada kesimpulan 

 Du < Dw < 4 – Du : tidak ada autokerelasi 

 4 – Du ≤ Dw ≤ 4 – Dl : tidak ada kesimpulan 

 4 –Dl < Dw < 4 : ada autokorelasi  

Kriteria pengujian: 

H0 ditolak jika Dw < Dl atau 4 –Dl < Dw < 4 

H0 diterima jika Du < Dw < 4 – Du 

3) Uji Multikolineritas 
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Multikolineritas adalah interaksi antara sesame independent variabel. Uji 

adanya multikolineritas dapat dilihat langsung dari nilai VIF (Variance 

Inflation Factor). Jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolineritas, 

namun jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolineritas (Suliyanto, 2011). 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastiditas digunakan untuk mengetahui suatu model regresi 

terdapat kesamaan atau ketidaksamaan varians antara pengamatan satu 

dengan pengamatan lainnya. Pengujian dilakukan dengan analisis grafik 

scatterplot. Data dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika plot yang 

terbentuk menyebar secara acak (Suliyanto, 2011). 

 
3.8. Batasan Istilah dan Konsep Variabel 

 Batasan istilah dan konsep varibel yaitu sebagai berikut: 

1. Alpukat adalah tanaman pohon berkayu yang tumbuh menahun. 

2. Biaya produksi merupakan beban yang harus ditanggung oleh produsen 

untuk melakukan proses produksi suatu produk, biaya produksi ini 

dinyatakan atau dikonversikan dalam bentuk uang dalam kurun waktu 

tertentu (Rupiah/ tahun). 

3. Biaya tetap yaitu biaya yang besar totalnya tidak berubah dengan 

perubahan produk yang dihasilkan (Rupiah/ tahun). 

4. Biaya variabel yaitu biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung 

dengan besarnya produksi (Rupiah/ tahun). 
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5. Penerimaan adalah jumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah 

output (Rupiah/ tahun). 

6. Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan (total revenue 

= TR) dengan biaya produksi (total cost = TC) dalam waktu tertentu 

(Rupiah/ tahun). 

7. Profitabilitas merupakan suatu gambaran kemampuan usaha untuk 

mendapatkan keuntungan bersih dari modal operasional yang dikeluarkan 

atau operasional biaya/ biaya produksi (Persentase). 

 

 
 




