
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Pemikiran 

Usahatani padi sawah merupakan usahatani yang berfokus pada budidaya 

padi sawah. Kegiatan produksi pada usahatani padi sawah memerlukan biaya usaha. 

Biaya usaha yang digunakan selama proses produksi kemudian menghasilkan 

penerimaan. Selisish antara penerimaan dan biaya usaha yang dihasilkan kemudian 

dianalisis. Analisis dilakukan terhadap pendapatan bersih dan profitabilitas per 

lahan yang dibandingkan dengan suku bunga bank deposito serta pengaruh luas 

penguasaan lahan terhadap usahatani padi sawah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustrasi 1. Kerangka Pemikiran 

 

 

Ilustrasi 1. Kerangka Pemikiran 

 

 

Usahatani 

Biaya Usaha Usahatani 

Dianalisis 

- Pendapatan bersih dan profitabilitas per lahan 

dibandingkan dengan suku bungga bank deposito 

- Pengaruh luas penguasaan lahan terhadap 

profitabilitas usahatani padi sawah 



33 

 

3.2. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah  

1. Diduga tingkat profitabilitas usahatani padi sawah berbeda tiap luas 

penguasaan lahan.  

2. Diduga luas penguasaan lahan berpengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas usahatani padi sawah.  

 

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan selama tiga bulan mulai 2 Januari  – 31 

Maret 2017. Lokasi penelitian berada di tiga desa di Kecamatan Banyuurip. Lokasi 

penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Banyuurip memiliki 

luas lahan sawah terbesar kedua di Kabupaten Purworejo dan jangkauan penelitian 

yang efisien.  Desa yang dipilih sebagai lokasi penelitian yakni Sumbersari, 

Cengkawakrejo dan Seborokrapyak dengan pertimbangan luas lahan sawah yang 

terbesar yang mampu mewakili Kecamatan Banyuurip (Lampiran 3).  

 

3.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Metode survei 

merupakan salah satu metode penelitian untuk mengumpulkan suatu informasi yang 

diperoleh dari sampel bukan populasi (Hamdi dan Bahruddin, 2014). Metode survei 

dipilih berdasarkan pertimbangan efisiensi karena jumlah populasi yang ada terlalu 

banyak.  
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3.5. Metode Pengambilan Sampel 

Jumlah populasi di ketiga desa adalah sebanyak 774 responden dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Usaha Padi Sawah Menurut Kelurahan / 

    Desa  

 

Desa Populasi 

 ----Rumah Tangga Usahatani Padi---- 

Seborokrapyak 220 

Cengkawakrejo 262 

Sumbersari 292 

Jumlah 774 

Sumber: Dinas Pertanian Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

     Purworejo, 2016. 

 

 

 Metode penentuan jumlah responden dilakukan dengan menggunakan 

rumus Slovin.  Rumus Slovin secara matematis dituliskan sebagai berikut: (Hamdi 

dan Bahruddin, 2014): 

n = 
N

1+ Ne2
   …………………………………………………………………   (6) 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel (responden) 

N = Jumlah populasi (responden) 

e = Batas toleransi kesalahan 

Jumlah populasi (N) adalah sebanyak 774 responden dan batas toleransi 

kesalahan (e) yang digunakan adalah sebesar 10%, dilakukan perhitungan sebagai 

berikut: 

n = 
N

1+ Ne2
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n = 
774

1+774 (0,1)
2
 
 

n =
774

1+7,74 
 

n = 88  

Jumlah sampel yang didapatkan dari hasil perhitungan adalah sebanyak 88 

responden, namun untuk mempermudah perhitungan maka sampel dibulatkan 

menjadi 90 responden.  

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan sampel acak sistematis 

(systematic random sampling). Metode ini dilakukan dengan melakukan random  

hanya pada unsur pertama sampel yakni pada nomor urut 1 – 8 dan selanjutnya 

memilih sampel dengan interval tertentu. Penentuan interval dilakukan dengan 

melakukan perhitungan sebagai berikut (Eriyanto, 2007): 

interval sampel = 
Jumlah Populasi

Jumlah Sampel
   ………………………………………..    (7) 

interval sampel = 
774

90
 

interval sampel = 8 

Didapatkan bahwa interval yang digunakan dalam metode sampel acak 

sistematis ini adalah 8. Artinya untuk menentukan sampel nanti secara sistematis 

akan bergerak tiap 8 langkah.  

 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah berupa semua pertanyaan yang mengarah pada 
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perhitungan profitabilitas pada musim tanam ke II yakni periode bulan Juni – 

September. Metode pengumpulan data primer adalah wawancara responden secara 

langsung dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Kuesioner 

yang digunakan adalah kuesioner terbuka. Data sekunder adalah berupa peta 

wilayah, data monografi dan data lain yang berkaitan. Data sekunder dikumpulkan 

melalui dinas-dinas terkait dan beberapa penelitian terdahulu.  

 

3.7. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh merupakan data kuantitatif. Data selanjutnya diolah 

dianalisis. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Excel dan 

Statistical Product and Service Solution (SPSS). Analisis deskriptif merupakan 

bagian dari statistika yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, penyajian 

serta peringkasan data di mana tidak berlanjut pada penarikan kesimpulan. Analisis 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan data berupa mean, 

median, nilai maksimum dan minimum.  

 

3.8. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan pada dua hipotesis yang telah ditentukan. Hipotesis 

pertama diuji dengan menggunakan analisis independent sample t-test, dan 

hipotesis kedua diuji dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana.  
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3.8.1. Analisis Independent Sample t-Test 

Analisis independent sample t-test digunakan untuk menguji hipotesis 

pertama yakni diduga tingkat profitabilitas usahatani padi sawah berbeda tiap luas 

penguasaan lahan. Data yang digunakan dalam analisis ini harus bersifat homogen 

atau memiliki varians yang sama, sehingga perlu dilakukan uji homogenitas pada 

data.  

Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji Levene. Uji Levene’s 

digunakan untuk mengetahui apakah variansi data sama atau berbeda, jika hasil 

pengujian menunjukkan variansi data yang berbeda maka uji t menggunakan 

asumsi data varian tidak seragam atau equal variance not assumed, sebaliknya jika 

variansi data seragam maka uji t dilakukan dengan menggunakan asumsi varian 

seragam atau equal variance assumed  (Gani dan Amalia, 2015).  

 Variabel yang diuji pada uji homogenitas adalah variabel dependen (Y) 

karena asumsi error atau galat hanya berdampak pada variabel dependen, 

sedangkan variabel independen (X) diasumsikan sebagai variabel yang bukan acak 

(Sukestiyarno, 2009). Kriteria pengujian adalah apabila nilai signifikansi > 0,05 

maka variansi kedua kelompok sampel sama, sebaliknya apabila nilai signifikansi 

< 0,05 maka variansi kedua kelompok sampel berbeda (Agustin, 2012). 

Hipotesis nol dan hipotesis alternatif dituliskan secara matematis sebagai 

berikut: 

Ho: μX1 + μX2 = 0 (tidak terdapat perbedaan tingkat profitabilitas usahatani 

padi sawah berdasarkan luas penguasaan lahan). 
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Ha: μX1 – μX2 ≠ 0 (terdapat perbedaan tingkat profitabilitas usahatani padi 

sawah berdasarkan luas penguasaan lahan). 

Dimana: 

X1 = luas penguasaan lahan ≤ 0,25 ha 

X2 = luas penguasaan lahan > 0,25 ha 

Kategori luas lahan dibagi menjadi dua. Petani kecil merupakan petani yang 

memiliki lahan lebih kecil dari 0,25 ha lahan sawah di Jawa atau 0,5 ha di luar Jawa 

(Soekartawi et al., 1984). 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis ini adalah sebagai berikut: 

Ho ditolak jika nilai signifikan t < 0,05 dan ha diterima 

Ho diterima jika nilai siginifikan t > 0,05 dan ha ditolak 

 

3.8.2.  Analisis Regresi Sederhana 

Uji hipotesis kedua yakni diduga luas penguasaan lahan berpengaruh 

terhadap tingkat profitabilitas usahatani padi sawah. Data yang akan diuji, terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas data.  Uji normalitas dilakukan untuk menentukan 

apakah data harus menggunakan uji paramterik atau non parametrik (Gani dan 

Amalia, 2015). 

 Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogrov-Smirnov dengan 

kriteria pengujian apabila nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal, 

sebaliknya apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data memiliki distribusi tidak 

normal (Herjanto, 2006). Data yang normal kemudian diuji dengan menggunakan 

analisis regresi linier sederhana.  
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Analisis regresi dilakukan dengan regresi sederhana dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Y = a + bX + e   .................................................................................................   (8) 

Keterangan: 

Y = Profitabilitas (%) 

X = Luas penguasaan lahan (ha) 

e = Error 

b = konstanta 

Model regresi dikatakan baik untuk digunakan apabila memenuhi kriteria 

BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) yang mencakup linear, homoskedastisitas, 

nonautokorelasi, nonmultikolinearitas dan normal (Herjanto, 2006). Model 

persamaan diuji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan agar dalam 

pengerjaan model persamaan tidak terdapat masalah dan dapat memenuhi standar 

statistik sehingga parameter yang didaptkan logis dan masuk akal (Gani dan 

Amalia, 2015).  Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas error, 

heteroskedastisitas,  autokorelasi dan multikolinearitas.  

Normalitas residual diuji dengan melihat probability plot, di mana data yang 

berdistribusi normal maka plotting akan mengikuti garis diagonalnya (Herjanto, 

2006). Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila data menyebar di sekitar 

dan mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2005).  

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian dan 

residual sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya (Ghozali, 2005).  

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat scatter plot pada Spearman’s 
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Rank Correlation Test. Keadaan heteroskedasitas adalah apabila titik-titik 

pengamatan menyebar di atas atau di bawah angka nol dan sumbu Y dan 

membentuk suatu pola yang  jelas, sebaliknya apabila penyebaran titik membentuk 

suatu pola yang tidak jelas maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Gani dan Amalia, 

2015). Regresi yang baik harus berada dalam keadaan homoskedastisitas.  

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui korelasi pengamatan atau data 

dalam satu variabel yang saling berhubungan satu sama lain (Gani dan Amalia, 

2015). Sederhanya uji autokorelasi digunakan untuk mengasumsikan bahwa unsur 

gangguan yang terdapat dalam pengamatan tidak dipengaruhi oleh gangguan dalam 

pengamat lain manapun (Gujarati, 2003). Uji autokorelasi dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin Watson.  

Kondisi dikatakan tidak autokorelasi apabila nilai hitung DW tidak berada 

pada rentang nilai tabel DW batas bawah dan batas atas (Gani dan Amalia, 2015). 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi adalah sebagai berikut 

(Herjanto, 2006) : 

DWhit    <   DWl   : terjadi autokorelasi 

DWl    >   DWhit   <   DWu  : tidak dapat disimpulkan 

DWu      <   DWhit     <   4- DWu : tidak ada auotokorelasi 

4- DWu    <   DWhit    <   4- DWl : tidak dapat disimpulkan 

DWhit    >   4- DWl   : terjadi autokorelasi 

Model persamaan kemudian dilakukan uij kelayakan model. Pengujian ini 

dilakukan untuk memastikan model model yang dibentuk layak untuk 

menghasilkan parameter yang jelas dan dapat diamati. Pengujian kelayakan model 
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dilakukan dengan melihat nilai keofisien korelasi  (R) dan koefisien determinasi 

(R2). Nilai R yang semakin mendekati satu baik positif maupun negatif memiliki 

arti bahwa hubungan antar variabel semakin erat, sedangkan apabila nilai R yang 

diperoleh 0 maka kedua variabel tidak memiliki hubungan sama sekali (Gani dan 

Amalia, 2015).  

Nilai R2 digunakan untuk mengetahui kemampuan menjelaskan variabel 

independent terhadap variabel dependen. Nilai R2 yang mendekati satu 

menunjukkan bahwa variabel independent dapat memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2005). 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan model persmaan yang telah 

dibentuk. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif dituliskan secara matematis sebagai 

berikut: 

Ho:b = 0 (luas penguasaan lahan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

usahatani padi sawah) 

Ha:b ≠ 0 (luas penguasaan lahan berpengaruh terhadap profitabilitas 

usahatani padi sawah) 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis ini adalah sebagai berikut: 

Ho ditolak jika nilai signifikan t < 0,05 dan ha diterima 

Ho diterima jika nilai siginifikan t > 0,05 dan ha ditolak 

 

3.9. Batasan Istilah dan Konsep Pengukuran    

 Dalam memudahkan pembatasan hasil survey, maka diperlukan batasan-

batasan sebagai berikut: 
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1. Padi sawah: jenis tanaman padi yang ditanam di lahan sawah 

2. Lahan: lahan sawah yang digunakan untuk melakukan usahatani padi yang 

dinyatakan dalam ha 

3. Luas penguasaan lahan: lahan yang dikelola oleh petani baik berdasar hak milik 

maupun bukan milik, lebih berfokus pada luas lahan yang dikelola 

4. Penerimaan: hasil yang didapatkan petani yang merupakan hasil kali antara 

jumlah produksi dengan harga jual produk (Rp/musim tanam) 

5. Biaya produksi: jumlah uang yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi 

yang terdiri atas biaya penyusutan, pajak, sewa lahan, benih, pupuk, obat, upah 

tenaga kerja keluarga, upah tenaga kerja luar keluarga, dan upah tenaga kerja 

luar keluarga borongan (Rp/musim tanam) 

6. Pendapatan bersih: hasil bersih yang didapatkan petani ketika penerimaan telah 

dikurangi dengan biaya produksi (Rp/musim tanam) 

7. Profitabilitas: keuntungan yang menggambarkan tingkat kelayakan suatu 

usahatani yang didapat melalui perbandingan antara pendapatan bersih dengan 

biaya produksi (%/musim tanam) 

8. Musim tanam: merupakan periode atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

berproduksi, satu musim tanam dalam budidaya padi sawah sama dengan empat 

bulan  waktu produksi  

 


