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BAB III. METODE PENELITIAN 

 Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode 

deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan diri pada pemecahan masalah yang 

ada. Data yang diperoleh kemudian disusun, diolah dan dianalisis (Sugiyono, 2017). 

Tujuannya adalah untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap produksi usahatani bawang merah, tingkat efsiensi penggunaan 

faktor-faktor produksi  

A. Pengambilan Sampel 

1. Penentuan Lokasi 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja, dalam penelitian ini dipilih satu 

kecamatan yaitu Kecamatan Wedarijaksa dengan pertimbangan bahwa kecamatan ini 

salah satu daerah penghasil bawang merah terbanyak di Kabupaten Pati. Dari 18 desa 

yang ada di Kecamatan Wedarijaksa dipilih Desa Ngurensiti sebagai sampel dengan 

pertimbangan bahwa Desa Ngurensiti sebagian besar penduduknya sebagai petani 

bawang merah terhadap luas di Kecamatan Wedarijaksa. Adapun luas panen dan luas 

tanam bawang merah di Kecamatan Wedarijaksa dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 1. Luas Tanam Dan Luas Panen Bawang Merah (Ha) Tiap Desa Di Kecamatan 

Wedarijaksa Tahun 2018 

No Desa Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) 

1 Bumiayu 3,74 3,45 

2 Margorejo 4,86 2,84 

3 Sukoharjo 10,61 8,12 

4 Tawangharjo 13,17 13,39 

5 Ngurensiti 247,65 222,36 

6 Bangsalrejo 104,37 121,03 

7 Tluwuk - - 

8 Sidoharjo 168,93 98,39 

9 Ngurenrejo 93,75 81,97 

10 Jontro 7,96 53,56 

11 Panggungroyom 1,77 1,62 

12 Suwaduk - - 

13 Wedarijaksa - - 

14 Pagerharjo 23,88 14,61 

15 Jatimulyo - - 

16 Jetak 30,96 21,10 

17 Kepoh - - 

18 Tlogoharum - - 

 Jumlah 713,50 643,43 

   

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa Desa Ngurensiti merupakan sentra 

produksi bawang merah di Kecamatan Wedarijaksa. Tahun 2018 Desa Ngurensiti 

memiliki luas panen sebesar 222,36 ha. 

2. Penentuan Responden 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa Ngurensiti, jumlah petani bawang 

merah yang ada di Desa Ngurensiti terdapat 12 kelompok tani tanaman hortikultura yang 

tergabung dalam Gapoktan Makmur Lestari, dapat dilihat pada tabel 4. 
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 Tabel 2. Nama Kelompok Tani di Desa Ngurensiti 

No Nama Kelompok Tani Jumlah Anggota 

1 Karya Lorog 20 

2 Ngudi Makmur 16 

3 Gemah Ripah 19 

4 Tani Mandiri 15 

5 Among Karya 22 

6 Sumber Rejeki 16 

7 Sedoro Sentosa 20 

8 Tani Jaya 16 

9 Tani Rahayu 15 

10 Tani Makmur 19 

11 

12 

Senggang Raya 

Gampol Manis Makmur 

18 

16 

 

Berdasarkan tabel di atas maka pengambilan sampel dalam penelitian akan dilakukan 

pada 4 kelompok tani yang dipilih dengan menggunakan undian didapatkan kelompok 

tani Gemah Ripah, Sedoro Sentosa, Tani Rahayu, dan Tani Makmur. Selanjutnya 

pengambilan responden menggunakan Teknik sensus yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan cara menggunakan seluruh populasi yang ada, populasi yang akan digunakan 

dalam penelitian ini dari 4 kelompok tani tersebut yang berjumlah 73 petani.  

B. Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder 

yaitu: 

a.  Data primer yaitu data yang diperoleh secar langsung dari petani responden antar 

lain: identitas petani (nama, umur, tingkat pendidikan), luas lahan, harga dan 

penggunaan faktor-faktor produksi dalam proses produksi (benih, pupuk, pestisida, 

dan tenaga kerja), produksi dan harga yang dihasilkan. Untuk mendapatkan data 
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primer yang dibutuhkan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain 

observasi dan wawancara. 

1. Observasi, suatu teknik pengumpulan data untuk mengetahui proses kerja dan 

masalah yang terjadi. 

2. Wawancara, Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi 

langsung dengan petani menggunakan daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga terkait seperti kantor kepala 

desa, kantor kecamatan, BPS dan beberapa lembaga lain yang terkait dengan 

penelitian. Data yang diambil meliputi data curah hujan, keadaan umum wilayah, 

keadaan pertanian, keadaan penduduk, topografi dan letak geografis. 

C. Asumsi dan Pembatasan Masalah 

1. Asumsi 

a. Petani menjual semua produksi bawang merah. 

b. Petani dalam mengelola usahataninya dengan bertujuan untuk memaksimalkan 

keuntungan. 

c. Petani menjual hasil panen bawang merah dilahan langsung dalam bentuk satuan 

kilogram. 

2. Pembatasan Masalah 

a. Harga input dan output adalah harga yang berlaku pada saat penelitian dilaksanakan. 

b. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data usahatani bawang merah pada 

satu musim tanam, yaitu musim tanam ke-3 atau musim kemarau ke-2 pada bulan 

Juli-Agustus 2019. 
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Faktor-faktor produksi usahatani bawang merah ialah faktor yang berperan dalam 

proses produski usahatani bawang merah untuk mendapatkan hasil produksi yang 

maksimal. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

a. Luas lahan adalah hamparan lahan yang ditanami bawang merah dalam 1 tahun 

tanam dan dinyatakan dalam meter persegi (m2). 

b. Benih ialah varietas umbi bawang merah yang ditanam oleh petani, dinyatakan 

dalam kilogram (kg). 

c. Pupuk ialah jumlah pupuk buatan yang digunakan untuk menanam bawang 

merah, dalam usahatani bawang merah digunakan bermacam-macam jenis pupuk 

anorganik seperti pupuk KNO3, urea, TSP, NPK, ZA, KCL, dan pupuk organik 

yang dinyatakan dalam kilogram (kg). 

d. Pestisida ialah senyawa kimia yang digunakan oleh petani bawang merah untuk 

mengendalikan hama dan penyakit, dinyatakan dalam satuan liter (lt). 

e. Tenaga kerja ialah jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam usahatani bawang 

merah, mulai dari mengolah tanah, penanaman, pemeliharaan sampai panen baik 

dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga. Tenaga kerja yang digunakan 

tidak dibedakan atas jenis kelamin. Satuan yang digunakan adalah harian orang 

kerja (HOK) dengan anggapan satu hari kerja adalah tujuh jam. 

f. Musim ialah waktu tertentu yang berkaitan dengan keadaan iklim seperti musim 

penghujan dan kemarau. 

2. Biaya Implisit ialah biaya yang sifatnya hanya diperhitungkan (imputed) saja sebagai 

biaya, tidak benar-benar merupakan pengeluaran yang dibayarkan secara nyata oleh 
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petani. Biaya tersebut antara lain baiaya tenaga kerja dalam keluarga, biaya sewa 

lahan milik sendiri dan bunga modal milik sendiri. Biaya implisit dinyatakan dalam 

satuan uang (Rp). 

3. Biaya Eksplisit ialah semua biaya yang secara nyata dikeluarkan oleh petani dalam 

proses produksi usahatani bawang merah. Biaya tersebut antara lain bibi/benih, 

pupuk, pestisida, tenaga kerja luar keluarga, penyusutan alat, pajak, irigasi, sakap. 

Biaya eksplisit dinyatakan dalam satuan uang (Rp). 

4. Hasil produksi ialah seluruh hasil panen bawang merah dalam satu musim yang 

diyatakan dalam kilogram (kg/usahatani). 

5. Harga jual ialah harga atas penjualan bawang merah yang berlaku di daerah tersebut, 

dinyatakan dalam satuan uang (Rp/kg). 

6. Penerimaan ialah jumlah produksi bawang merah dikaliakn dengan harga produksi 

yang dinyatakan dalam satuan uang (Rp/usahatani). 

7. Pendapatan ialah total penerimaan petani dikurangi dengan biaya eksplisit yang 

dikeluarkan selama proses produksi usahatani bawang merah, dinyatakan dalam 

satuan uang (Rp/usahatani). 

8. Keuntungan ialah total penerimaan petani dikurangi biaya produksi (eksplisit dan 

implisit), dinyatakan dalam satuan uang (Rp). 

9. Efisiensi Produksi ialah banyaknya hasil produksi fisik yang dapat diperoleh dari 

penggunaan faktor-faktor produksi.  

E. Teknil Analisis 

1. Analisis Fungsi Produksi Cobb-Douglass 
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 Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independent 

dalam ha ini luas lahan, benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja terhadap variabel dependen, 

dalam fungsi produksi Cobb-Douglass dapat ditulis sebagai berikut: 

Y = f (X1, X2, X3, X4, X5) 

       Secara lebih spesifik dapat pula ditulis sebagai berikut: 

Y = β0 X1
β1

 X2
β2

 X3
β3

 X4
β4

 X5
β5 

 Menurut Soekartawi (2005) fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan suatu fungsi 

atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, yang secara matematik dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

Ln Y = Ln β0 + βı Ln Xı + β2 Ln X2 + β3 Ln X3 + β4 Ln X4 + β5 Ln X5 ……... +et 

        Keterangan:  

Y = Hasil produksi tanaman bawang merah (kg)  

β0 = Konstanta  

βı …. Β5 = Koefisien regresi variabel  

X1 = lahan (Ha) 

X2 = benih (Kg)  

X3 = pupuk urea (Kg) 

X4 = pupuk ZA (Kg) 

X5 = pupuk TSP (Kg) 

X6 = pupuk KCL (Kg) 

X7 = pupuk NPK Mutiara (Kg) 

X8 = pupul NPK Saprodap (Kg) 

X9 = pupuk organik (Kg)  

X10 = pestisida padat (Liter) 

X11 = pestisida cair (Liter) 

X12 = TKDK (HOK) 

X13 = TKLK (HOK) 

et = error term 

      

 Pengujian model yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien determinasi 

(R2), uji F dan uji t. 

a. Koefisien Determinasi (R2) 
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Nilai koefisien determinasi diinterpresentasikan sebagai proporsi dari varian variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar nilai koefisien determinasi 

tersebut (Sukestiyarno, 2014). Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1. Apabila nilai R2 

semakin tinggi atau mendekati 1, maka model yang digunakan sudah tepat. Nilai R2 dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

𝑅2 =
∑(Ŷ𝑖 − Ŷ)2

∑(𝑌𝑖 − Ŷ)2
 

Keterangan: 

R2: koefisien determinasi 

Ŷi: hasil estimasi nilai variabel dependen 

Ŷ: rata-rata variabel dependen 

Yi: nilai obeservasi variabel dependen 

 Koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R2) adalah koefisien determinasi 

yang mempertimbangkan dengan derajat bebas. Derajat bebasnya tergantung dnegan 

banyaknya variabel penjelas. Secara matematis rumus adjusted R2 adalah sebagai berikut: 

    Adjusted R2 = 1- (1- R2) 
(𝑛−𝑘)

(𝑘−1)
 

Keterangan: 

Adjusted R2: koefisien determinasi yang disesuaikan 

k    : jumlah variabel yang tidak termasuk intercept 

n    : jumlah sampel 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah faktor-faktor produksi (X) secara 

keseluruhan berpengaruh terhadap produksi bawang merah (Y).  Dengan perumusan 

hipotesis sebagai berikut:  

Ho:bi = 0, artinya diduga secara bersama-sama variabel independen faktor produksi (X) 

tidak mempengaruhi variabel dependen produksi (Y).  



39 
 

Ha: salah satu dari bi ≠ 0, artinya diduga secara bersama-sama variable independen faktor 

produksi (X) mempengaruhi variabel dependen produksi (Y). 

𝐹 𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
∑(Ŷ𝑖 − ŷ)2/(k − 1)

∑(𝑦𝑖 − ŷ)2/(𝑛 − 1)
 

𝐹 𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 =  F (α% ;  k − 1 ;  n − k) 

 Keterangan: 

  k = jumlah variabel bebas/independen  

 n = jumlah sampel  

 α = tingkat kesalahan  

Pengambilan keputusan:  

Jika F hitung ≥ dari F tabel, Ho ditolak dan Hi diterima, artinya faktor produksi (X) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap produksi bawang merah (Y).  

Jika F hitung < dari F tabel, Ho diterima dan Hi ditolak, artinya faktor produksi (X) secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap produksi bawang merah (Y). 

c. Uji T 

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent 

 (X) terhadap variabel dependen (Y).  Dengan perumusan hipotesis sebagai berikut:  

Ho:bi = 0, artinya diduga faktor produksi ke-i tidak berpengaruh nyata terhadap produksi 

bawang merah (Y).  

Ha:bi ≠ 0, artinya diduga faktor produksi ke-i berpengaruh nyata terhadap produksi 

bawang merah (Y). 

𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑏𝑖

𝑆𝑏𝑖
 

 t tabel = t (α% (n-k-1) 

Keterangan: 

bi = Koefisien regresi bi  

Sbi = Standar devisiasi bi  

α = Tingkat kesalahan  



40 
 

k = Jumlah variabel bebas  

n = Jumlah sampel 

   Pengambilan keputusan:  

Jika t hitung ≥ dari t tabel, Ho ditolak, artinya faktor produksi ke-i berpengaruh terhadap 

produksi bawang merah (Y).   

Jika t hitung < dari t tabel, Ho diterima, artinya faktor produksi ke-i tidak berpengaruh 

terhadap produksi bawang merah (Y). 

2. Analisis Efisiensi 

 Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan faktor produksi dapat dilakukan 

dengan menghitung nilai yang menunjukkan perbandingan antara Nilai Produk Marjinal 

(NPM) dengan harga input (Px) atau dapat dirumuskan dalam bentuk  

 
𝑁𝑃𝑀𝑥

𝑃𝑥
 = k 

∆𝑌. 𝑃𝑦 =  ∆𝑋. 𝑃𝑥 atau 
∆𝑌

𝑃𝑦
=  

𝑃𝑥

∆𝑋
 

MPP = 
𝑃𝑥

𝑃𝑦
 

NPMxi = βi . 
𝑌

𝑥𝑖
 . Py. y 

Βi = MPP . 
1

𝐴𝑃𝑃
 

MPP = 
𝜕𝑦

𝜕𝑥
 .

𝑥

𝑦
 . APP 

EP = β 

Suatu usahatani akan menguntungkan apabila setiap penambahan nilai output selalu 

lebih besar daripada setiap penambahan input atau ∆𝑌. 𝑃𝑦 >  ∆𝑋. 𝑃𝑥, dan keuntungan 

akan berhenti pada saat garis harga menyinggung garis TPP atau ∆𝑌. 𝑃𝑦 =  ∆𝑋. 𝑃𝑥 

(Soekartawi,1993) 

Adapula ketentuan sebagai berikut:  

a. NPMxi/Pxi = 1, artinya penggunaan input sudah efisien  
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b. NPMxi/Pxi > 1, artinya penggunaan input belum efisien. Oleh karena itu untuk 

mencapai tingkat efisien penggunaan input perlu ditambahkan.  

c. NPMxi/Pxi < 1, artinya penggunaan input tidak efisien. Oleh karena itu untuk 

mencapai tingkat efisien penggunaan input perlu dikurangi.  

Kemudian nilai K dari masing-masing faktor produksi akan dilakukan uji One Sample T-

Test menggunakan program software SPSS. Statistik uji yang digunakan pada uji-t 

adalah:  

𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
(

𝑃𝑦
𝑃𝑥𝑖) 𝑏 (

𝑌
𝑋𝑖) − 1

(
𝑃𝑦
𝑥𝑖 ) (

𝑌
𝑥𝑖) 𝑆𝑒

 

   Keterangan:  

   bi  : Elastisitas 

   Se : Standard error elstisitas produksi 

   Xi : Rata-rata penggunaan faktor produksi ke-i 

   Y  : Hasil produksi  

   Pxi : Harga per satuan faktor produksi ke-i 

   Py : Harga satuan hasil produksi 

      Hipotesis pengujian One Sample T-Test sebagai berikut: 

Ho = NPM sama dengan harga input produksi 

Ha = NPM tidak sama dengan harga input produksi 

Pengambilan kesimpulan:  

a. Jika t hitung ≥ dari t tabel, Ho ditolak, artinya nilai K tidak sama dengan 1 maka 

penggunaan input belum atau tidak efisien.  

b. Jika t hitung < dari t tabel, Ho diterima, artinya nilai K sama dengan 1 maka 

penggunaan input efisien. 

3. Analisis Pendapatan Usahatani 
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Analisis tingkat pendapatan usahatani bawang merah digunakan untuk mengetahui 

selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan tingkat produksi, untuk menganalisisnya 

langkah pertama menentukan penerimaan dari usahatani bawang merah, kedua 

menganalisis jenis biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, dan terakhir 

menganalisis tingkat pendapatan usahatani tersebut. 

a. Penerimaan 

Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga 

jual ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:  

TR = P. Q 

Keterangan:  

TR = Total Penerimaan (Rp/usahatani) 

P    = Harga Q (Rp) 

Q   = Produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani (unit) 

b. Biaya Produksi 

Biaya produksi meliputi biaya eksplisit dan biaya implisit yang dihitung 

menggunakan rumus:   

TC = TEC + TIC 

Keterangan: 

TC: Total biaya produksi (Rp/usahatani) 

TEC: Total biaya eksplisit (Rp/usahatani) 

TIC: Total biaya implisit (Rp/usahatani) 

c. Pendapatan 

Pendapatan usahatani bawang merah dapat dihitung menggunakan rumus seperti 

berikut:  

NR = TR – TEC 

Keterangan:  
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NR = Pendapatan (Rp/usahatani) 

TR = Total Penerimaan (Rp/usahatani) 

TEC = Total Biaya Eksplisit (Rp/usahatani) 

d. Keuntungan 

Untuk menghitung keuntungan usahatani digunakan rumus seperti berikut: 

π = TR – TC 

Keterangan:  

Π: Pendapatan petani (Rp/usahatani) 

TR: Total Penerimaan (Rp/usahatani) 

TC: Total Biaya (Rp/usahatani) 

 

 


