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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan dari 30 April – 04 Mei 2016 di Desa Kebonagung, 

Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Daerah ini dipilih secara purposive 

(sengaja), karena merupakan salah satu pusat pertanian kedelai yang ada di 

Kabupaten Grobogan. 

 

3.2 Jenis dan Metode Penelitian 

 Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan ekonometrika. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik (Sugiyono, 2009). 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel  

Metode penentuan sampel dilakukan di Desa Kebonagung, Kecamatan 

Tegowanu, Kabupaten Grobogan menggunakan teknik Quota sampling (sampel 

berjatah) dengan jumlah sampel 50 petani. Alasan memilih teknik quota sampling 

adalah karena tidak diketahui populasi petani kedelai di tempat penelitian. 

Pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja, hanya disini 

besar dan kriteria sampel telah ditentukan lebih dahulu. Cara ini dipergunakan kalau 

peneliti mengenal betul daerah dan situasi daerah dimana penelitian akan dilakukan 

(Anggraini, 1979). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Teknik pengambilan data menggunakan metode survey. Data primer 

diperoleh langsung dari petani melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan 

(kuisioner) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data sekunder yang digunakan 
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sebagai penguat data primer diperoleh dari hasil studi pustaka, internet,dan instansi 

atau lembaga yang terkait (Muda, 2008). 

 

3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel 

Tabel di bawah akan menjelaskan tentang perilaku petani kedelai terhadap 

risiko berdasarkan pengukuran variabel  yang tampak pada Tabel 3.1. 

Tabel 1.1 Definisi dan pengukuran variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran 

Variabel 

1. Perilaku 

Petani 

terhadap 

risiko 

Perilaku petani dalam menghadapi risiko 

dapat dikategorikan menjadi : memilih 

risiko, netral terhadap risiko, dan 

menghindari risiko. 

Rasio 

K(s) =
1

Ѳ
(1 −

Pi.Xi

Py.fi.μy
)  

2. Jumlah Benih Jumlah benih  yang digunakan oleh petani 

kedelai. 

Rasio 

Kg ha
-1 

3. Jumlah 

pupuk 

Ponska 

Jumlah pupuk Ponska yang digunakan oleh 

petani kedelai. 

Rasio 

Kg ha
-1

 

4. Jumlah 

Pupuk Urea 

Jumlah pupuk Urea yang digunakan oleh 

petani kedelai. 

Rasio 

Kg ha
-1

 

5. Jumlah 

Pestisida 

Jumlah pestisida yang digunakan oleh petani 

kedelai. 
Rasio 

Liter ha
-1

 

6. Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh 

petani kedelai, ditambah dengan 

penggunaan traktor. 

Rasio 

HOK 

7. Produktivitas 

kedelai 

Produktivitas merupakan istilah dalam 

kegiatan produksi sebagai perbandingan 

luaran (output) dengan masukan (input). 

Rasio 

Kg ha 
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3.6 Teknik Analisis Data 

 

3.6.1 Fungsi Produksi Cobb-douglas (logaritma-natural) 

 

Risiko diperkenalkan dalam model pengambilan keputusan ekonomi sebagai 

aturan “safety-first”. Metode ini melalui cara, yaitu : Menaksir fungsi produksi 

dimana kaitan antara vector input langsung (X) dan hasil kedelai (Y) ditentukan. Data 

yang dikumpulkan dianalisis melalui metode Ordinary Least Square (OLS) untuk 

memperoleh koefisien regresi, koefisien determinasi (R
2
) dan sebagainya. Fungsi 

dituliskan sebagai berikut : 

Y = f(X1 X2 X3 X4 X5 U)…………………………………………………...(1) 

Bentuk dari regresi linear : ln Y = ln β0 + β1 ln  X1 +  β2 ln X2 + β3 ln X3 + β4 ln 

X4 + β5 ln X5 + ϵ……………………………………………….…………....(2) 

Keterangan : Y adalah hasil kedelai dalam kg/ha; X1 adalah jumlah benih yang 

ditanam dalam kg/ha; X2 adalah pupuk (ponska) dalam kg/ha; X3 adalah pupuk (urea) 

dalam kg/ha; X4 adalah pestisida dalam liter per hektar; X5 adalah penggunan tenaga 

kerja dalam hari orang kerja per hektar; dan U adalah faktor kesalahan yang 

diasumsikan terdistribusi normal dengan rata-rata nol dan varians konstan. Regresi 

harus bebas dari penyimpangan asumsi klasik, yaitu heteroskedestisitas, autokorelasi 

dan multikolinearitas.  

 

1.6.2 Analisis perilaku petani terhadap risiko   

1. Memilih variabel yang paling nyata berpengaruh. Variabel yang paling nyata 

yang menentukan hasil kedelai, kemudian digunakan untuk menentukan 

tingkat perilaku petani dalam menghindari risiko berdasarkan pendekatan 

Ekonometrika Moscardi dan dejanvry (1977). 

2. Menghitung koefisien perilaku terhadap risiko 

Diasumsikan bahwa pendapatan bersih acak yang petani terima diperoleh dari 

ketidakpastian hasil dan diasumsikan juga dari hubungan antara input (X) dan 

hasil (Y) yang disajikan di (1) dalam fungsi produksi, koefisiensi variasi (cv) 

hasil adalah :  Ѳ =
δy

μy
  …………………………………..……………..…...(3) 
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Dimana ɵ adalah koefisiensi variasi hasil, δy adalah deviasi standar dari hasil; 

𝛍�y adalah rata-rata hasil, dan harga faktor produksi (Pi) dan harga input (Py), maka 

pilihan dapat dimaksimumkan terhadap harga input. Hasil dari kondisi tingkat 

pertama adalah :   𝑃yfi =
𝜇𝑦

𝑋𝑦
=

𝑃𝑖

1−Ѳ𝑘�(𝑠)
 ……………………………….(4) 

Dimana Pi adalah harga input; Xi adalah vector input  (input yang paling nyata); 

Py adalah harga output; fi adalah elastisitas produksi dari input ke-i; k adalah 

parameter menghindari risiko; ɵ dan 𝛍� telah didefinisikan di persamaan (2) diatas. 

Nilai parameter menghindari risiko diperoleh dari persamaan berikut : 

    K(s) =
1

Ѳ
(1 −

Pi.Xi

Py.fi.μy
) ………………………………(5) 

Persamaan (4) menyediakan ukuran perilaku menghindari risiko K dari masing-

masing petani dari pengetahuan fungsi produksi, koefisiensi variasi hasil, harga 

produk dan factor produksi dan tingkat penggunaan input. 

Mengacu Moscardi dan dejanvry (1977), parameter menghindari risiko K(s) 

digunakan untuk mengklasifikasikan petani menjadi 3 kelompok : 

a. Memilih risiko – risiko rendah (0< K <0,4) 

b. Netral terhadap risiko - risiko sedang (0,4 ≤ Ks ≤ 1,2) 

c. Menghindari risiko – risiko tinggi (1,2< K(s) < 2,0) 

 


