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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada 11 Maret 2015 sampai 11 Mei 2015. 

Tempat pelaksanaan kegiatan penelitian di Kabupaten Karanganyar. Pemilihan 

tempat dilakukan secara sengaja (purposive), dengan pertimbangan terdapat petani 

jahe emprit di Kabupaten Karanganyar yang merupakan mitra PT. Industri Jamu 

dan Farmasi Sido Muncul, Tbk., Semarang. 

3.2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi 

kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang menggali suatu fenomena 

dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terinci 

dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data selama periode tertentu 

(Creswell, 2012). 

3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah petani Klaster Biofarmaka Kabupaten 

Karanganyar sebesar 400 orang yang termasuk petani non mitra dan 31 orang 

yang termasuk petani mitra. Teknik sampling yang digunakan adalah simple 

random sampling. Menurut Zulganef  (2008), simple random sampling 

merupakan pengambilan sampel ketika semua sampel memiliki tingkat peluang 

sama untuk terpilih. Sampel petani jahe emprit non mitra terdiri dari 30 petani dan 

sampel petani jahe emprit non mitra terdiri 30 petani. Menurut Roscoe dalam 

Sugiyono (2012), ukuran sampel yang layak dalam penelitian berkisar 30-500. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dianalisis adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 

dengan menggunakan metode survei dengan cara wawancara dengan panduan 

kuisioner. Data sekunder digunakan sebagai penguat data primer, diperoleh 

dengan cara studi literatur pada buku, internet kajian pustaka dari instansi atau 

lembaga yang terkait.  

3.5. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Definisi dan pengukuran variabel penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Definisi dan Pengukuran Variabel 
Variabel Definisi  Pengukuran 

Pendapatan 

petani 

Hasil bersih yang diterima petani dari selisih 

penerimaan dengan biaya eksplisit usahatani 

jahe emprit dalam satuan Rupiah per hektar 

per musim tanam. 

Skala pengukuran: rasio 

Cara pengukuran: total 

penerimaan dikurangi total 

biaya eksplisit. 

Keuntungan 

petani 

Penerimaan bersih usahatani jahe emprit 

yang diterima petani dalam satuan Rupiah 

per hektar per musim tanam. 

Skala pengukuran: rasio 

Cara pengukuran: total 

penerimaan dikurangi total 

biaya. 

Produktivitas 

jahe emprit 

Keseluruhan hasil produksi jahe emprit 

dalam satuan kg per hektar per musim tanam. 

Skala pengukuran: rasio 

Cara pengukuran: total hasil 

produksi jahe emprit selama 

satu musim tanam. 

Total 

penerimaan 

petani 

Keseluruhan hasil yang diterima petani dari 

menjual keseluurhan hasil produksi dalam 

satuan Rupiah per hektar per musim tanam. 

Skala pengukuran: rasio 

Cara pengukuran: harga jual 

jahe emprit dikalikan dengan 

total jahe emprit yang dijual. 

Total biaya 

eksplisit 

Keseluruhan biaya yang benar-benar 

dikeluarkan petani untuk menghasilkan input 

produksi dalam satuan Rupiah per hektar per 

musim tanam yang meliputi biaya benih, 

pupuk, dolomit, transportasi dan tenaga kerja 

luar keluarga. 

Skala pengukuran: rasio 

Cara pengukuran: total biaya 

tetap ditambah total biaya 

tidak tetap. 

Total biaya 

implisit 

Keseluruhan biaya yang hanya 

diperhitungkan oleh petani saja dalam satuan 

Rupiah per hektar per musim tanam, meliputi 

biaya tenaga kerja dalam keluarga. 

Skala pengukuran: rasio 

Cara pengukuran: total biaya 

tenaga kerja dalam keluarga. 

Total biaya Keseluruhan biaya baik yang dikeluarkan 

maupun yang hanya diperhitungkan saja oleh 

petani dalam satuan Rupiah per hektar per 

musim tanam. 

Skala pengukuran: rasio 

Cara pengukuran: total biaya 

eksplisit ditambah total biaya 

implisit. 

Keputusan 

petani 

Alternatif yang dipilih petani dalam 

menjalankan usahatani jahe emprit yaitu 

menjalin kemitraan atau tidak menjalin 

kemitraan. 

Skala pengukuran: nominal. 

Cara pengukuran: 1 = mitra 

dan 0 = non mitra. 

Usia petani Lama waktu hidup petani sejak lahir hingga 

penelitian berlangsung dalam satuan tahun. 

Skala pengukuran: rasio  

 

Pendidikan 

petani 

Jenjang pendidikan formal yang ditempuh 

petani hingga penelitian berlangsung dalam 

satuan tahun. 

Skala pengukuran: rasio 

Cara pengukuran: lama 

waktu menempuh 

pendidikan formal petani 

hingga penelitian 

berlangsung. 

Pengalaman 

usahatani 

Jangka waktu petani dalam menjalani 

usahatanijahe emprit hingga penelitian 

berlangsung dalam satuan tahun. 

Skala pengukuran: rasio 

Cara pengukuran: lama 

waktu petani menjalani 

usahatani jahe emprit hingga 

penelitian berlangsung. 

Luas lahan Besarnya area tanam yang digarap petani 

jahe empritdalam satuan hektar. 

Skala pengukuran: rasio 

Harga jual jahe 

emprit 

Nilai jual jahe emprit saat penelitian 

berlangsung dalam satuan Rp/kg. 

Skala pengukuran: rasio 
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3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif dengan tabulasi, 

analisis usahatani jahe emprit, analisis uji beda rata-rata serta analisis regresi logit. 

Analisis deskriptif dengan tabulasi digunakan untuk mendeskripsikan motivasi 

petani menjalin kemitraan dengan industri jamu. Analisis usahatani jahe emprit 

meliputi: 

1. TC =  TCe + TCi , dimana: TC (Total Cost) merupakan keseluruhan biaya, TCe 

(Total Exsplisit Cost) merupakan total biaya eksplisit dan TCi (Total Implisit 

Cost) merupakan total biaya implisit. 

2. TR =  Y x Py,  dimana: TR (Total Revenue) merupakan keseluruhan 

penerimaan, Y merupakan keseluruhan hasil produksi jahe emprit dan  Py 

merupakan harga jual jahe emprit. 

3. I = TR - TCe , dimana: I (Income) merupakan pendapatan, TR (Total Revenue) 

merupakan keseluruhan penerimaan yang diperoleh, dan TCe (Total Exsplisit 

Cost)  merupakan total biaya eksplisit. 

4. π = TR – TC, dimana: π merupakan keuntungan, TR (Total Revenue) 

merupakan keseluruhan penerimaan dan TC (Total Cost) merupakan 

keseluruhan biaya. 

Analisis uji beda rata-rata digunakan untuk mengetahui perbedaan yang nyata 

antara usahatani jahe emprit petani mitra dengan usahatani jahe emprit petani non 

mitra, serta karakteristik responden petani jahe emprit mitra dengan karakteristik 

responden  petani jahe emprt non mitra. Uji beda rata-rata menggunakan uji t. 

Hipotesis yang diajukan adalah H0: tidak terdapat perbedaan yang nyata (H0:µ1 ≤ 

µ2) dan H1: terdapat perbedaan yang nyata (H1:µ1>µ2). Jika nilai signifikansi t < 

0,05, maka H0 ditolak. Sebelum uji t dilakukan, perlu adanya uji F(uji 

homogenitas). Hipotesis yang diajukan adalah H0: data homogen dan H1: data 

tidak homogen. Jika nilai signifikansi F > 0,05 maka H0 diterima. 

Analisis regresi logit digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Persamaan yang akan diperoleh adalah 

Y = ln  = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + e 

atau  
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Y =  =  

dimana: 

p : tingkat probability 

Y : dummy keputusan petani 

     1, jika petani mitra 

0, jika petani non mitra 

β0 – β5 : koefisien regresi  

X1 : usia petani (tahun) 

X2 : pendidikan petani (tahun) 

X3 : pengalaman usahatani (tahun) 

X4 : luas lahan (ha) 

X5 : harga jual jahe emprit (Rp/kg) 

Uji signifikansi model dan parameter pada analisis regresi logit meliputi: 

1.  Uji G, digunakan untuk melihat apakah seluruh variabel bebas dapat 

dimasukkan ke dalam model, dengan hipotesis H0 : β1 = β2 =3 β3 = β4 = β5 = 0 

dan H1: minimal ada satu β ≠ 0. Jika nilai χ
2

hitung > χ
2

tabel , maka H0 ditolak. 

2. Uji Log Likelihood, digunakan untuk menguji keseluruhan model. Jika Log 

Likelihood pada block number= 0 lebih besar dari Log Likelihood pada block 

number = 1, maka model tersebut baik. Jika Log Likelihood pada block number 

= 0 lebih kecil dari Log Likehihood pada block number = 1, maka model 

tersebut tidak baik.  

3. Uji Hosmer and Lemeshow, digunakan untuk melihat apakah model mampu 

menjelaskan data. Hipotesis yang diajukan adalah H0 : model telah cukup 

mampu menjelaskan data dan H1 : model tidak cukup mampu menjelaskan 

data. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima. 

4. Uji Goodness of Fit R
2
, digunakan untuk melihat persentase variabel bebas 

dapat menjelaskan variabel terikat, dengan melihat nilai Nagelgarke R
2
. 

5. Uji Classification Plot, digunakan untuk melihat kelayakan model, dengan 

melihat nilai persentase pada Classification Table. 

6. Uji Wald dilakukan dengan membandingkan nilai statistik Wald dari hasil 

analisis regresi logit dengan nilai Chi square tabel pada df= 1  dengan taraf 
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signifikansi (α) = 0,05. Pada nilai statistik Wald >  χ
2
, maka faktor tersebut 

signifikan mempengaruhi keputusan petani menjalin kemitraan atau tidak 

menjalin kemitraan dan jika Wald  < χ
2
, maka faktor tersebut tidak signifikan 

mempengaruhi keputusan petani menjalin kemitraan atau tidak menjalin 

kemitraan.  

7. Uji tingkat signifikansi, digunakan untuk menguji koefisien regresi dengan 

melihat tingkat signifikansi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan  

tingkat signifikansi dengan nilai α. Jika tingkat signifikansi < α (0,05), maka 

faktor tersebut berpengaruh nyata terhadap keputusan petani menjalin 

kemitraan atau tidak menjalin kemitraan dan jika tingkat signifikansi > α 

(0,05),  maka faktor tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap keputusan 

petani menjalin kemitraan atau tidak menjalin kemitraan. 

 


