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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian Kemampulabaan di kalangan petani sayur di Dusun 

Jubelan Kabupaten semarang bertujuan untuk mengetahui kemampulabaan 

petani sayur di Dusun Jubelan Desa Jubelan Kecamatan Sumowono dan 

mengetahui perbedaan kemampulabaan antara petani sayur yang mempunyai 

pekerjaan sampingan dengan petani yang tidak mempunyai pekerjaan 

sampingan. 

Data dari penelitian selanjutnya dilakukan analisis pendahuluan 

dan analisis lanjut. Analisis statistik uji hipotesis pendahuluan untuk 

mengetahui karakteristik dan mendeskripsikan setiap variabel pada sampel 

penelitian. Alat analisis yang dipergunakan terdiri dari distribusi frekuensi, 

diagram statistik, pengukuran tendensi pusat, pengukuran dispersi dan estimasi. 

Analisis lanjut, bertujuan untuk menentukan diterima atau 

tidaknya hipotesis penelitian yang telah disusun. Teknik pengujian hipotesis 

penelitian yang digunakan untuk masing-masing hipotesis adalah  

1. Hipotesis kerja 1 di uji dengan uji Z  karena variabel ini menggunakan skala 

interval.  

2. Hipotesis kerja 2 di uji dengan teknik analisis beda mean. 
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Penulis melakukan uji hipotesis sesuai dengan apa yang 

dirumuskan dalam Bab 1 dengan mengumpulkan data dari variabel dependen (Y) 

dan variabel independent (X) menggunakan instrumen penelitian yaitu angket. 

4.1 Hasil Analisis Pendahuluan 

Berikut ini akan disajikan analisis pendahuluan dari masing-

masing variabel yaitu: 

4.1.1    Kemampulabaan Petani Sayur  

Hasil penelitian terhadap 49 sampel data yang diperoleh 

untuk variabel kemampulabaan petani sayur menunjukkan bahwa 

kemampulabaan petani sayur dusun Jubelan dalam tiga bulan 

sebagian besar berada pada kelas yang mempunyai kemampulabaan 

sebesar 33 sampai 46 dengan jumlah 12 orang (24,5%) diikuti kelas 

yang mempunyai kemampulabaan sebesar 47 sampai dengan 60 

dengan jumlah 9 orang (18,4%) diikuti kelas yang mempunyai 

kemampulabaan sebesar 61 sampai 74 dengan jumlah 7 (14,3%) 

diikuti kelas 75 sampai 88 dengan jumlah 15 (30,6%) diikuti kelas 

89 sampai dengan 102 dengan jumlah 6 (12,2%) histogram frekuensi 

(Lihat lampiran 4 gambar 4.1.1 halaman 42). 

Indeks statistik dari variabel ini  adalah rata-rata atau 

mean yaitu sebesar 64,6% dengan standart deviasi yaitu 23,4 % ini 

berarati bahwa 49 orang mempunyai kemampulabaan sebesar 64,6% 

dari biaya yang dikeluarkan dengan penyimpangan rata-rata sebesar 
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2,3%. Kiraan estimasi atau pendugaan menunjukkan bahwa 

kemampulabaan petani sayur di Dusun Jubelan Kabupaten Semarang 

terletak antara 24,05 sampai  37,15 dan berarti bahwa seluruh petani 

sayur Dusun Jubelan kemampulabaannya paling rendah 24,05% dan 

paling tinggi 37,15% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. (Lihat 

lampiran 4 halaman 44).  

4.1.2     Pekerjaan Sampingan  

Hasil penelitian dari 49 sampel data yang diperoleh untuk 

variabel pekerjaan sampingan menunjukkan bahwa sebagian besar 

petani sayur Dusun Jubelan Kabupaten Semarang adalah mempunyai 

pekerjaan sampingan selain bertani sayur yaitu sebanyak 22 

responden atau 44,9% dan petani yang tidak mempunyai pekerjaan 

sampingan yaitu sebanyak 27 responden atau 55,1%. Distribusi 

frekuensinya dapat dilihat pada Lampiran 3 Tabel 4.2.1 halaman 44. 

Gambaran tentang tingkat kemampulabaan petani sayur Dusun 

Jubelan Desa Jubelan dapat dilihat pada histogram frekuensi (lihat 

Gambar 4.2.1. Lampiran 4 halaman 44) 

Ukuran tendensi pusat yang dipakai adalah Modus (Mo) 

yang terletak pada petani sayur yang tidak mempunyai pekerjaan 

sampingan yaitu sebesar 27 orang 55,1%, sedangkan ukuran dispersi 

yang dipakai adalah indek variabel kualitatif (IVK) diperoleh 99,9. 

Ukuran estimasi atau pendugaan yang digunakan adalah estimasi 
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proporsi. Hasil perhitungan estimasi dari variabel ini berada antara 

52,4 sampai 57,8 pada tingkat keyakinan 95% ini berarti bahwa 

seluruh petani sayur Dusun Jubelan kemampulabaannya paling 

rendah 52,4 dan paling tinggi 57,8 dari jumlah biaya yang 

dikeluarkan. ( Lihat lampiran 4 halaman 45) 

Tabel 4.1 

Rangkuman Hasil Analisis Pendahuluan 

Variabel Tendensi 

Pusat 

Dispersi Estimasi 

Kemampulabaan 

petani sayur Dusun 

Jubelan Kabupaten 

Semarang 

64,6% 23,4% 24,05 ≤ µ≤  37,15 

Pekerjaan sampingan 27(55,1%) 99,9 52,4   ≤ p≤   57,8 

 

4.2 Hasil Analisis Lanjut  

4.2.1 Kemampulabaan petani sayur  

Kemampulabaan dikalangan petani sayur di Dusun Jubelan Desa 

Jubelan rendah. Artinya kemampulabaan petani sayur rendah jika 

kurang dari 66,66%. 

Hipotesis statistic 1 

H0: µ > 66,66% 

H1: µ ≤ 66,66% 
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Alat uji hipotesis yang dipakai adalah statistic uji Z karena variabel 

ini diukur dengan skala interval. Setelah dilakukan uji hipotesis uji Z, 

ternyata hipotesis kerja satu diterima pada tingkat keyakinan 95%. 

Dengan begitu jelaslah bahwa kemampulabaan petani sayur Dusun 

Jubelan Desa Jubelan lebih kecil dari 66,6% dalam satu kali masa 

tanam. (Lihat lampiran 5 halaman 46). Setelah dilakukan uji hipotesis 

terhadap kemampulabaan, akan dilakukan uji hipotesis hubungan 

antara pekerjaan sampingan. 

4.2.2  Hubungan antara pekerjaan sampingan dan kemampulabaan 

petani sayur . 

Terdapat perbedaan antara kemampulabaan petani sayur yang tidak 

mempunyai pekerjaan sampingan dengan mereka yang mempunyai 

pekerjaan sampingan.  

Hipotesis statistik 2 

H0 =  µ1 - µ2 = 0 

H1 =  µ1 - µ2 > 0 

Alat uji hipotesis yang dipakai adalah teknik analisis beda mean. 

Setelah dilakukan uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis kerja 

dua diterima pada signifikansi 0,05. Ini berarti  hipotesis yang 

menyatakan terdapat perbedaan antara kemampulabaan petani sayur 

yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan dengan mereka yang 

mempunyai pekerjaan sampingan dapat diterima pada tingkat 
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keyakinan 95%. Terdapat perbedaan kemampulabaan sebesar 6,6% 

antara petani sayur yang mempunyai pekerjaan sampingan dan petani 

sayur yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan. (lihat  Lampiran 5 

Halaman 47) 

Tabel 4.2 

Rangkuman Analisis Lanjut (Uji Hipotesis) 

No Hipotesis Z 

hitung 

Z 

tabel 

Kesimpulan 

1. Kemampulabaan dikalangan petani 

sayur di Dusun Jubelan Desa 

Jubelan rendah. Artinya 

kemampulabaan petani sayur rendah 

jika kurang dari 66,66%. 

- 0,6 1,645 Ho  ditolak   

H1 diterima  

pada tingkat 

keyakinan 95% 

2. Terdapat perbedaan antara 
kemampulabaan petani sayur 
yang tidak mempunyai pekerjaan 
sampingan dengan mereka yang 
mempunyai pekerjaan 
sampingan.  

1,97 

 

1,645 Ho  ditolak   

H1 diterima  

pada tingkat 

keyakinan 95% 

 

4.3  Pembahasan Hasil Penelitian  

 Dalam pembahasan ini digunakan data dan informasi hasil temuan 

yang dipaparkan pada hasil analisis pendahuluan dan analisis lanjut, 

kemudian diinterprestasikan dengan menggunakan landasan teori 

sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab 2. 

Kemampulabaan dalam penelitian ini adalah kemampuan petani 

sayur Dusun Jubelan untuk menghasilkan laba dalam satu kali masa tanam. 
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Kemampulabaan menjadi tolak ukur keberhasilan dari suatu usaha. Besar 

kecilnya kemampulabaan tergantung pada laba, laba itu sendiri tergantung 

pada jumlah pendapatan sayur dan modal. Jika pendapatan naik, biaya 

produksi tetap maka laba akan semakin besar. Rasio profitabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah profit margin dan Return On Equity 

(ROE). Laba yang besar maka akan menaikkan kemampulabaan. 

Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya kemampulabaan yang diperoleh 

tergantung pada laba. Hasil analisis pendahuluan terhadap 49 petani sayur 

menunjukkan semakin besar laba semakin besar kemampulabaannya. Hasil 

analisis lanjut menunjukkan kemampulabaan petani rendah karena kurang 

dari 66,6%. Menurut Sarwoko (2001:130) mengemukakan bahwa 

profitabilitas adalah ”kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”. 

Estimasi kemampulabaan petani sayur berkisar antara 24,05 sampai  37,15. 

4.4 Faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampulabaan petani sayur 

di Dusun Jubelan Kabupaten Semarang  

 Berdasarkan kerangka dasar penelitian yang terdapat pada Bab 2, ada 2 

faktor yang diduga mempunyai hubungan dengan kemampulabaan petani 

sayur yaitu: 

 4.4.1  Pekerjaan Sampingan 

Pekerjaan Sampingan dalam penelitian ini adalah pekerjaan yang 

dilakukan selain pekerjaan pokok. Setiap manusia harus bekerja untuk 
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memenuhi kebutuhannya. Pekerjaan itu bervariasi seperti buruh, guru, 

pedagang dll. “Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

menafkahi diri dan keluarganya dimana pekerjaan tersebut tidak ada 

yang mengatur dan dia bebas karena tidak ada etika yang mengatur”. 

(Http://cookeyzone.blogspot.com/2009 diambil Tanggal 20 November 

2011)”. 

Berdasarkan analisis pendahuluan menunjukkan bahwa sebagian 

besar petani sayur tidak memiliki pekerjaan sampingan selain bertani 

sayur dengan frekuensi 27 petani dari 49 responden (lihat lampiran 

tiga halaman 44). Sedangkan hasil analisis uji hipotesis antara variasi 

pekerjaan dengan kemampulabaan petani sayur dilakukan dengan 

teknik analisis beda mean dimana H0 ditolak dengan alternatif 

menerima H1 pada tingkat keyakinan 95%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan kemampulabaan petani sayur yang tidak 

mempunyai pekerjaan sampingan selain bertani sayur dan mereka 

yang mempunyai pekerjaan sampingan.  

 


