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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu 

Tempat dilaksanakan penelitian yaitu di perkebunan karet di Kecamatan 

Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan 

Desember 2017. 

3.2. Metode Pengambilan Sampel 

1. Library Research (Riset kepustakaan) 

Usaha penelitian dalam mengumpulkan data dengan cara membaca 

berbagai buku, serta informasi lainnya (misalnya dari BPS, Koran, Majalah  dll) 

yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Field Research (Riset lapangan) 

Usaha penelitian dalam mengumpulkan data dengan cara langsung 

berhubungan dengan objek yang diteliti. 

3.3. Tekhnik Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer ini diperoleh melalui wawancara kepada petani dengan 

mengajukan kuisioner yang telah dipersiapkan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang mendukung penelitian ini diperoleh langsung melalui 

riset kepustakaan dan publikasi resmi seperti BPS, Majalah, Lembaga Swasta dan 

Pemerintah yang terkait dengan penelitian ini. 

3.4. Analisis Data 

Faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap produksi karet di 

Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dianalisis dengan menggunakan 

analisis regresi berganda dengan model yang dirumuskan sebagai berikut 

(Setyawan dkk. 2016). 

Yt = b0 + b1X1t + b2X2t + b3X3t + b4X4t + b5X5t + b6X6t + b7X7t + b8D1t + 

b9D2t 
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Keterangan: 

1. t = Tahun 

2. Y = Jumlah Produksi (kg) 

3. X1  = Jumlah Total Tenaga Kerja (HKO) 

4. X2  = Luas Lahan Panen (Ha) 

5. X3  = Pohon Per Hektar (phn) 

6. X4  = Curah Hujan (mm) 

7. X5  = Jumlah Pupuk PMLT (kg) 

8. X6  = Harga Pokok Produksi (Rp) 

9. D1 = Dummy Sistem Sadap 

 1, Jika menggunakan sistem sadap double cut 

 0, jika tidak menggunakan sistem sadap single cut 

10. D2  = Dummy Teknologi sadap 

 1, jika menggunakan teknologi sadap 

 0, jika tidak menggunakan teknologi sadap 

b0  = Konstanta 

b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9 = Koefisien Estimasi Model 

 

3.4.1. Regresi Linear Berganda 

Untuk menganalisa data, menggunakan metode regresi linear berganda.  

Adapun persamaan regersi lenar berganda dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut (Ghozali, 2005): 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5  e 

 

3.4.2. Uji F 

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai probabilitas 

signifikansi F hitung dengan signifikansi 0.05, jika probabilitas signifikan F 

hitung < 0.05 maka H0 ditolak yang berarti H1 diterima, artinya: secara simultan 

ada pengaruh yaitu jumlah tenaga kerja panen (X1), luas lahan panen (X2), pohon 

per hektar (X3), curah hujan (X4), pupuk PMLT (X5), harga pokok produksi 
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(X6), dummy sistem sadap (D1), dummy teknologi sadap (D2), terhadap jumlah 

produksi (Y). 

3.4.3. Uji t 

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai probabilitas 

signifikan dari t-hitung dengan alpha 0.05 dan 0.01, jika probabilitas signifikan T 

hitung < alpha 0.05 dan 0.01 maka H0 ditolak berarti H1 diterima, artinya: 

minimal ada salah satu variabel atau secara parsial ada pengaruh yaitu jumlah 

tenaga kerja panen (X1), luas lahan panen (X2), pohon per hektar (X3), curah 

hujan (X4), pupuk PMLT (X5), harga pokok produksi (X6),  dummy sistem sadap 

(D1), dummy teknologi sadap (D2), terhadap jumlah produksi (Y). 

3.4.4. R² (koefisien determinasi) 

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel-

variabel independen yaitu jumlah tenaga kerja panen (X1), luas lahan panen (X2), 

pohon per hektar (X3), curah hujan (X4), pupuk PMLT (X5), harga pokok produksi 

(X6), dummy sistem sadap (D1), dummy teknologi sadap (D2) secara bersama-

sama mampu memberikan penjelasan mengenai variabel dependen (jumlah 

produksi). 


