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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu  

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. 

Lokasi penelitian yang dipilih didasarkan dari jumlah populasi terbanyak dari data 

Dinas Pertanian Kota Pekanbaru 2017 dapat dilihat di Tabel 1.1. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Desember 2018 sampai bulan Februari 2019. 

 

3.2. Konsep Oprasional 

Penelitian ini menggunakan variable independen (X) yaitu faktor-faktor 

produksi usaha tani pepaya adalah luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, 

pupuk NPK, pestisida, hari orang kerja (HOK), dan jarak tanam, serta variabel 

dependen (Y) yaitu jumlah produksi (output). 

Variabel penelitian dan definisi operasional dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jumlah Produksi (Y) adalah jumlah produksi pepaya yang di hasilkan 

petani (dalam kg). 

2. Luas Lahan (X1) adalah luas lahan yang dipakai untuk menanam pepaya 

dalam satuan (m
2
). 

3. Jumlah pohon (X2) adalah Pohon Pepaya yang digunakan untuk budidaya 

pepaya yang di tanam pada lahan (satuan batang) 

4. Pupuk Kandang (X3) adalah pupuk Kandang/ Organik yang digunakan 

untuk menuhi unsur hara yang dibutuhkan tanaman (Kg). 

5. Pupuk NPK (X4) adalah pupuk buatan/Kimia yang digunakan untuk 

memenuhi unsur N, P, dan K bagi tanaman (Kg). 

6. Pestisida (X5) adalah jumlah pestisida yang digunakan pada lahan yang di 

hitung dalam satuan milliliter selama masa produksi (ml). 

7. Tenaga Kerja (X6) (Hari Orang Kerja/HOK) adalah jumlah hari kerja yang 

digunakan pada usahatani pepaya dalam satu kali masa produksi, dalam 

satuan hari. 

8. Jarak tanam (X7) adalah jarak tanam yang digunakan dalam usahatani 

pepaya di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (m) 
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Data yang diambil terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden melalui daftar 

pertanyaan (kuisioner) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan data 

sekunder diperoleh dari instansi yang bersangkutan dengan penelitian ini. 

 

3.3. Metode Pengambilan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah petani dengan mata pencarian 

utamanya adalah usaha tani pepaya yang ada di Kecamatan Rumbai yang 

berjumlah 54 orang. Dari jumlah populasi tersebut diambil sebebanyak 35 sampel 

petani dengan menggunakan teknik slovin (Nurmala dkk., 2015) dengan 

perhitungan sebagai berikut:
 

n = 
 

     
 

n = 
  

             
 

n = 35 

Keterangan: 

n  = Jumlah sampel 

N = Jumlah Populasi 

d
2 

= Batas Toleransi Kesalahan (10%). 

3.4. Analisis Data 

Analisi data pada penelitian ini dilakukan dengan metode statistika yaitu 

metode Regresi Linier Berganda. Analisis statistika memerlukan hipotesis atau 

dugaan sementara yang dilambangkan dengan H0 dan H1. Hipotesis berisi 

mengenai ada tidaknya atau adakah pengaruh dan hubungan antara variabel x dan 

y yang diambil dalam sebuah penelitian. Regresi Linier Berganda adalah metode 

yang digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel x dan 

variabel y atau untuk mengetahui apakah faktor x berpengaruh terhadap faktor y. 

Secara rinci regresi linier berganda adalah alat statistik yang dipergunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel x terhadap satu variabel 
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y. Pada metode Regresi Linier Berganda, hasil yang didapat meliputi Statistik 

deskriptif data, Permodelan, Uji F dan uji T, serta Tabel R square yang berfungsi 

untuk menggambarkan, menentukan dan menganalisa bagaimana hubungan dan 

pengaruh variabel x terhadap variabel y, (Santoso dan Singgih, 2014) 

Analisis yang digunakan mengacu pada rumusan tujuan penelitian. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor luas lahan, jumlah pohon, pupuk 

kandang, pupuk NPK, pestisida, hari orang kerja (HOK) dan jarak tanam terhadap 

produksi pepaya dan mengukur besarnya pengaruh masing-masing faktor tersebut 

secara simultan dan persial di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. 

Pada penelitian ini yang menjadi variabel x adalah luas lahan (X1), jumlah 

pohon (X2), pupuk kandang (X3), pupuk NPK (X4), pestisida (X5), hari orang 

kerja (X6) dan jarak tanaman (X7) dengan variabel y adalah produksi pepaya di 

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Data penelitian diolah menggunakan 

software SPSS. 

Menurut Soekartawi (2003) untuk mengetahui pengaruh faktor produksi 

terhadap produksi maka data yang terkumpul akan dianalisis dengan 

menggunakan fungsi Coob-Douglas, kemudian diolah dengan komputer 

menggunakan paket program SPSS  dan Microsoft Office Excel , adapun bentuk 

fungsi produksinya adalah sebagai berikut :  

Y = a + b1X1+ b2X2+ b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7+e 

Keterangan:  

Y  = Produksi Pepaya (Kg)  

X1 = Luas Lahan (m
2
)  

X2 = Jumlah Pohon (Batang) 

X3 = Pupuk Kandang (Kg) 

X4 = Pupuk NPK (Kg) 

X5 = Pestisida (ml) 

X6= Tenaga Kerja (Hari Orang Kerja/HOK) 

X7 = Jarak Tanam (m) 

\b1, b2…. bn = koefisien regresi 

a = Konstanta 

e = estimate of error dari masing-masing variable 
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b1, b2…. bn = koefisien regresi 

a. Uji Secara Parsial (Uji t) atau Pengujian Masing-Masing Variabel 

Untuk mengetahui apakah suatu variabel berpengaruh nyata atau tidak 

digunakan uji t atau t-student. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05, 

jika nilai sig < 0,05, atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y, dan sebaliknyaJika nilai sig > 0,05, atau t hitung < t tabel 

maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dengan perhitungan 

sebagai berikut:  

t tabel = t (α/2 ; n-k-1) 

Keterangan: 

α= Tingkat kepercayaan  

n= Jumlah sampel 

k= Jumlah variable X 

1= Ketentuan Rumus 

Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan, maka H1 

diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen, (Sembiring, 2003). Dengan langkah sebagai berikut: 

a. Menetukan Hipotesis 

Hipotesis dalam statistika adalah pernyataan mengenai keadaan parameter 

yang akan diuji melalui statistik sampel atau prosedur pengujian metode yang 

digunakan. Hipotesis dalam statistika dinyatakan dengan hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif.Pada hipotesis dalam penelitian penulisan hipotesis no dan 

hipotesis alternatif diikuti dengan menambah indeks atau angka yang berfungsi 

sebagai penanda hipotesis pada masing-masing variabel. Adapun penjelasan 

mengenai hipotesis statistika adalah: 

1. Hipotesis nol (H0) adalah kondisi yang sekarang diyakini ketidakbenarannya, 

atau suatu pernyataan yang tidak didasarkan pada teori atau konsep, ataupun 

pernyataan mengenai tidak adanya suatu hubungan atau keterkaitan antar 

variabel X dan variabel Y yang diambil dalam suatu data penelitian. 

2. Hipotesis alternatif (H1) adalah lawan dari pernyataan hipotesis nol, atau 

mewakili dugaan dari penelitian terhadap kemungkinan berlakunya tujuan dari 

penelitian, atau pernyataan mengenai adanya hubungan antar variabel. 
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3. Jika H0 ditolak, maka peneliti memiliki bukti secara statistik bahwa hipotesis 

alternatiflah yang berlaku. 

4. Pernyataan hipotesis nol selalu berupa tanda sama dengan (=).  

5. Pernyataan dari hipotesis alternatif tidak pernah menggunakan tanda sama 

dengan (   dalam menghubungkan pernyataan statistik yang digunakan dalam 

penelitian. 

b. Uji F atau uji keseluruhan variabel 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama menjelaskan variabel dependen atau dengan kata lain apakah 

variabel x berpengaruh terhadap variabel y. Analisa uji F ini dilakukan dengan 

membandingkan F hitung dan F tabel. 

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama 

(simultan) tes keyakinan untuk regresi secara total dilakukan dengan uji F pada 

taraf kepercayaan 95% (0,05).Jika nilai sig < 0,05, atau F hitung > F tabel maka 

terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y,  Jika nilai sig > 

0,05, atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara 

simultan terhadap variabel Y, dengan perhitungan sebagai berikut:  

F tabel = F (k ; n-k) 

Keterangan: 

k= Jumlah variable X 

n= Jumlah sampel 

Adapun langkah dalam melakukan pengujian ini adalah, (Suliyanto 2011): 

a. Menentukan Hipotesis 

Adapaun hipotesis yang dimiliki adalah: 

H0 :   = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel faktor-

faktor luas lahan (X1), jumlah pohon (X2), pupuk kandang (X3), pupuk NPK (X4), 

pestisida (X5), hari orang kerja (X6), jarak tanam (X7) terhadap produksi pepaya di 

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. 

H1 :   ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel faktor-faktor 

luas lahan (X1), jumlah pohon (X2), pupuk kandang (X3), pupuk NPK (X4), 

pestisida (X5), hari orang kerja (X6), jarak tanam (X7) terhadap produksi pepaya di 

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. 
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b. Kesimpulan Hipotesis Uji F 

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil yang didapat dari tabel uji F dan 

hipotesis yang dimiliki, yaitu F hitung< F tabel atau p value > maka hipotesis yang 

berlaku adalah hipotesis pertama (H0) yang artinya tidak terdapat pengaruh antara 

variabel x terhadap variabel y, jika F hitung> F tabel  atau p value <, artinya 

hipotesis yang berlaku adalah hipotesis kedua (H1), yang artinya terdapat 

pengaruh antara variabel x dan variabel y, (Sembiring, 2003). 

c.   Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien Korelasi (R) adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

adanya hubungan yang kuat ataupun rendah antara kedua variabel berdasarkan 

nilai yang  digunakan dalam interprestasi koefisien korelasi, sedangkan Koefisien 

Determinasi (R
2
) adalah sebuah koefisien yang digunakan untuk melihat seberapa 

besar variabel independen atau variabel x, luas lahan (X1), jumlah pohon (X2), 

pupuk kandang (X3), pupuk NPK (X4), pestisida (X5), hari orang kerja (X6) dan 

jarak tanam (X7), dapat menjelaskan variabel dependennya atau variabel y yaitu 

produksi pepaya di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. 

 


