
III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan kajian terhadap hasil Survei Rumah

Tangga Usaha Tanaman Padi Tahun 2014 (SPD 2014) yang diselenggarakan oleh

BPS pada bulan Juni 2014 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Pelaksanaan SPD 2014 merupakan rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2013

(ST2013) yang diselenggarakan oleh BPS. Di Provinsi Lampung kegiatan

pengumpulan data SPD 2014 dilaksanakan terhadap 4.078 rumahtangga yang

mengusahakan tanaman padi terpilih.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer (raw data) yang bersumber dari hasil

SPD 2014 dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai data

pendukung. Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan pengolahan, dari total data

sebanyak 4.078 responden rumahtangga terlebih dahulu dilakukan seleksi untuk

memisahkan data yang memenuhi syarat dan menghilangkan data yang tidak

memenuhi syarat seperti: responden yang mengusahakan komoditas padi ladang,

responden yang melakukan pemanenan diijonkan atau ditebaskan, rumahtangga

yang pindah/tidak dapat diwawancarai sehingga isian data kosong, dan data tidak
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normal. Setelah dilakukan seleksi terhadap data hasil SPD2014, diperoleh 2.800

responden yang memenuhi syarat seperti terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3. Sebaran Responden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung Tahun 2014.

Kabupaten/Kota Jumlah Responden

(1) (2)
1.  Lampung Barat 194

2.  Tanggamus 214

3.  Lampung Selatan 283

4.  Lampung Timur 374

5.  Lampung Tengah 450

6.  Lampung Utara 182

7.  Way kanan 162

8.  Tulang Bawang 154

9.  Pesawaran 186

10. Pringsewu 219

11. Mesuji 134

12. Tulang Bawang Barat 113

13. Kota Bandar Lampung 47

14. Kota Metro 88

Lampung 2.800

Untuk memudahkan pengolahan dan analisis data, disusun kuesioner pembantu

yang merupakan turunan dari kuesioner ST2013-SPD.S. Kuesioner pembantu

hanya mencantumkan variabel-variabel yang diperlukan dan bersesuaian dengan

tujuan penelitian ini. Data yang diolah adalah meliputi: luas lahan yang

diusahakan untuk tanaman padi, pendidikan petani, keikutsertaan dalam
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penyuluhan pertanian (teknik budidaya, pengendalian hama/OPT, pemasaran

hasil, pascapanen dan teknik pembiayaan), dan pendapatan petani yang

merupakan selisih antara nilai produksi tanaman padi dengan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk usaha tani padi serta variabel lain yang berhubungan.

3.3 Model Analisis

Model analisis yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi pendapatan petani padi di Provinsi Lampung adalah linier

berganda dengan bentuk persamaan:

Y = a +b1X1+b2X2+ b3Z1+b4Z2+b5Z3+b6Z4+ɛt

dimana :

Y = Pendapatan petani padi

a = Konstanta

bi = Koefisien regresi

X1 = Luas lahan

X2 = Tingkat pendidikan petani

Zi = Dummy variabel penyuluhan pertanian

ɛt =    Residual

dengan tingkat kepercayaan (α = 5%) pengujian bersama-sama (uji F) dilakukan

apakah variabel bebas luas lahan (X1), pendidikan (X2) dan keikutsertaan petani

dalam penyuluhan pertanian (Zi) secara bersama-sama berpengaruh signifikan

terhadap variabel terikat (Y).

H0 : b1 = b2 = b3 = … = b6 = 0

(variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap

variabel terikat)
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H1 : minimal ada satu bi ≠ 0 ; i = 1, 2, 3, …, 6

(variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel

terikat)

Pengujian secara terpisah (uji t) juga dilakukan terhadap masing-masing variabel

bebas, luas lahan (X1), pendidikan (X2) dan keikutsertaan petani dalam

penyuluhan pertanian (Zi) apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

(Y).

H0 : bi = 0

(variabel bebas ke-i tidak memengaruhi variabel terikat)

H1 : bi ≠ 0 ; 1, 2, 3, …, 6

(variabel bebas ke-i memengaruhi variabel terikat)

3.4. Operasionalisasi Variabel

 Pendapatan petani padi sebagai variabel terikat (Y)

Pendapatan petani padi adalah pendapatan yang diperoleh petani yang

berasal dari usaha tanaman padi yang dinyatakan dalam rupiah (Rp),

Pendapatan petani padi diukur dengan mengurangkan penerimaan/nilai

produksi dengan seluruh modal/biaya yang dikeluarkan untuk usaha tani

padi dalam periode waktu tertentu, sedangkan penerimaan/nilai produksi

adalah perkalian antara hasil produksi (baik produksi utama maupun

produksi ikutan) dengan harga jual.

 Luas lahan sebagai variabel bebas (X1)

Luas lahan yang dikuasai petani adalah luas lahan yang berasal dari milik

sendiri di tambah dengan luas lahan sawah yang berasal dari pihak lain dan

dikurangi dengan luas lahan yang berada di pihak lain. Dalam penelitian ini
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luas lahan yang dimaksud adalah luas lahan yang diusahakan untuk

menaman padi dan diukur dalam satuan hektar (ha)

 Kompetensi petani

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai

dasar atau sikap dan perilaku yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir

dan bertindak. Kompetensi juga berarti spesifikasi dari pengetahuan,

keterampilan dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam

pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan

pengertian tersebut maka standar kompetensi adalah suatu pernyataan

tentang kinerja yang dipersyaratkan, ditetapkan dan disepakati dalam bentuk

penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi seorang pekerja

sehingga layak disebut kompeten.

Dalam penelitian ini pengamatan terhadap kompetensi petani hanya

dilakukan terhadap aspek pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan

dan keikutsertaan dalam penyuluhan pertanian (teknik budidaya,

pengendalian hama/organisme pengganggu tanaman (OPT), pemasaran

hasil, pascapanen dan teknik pembiayaan), sedangkan terhadap aspek nilai-

nilai dasar seperti sikap dan perilaku tidak diteliti mengingat tidak

tersedianya data.

 Pendidikan petani sebagai variabel bebas (X2)

Pendidikan petani adalah tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh

petani padi dan ditandai dengan ijazah/STTB yang dimiliki dan dinyatakan

dalam kode yaitu :

1 = Setinggi tingginya tamat SD

2 = Tamat SLTP/sederajat
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3 = Tamat SLTA/sederajat

4 = Tamat Akademi D1/D2/D3

5 = Tamat Sarjana D4/S1/S2/S3

 Penyuluhan pertanian sebagai variabel bebas (Zi)

Penyuluhan merupakan pendidikan nonformal yang diperoleh petani melalui

berbagai sarana seperti tatap muka dengan penyuluh baik melalui media baik

cetak maupun elektronik. Penyuluhan bertujuan untuk mengembangkan

kemampuan sumbar daya petani sebagai upaya meningkatkan pendapatan

usaha taninya. Dalam penelitian ini variabel keikutsertaan petani dalam

penyuluhan pertanian disusun dalam dummy variabel sebagai berikut:

Z1 = 1 jika petani mengikuti penyuluhan berkaitan dengan teknik

budidaya,

Z1 = 0 jika lainnya

Z2 = 1 jika petani mengikuti penyuluhan berkaitan dengan

pengendalian hama/OPT,

Z2 = 0 jika lainnya

Z3 = 1 jika petani mengikuti penyuluhan berkaitan dengan

pemasaran hasil,

Z3 = 0 jika lainnya

Z4 = 1 jika petani mengikuti penyuluhan berkaitan dengan

pascapanen,

Z4 = 0 jika lainnya


