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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Konsep Dasar dan Batasan Operasional 

  

 

Konsep dasar dan batasan operasional merupakan pengertian dan petunjuk 

mengenai variabel yang akan diteliti untuk mendapatkan dan menganalisis data 

sesuai dengan tujuan penelitian, mencakup: 

Petani cabai adalah petani yang berusahatani cabai.   

Rumah tangga petani cabai adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan 

usahatani cabai yang terdiri dari suami, istri, dan anak, serta anggota rumah 

tangga yang lainnya, yang tinggal dalam satu rumah tangga sebagai satu kesatuan 

sosial, ekonomi, atau satu manajemen rumah tangga. 

Usahatani cabai merupakan kegiatan menanam dan mengelola tanaman 

cabai untuk menghasilkan produksi (cabai).  Pada penelitian ini cabai yang 

digunakan adalah cabai merah besar. 

Produksi cabai adalah jumlah output cabai yang dihasilkan dari usahatani 

cabai, yang diukur dalam satuan kilogram (kg). 

Luas lahan adalah luas penguasaan lahan tempat yang digunakan petani 

untuk melakukan usahatani cabai, baik milik sendiri maupun sewa, yang diukur 

dalam satuan hektar (ha). 

Tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja dalam dan luar keluarga baik pria 

maupun wanita yang digunakan dalam usahatani cabai yang diukur dengan satuan 
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Hari Orang Kerja (HOK) setara pria yaitu 8jam/hari.  Untuk tenaga kerja wanita 

dikonversi ke dalam satuan HOK berdasarkan upah yang berlaku di lokasi 

penelitian. 

Benih merupakan jumlah benih cabai yang digunakan per satuan luas 

usahatani cabai pada satu kali musim tanam, yang diukur dalam satuan gram per 

luasan usahatani cabai (gr/luasan usahatani cabai). 

Pupuk yaitu jumlah pupuk organik atau kimia yang digunakan oleh petani 

cabai pada proses produksi cabai dalam satu kali musim tanam.  Diukur dalam 

satuan liter per luasan usahatani cabai (l/luasan usahatani cabai) bila berbentuk 

cair dan kilogram per luasan usahatani cabai (kg/luasan usahatani cabai) bila 

berbentuk padat/butiran. 

Pestisida yaitu jumlah pestisida organik atau kimia yang digunakan untuk 

memberantas hama dan penyakit dalam proses produksi cabai per musim.  Diukur 

dalam satuan liter per luasan usahatani cabai (l/luasan usahatani cabai) bila 

berbentuk cair dan kilogram per luasan usahatani cabai (kg/luasan usahatani 

cabai) bila berbentuk padat/butiran. 

Harga cabai adalah harga jual cabai yang diterima petani, yang diukur 

dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg). 

Penerimaan cabai adalah uang yang diterima petani dari jumlah produksi 

cabai yang dihasilkan untuk satu kali musim tanam dikalikan dengan harga cabai, 

yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

Total biaya produksi cabai adalah penjumlahan dari biaya tetap (fixed cost) 

dan biaya tidak tetap (variabel cost) yang dikeluarkan pada saat produksi cabai 

untuk satu kali musim tanam.  Total biaya cabai diukur dalam satuan rupiah (Rp). 
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Biaya tetap (fixed cost) cabai adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan 

terus dikeluarkan untuk satu kali musim tanam, yang tidak dipengaruhi oleh 

besarnya produksi cabai.  Biaya tetap cabai diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

Biaya tidak tetap (variabel cost) cabai adalah biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh hasil produksi cabai untuk satu kali musim tanam, sehingga 

biaya ini dapat diartikan pula sebagai biaya yang sifatnya berubah-ubah sesuai 

dengan besarnya produksi cabai yang diperoleh selama satu kali musim tanam.  

Biaya tidak tetap cabai diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

Pendapatan usahatani cabai adalah nilai penerimaan usahatani cabai yang 

telah dikurangi dengan total biaya produksi cabai dalam satu kali musim tanam, 

yang diukur dalam satuan rupiah per bulan (Rp).   

Pendapatan usahatani selain cabai adalah pendapatan yang diperoleh petani 

selain dari bertanam cabai, seperti:  usahatani tomat, sawi, rampai, buncis, daun 

seledri, daun bawang, terung, kacang tanah, labu siam, kol, kubis, salak, kelapa, 

pala, pisang, padi, kopi, bertenak dan menjadi buruh tani, yang diukur dalam 

satuan rupiah per bulan (Rp). 

Pendapatan nonusahatani adalah pendapatan dari aktivitas ekonomi di luar 

pertanian, seperti:  pendapatan dari berdagang, buruh bangunan, pegawai swasta, 

tukang ojek, dan supir, yang diukur dalam satuan rupiah per bulan (Rp). 

Pendapatan rumah tangga petani cabai adalah seluruh pendapatan rumah 

tangga yang diperoleh dari penjumlahan pendapatan usahatani cabai dengan 

pendapatan selain usahatani cabai dan pendapatan nonusahatani, yang diukur 

dalam satuan rupiah per bulan (Rp). 



33 
  

Keragaan pendapatan rumah tangga petani cabai merupakan penjelasan dari 

masing-masing sumber pendapatan rumah tangga petani cabai yang diperoleh dan 

digunakan untuk apa pendapatan yang diperoleh rumah tangga petani cabai. 

Ketahanan pangan rumah tangga petani cabai adalah suatu kondisi 

terjaminnya ketersediaan pangan dan akses untuk mendapatkan pangan bagi 

rumah tangga petani cabai, baik secara fisik maupun ekonomi.  Ketahanan pangan 

rumah tangga petani cabai dalam penelitian ini menggunakan ukuran secara 

obyektif dan subjektif.   

Ketahanan pangan rumah tangga petani cabai secara obyektif yaitu 

berdasarkan pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani cabai. 

Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani cabai adalah proporsi 

pengeluaran pangan rumah tangga petani cabai terhadap total pengeluaran rumah 

tangga petani cabai.  Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani cabai 

terhadap jumlah pendapatan rumah tangga petani cabai dinyatakan dalam persen 

(%). 

Ketahanan pangan rumah tangga petani cabai secara subjektif didasarkan 

pada opini, pandangan, sikap atau pendapat rumah tangga petani cabai terhadap 

situasi pangannya yaitu mengenai ketersediaan pangan rumah tangga petani cabai, 

distribusi pangan rumah tangga petani cabai dan konsumsi bahan pangan rumah 

tangga petani cabai untuk memenuhi kebutuhan pangan anggotanya dari waktu ke 

waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari.   

Ketersediaan pangan rumah tangga petani cabai adalah pandangan atau 

pendapat rumah tangga petani cabai terhadap kondisi ketersediaan pangan rumah 

tangganya yang dilihat dari kecukupan ketersediaan pangan rumah tangga dan 
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stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga tanpa fluktuasi dari musim ke musim 

atau dari tahun ke tahun. 

Distribusi pangan petani cabai adalah aksesibilitas/keterjangkauan rumah 

tangga petani cabai dalam mendapatkan bahan pangan, yang di lihat dari 

kemudahan rumah tangga petani cabai memperoleh pangan dan cara rumah 

tangga petani cabai memperoleh bahan pangan. 

Konsumsi pangan rumah tangga petani cabai adalah kondisi bahan pangan 

yang dikonsumsi rumah tangga petani cabai, yang diukur dari pengetahuan 

anggota rumah tangga petani cabai tentang pangan yaitu mengenai kualitas 

pangan yang dikonsumsinya dan kemampuan dalam memilih pangan yang sesuai 

dengan kebutuhan/kecukupan rumah tangga petani cabai, sehingga aman untuk 

dikonsumsi. 

 

 

B.  Metode, Lokasi, Responden dan Waktu Penelitian 

 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survai.  Penelitian 

dilakukan di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.  Pemilihan lokasi 

penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa 

Kecamatan Gisting merupakan sentra rumah tangga usaha cabai di Kabupaten 

Tanggamus yaitu sebanyak 622 rumah tangga (Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Tanggamus, 2014b) dan merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai 

produktivitas cabai yang tertinggi yaitu sebesar 100,25 ku/ha (Dinas Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2014).  

Lokasi penelitian berada di Desa Gisting Atas dan Gisting Permai.  

Pemilihan lokasi penelitian ini juga dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 
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pertimbangan bahwa di Kecamatan Gisting hanya di Desa Gisting Atas dan 

Gisting Permai saja yang masyarakatnya menanam tanaman sayuran, dengan 

jumlah populasi petani tanaman sayuran di Desa Gisting Atas sebanyak 232 

petani dan Desa Gisting Permai sebanyak 175 petani (Balai Penyuluhan, 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Gisting, 2013).  Desa 

Gisting Atas memiliki jumlah petani cabai merah besar sebanyak 181 petani dan 

Desa Gisting Permai sebanyak 50 petani. 

Responden dalam penelitian ini adalah petani yang mengusahatanikan cabai 

merah besar yang dipilih secara acak (Simple Random Sampling).  Sebelum 

penelitian dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pra survey untuk melihat keadaan 

umum calon responden dan untuk membuat kerangka sampling.  Penentuan 

jumlah sampel penelitian mengacu pada Mardikanto (2011) dengan rumus: 

 

n   =       NZ
2
 s

2
       

Nd
2
 + Z

2
s

2 

 

Keterangan: 

n   =   Jumlah sampel 

N  =   Populasi 

Z   =   Z-score dari unit populasi (90% = 1,64) 

s   =   Simpangan baku (10% = 0,1) 

d`  =   Eror/kesalahan yang ditolerir (10% = 0,1) 

 

Berdasarkan persamaan di atas, maka jumlah sampel yang diambil di Desa 

Gisting Atas adalah: 

n =         181 (1,64)
2
 (0,1)             

181 (0,1)
2
 + (1,64)

2
 (0,1)   

 

=   48,6818    

2, 0790   

 

=  23,4160 ≈ 24  orang 
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Jumlah sampel yang diambil di Desa Gisting Permai adalah: 

n =         50 (1,64)
2
 (0,1)             

50 (0,1)
2
 + (1,64)

2
 (0,1)   

 

 =   13,4480    

0, 7690 

 

= 17,4876 ≈ 18 orang 

 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh jumlah petani yang akan 

menjadi sempel di Desa Gisting Atas sebanyak 24 orang dan di Desa Gisting 

Permai sebanyak 18 orang.  Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan Juni 

2015 sampai dengan Juli 2015. 

 

 

C.  Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan pengamatan langsung 

di lapang.  Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan petani responden menggunakan alat bantu kuesioner (daftar 

pertanyaan).  Data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi terkait, laporan-

laporan, publikasi, dan pustaka lainnya yang terkait dengan penelitian ini. 

 

 

D.  Metode Analisis Data 

 

 

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis statistik deskriptif.  

Metode analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjawab seluru tujuan 

dalam penelitian ini.  Tujuan pertama yaitu mempelajari keragaan pendapatan 

rumah tangga petani cabai di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan 



37 
  

cara menganalisis pendapatan usahatani cabai dan menganalisis pendapatan 

rumah tangga petani cabai.  Tujuan ke dua yaitu mempelajari tingkat ketahanan 

pangan rumah tangga petani cabai di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 

yang dianalisis secara objektif dan subjektif.  Tujuan ke tiga yaitu menganalisis 

pengaruh pendapatan rumah tangga petani cabai terhadap tingkat ketahanan 

pangan rumah tangga petani cabai di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 

dengan regresi binary logit. 

 

1. Pendapatan Rumah Tangga Petani Cabai 

 

a. Pendapatan Usahatani Cabai 

Pendapatan usahatani cabai diperoleh dengan menghitung selisih 

antara penerimaan yang diterima dari hasil usahatani cabai dengan total 

biaya produksi cabai yang dikeluarkan.  Penerimaan dipengaruhi oleh 

jumlah produksi cabai yang dihasilkan dan tingkat harga yang berlaku 

pada saat cabai tersebut dijual.  Untuk menghitung pendapatan dari 

usahatani cabai digunakan rumus Rahim dan Hastuti (2008) yaitu:  

Pd  =  TR – TC 

 TR   =  Y. Py 

 TC   =  FC + VC 

 

Keterangan:   

Pd     =  Pendapatan usahatani 

TR    =  Total penerimaan (total revenue) 

TC    =  Total biaya (total cost) 

Y   =  Produksi yang diperoleh 

Py   =  Harga Y 

FC   =  Biaya tetap (fixed cost) 

VC    =  Biaya tidak tetap (variabel cost) 
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b. Pendapatan Rumah Tangga Petani Cabai 

 

Pendapatan rumah tangga petani cabai diperoleh dari penjumlahan 

pendapatan usahatani cabai dengan pendapatan usahatani selain cabai dan 

pendapatan non usahatani.  Untuk mengetahui pendapatan rumah tangga 

petani cabai digunakan rumus Rahim dan Hastuti (2008) yaitu: 

Ytot   =  Y usahatani cabai + Y usahatani selain cabai  + Y non usahatani 

 

Keterangan:  

Ytot =  Total pendapatan rumah tangga 

Y usahatani cabai  =  Pendapatan dari usahatani cabai 

Y usahatani selain cabai    =  Pendapatan dari luar usahatani selain cabai 

Y non usahatani  =  Pendapatan dari luar usahatani 

 

 

2. Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Cabai 

 

Penelitian mengenai tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani 

cabai menggunakan ukuran secara obyektif dan subjektif.  Pengukuran secara 

obyektif yaitu berdasarkan pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani 

cabai.  Apabila pangsa pengeluaran pangan RT<60% pengeluaran total rumah 

tangga maka rumah tangga memiliki kategori pangsa pengeluaran pangan 

rendah dan apabila pangsa pengeluaran pangan RT≥60% pengeluaran total 

rumah tangga maka rumah tangga tersebut memiliki kategori pangsa 

pengeluaran pangan tinggi (Murniati, 2014).  Semakin tinggi pangsa 

pengeluaran pangan rumah tangga maka tingkat ketahanan pangan rumah 

tangga akan semakin rendah (Murniati, 2014; Hernanda, Indriani, dan 

Listiana, 2013; Purwantini dan Ariani, 2008).  Untuk mengetahui pangsa 

pengeluaran pangan rumah tangga petani cabai digunakan rumus Ilham dan 

Bonar (2007) yaitu:  
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%100
t

t

TP

PP

tPF
 

 

Keterangan:  

PF    =  Pangsa pengeluaran pangan (%) 

PP    =  Pengeluaran untuk belanja pangan (Rp/bulan) 

TP    =  Total Pengeluaran (Rp/bulan) 

 

Ukuran subjektif menurut Pakpahan dan Pasandaran (1990) dalam 

Rangga (2014) yaitu ukuran ketahanan pangan yang didasarkan pada opini, 

pandangan, sikap atau pendapat rumah tangga petani cabai terhadap situasi 

pangannya yaitu mengenai ketersediaan pangan rumah tangga petani cabai, 

distribusi pangan rumah tangga petani cabai dan konsumsi bahan pangan 

rumah tangga petani cabai untuk memenuhi kebutuhan pangan anggotanya 

dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan 

sehari-hari.  Tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani cabai secara 

subjektif ini diukur dengan menggunakan pertanyaan, dan setiap pertanyaan 

mempunyai kisaran skor 1-5.  Pertanyaan yang diajukan berjumlah 19 

pertanyaan.  Skor tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani cabai 

diklasifikasikan dalam kelas sangat tinggi (45,46-48,14), tinggi (42,77-

45,45), sedang (40,06-42,76), rendah (37,38-40,06), dan sangat rendah 

(34,68-37,37).  Pengklasifikasian kelas ini dilakukan menggunakan data 

ordinal yang ditransformasikan menjadi data interval, karena data ordinal 

tidak bisa diolah secara aritmatika, sehingga data tersebut diolah 

menggunakan software Method of Succesive Interval (MSI).  Dimensi dan 

pengukurannya skor dapat dilakukan dengan mengajukan aspek-aspek 

sebagai berikut: 
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a. Aspek Ketersediaan Pangan Rumah Tangga Petani Cabai 

 

Ketersediaan pangan rumah tangga petani cabai adalah pandangan atau 

pendapat rumah tangga petani cabai terhadap kondisi ketersediaan pangan 

rumah tangganya yang dilihat dari kecukupan ketersediaan pangan rumah 

tangga dan stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga tanpa fluktuasi dari 

musim ke musim atau dari tahun ke tahun.  Aspek ini diukur dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1-5 berdasarkan data 

lapangan.  Pertanyaan yang diajukan berjumlah 5 pertanyaan.  Skor 

diklasifikasikan dalam kelas sangat tinggi (15,24-16,63), tinggi (13,83-

15,23), sedang (12,41-13,82), rendah (11,01-12,41), dan sangat rendah (9,60-

11,00). 

 

b. Apek Distribusi Pangan Rumah Tangga Petani Cabai 

 

Distribusi pangan rumah tangga petani cabai adalah aksesibilitas/ 

keterjangkauan rumah tangga petani cabai dalam mendapatkan bahan pangan, 

yang dilihat dari kemudahan rumah tangga petani cabai memperoleh pangan 

dan cara rumah tangga petani cabai memperoleh bahan pangan.  Aspek ini 

diukur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1-5 

berdasarkan data lapangan.  Pertanyaan yang diajukan berjumlah 5 

pertanyaan.  Skor diklasifikasikan dalam kelas sangat tinggi (13,35-15,10), 

tinggi (11,59-13,34), sedang (9,83-11,58), rendah (8,07-9,82), dan sangat 

rendah (6,30-8,06). 
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c. Aspek Konsumsi Pangan Rumah Tangga Petani Cabai 

 

Konsumsi pangan rumah tangga petani cabai adalah kondisi bahan 

pangan yang dikonsumsi rumah tangga petani cabai, yang diukur dari 

pengetahuan anggota rumah tangga petani cabai tentang pangan yaitu 

mengenai kualitas pangan yang dikonsumsinya dan kemampuan dalam 

memilih pangan yang sesuai dengan kebutuhan atau kecukupan rumah tangga 

petani cabai, sehingga aman untuk dikonsumsi.  Aspek ini diukur dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1-5 berdasarkan data 

lapangan.  Pertanyaan yang diajukan berjumlah 9 pertanyaan.  Skor 

diklasifikasikan dalam kelas sangat tinggi (22,86-25,26), tinggi (20,44-

22,85), sedang (18,03-20,43), rendah (15,62-18,02), dan sangat rendah 

(13,20-15,61). 

Variabel, parameter, indikator dan pengukuran tingkat ketahanan 

pangan rumah tangga petani cabai yang mengacu kepada Rangga (2014) 

dapat dilihat pada Tabel 5.  Klasifikasi data lapangan dirumuskan berdasarkan 

rumus Santoso (2003) yaitu: 

𝑖 =
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒

𝑘
 

Keterangan : 

I  = Interval kelas 

Range = Nilai tertinggi - nilai terendah 

K  = Jumlah kelas 
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Tabel 5.  Variabel, parameter, indikator dan pengukuran tingkat ketahanan 

 pangan rumah tangga petani cabai 

 

Variabel Parameter Indikator 
Kriteria 

Pengukuran 
Skor 

Ketahanan 

Pangan 

Rumah 

Tangga 

Petani 

Cabai 

1. Ketersediaan 

Pangan 

1. Kecukupan 

ketersediaan 

pangan rumah 

tangga petani cabai 

1. Sangat 

rendah 

1 

2. Rendah 2 

3. Cukup tinggi 3 

4. Tinggi 4 

5. Sangat tinggi 5 

   

2. Stabilitas 

ketersediaan 

pangan rumah 

tangga petani cabai 

1. Tidak stabil 1 

2. Kurang stabil 2 

3. Cukup stabil 3 

4. Stabil 4 

5. Sangat stabil 5 

    

2. Distribusi 

Pangan 

1. Aksesibilitas/ 

keterjangkauan 

rumah tangga petani 

cabai terhadap 

pangan 

1. Tidak 

terjangkau 

1 

2. Sedikit 2 

3. Cukup 

terjangkau 

3 

4. Terjangkau 4 

5. Sangat 

terjangkau 

5 

   

2. Cara rumah tangga 

petani cabai 

memperoleh 

pangan 

1. Tidak mudah 1 

2. Kurang 2 

3. Cukup mudah 3 

4. Mudah 4 

5. Sangat mudah 5 

    

3. Konsumsi 

Pangan 

1. Peningkatan 

pengetahuan 

rumah tangga 

petani cabai 

tentang pangan 

yang berkualitas 

1. Sangat rendah 1 

2. Rendah 2 

3. Cukup tinggi 3 

4. Tinggi 4 

5. Sangat Tinggi 5 

   

2. Kemampuan 

rumah tangga 

petani cabai dalam 

memiliki pangan 

yang berkualitas 

untuk dikonsumsi 

1. Tidak mampu 1 

2. Kurang mampu 2 

3. Cukup mampu 3 

4. Mampu 4 

5. Sangat mampu 5 
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3. Pengaruh Pendapatan Rumah Tangga Petani Cabai terhadap Tingkat 

Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Cabai di Kecamatan 

Gisting Kabupaten Tanggamus 

 

Untuk mengetahui pengaruh pendapatan rumah tangga petani cabai 

terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani cabai digunakan 

model regresi logistik.  Regresi logistik dapat digunakan untuk menganalisis 

pengaruh antara sekumpulan variabel independen dengan variabel dependen 

bertipe kategorik atau kualitatif (Rosadi, 2011).  Penelitian ini menggunakan 

model regresi logistik berupa model logit.  Model logit merupakan model 

regresi nonlinier dimana variabel dependen menghasilkan kategori paling 

dasar berupa binary value, seperti:  angka 0 dan 1, sehingga sering disebut 

binary logit, tetapi apabila kategori lebih dari 2 maka digunakan regresi 

ordinal logit atau multinomial logit.   

Probabilitas dalam model logit tergantung dari variabel-variabel 

independent (X1, X2 , dan seterusnya) yang diobservasi.  Estimasi ini 

bertujuan untuk menemukan nilai terbaik bagi masing-masing koefisien.  

Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independent yaitu 

pendapatan rumah tangga petani cabai dan menggunakan metode pengolahan 

data berupa metode tabulasi, komputerisasi (Microsoft Excell), dan Eviews 7. 

Berikut pendekatan ekonometrika pada model logit: 

Pi  =  F(Zi)  =  F (α + βXi + µ) ....................................................................... .(1) 

Pi  =  1/(1+e
-Zi

) ................................................................................................ (2) 

Pi  =  1/(1+e
-(α + βXi + µ)

) .................................................................................... (3) 

Jika kedua sisi persamaan dikalikan 1+e
-Zi

 maka diperoleh : 

(1+e
-Zi

) Pi  =  1 ................................................................................................ (4) 
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e
-Zi

  =  1 / Pi – 1  =   
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 ................................................................................. (5) 

Karena e
-Zi

  =  1/ e
-Zi

   maka: 

e
-Zi

  =   
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
  (Rasio Odds) ............................................................................. (6) 

Jadi persamaan regresi ordinal logit dinyatakan sebagai berikut: 

Pi  =  F (Zi)  =  F (α + β1Xi + µ)  ..................................................................... (7) 

Zi dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

𝑍𝑖 = 𝐿𝑛 [
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
] = α + 𝛽1 X1 + µ ........................................................................................................ (8) 

 

Keterangan : 

𝑃𝑖 :  Tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani cabai bila Xi diketahui 

Zi :  Tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani cabai, dimana: 

    Z1  =  Tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani cabai tinggi 

    Z0  =  Tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani cabai rendah 

α :  Intersep (konstanta) 

βi :  Koefisien regresi variabel independen (X) 

X1 :  Pendapatan rumah tangga petani cabai (Rp) 

µ :  Erorr term 

 

Model logit pada penelitian ini diestimasi dengan melakukan uji parsial 

(Zstat) yaitu dengan menggunakan Wald Test.  Hipotesis dalam pengujian 

Wald Test adalah: 

H0  =  Variabel independen yang diuji secara individu tidak berpengaruh nyata 

terhadap variabel dependen 

H1  =  Variabel independen yang diuji secara individu berpengaruh nyata ter 

hadap variabel dependen 

H0 ditolak jika Probability Wald<α, dan H0 diterima jika Probability 

Wald>α.  Hasil regresi logistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

baik model dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan 

independennya dilakukan dengan melakukan uji Goodness Of Fit, sedangkan 
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untuk mengetahui nilai koefisien determinasi (R2) menggunakan McFadden 

Rsquare, yaitu R-square tiruan. 

 

 

E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 

 

Kuesioner mengenai tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani cabai 

yang diukur secara subjektif pada penelitian ini terlebih dahulu diujicobakan di 

daerah penelitian dengan menggunakan sampel di luar responden yang akan 

diteliti.  Uji coba kuesioner dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas. 

Menurut Mustafa (2009) validitas (validity) dan reliabilitas (reliability) 

merupakan dua hal penting dalam kaitannya dengan pengukuran.  Untuk 

mengetahui hasil pengukuran suatu alat ukur/instrumen dalam penelitian akan 

dilakukan dengan penganalisaan dan untuk menghasilkan kesimpulan yang baik, 

maka data yang dianalisis harus memenuhi persyaratan valid dan reliabel.  Data 

yang dapat memenuhi persyaratan valid dan reliabel dapat diperoleh dengan 

instrumen yang memenuhi persyaratan valid dan reliabel juga. 

Penelitian ini mengggunakan alat ukur/instrumen berupa kuesioner.  Oleh 

karena itu kuesioner sebagai alat ukur harus memenuhi persyaratan valid dan 

reliabel agar dapat menghasilkan kesimpulan yang baik.  Uji validitas dan 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan software SPSS 16. 
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1. Validitas Instrumen 

 

Validitas atau kesahihan suatu alat ukur/instrumen adalah ukuran yang 

menyatakan seberapa tepat alat ukur/instrumen tersebut mampu menghasilkan 

data sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya (Mustafa, 2009).  Menurut 

Rianse dan Abdi (2009) secara umum jenis validitas yang digunakan dalam 

penelitian sosial dan ekonomi adalah validitas konstruksi.   Pilihan jenis 

validitas ini didasarkan pada pertimbangan yakni: 

a. Relatif mudah untuk dilakukan. 

b. Tingkat keandalan hasil uji dengan validitas jenis ini sangat baik. 

c. Variabel yang diukur biasanya berasal dari konstruksi teori. 

Validitas konstruksi tersebut diuji dengan melakukan analisis faktor 

yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item alat ukur/instrumen dengan 

rumus pearson product moment yaitu dengan persamaan sebagai berikut 

(Rianse dan Abdi, 2009): 

     

   














 






2222 ...

.

YYnXXn

YXXYn

hitungr
 

Keterangan: 

rhitung =  Koefisien korelasi 

∑X =  Jumlah skor item 

∑Y =  Jumlah skor total (seluruh item) 

N =  Jumlah responden 

 

Untuk mengetahui kuat atau tidaknya tingkat kevalidan alat 

ukur/instrumen dapat dilihat dari kategori pada pedoman kriteria korelasi (r) 

menurut Rianse dan Abdi (2009) pada Tabel 6. 
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Tabel 6.  Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Koefisien korelasi Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat Rendah (tidak valid) 

0,200 – 0,399 Rendah 

 0,400 – 0,599 Cukup Tinggi 

0,600 – 0,799 Tinggi 

0,800 – 1,000 Sangat Tinggi 

 

Selanjutnya dilakukan uji-t untuk masing-masing item yaitu dengan 

persamaan sebagai berikut:  

21

2

r

nr
hitungt




 

Keterangan: 

thitung =  Nilai thitung 

r =  Koefisien korelasi untuk masing-masing item/butir instrumen 

n =  Jumlah responden 

 

Kaidah keputusan pada uji-t yaitu: 

a. Jika thitung ≤ ttabel berarti tidak valid 

b. Jika thitung > ttabel berarti valid 

 

 

2. Reliabilitas Instrumen 

 

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi suatu alat 

ukur/instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan, artinya reliabilitas 

menyangkut ketepatan (dalam pengertian konsisten) alat ukur/instrumen 

(Mustafa, 2009).  Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode 

alpha.  Metode alpha merupakan suat metode untuk mencari reliabilitas 

internal (internal consistency), dengan menganalisis reliabilitas alat ukur dari 

satu kali pengukuran.  Langkah-langkah mencari reliabilitas dengan 

menggunakan metode alpha adalah sebagai berikut: 
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a. Menghitung varians skor setiap item pertanyaan dengan rumus: 

 

N
N

X
X

i

i

i

s

2







 

Keterangan: 

Xi  =  Jumlah skor item pertanyaan 

N  =  Jumlah responden/sampel 

 

b. Menghitung varians semua item pertanyaan dengan rumus: 

∑ Si  =  S1 + S2 + S3 + ...+ Sn 

 

Keterangan: 

S1 + S2 + S3 + ...+ Sn   =  Varians item petanyaan ke 1, 2, 3,..., n 

c. Menghitung varians total dengan rumus: 

 

N
N

X
X

t

t

t

s

2







 

Keterangan: 

Xt  =  Total seluruh item pertanyaan 

N  =  Jumlah responden/sampel 

 

d. Menghitung nilai koefisien reliabilitas alpha dengan rumus: 




























t

i

ii
S

S

k

k
r 1

1  

Keterangan: 

rii    =  Nilai reliabilitas 

Si   =  Varians skor tiap item pertanyaan 

St   =  Varians total 

k    =  Jumlah item pertanyaan 

 

Untuk mengetahui apakah item pertanyaan reliabel untuk digunakan 

sebagai alat ukur/instrumen maka nilai koefisien reliabilitas dibandingkan 

dengan nilai rtabel pada α = 1% atau 5% dan db tertentu (db = N-1).  Dengan 

kriteria keputusan: 

a. Jika rii ≤ rtabel (α,db), maka alat ukur tidak reliabel 

b. Jika rii > rtabel (α,db), maka alat ukur reliabel 
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3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 

Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan software 

SPSS 16.  Pada uji validitas item menggunakan teknik Reliability yang 

hasilnya dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation, 

sedangkan pada uji reliabilitas menggunakan teknik Cronbach Alpha.  Hasil 

uji coba validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian mengenai tingkat 

ketahanan pangan rumah tangga petani cabai di Kecamatan Gisting yang 

diukur secara subjektif dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8. 

 

Tabel 7.  Hasil uji coba validitas kuesioner penelitian mengenai tingkat 

 ketahanan pangan rumah tangga petani cabai di Kecamatan Gisting 

 yang diukur secara subjektif tahun 2015 
  

  
Scale Mean 

if 

Scale 

Variance if  

Corrected 

Item- 

Cronbach's 

Alpha  

  
 Item 

Deleted 

Item 

Deleted 

Total 

Correlation 

if Item 

Deleted 

Pertanyaan 1 647.500 138.092 .658 .914 

Pertanyaan 2 649.500 151.945 .590 .917 

Pertanyaan 3 644.500 146.155 .585 .915 

Pertanyaan 4 650.000 150.421 .700 .916 

Pertanyaan 5 645.500 144.471 .469 .919 

Pertanyaan 6 648.000 153.116 .593 .918 

Pertanyaan 7 648.500 153.397 .519 .918 

Pertanyaan 8 648.000 137.116 .711 .912 

Pertanyaan 9 645.500 145.103 .628 .915 

Pertanyaan 10 648.000 139.958 .633 .914 

Pertanyaan 11 645.000 144.579 .634 .914 

Pertanyaan 12 659.500 124.155 .837 .909 

Pertanyaan 13 667.000 134.747 .631 .915 

Pertanyaan 14 649.000 153.463 .483 .919 

Pertanyaan 15 650.000 151.895 .578 .917 

Pertanyaan 16 644.500 145.629 .568 .916 

Pertanyaan 17 650.000 152.211 .552 .918 

Pertanyaan 18 659.500 124.155 .837 .909 

Pertanyaan 19 648.500 138.134 .694 .912 
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Tabel 8.  Hasil uji coba reliabilitas kuesioner penelitian mengenai tingkat 

 ketahanan pangan rumah tangga petani cabai di Kecamatan Gisting 

 yang diukur secara subjektif tahun 2015 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based N of Items 

 

on Standardized Items 

 .919 .934 19 

 

Pada Tabel 7 dan Tabel 8 dapat dilihat bahwa hasil uji coba validitas 

dan reliabilitas kuesioner penelitian mengenai tingkat ketahanan pangan 

rumah tangga petani cabai di Kecamatan Gisting yang diukur secara subjektif 

diperoleh kesimpulan bahwa dari 19 pertanyaan yang diajukan seluruhnya 

dinyatakan valid dan reliabel.  Hasil uji validitas item pada kolom Corrected 

Item-Total Correlation dinyatakan layak digunakan atau tidak apabila 

memiliki batas nilai minimum korelasi 0,300 (Priyatno, 2012).  Semua item 

yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,300 daya pembedanya dianggap 

memuaskan.  Jadi, item yang memiliki nilai koefisien korelasi di bawah 0,300 

dianggap tidak valid.   

Pada uji reliabilitas kuesioner dapat dinyatakan reliabel atau tidak 

dengan menggunakan batas nilai Alpha 0,600 (Priyatno, 2012).  Hasil uji 

reliabilitas apabila kurang dari 0,600 maka kuesioner dinyatakan kurang baik, 

sedangkan 0,700 dapat diterima dan di atas 0,800 adalah baik.  Berdasarkan 

hasil uji coba reliabilitas kuesioner atau instrumen diketahui nilai Cronbach 

Alpha sebesar 0,919 yang berarti kuesioner penelitian tingkat ketahanan 

pangan rumah tangga petani cabai secara subjektif dinyatakan baik. 

 

 


