
 

III.  METODOLOGI 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: 

 

Kredit adalah fasilitas keuangan yang sudah memiliki ketetapan baik jumlah 

realisasi, bunga, jangka waktu pengembalian dan realisasi kredit.  Kredit yang 

dimaksud adalah kredit yang dibiayai oleh Bank BRI Unit Adiluwih berupa 

KUR Mikro dan kredit non KUR yang dibiayai oleh lembaga keuangan di 

desa Adiluwih. 

 

Kredit Usaha Rakyat Mikro adalah kredit modal kerja dengan plafon kredit 

sampai dengan Rp 20.000.000 yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan 

koperasi yang memiliki usaha produktif . 

 

Bank pelaksana adalah bank umum yang menyediakan, menyalurkan, dan 

memantau KUR, dalam hal ini adalah BRI Unit Adiluwih. 

 

Tingkat pendapatan usahatani responden adalah besarnya pendapatan petani 

dari berusahatani selama responden mengambil kredit yakni tergantung dari 
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jangka waktu pengembalian kredit yang diambil responden dan diukur dalam 

rupiah. 

 

Modal usahatani adalah besarnya jumlah uang atau barang yang digunakan 

dalam berusahatani.  Modal usahatani dihitung berdasarkan biaya tunai yang 

dikeluarkan oleh petani untuk berusahatani selama masa pengambilan kredit.  

Indikator pengukuran berdasarkan besarnya rupiah. 

 

Luas lahan adalah jumlah lahan yang digunakan petani untuk berusahatani 

selama mengambil kredit.  Luas lahan di ukur berdasarkan satuan hektar. 

 

Jumlah realisasi kredit adalah besarnya jumlah kredit yang dicairkan oleh 

kreditur yang diukur dalam rupiah. 

 

Bunga kredit adalah besarnya bunga dalam satu bulan yang ditentukan 

kreditur dalam pengambilan kredit yang diukur dalam persen. 

 

Lama berusahatani adalah seberapa lama petani melakukan usahataninya.  

Variabel ini diukur dengan menggunakan satuan tahun. 

 

Jangka waktu pengembalian kredit adalah berapa lama waktu pengembalian 

kredit oleh petani responden yang diukur dalam bulan 

 

Lama realisasi kredit adalah jangka waktu realisasi kredit setelah pengajuan 

kredit yang dihitung dalam hari. 
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Usaha pertanian adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan 

tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual atau ditukar atas risiko 

usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga). 

 

Rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau 

lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan 

sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik 

sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dalam 

hal ini termasuk jasa pertanian. 

 

B. Metode,Lokasi, Responden dan Waktu Penelitian  

 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.  

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa Kecamatan Adiluwih merupakan kecamatan yang paling 

banyak menerima KUR sektor pertanian dari BRI Unit Adiluwih.   

 

Responden penelitian adalah petani yang sedang mengambil Kredit Usaha 

Rakyat sektor pertanian pada BRI Unit Adiluwih dan yang mengambil kredit 

non KUR di Desa Adiluwih dan Desa Srikaton.  Data dari BRI Unit Adiluwih 

menunjukkan terdapat 2 desa dengan penyaluran KUR sektor pertanian 

terbanyak yaitu Desa Adiluwih dan Desa Srikaton (Tabel 8).  Menurut 

Arikunto (2002) apabila jumlah populasi kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua untuk dijadikan sampel, sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

sensus.  Pengambilan sampel petani yang tidak mengambil KUR tetapi 

mengambil kredit lain dengan jumlah yaitu 32 petani yang diambil secara 
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acak dengan proportionate stratified random sampling  yang membagi 

populasi ke dalam strata atau kelompok, kemudian sampel diambil secara 

acak dari tiap strata 

 

Diketahui jumlah pengambilan Kupedes di kedua desa adalah 97 nasabah, 

Kredit Kemitraan PTPN VII sebanyak 100 mitra binaan dari 721 mitra binaan 

yang tersebar di Provinsi Lampung pada Tahun 2013 sehingga populasi 

nasabah kredit non KUR sebanyak 197 nasabah.  Kemudian dari jumlah 

sampel yang didapat, ditentukan alokasi proporsi sampel dengan rumus :  

 

  na =
𝑁𝑎

Nab
 x nab  ...............................................................................(3)  

 

Keterangan :  

na = Jumlah sampel nasabah  non KUR 

nab = Jumlah sampel keseluruhan 

Na = Jumlah populasi nasabah non KUR 

Nab = Jumlah populasi keseluruhan 

 

Dengan perhitungan (Kupedes)  : 

 

 n Kupedes =
Na 1

Nab
 x nab  

 =
97

197
 x 32 

  = 15,76 ≈ 16 

 

Dengan perhitungan (PTPN VII) 

 

 n PTPN VII =
Na 1

Nab
 x nab  

   =
100

197
 x 32 

   = 16 ,24 ≈ 16 

 

Sampel untuk petani yang menggambil non KUR yaitu berjumlah 32 petani.  

Terdiri dari 16 responden Kupedes, 16 responden kemitraan PTPN VII.  

Waktu pengambilan data dilakukan mulai Juli - September 2014. 
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Tabel 8.  Jumlah nasabah KUR mikro sektor pertanian di BRI Unit Adiluwih 

 
No. Unit Jumlah nasabah (orang) 

1. Adiluwih 21 

2. Srikaton 15 

3. Sukoharum 14 

4. Waringin sari Timur 13 

5. Purwodadi 12 

6. Kertawaringin 10 

7. Tunggul Pawenang 8 

8. Tritunggal Mulya 6 

9. Bandung Baru 5 

10. Bandung Baru Barat 5 

11. Enggal Rejo 4 

12. Toto Karto 3 

13. Sinar Waya 2 

Total 118 

 

Sumber : BRI Unit Adiluwih periode Maret, 2014 

 

C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data 

sekunder.  Data 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 literatur, laporan, studi 

kepustakaan, serta instansi atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian. 

 

D. Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif.  Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan petani mengambil Kredit Usaha Rakyat 

Bank Rakyat Indonesia di Kecamatan Adiluwih.  Hasil analisis kuantitatif 

yang dilakukan kemudian dideskripsikan. 
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1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani Mengambil 

Kredit Usaha Rakyat 

 

Tujuan pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi petani mengambil KUR.  Pada  tujuan ini, analisis yang 

digunakan adalah logistik regression.  Model logit adalah model regresi 

non-linier dimana variabel dependen bersifat kategorikal.  Kategori paling 

dasar dari model logit menghasilkan binary values seperti angka 0 dan 1 

sehingga sering disebut binary logit.  Tetapi apabila kategori lebih dari 2 

maka digunakan regresi ordinal logit atau multinomial logit. 

 

Regresi ordinal logit merupakan salah satu metode regresi yang digunakan 

untuk mencari hubungan antara peubah respon bersifat kategorik berskala 

nominal atau ordinal dengan satu atau lebih peubah penjelas kontinyu 

maupun kategorik.  Jika peubah respon berskala nominal digunakan 

regresi logistik multinomial, sedangkan pada peubah respon berskala 

ordinal digunakan regresi logistik ordinal.  Pendugaan parameter model 

regresi logistik multinomial dan ordinal dilakukan dengan metode 

Maximum Likelihood Estimation (Sari dkk, 2013). 

 

Model logit membuat probabilitas tergantung dari variabel-variabel yang 

diobservasi, yaitu X1, X2 , dan seterusnya.  Tujuan dari estimasi ini adalah 

untuk menemukan nilai terbaik bagi masing-masing koefisien (Kuncoro, 

2004).  Variabel-variabel independent model terdiri dari tingkat 

pendapatan usahatani (X1), modal usahatani (X2), luas lahan (X3), jumlah 

realisasi kredit (X4), bunga kredit (X5), jangka waktu pengembalian (X6) 
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dan lamanya realisasi kredit (X7).  Metode pengolahan data dilakukan 

dengan metode tabulasi, komputerisasi (Microsoft Excell), dan eviews. 

 

Model logit dinyatakan sebagai : 

Pi = F(Zi) = F (α + βXi)   ..................................................................................... .(4) 

Pi = 1/(1+e
-Zi

)  ....................................................................................................... (5) 

Pi = 1/(1+e
-(α + βXi

)  ................................................................................................ (6) 

Jika kedua sisi persamaan dikalikan 1+e
-Zi

 maka diperoleh : 

(1+e
-Zi

) Pi = 1   ...................................................................................................... (7) 

e
-Zi

  = 1 / Pi – 1 = 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
   ......................................................................................... (8) 

Karena e
-Zi

  = 1/ e
-Zi

   maka:; 

e
-Zi

  = 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
  (Rasio Odds) ...................................................................................... (9) 

persamaan regresi ordinal logit dinyatakan sebagai berikut : 

Pi = F (Zi) = F(α + β1 Xi + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 + β7 X7  ........... (10) 

 

Dimana untuk mencari Zi digunakan rumus : 

𝑍𝑖 = 𝐿𝑛 [
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
] = α + 𝛽1 X 1 + 𝛽2 X 2 + 𝛽3 X 3 + ...... + 𝛽7X 7  ........................... (11) 

 

Keterangan : 

 

𝑃𝑖 : peluang petani untuk mengambil keputusan bila Xi diketahui 

Zi : peluang petani untuk mengambil keputusan, dimana: 

  Z1 = peluang petani yang mengambil KUR 

  Z0 = peluang petani yang mengambil kredit non KUR 

α : Intersep 

βi : koefisien regresi parameter (i = 1,2,3,..7) 

X1 : tingkat pendapatan usahatani (Rp) 

X2 : modal usahatani (Rp) 

X3 : luas lahan (ha) 

X4 : jumlah kredit yang direalisasikan (Rp) 

X5 : suku bunga (%) 

X6 : jangka waktu pengembalian kredit (bulan) 

X7 : waktu realisasi kredit (hari) 

µ : erorr term 
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Estimasi model logit dilakukan uji serentak yaitu dengan menggunakan 

Likelihood Ratio (LR). Likelihood Ratio (LR) setara dengan F-stat yang 

berfungsi untuk menguji apakah semua slope koefisien regresi variabel 

independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen 

(Widarjono, 2010).  

 

Hipotesis dalam pengujian Likelihood Ratio adalah: 

H0 = semua variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi variabel dependen 

H1 = semua variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel 

dependen 

H0 ditolak jika Probability Likelihood Ratio < α, dan H0 diterima jika 

Probability Likelihood Ratio > α. Selanjutnya, dilakukan 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 

terhadap variabel dependen 

 

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

Wald > α.  Untuk melihat seberapa baik model dapat menjelaskan 

hubungan antara variabel dependen dengan independennya dilakukan uji 

Goodness Of Fit (Widarjono, 2010).  Pada regresi logistik, koefisien 
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determinasi (R2) yang digunakan adalah McFadden Rsquare, yaitu R-

square tiruan (Winarno, 2007). 

 

2. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif adalah cara analisis dengan mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  

Analisis deskriptif pada penelitian ini adalah  untuk mengetahui kredit 

seperti apa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan petani 

responden di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

 

 


