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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1  Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di subdistrito Ainaro Vila dan Suco Nugufu, distrito

Ainaro, Timor-Leste. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive dengan

pertimbangan bahwa subdistrito Ainaro Vila dan Suco Nugufu merupakan salah satu

daerah penghasil kopi Arabika.

3.2  Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui survey atau pengamatan langsung (observasi) dan

wawancara serta pembagian keusioner kepada petani dan lembaga pemasaran yang

terlibat dalam memasarkan kopi Arabika.

Data primer merupakan data yang dikumpulkan bentuk data satu waktu (cross

section) yaitu sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu dalam satu

kurun waktu saja (Umar, 2008). Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini

meliputi hasil pengisian kuesioner, wawancara, dokumentasi, biaya-biaya yang

dikeluarkan oleh setiap pedagang dalam memasarkan kopi Arabika, serta harga jual

dan beli kopi Arabika.

Data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka, berbagai macam literatur

pendukung dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Data sekunder meliputi data produksi dan luas lahan kopi Arabika, jumlah penduduk

distrito Ainaro dan subdistristrito Ainaro Vila yang diperoleh dari Direção National

Plantas Industria e Agro-comercio (DNPIAC) dan Direção Nasional Statistica

Timor-Leste.
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3.3  Metode Penarikan Sampel

Penentuan responden petani kopi Arabika dilakukan dengan menggunakan

metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan

pertimbangan bahwa yang menjadi sampel adalah petani yang mengusahakan kopi

Arabika dengan jumlah sampel sebanyak 20 orang yang terbagi dalam dua desa yakni

Ainaro Vila dan Nugufu. Pemilihan sampel 20 orang mengacu pada informasi yang

telah diperoleh dari hasil survey dan wawancara awal dengan aparat pemerintahan

Dinas Pertanian dan aparat desa yang berada di subdistrito Ainaro Vila. Sedangkan

penentuan responden pedagang ditentukan dengan menggunakan metode bola salju

(snow ball sampling) yaitu mengikuti alur pemasaran kopi Arabika yang berlangsung.

Lembaga pemasaran yang dipilih berdasarkan alur pemasaran kopi Arabika dari

petani ke lembaga pemasaran yang terdiri atas tengkulak sebanyak dua orang,

pedagang pengumpul kecamatan sebanyak dua orang, pedagang besar sebanyak dua

orang dan pedagang pengecer sebanyak dua orang. Penelitian ini dilakukan langsung

dilapangan dengan mengamati proses transaksi yang terjadi ditingkat petani dengan

pedagang yang terlibat dalam penjualan kopi Arabika. Metode ini digunakan untuk

mendapatkan informasi mengenai kegiatan pemasaran berdasarkan pada jumlah

pedagang yang terlibat dalam alur pemasaran kopi Arabika.

3.4  Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan utama dalam

penelitian karena tujuannya untuk memperoleh data yang memenuhi standar yang

ditetapkan (Sugiyono, 2014). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data

primer adalah pengisian kuesioner, wawancara dan pengamatan. Dengan memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden kopi Arabika yang

telah dipilih untuk diwawancara dan pengisian kuesioner.
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3.5  Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan

kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis saluran pemasaran

dengan mengikuti proses penyaluran kopi Arabika buah merah dan kopi tanduk yang

dilakukan oleh petani dan lembaga pemasaran. Dari hasil pengisian kuesioner dan

pengamatan dapat diketahui berapa jumlah lembaga pemasaran yang terlibat dalam

proses penyaluran kopi Arabika pada suatu saluran tertentu.

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis kinerja pasar kopi Arabika

yang diukur dengan menggunakan tiga indikator efisiensi pemasaran meliputi analisis

marjin pemasaran, farmer share dan rasio keuntungan biaya. Untuk menganalisis data

kuantitatif digunakan alat bantu kalkulator, program Microsoft Excel dan SPSS.

3.5.1 Analisis Saluran Pemasaran

Analisis saluran pemasaran kopi Arabika merupakan rangkaian lembaga

pemasaran yang yang saling terikat dan terlibat dalam proses pemasaran kopi Arabika

buah merah dan kopi tanduk yang berawal dari produsen hingga konsumen akhir.

Untuk menganalisis saluran pemasaran kopi Arabika digunakan metode analisis

deskriptif di mana untuk menggambarkan kondisi pemasaran kopi Arabika dan hasil

pendiskripsian tersebut akan disajikan dalam bentuk gambar dan tabel. Dengan

demikian hasil penelusuran yang diperoleh dapat menggambarkan pola saluran

pemasaran kopi Arabika.

3.5.2 Analisis Kinerja Pasar Produk Pertanian

Kinerja pasar adalah ukuran presentasi yang diperoleh dari aktifitas proses

pemasaran kopi Arabika secara menyeluruh dari sebuah perusahaan atau lembaga

dengan melihat beberapa indikator efisiensi pemasaran meliputi :
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3.5.2.1 Analisis Marjin Pemasaran Produk Pertanian

Analisis marjin pemasaran digunakan untuk mengetahui selisih harga jual kopi

Arabika yang diterima oleh petani dengan harga beli yang dibayarkan oleh konsumen

diberbagai tingkat saluran pemasaran. Menurut Sudiyono (2004) marjin pemasaran

merupakan perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima

petani. Suatu saluran dikatakan efisien apabila harga yang diterima petani atau

produsen kopi Arabika lebih besar daripada marjin pemasaran keseluruhan. Marjin

pemasaran dapat dinyatakan sebagai berikut :

Dimana :

Mp = Marjin pemasaran

Pr = Harga pada tingkat pedagang (USD $/kg)

Pf = Harga pada tingkat petani/produsen (USD $/kg)

Marjin pemasaran dihitung berdasarkan pengurangan harga jual ditingkat petani

dengan harga beli pada setiap tingkat lembaga pemasaran. Dari hasil saluran

pemasaran yang terbentuk dapat diketahui total marjin yang diperoleh dari setiap

lembaga pemasaran yang terlibat dalam memasarkan kopi Arabika di subdistrito

Ainaro Vila.

3.5.2.2 Analisis Farmer Share Produk Pertanian

Analisis farmer’s share digunakan untuk mengetahui perbandingan persentase

harga kopi Arabika yang diterima petani kopi Arabika dengan harga yang dibayar

ditingkat pedagang (konsumen akhir). Jika harga yang ditawarkan pedagang atau

lembaga pemasaran semakin tinggi dan kemampuan konsumen dalam membayar

harga semakin tinggi, maka bagian (share) yang diterima oleh petani semakin sedikit.

pfprMp ��
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Secara matematis farmer’s share yang diterima petani dapat dihitung dengan rumus

sebagai berikut :

Dimana :

FS = Persentase harga yang diterima petani (produsen)

Pf = Harga pada tingkat petani/produsen

Pr = Harga pada tingkat pedagang

Siregar (2010) menyatakan bahwa besar kecilnya farmer share tidak selalu

menunjukkan besar kecilnya keuntungan yang diterima oleh petani. Semakin panjang

saluran pemasaran maka bagian harga yang diterima (share) petani semakin kecil,

walaupun harga yang dibayarkan konsumen semakin besar.

3.5.2.3 Analisis Rasio Keuntungan Biaya Produk Pertanian

Rasio keuntungan digunakan untuk melihat sebaran keuntungan dan biaya

pemasaran yang dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran dalam memasarkan kopi

Arabika. Secara matematis rasio keuntungan biaya dirumuskan sebagai berikut :

Dimana :

πi = Keuntungan lembaga pemasaran

Ci = Biaya Pemasaran

Jika nilai πi/Ci lebih dari satu (πi/Ci>1) maka kegiatan pemasaran tersebut

menguntungkan, sebaliknya jika nilai πi/Ci kurang dari satu (πi/Ci<1) maka kegiatan

tersebut tidak memberikan keuntungan (Asmarantaka, 2012). Dari hasil perhitungan

tersebut dapat diketahui keuntungan yang diperoleh dari setiap lembaga pemasaran

yang terlibat dalam memasarkan kopi Arabika di subdistrito Ainaro Vila pada setiap

tingkatan saluran pemasaran yang dilalui.
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Berdasarkan tiga indikator efisiensi pemasaran yang meliputi marjin pemasaran,

farmer share dan rasio keuntungan biaya, maka untuk mengetahui kinerja pasar pada

saluran pemasaran kopi Arabika di subdistrito Ainaro secara keseluruhan dalam

mengambil keputusan terhadap efisiensi pemasaran maka digunakan analisis rasio

keuntungan, dimana efisiensi pemasaran dapat tercapai apabila sistem pemasaran

memberikan kepuasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemasaran

kopi Arabika yakni produsen dan lembaga pemasaran Soekartawi (2002). Lebih lanjut

Soekartawi (2002) menyatakan suatu saluran pemasaran dikatakan efisien apabila

penyebaran rasio keuntungan terhadap biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh setiap

lembaga pemasaran merata. Artinya setiap satu sen biaya pemasaran yang dikeluarkan

oleh setiap lembaga pemasaran dalam memasarkan kopi Arabika akan memberikan

keuntungan merata antara setiap lembaga yang satu dengan lainnya yang berada pada

saluran pemasaran tersebut.




