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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pemililihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa di Kota Batu merupakan salah Kota/Kabupaten di Jawa Timur 

yang mengembangkan pertanian organik serta mengembangkan komoditas wortel. 

Kota Batu terletak di dataran tinggi di kaki Gunung Panderman dengan ketinggan 700 

sampai 1100 meter di atas permukaan laut. Kota Batu memiliki suhu 12-190C, 

menurut Subhan (2011) suhu yang cocok untuk menanam tanaman wortel adalah 

suhu 15-210C, sehingga Kota Batu cocok untuk menjadi tempat budidaya wortel 

maupun wortel organik. Penelitian akan dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 

tiga bulan, yakni mulai bulan Januari hingga bulan Maret 2017. Terdapat tiga daerah 

yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji 

dan Kelurahan Temas serta Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi 

Jawa Timur. Dipilihnya daerah tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi terebut 

merupakan: 

1. Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, Kelurahan Temas dan Desa 

Sumberejo  Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur merupakan 

daerah yang menghasilkan pertanian organik terutama komoditas wortel. 

2. Pertanian organik pada Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, Desa 

Sumberejo  dan Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa 

Timur sudah bersertifikat organik dari Lembaga Sertifikat Organi
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3.2 Teknik Penentuan Responden 

Teknik pengambilan sampel merupakan teknik pengambilan sampel dari 

populasi, sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut. Metode 

pengambilan sampel untuk Pedagang desa, tengkulak, atau pengepul menggunakan 

metode snowball sampling, digunakan hanya untuk mengikuti saluran pemasaran 

saja. Pengambilan sampel menggunakan snowball sampling termasuk dalam teknik 

pengambilan sampel nonprobabilitas yaitu teknik pengambilan sampel yang 

ditentukan oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Snowball sampling 

merupakan pola penarikan sampel dilakukan dengan menentukan sampel pertama 

kemudian, informasi sampel berikutnya diperoleh dari sampel yang pertama, 

seterusnya sehingga sampel tersebut semakin besar (Kuntjojo, 2009). Pengambilan 

data responden pada petani wortel organik menggunakan metode sensus yaitu 

mengambil seluruh petani untuk menjadi responden, sebab total keseluruhan petani 

wortel yang hanya berjumlah 5 petani dari Desa Sumberbrantas, 8 petani dari 

Kelurahan Temas dan 8 petani dari Desa Sumberejo. 

3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode survei dan 

pengamatan secara langsung di lapang. Penelitian ini menggunakan data primer data 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak 

yang diperlukan datanya, data diperoleh dengan cara mewawancarai secara langsung 

petani wortel organik di Desa Sumberbrantas, Desa Sumberejo  dan Kelurahan Temas 
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dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Data primer yang diperlukan untuk 

data penelitian adalah data luas lahan, umur petani, produksi, pendapatan, biaya 

pemasaran, penjualan, dan harga jual wortel organik. Data sekunder merupakan data 

yang tidak diperoleh secara langsung dari pihak yang diperlukan datanya, data 

sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berbagai 

sumber yang meliputi jurnal, hasil penelitian terkait dengan penelitian pemasaran 

pertanian wortel organik dan data yang diterbitkan oleh instansi seperti Statistik 

Pertanian Organik Indonesia (SPOI).  Badan Pusat Statistik, laporan-laporan, 

publikasi dan pustaka yang menunjang dalam penelitian ini. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara 

wawancara, observasi langsung dan studi kepustakaan terhadap petani serta 

dokumentasi.  

a. Wawancara merupakan metode tatap muka secara langsung atau lewat 

pesawat telpon dengan responden yaitu petani wortel organik, yang mana 

narasumber dan pewawancara bertemu secara langsung dengan mengajukan 

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (Sugiyono, 2003). 

b. Observasi langsung merupakan metode penelitian yang dilakukan peneliti 

dengan secara langsung melakukan penelitian pada objek penelitian. 

Observasi dilakukan dengan melakukan pencatatan dengan cermat dan secara 

sistematik (Sugiyono, 2003). 

c. Kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan cara menghimpun 

informasi yang relevan dengan masalah dalam penelitian seta mencatat bahan 
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atau informasi yang diperlukan dan berkaita dengan pembahasan dalam 

penelitian. Sumber studi kepustakaan diperoleh dari jurnal, buku ilmiah 

maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

d. Dokumentasi merupakan hasil luaran atau berupa gambar yang menunjang 

hasil penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi penelitian dapat berupa 

gambar atupun video. 

3.4 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dan analisis data 

kuantitatif. Analisis data deskriptif kualitatif yaitu dimana peneliti mencatat dan 

mengumpulkan data yang terkait langsung ataupun tidak langsung secara fokus dan 

sistematis untuk menemukan sebuah fenomena yang berkaitan dengan masalah 

penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan serta diceritakan kepada 

orang lain. Analisis deskriptif kualitatif  digunakan untuk mengetahui struktur pasar, 

perilaku pasar dan keragaan pasar berdasarkan saluran pemasaran yang ditunjang 

oleh informasi data dan hasil pengamatan dilapang. Analisis data kuantitatif 

merupakan metode yang berfokus pada angka (Kuntjojo, 2009). Penggunaan analisis 

data kuantitatif dalam penelitian ini untuk mengetahui konsentrasi rasio pasar, 

korelasi harga antar dua lembaga pada level yang sama, dan analisis marjin 

pemasaran, farmer share, dan ratio profit margin. 

3.4.1 Analisis Struktur Pasar (Market Structure) 

Struktur pasar dianalisis secara deskriptif (kualitatif) dengan dapat dijelaskan 

dengan mengidentifikasi hubungan antara penjual dan pembeli yang dapat dilihat dari 
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MSi = 
𝑺𝒊

𝑺𝒕𝒐𝒕
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

jumlah lembaga pemasaran, hambatan keluar masuk pasar, difirensiasi produk 

(Situmorang et al., 2015). Secara kuantitatif  dapat dijelaskan dengan Indek 

Herfindanhl Hirschman. Sebelum mencari Indek Herfindanhl Hirschman perlu 

diketahui terlebih dahulu pangsa pasarnya, menurut Dewi et al (2017) market 

share/pangsa pasar serta Indek Herfindanhl Hirschman dapat dicari dengan rumus 

sebagai berikut: 

a. Market Share/Pangsa Pasar 

 

 

Dimana; 

Msi : Pangsa pasar suatu lembaga pemasaran (%) 

Si : Jumlah penjualan lembaga pemasaram ke-I (Rp) 

Stot : Total penjualan seluruh lemabga pemasaran (Rp) 

b. Indek Herfindanhl Hirschman 

IHH = (Si1)
2 + (Si2)

2 + … + (Sn)2 

Kriteria : 

Jika IHH = 1 maka pasar wortel organik mengarah pada pasar monopoli 

Jika IHH = 0 maka pasar wortel organik mengarah pada pasar persaingan sempurna 

Jika 0<IHH<1 maka pasar wortel organik mengarah pada pasar oligopoli 

3.4.2 Analisis Perilaku Pasar (Market Conduct) 

Perilaku pasar (market conduct) dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. 

Secara kualitatif perilaku pasar dapat dijelaskan dengan mengidentifikasi praktik 

penentuan harga wortel organik yang dilakukan oleh pedagang dan sistem 
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pembayaran antar lembaga apakah secara tunai atau kredit, serta bentuk kerjasama 

antar lembaga pemasaran Situmorang et al (2015). Secara kuantitatif dapat dijelaskan 

dengan melihat korelasi harga antara dua pasar pada level yang sama yaitu melihat 

keeratan hubungan harga wortel organik ditingkat petani dan harga wortel organik di 

tingkat konsumen dengan rumus sebagai berikut (Anggraini et al., 2013): 

r = 
[𝑛 Pr.P𝑓−(Pr)(P𝑓)]

√[𝑛 Pr2−(Pr)2]  [𝑛 P𝑓2−(P𝑓)2]
 

Keterangan :  

r  = Korelasi harga wortel organik ditingkat konsumen dan harga wortel organik 

ditingkat petani  

n  = Jumlah Sampel  

Pr = Harga wortel organik ditingkat konsumen akhir (Rp/Kg)  

Pf = harga wortel organik ditingkat petani (Rp/Kg) 

 Menurut Anggraini et al (2013) apabila koefisien korelasi ( r ) mendekati satu, 

maka keeratan hubungan harga antara kedua tingkat pasar adalah erat (kuat) dan 

semakin mendekati angka satu dikatakan pasar tersebut bersaing secara sempurna. 

Apabila koefisien korelasi ( r ) mendekati nol, maka keeratan hubungan harga pada 

dua tingkat pasar tersebut adalah kurang erat (lemah) jadi, pasar tersebut tidak 

bersaing secara sempurna. 

3.4.3 Analisis Kinerja Pasar (Market Peformance) 

Analisis kinerja pasar merupakan gambaran gejala pasar yang nampak akibat 

interaksi antara struktur pasar dan perilaku pasar serta interaksi tersebut bersifat 
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mji = Psi – Pbi 

 

kompleks dan saling mempengaruhi secara dinamis. Analisis kinerja pasar dapat 

diidentifikasi menggunakan beberapa indicator yaitu: 

a. Saluran pemasaran 

Saluran pemasaran dianalisis secara kualitatif atau deskriftif pada masing-

masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran wortel organik di Desa 

Sumberbrantas, Desa Sumberejo dan Kelurahan Temas. Panjang pendeknya saluran 

pemasaran dapat memengaruhi efisiensi pemasaran, semakin panjang saluran 

pemasaran maka semakin tidak efisien pemasaran dan semakin pendek saluran 

pemasaran tersebut maka dikatakan semakin efisien. 

b. Marjin Pemasaran dan Profit Margin (RPM) 

Analisis marjin pemasaran digunakan untuk mengetahui perbedaaan tingkat 

harga pada produsen (Pf) dengan harga di tingkat konsumen (Pr) (Anggraini et al., 

2013). 

 

atau 

 

Total marjin pemasaran adalah:  

 

Dimana : 

1. Mji merupakan perbedaaan harga beli dengan harga jual dalam satuan rupiah 

per kilogram pada setiap tingkat pemasaran. 

mji = bti + πi 

Mji = Pr – Pf 
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RPM = 
𝛑𝐢

𝑩𝒕𝒊
 

2. Pr merupakan harga pada tingkat konsumen dalam satuan rupiah per kilogram 

3. Pf  merupakan harga pada tingkat produsen dalam satuan rupiah per kilogram 

Penyebaran margin pemasaran dapat diidentifikasi berdasarkan persentase 

keuntunan terhadap biaya pemasaran (Ratio Profit Margin/RPM) pada setiap lembaga 

pemasaran, rasio profit margin (RPM) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

Keterangan: 

mji = marjin lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Psi = harga penjualan lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Pbi = harga pembelian lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Bti = biaya pemasaran lembaga pemasaran tingkat ke-i 

πi = keuntungan lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Mji = total marjin pemasaran 

Pr = harga pada tingkat konsumen 

Pf = harga pada tingkat petani produsen 

i = 1,2,3,…,… n 

Menurut Azzaino (1980) dalam Anggraini et al (2013) nilai RPM yang 

menyebar relatif merata pada berbagai tingkat pemasaran merupakan ciri dari sistem 

pemasaran yang efisien. Jika selisih RPM antar lembaga pemasaran sama dengan nol, 

maka pemasaran tersebut dikatakan efisien dan sebaliknya, jika selisih RPM antar 

lembaga pemasaran tidak sama dengan nol, maka sistem pemasaran tersebut tidak 

efisien. 
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c. Farmer share, share keuntungan dan share biaya

Farmer share  merupakan persentase harga yang diterima petani dari harga

yang diterima konsumen akhir. Menurut Kohl dan Uhl (2002) dalam (Abubakar et al, 

2015) Farmer share dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

Dimana : 

Fs = Farmer’s Share 

Pf = Harga di tingkat petani 

Pr = Harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir 

Menurut Dyanasari et al (2010) Share biaya dan keuntungan pemasaran, 

dirumuskan sebagai berikut  

Keterangan :  

Ski = share keuntungan lembaga pemasaran ke-i 

Sbi = share biaya pemasaran lembaga pemasaran ke-i 

Ski = (Ki) / (Pr - Pf) x100% 

Sbi = (Bi) / (Pr - Pf) x 100% 


