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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa di Kabupaten Malang merupakan salah satu pusat peghasil 

kopi terbesar di Jawa Timur dengan jumlah produksi 9613 ton pada tahun 2015 

(BPS, 2016).  Pengambilan data ini akan dilakukan dalam jangka waktu satu (1) 

bulan. Daerah yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Desa Tawangargo 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Dipilihnya 

daerah tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan   

1. Desa Tawangargo sedang gencar melakukan pembangunan di bidang

wisata dengan mewujudkan Desa Wisata, dengan membuat sebuah tempat

bernama Taman Lintas Arjuno. Adanya wisata petik kopi di Taman Lintas

Arjuno ini membuat komoditas kopi mulai dikembangkan secara luas.

2. Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang memiliki

hasil perkebunan kopi yang baik, namun pemasaran yang dilakukan masih

terbatas lokal saja.

3.2 Teknik Penentuan Responden 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode snowball sampling dan sensus. Penentuan pemilihan sampel penelitian ini 

dilakukan dengan metode sensus, artinya seluruh sampel penelitian yang ada diambil 
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Seluruhnya menjadi objek dalam penelitian ini. Penentuan responden petani, 

pedagang dan pengepul menggunakan metode sensus. Metode snowball sampling 

digunakan untuk mengikuti arah pergerakan komoditi. Teknik snowball sampling 

digunakan dalam menentukan sampel yang diawali dengan jumlah sampel yang 

kecil kemudian membesar (Sugiyono, 2010). Teknik snowball sampling yang 

dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada lembaga-

lembaga pemasaran yang terlibat didalam pemasaran kopi di Desa Tawangargo 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Jawa Timur.  

3.3 Jenis Data Dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan pengamatan langsung 

di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 

langsung, biasanya data primer diperoleh dengan mewawancarai secara langsung 

para petani kopi di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso berdasarkan 

kuesioner yang telah di persiapkan sebelumnya. Data primer yang diperlukan 

untuk keperluan penelitian dalam wawancara adalah data luas lahan, umur petani, 

produksi, biaya pemasaran, penjualan, harga beli kopi dan harga jual kopi. Data 

sekunder diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Malang. Data sekunder ini 

berupa data produksi total kopi Arabika di Kabupaten Malang tahun 2017.  
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3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara 

dan observasi langsung terhadap petani serta dokumentasi. 

a. Wawancara adalah metode penelitian dengan cara tatap muka langsung dengan 

responden yang diteliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun 

terlebih dahulu yaitu daftar pertanyaan (kuesioner). 

b. Observasi merupakan metode penelitian dimana peneliti melakukan penelitian 

atau pengamatan secara langsung untuk mencari informasi pada objek yang 

diteliti.  

c. Dokumentasi adalah suatu hasil luaran atau gambar yang menunjang hasil 

penelitian yang telah dilakukan, yaitu dapat berupa gambar, catatan, dan suara 

yang berkenaan dengan objek penelitian (Suherty, 2009).  

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

dan kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode yang difokuskan pada angka. 

Analisa kualitatif adalah data yang biasanya berupa kata, kalimat, skema atau 

gambar (Sugiyono, 2010). Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui 

struktur pasar dalam menganalisis hubungan antara penjual kopi Tawangargo dan 

pembeli kopi Tawangargo yang dilihat dari jumlah lembaga pemasaran, hambatan 

keluar masuk pasar, diferensisi produk dan aliran komoditas kopi Tawangargo 

dari petani ke konsumen. Analisis kualitatif perilaku pasar untuk menjelaskan 

praktik penentuan harga kopi Tawangargo dan bentuk hubungan yang terjadi 

antara sesama lembaga pemasaran. Analisis kualitatif kinerja pasar untuk 
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menggambarkan saluran pemasaran yang ada di Desa Tawangargo, harga kopi 

Tawangargo, biaya dan volume penjualan. Analisis kuantitatif digunakan untuk 

mengetahui konsentrasi rasio pada struktur pasar, perilaku pasar berdasarkan 

hubungan harga antara dua pasar pada level yang sama dan besarnya kinerja pasar 

berdasarkan analisis marjin pemasaran, RPM (ratio profit margin), farmer’s 

share, share biaya dan share keuntungan.  

3.4.1 Analisis Struktur Pasar (Market Structure) 

Struktur pasar dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif 

digunakan untuk menjelaskan hambatan keluar masuk pasar, diferensisi produk 

dan aliran komoditas dari petani ke konsumen. Sedangkan aalisis kuantitatif 

dilakukan untuk melihat rasio konsentrasi serta perbandingan antara data sekunder 

produksi kopi di Kabupaten Malang dengan produksi kopi di Desa Tawangargo. 

Rasio konsentrasi adalah rasio antara jumlah komoditas kopi Tawangargo yang 

dibeli dibagi dengan jumlah komoditas kopi Tawangargo yang diperdagangkan 

kemudian dikali 100% (Martin, 1989) dalam (Amalia et al., 2013). Analisis 

konsentrasi rasio dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Kr = 
                                                

                                             
        

Kriteria pengambilan keputusan (Baladina, 2012) : 

a. Monopoli murni, bila suatu perusahaan memiliki 100% dari pangsa pasar.  

b. Perusahaan dominan, bila memiliki 80 - 100% dari pangsa pasar dan tanpa 

pesaing kuat.  
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c. Oligopoli ketat, jika 4 perusahaan terkemuka memiliki 60 - 100% dari 

pangsa pasar.  

d. Oligopoli longgar, jika 4 perusahaan terkemuka memiliki 40 hingga < 60% 

pangsa pasar.  

e. Persaingan monopolistik, jika banyak pesaing yang efektif tidak satupun 

yang memiliki lebih dari 10% pangsa pasar.  

f. Persaingan murni, jika lebih dari 50 pesaing, tapi tidak satupun yang 

memiliki pangsa pasar berarti. 

3.4.2 Analisis Perilaku Pasar (Market Conduct) 

Perilaku pasar dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara 

kualitatif yaitu menjelaskan praktik penentuan harga kopi, sistem pembayaran dan 

bentuk hubungan yang terjadi antara sesama lembaga pemasaran. Analisis secara 

kuantitatif dilakukan untuk melihat korelasi harga atau hubungan harga antara dua 

pasar pada level yang sama (Dewi et al., 2017).  

Hasil dari nilai korelasi (r) dapat menunjukkan struktur pasar yang ada. 

Hubungan antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar oleh 

konsumen akhir merupakan fungsi linear. Koefisien korelasi harga dapat 

menunjukkan sampai seberapa jauh pembentukan harga suatu komoditas pada 

suatu tingkat lembaga pemasaran dipengaruhi oleh harga di tingkat lembaga 

lainnya. Koefisien korelasi harga secara matematis dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Hasyim, 2003) dalam (Priyatno, Hasyim, & Suriaty Situmorang, 2013) 

r = 
[       -(   )     ]

√[      -     
 
] -√[      -     

 
] 
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Keterangan :  

r  = Korelasi harga kopi Tawangargo ditingkat petani dengan harga kopi  

 Tawangargo ditingkat konsumen 

n  = Jumlah sampel  

Xi  = Harga kopi Tawangargo ditingkat konsumen akhir (Rp/Kg)  

Yi  = Harga kopi Tawangargo ditingkat petani (Rp/Kg) 

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

satu, maka keeratan hubungan harga pada dua tingkat pasar sangat erat dan dapat 

dikatakan pasar tersebut bersaing secara sempurna. Sebaliknya, jika koefisien 

korelasi (r) mendekati nol, berarti hubungan harga pada dua tingkat pasar kurang 

erat dan dapat dikatakan pasar tersebut bersaing secara tidak sempurna. 

3.4.3 Analisis Kinerja Pasar (Market Performance) 

Kinerja pasar menggambarkan gejala pasar yang terlihat akibat interaksi 

antara struktur pasar (market structure) dan perilaku pasar (market conduct).  

Kinerja pasar dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif atau 

kualitatif yaitu untuk menggambarkan saluran pemasaran yang ada di Desa 

Tawangargo, harga kopi, biaya dan volume penjualan. Selanjutnya analisis 

kuantitatif dilakukan untuk melihat besar marjin pemasaran, rasio profit marjin, 

share harga, share biaya dan share keuntungan. 

a) Marjin Pemasaran dan Rasio Profit Margin (RPM) 

Marjin pemasaran digunakan untuk melihat perbedaan harga kopi 

Tawangargo pada tingkat petani dengan harga kopi Tawangargo di tingkat eceran 
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atau konsumen (Anggraini et al., 2013). Berikut adalah rumus untuk marjin 

pemasaran.  

 

atau 

 

Total marjin pemasaran adalah:  

 

Rasio profit marjin (RPM) adalah keuntungan lembaga pemasaran dibagi 

dengan biaya pemasaran tiap lembaga tersebut. Rasio profit marjin (RPM) dapat 

digunakan untuk melihat penyebaran marjin pemasaran pada masing-masing 

lembaga pemasaran. Penyebaran marjin pemasaran dapat dilihat berdasarkan 

persentase keuntungan terhadap biaya pemasaran (Ratio Profit Margin/RPM) 

pada masing-masing lembaga pemasaran (Anggraini et al., 2013). Berikut adalah 

rumus untuk rasio profit marjin (RPM). 

 

 

Keterangan: 

mji = marjin lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Psi = harga penjualan kopi lembaga pemasaran tingkat ke-i (Kg)  

Pbi = harga pembelian kopi lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Bti = biaya pemasaran komoditas kopi lembaga pemasaran tingkat ke-i 

mji = Psi – Pbi 

mji = bti + πi 

Mji = Pr – Pf 

RPM = 
𝛑𝐢

𝑩𝒕𝒊
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π  = k    ungan lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Mji = total marjin pemasaran 

Pr = harga kopi pada tingkat konsumen 

Pf = harga kopi pada tingkat petani produsen 

  =  , ,3,…,…   

Indikator :  a. RPM = 0 diantara lembaga pemasaran, maka pemasaran efisiensi. 

 . RPM ≠                             ,   k                   

tidak efisien. 

b) Farmer’s share 

Farmer’s share digunakan untuk membandingkan harga yang dibayar 

konsumen terhadap harga produk yang diterima petani (Kohl dan Uhl, 2002) 

dalam (Aji et al., 2015). Besarnya nilai bagian petani dapat dihitung berdasarkan 

rumus : 

Fs = 
P 

P 
        

Keterangan : 

Pf = harga di tingkat petani  

Pr = harga yang dibayarkan konsumen 

c) Share harga, Share Biaya dan Share Keuntungan 

Share harga adalah harga kopi Tawangargo ditingkat petani dibagi dengan 

harga kopi Tawangargo yang dibayarkan konsumen dikali dengan 100%. Berikut 

adalah rumus untuk menghitung share harga (Dyanasari et al., 2010). 
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Dimana : 

Sp = Bagian yang diterima petani (%) 

Pf = Harga kopi di tingkat petani (Rp) 

Pr = Harga kopi yang dibayarkan oleh konsumen akhir (Rp) 

Berikut rumus share biaya dan share keuntungan (Baladina, 2012) 

 

 

 

Keterangan :  

SBi  = Share biaya lembaga pemasaran ke-i 

Ski  = Share keuntungan lembaga pemasaran ke-i 

Pr  = harga di tingkat pengecer 

Pf  = harga di tingkat petani 

Bi  = Biaya pemasaran lembaga pemasaran ke-i 

Ki  = Keuntungan lembaga pemasaran ke-i 

 

 

Sp = 
Pf

Pr
 x 100% 

SBi = 
B 

 P - P  
        

 

SKi =  
K 

 P - P  
        

 


