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III.    METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan  

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 05 Febuari 2015 sampai 31 

Maret 2015, dengan tempat penelitian di Desa Sambirejo, Kecamatan Jumantono, 

Kabupaten Karanganyar. Pemilihan Desa Sambirejo sebagai tempat penelitian 

dilakukan dengan sengaja (Purposive) karena di Karanganyar sebagai salah satu 

daerah penghasil jahe untuk wilayah Jawa Tengah.  

3.2 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal komparatif. Penelitian ini 

bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat berdasarkan 

pengamatan fakta yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu 

(Narbuko dan Achmadi, 2005). Jenis data yang diuraikan dalam penelitian ini 

secara deskriptif dan kuantitatif.  

3.3 Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan sengaja (porposive sampling), dimana pengambilan sampel didasarkan 

pada ciri-ciri atau karakteristik dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya 

(Fathoni, 2005). Jumlah sampel adalah 30 responden petani yang terdiri dari 18 

petani klaster dan 12 petani non klaster, pengambilan sampel petani dilakukan 

atas dasar rekomendasi dari ketua gapoktan dimana responden memiliki 

karakteristik yang homogen. Sedangkan untuk penentuan sampel pedagang atau 

lembaga pemasaran menggunakan metode snowball sampling yaitu penelusuran 

jalur pemasaran yang didapat dari informasi petani. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data primer 

dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer menggunakan metode survei 

melalui wawancara dengan panduan kuisioner. Teknik pengumpulan data 

sekunder  diperoleh melalui buku - buku penunjang penelitian, jurnal, internet dan 

instansi atau lembaga terkait. 
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3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel  

Definisi dan pengukuran variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 berikut.   

Tabel 3.1 Definisi dan Pengukuran variabel  

Variabel Definisi Pengukuran 

Harga jual Nilai jual jahe emprit baik ditingkat petani 

maupun lembaga pemasaran saat penelitian. 

Skala pengukuran : rasio  

Satuan : Rp/kg 
Harga beli Harga yang dibayar oleh konsumen kepada 

produsen waktu membeli jahe emprit saat 

penelitian. 

Skala pengukuran : rasio  

Satuan : Rp/kg 

Total penerimaan Keseluruhan hasil yang diterima oleh petani 

saat menjual jahe emprit.  

Skala pengukuran : rasio 

Satuan : Rp/ha/musim tanam 
Total biaya 

implisit 
Keseluruhan harga dari setiap input yang 

dimiliki dan digunakan dalam usahatani 

jahe emprit. 

Skala pengukuran : rasio 

Satuan : Rp/ha/musim tanam 

Total biaya 

eksplisit 
Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan output usahatani jahe emprit. 

Skala pengukuran : rasio 

Satuan : Rp/ha/musim tanam 
Total biaya Keseluruhan biaya (biaya implisist dan 

eksplisit) yang dikeluarkan dalam usahatani 

jahe emprit. 

Skala pengukuran : rasio 

Satuan : Rp/ha/musim tanam 

Keuntungan 

petani 

Laba atau hasil bersih yang diterima petani 

dari usahatani jahe.  

Skala pengukuran : rasio 

Satuan : Rp/ha/musim tanam 

Analisis R/C ratio Rasio antara total penerimaan dan total 

pengeluaran untuk mengetahui kelayakan 

usaha jahe. 

Skala pengukuran : rasio  

 

Efisiensi 

Pemasaran secara 

teknis 

Nilai dari aspek fisik dalam kegiatan 

pemasaran jahe emprit.  

Skala pengukuran : rasio  

Satuan : % 

Efisiensi 

pemasaran secara 

ekonomis 

Nilai persentasi dari marjin pemasaran dan 

persentase farmer’s share. 

Skala pengukuran : rasio  

Satuan : % 

Marjin Pemasaran Selisih harga yang ditingkat petani dan 

ditingkat lembaga pemasaran dalam satu 

saluran pemasaran. 

Skala pengukuran : rasio  

Satuan : % 

Farmer’s share Nilai persentase dari bagian yang diterima 

oleh petani 

Skala pengukuran : rasio  

Satuan : % 

Biaya pemasaran  Keseluruhan biaya yang dikeluarkan tiap 

lembaga pemasaran untuk memasarkan jahe 

emprit  

Skala pengukuran : rasio 

Satuan : Rp/kg 

Keuntungan 

pemasaran  

Nilai diperoleh dari selisih margin 

pemasaran dan biaya pemasaran ditingkat 

lembaga pemasaran 

Skala pengukuran : rasio 

Satuan : Rp/kg 

 

3.6 Analisis Data  

Untuk mengetahui saluran pemasaran yang efisien dan faktor-faktor 

pendukung dalam pemasaran jahe emprit di Desa Sambirejo, Kecamatan 

Jumantono, Kabupaten Karanganyar maka menggunakan analisis deskripsi dan 

analisis kuantitatif. Teknis analisis data meliputi :  
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1. Analisis secara deskriptif, digunakan untuk menggambarkan saluran 

pemasaran, lembaga yang terlibat, dan faktor pendukung dalam pemasaran jahe 

emprit. 

2. Analisis secara kuantitatif dengan tabulasi yang terdiri dari  

a. Analisis kelayakan usahatani jahe emprit : 

𝑇𝑅 = 𝑄 × 𝑃  

Keterangan :  

TR (Total Revenue) = total penerimaan petani jahe emprit (Rp/Ha/Musim tanam). 

Q = jumlah jahe yang dihasilkan (Kg/Ha). 

P = harga jual jahe emprit (Rp/Kg).  

 

𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶  

    = (𝑄 × 𝑃) − 𝑇𝐸𝐶 + 𝑇𝐼𝐶 

Keterangan :  

π = keuntungan petani dari usahatani jahe emprit(Rp/Ha/Musim taman),  

TR (Total Revenue) = total penerimaan petani jahe emprit (Rp/Ha/Musim taman) 

TC (Total Cost) = total biaya yang dikeluarkan petani jahe emprit.  

TEC (Total Explicit Cost) = biaya eksplisit dari usahatani jahe emprit 

(Rp/Ha/Musim tanam) 

TIC (Total Implicit Cost) = biaya implisit dari usahatani jahe emprit 

(Rp/Ha/Musim taman) 

 

𝑅
𝐶⁄  ratio = 

𝑇𝑅

𝑇𝐶
  

     = 
(𝑄×𝑃)

𝑇𝐸𝐶 +𝑇𝐼𝐶
 

 

Dengan kriteria :  

1. Jika nilai R/C ratio>1, maka usahatani tersebut layak untuk diusahakan 

(menguntungkan).  

2. Jika nilai R/C ratio < 1, maka usahatani tersebut tidak menguntungkan atau 

tidak layak untuk diusahakan.  
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b. Analisis Efisiensi Pemasaran  

 Menurut Soekartawi (2002) dalam Widiarti (2010), Efisiensi pemasaran terdiri 

dari efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis dengan menggunakan rumus berikut: 

Efisiensi teknis 

𝐸𝑇 =  
𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛
 × 100%    

  

 Sedangkan efisiensi ekonomis Persentase marjin pemasaran petani dirumuskan 

sebagai berikut ; 

𝑀𝑃 =  
Pr − 𝑃𝑓 

𝑃𝑟
 × 100% 

       

Persentase bagian yang diterima petani (farmer’s share) dirumuskan sebagai 

berikut ; 

𝐹𝑠 = [1 −  
𝑀𝑃

𝑃𝑟 
 ] × 100% 

Keterangan :  

MP  = marjin pemasaran  

Pr  = harga jual ditingkat konsumen 

Pf  = harga jual ditingkat produsen  

Fs  = Farmer’s share (bagian yang diterima petani)  

Dengan kriteria :   

1. Saluran pemasaran efisien jika persentase efisiensi teknis terendah 

2. Saluran pemasaran efisien jika persentase marjin pemasaran terendah  

3. Saluran pemasaran efisien jika persentase bagian yang diterima petani 

tertinggi. 

 

3. Analisis uji beda rata-rata menggunakan uji independent sampel t-test untuk 

mengetahui perbedaan yang nyata kelayakan usahatani jahe emprit antara petani 

klaster dan petani non klaster, serta mengetahui perbedaan efisiensi pemasaran 

jahe emprit petani klaster dengan petani non klaster. Hipotesis yang diajukan 

adalah H0: tidak terdapat perbedaan yang nyata (H0:µ1 ≤ µ2) dan Ha: terdapat 
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perbedaan yang nyata (H1:µ1>µ2). Jika nilai signifikansi t < 0,05, maka H0 ditolak. 

Sebelum uji t dilakukan, perlu adanya uji normalitas dan uji homogenitas.
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