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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Konsep Dasar dan Batasan Operasional 

 

Konsep dasar dan batasan operasional ini mencangkup pengertian yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan melakukan analisis yang 

berhubungan dengan tujuan penelitian. 

 

Kopi adalah komoditi pertanian yang di budidayakan melalui penanaman dan 

memiliki panjang hidup tahunan dengan umur mencapai 25 tahun. Kopi dalam 

penelitian ini adalah biji kopi hasil panen petani yang hendak dijual kepada 

tengkulak dan eksportir. 

 

Petani kopi adalah semua petani yang melakukan budidaya dari tanaman kopi dan 

mendapatkan output berupa hasil kopi sebagai sumber penerimaan. 

 

Luas kebun kopi adalah luas lahan yang ditanami dan digarap oleh petani kopi 

untuk budidaya kopi dan diukur dengan satuan luas (ha). Luas kebun kopi dalam 

penelitian ini dijadikan variabel X4. 

 

Produksi kopi adalah jumlah output atau produksi hasil panen kopi yang diukur 

dalam satuan kilogram (kg). 
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Produktivitas lahan kopi adalah total produksi seluruh tanaman kopi yang ditanam  

pada sebidang lahan dan disetarakan dengan produksi kopi diukur  dalam kg per 

ha pada satu tahun. 

 

Penerimaan total kopi adalah nilai hasil yang diterima oleh petani kopi yang 

dihitung dengan mengalikan jumlah produksi dengan harga jual kopi, diukur 

dalam satuan rupiah (Rp). Penerimaan total kopi dalam penelitian ini adalah hasil 

total penjualan kopi petani (Rp). 

 

Pola penggunaan hasil adalah susunan teratur dari suatu kejadian atau urutan 

kejadian penggunaan penerimaan kopi (Rp) oleh petani setelah menerima hasil 

penjualan baik dari tengkulak maupun eksportir.  pola penggunaan hasil dalam 

penelitian ini menunjukkan runtutan dari kejadian satu hingga kejadian 

selanjutnya. 

 

Tengkulak adalah seluruh pengumpul yang membeli kopi dari petani kopi atau 

pedagang besar maupun pengecer di bawahnya untuk dijual kembali. Tengkulak 

dalam penelitian ini adalah semua pengumpul dan pedagang yang berada di lokasi 

penelitian. 

 

Eksportir adalah seseorang atau perusahaan yang membeli kopi dari petani kopi 

dengan tujuan akan mengekspor biji kopi kering dan atau mengolah kopi yang 

telah dibeli. Eksportir dalam penelitian ini adalah semua eksportir yang  berada di 

lokasi penelitian. 

 

Manfaat adalah sesuatu yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh petani yang 

diperoleh saat melakukan penjualan kopi dan dapat memberikan nilai tersendiri 
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untuk petani kopi, dan dalam penelitian ini manfaat adalah manfaat ekonomi. 

Manfaat ekonomi adalah manfaat yang diukur dalam bentuk uang dapat berupa  

insentif/bonus, dan atau penghasilan lainnya berupa uang (Rp).   

 

Modal adalah sejumlah sumber biaya yang digunakan untuk menjalankan usaha 

guna mendukung kelancaran usaha tersebut, modal dapat berupa uang dan bukan 

uang. Modal uang diukur dengan rupiah (Rp) sedangkan modal bukan uang 

berupa segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam usaha tersebut seperti kendaraan, 

gudang, peralatan, dan lainnya yang diukur dengan satuan unit. 

 

Gudang kopi adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk menyimpan hasil 

produksi maupun hasil pembelian kopi dalam jumlah yang besar, tempat 

perlindungan kopi dari pengaruh luar seperti binatang dan cuaca, serta gudang 

merupakan sarana pendukung kegiatan produksi dan operasi usaha kopi sebelum 

kopi didistribusikan. Gudang dalam penelitian ini adalah tempat (unit) yang 

memiliki kapasitas diukur dengan luasan (m
2
). 

 

Faktor internal adalah faktor dari dalam diri petani yang mempengaruhi keputusan 

petani dalam menentukan alur penjualan kopi. Faktor internal yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah usia (X1), tingkat pendidikan (X2), pengalaman usahatani 

(X3), dan motif petani (D5) yang dimiliki petani dijadikan variabel karena diduga 

mempengaruhi keputusan petani dalam menentukan alur penjualan kopi. 

 

Usia atau umur responden adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan 

responden yang dihitung dari waktu kelahiran responden dan diukur dalam satuan 

tahun (th). Usia responden dalam penelitian ini dijadikan variabel X1. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
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Tingkat pendidikan responden adalah lama sekolah yang ditempuh oleh responden 

yang diukur dalam jenjang sekolah yang terakhir ditempuh.  Tingkat pendidikan 

responden dalam penelitian ini merupakan X2 yang diukur dengan tahun, jika SD 

= 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun; Sarjana (S1) = 16 tahun, dan 

seterusnya.   

 

Pengalaman usahatani responden adalah lama waktu petani berhubungan atau 

secara langsung membudidayakan dan berusahatani kopi.  Pengalaman usahatani 

kopi dalam penelitian ini dijadikan  X3 yang diukur dengan tahun, semakin lama 

pengalaman yang dimiliki petani artinya makin banyak ilmu usahatani kopi 

berdasarkan keadaan sesungguhnya yang dimiliki petani. 

 

Motif petani (D5) adalah dorongan dalam diri petani kopi yang timbul dikarenakan 

adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi terhadap penerimaan hasil 

penjualan kopi.  Dalam penelitian ini motif petani dijadikan variabel Dummy (D5) 

dengan kriteria jika petani tidak menginginkan hasil penjualan dengan cepat maka 

D=0 dan jika menginginkan hasil penjualan dengan cepat (berupa uang) maka 

D=1. 

 

Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi keputusan petani kopi yang 

berasal selain dari dalam diri petani yang mempengaruhi keputusan petani dalam 

menentukan alur penjualan kopi. Kata lainnya adalah faktor eksternal merupakan 

faktor dari luar diri petani dan yang dipakai dalam penelitian ini adalah luas kebun 

(X4), harga (X5), produksi (X6), jarak tempat tinggal (X7), cara pembayaran 

(D1&2), hubungan keluarga (D3), dan keragaan tengkulak/eskportir (D4) yang 
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dijadikan variabel karena diduga mempengaruhi keputusan petani dalam 

menentukan alur penjualan kopi. 

 

Harga (X5) di tingkat tengkulak/eksportir adalah harga kopi yang diterima petani 

pada waktu transaksi jual beli oleh tengkulak/eksportir, diukur dalam satuan 

rupiah per kilogram (Rp/kg).  

 

Produksi (X6) adalah jumlah output atau hasil panen kopi petani yang diukur 

dalam satuan kilogram (kg).  Produksi kopi dalam penelitian ini adalah satuan 

output kilogram (kg) yang didapatkan petani dalam satu tahun masa tanam (3-4 

kali petik kopi). 

 

Jarak tempat tinggal responden (X7) adalah panjang lintasan yang dihitung dari 

lokasi petani kopi tinggal dan atau melakukan aktifitas persiapan kopi jual hingga 

tempat penjualan kopi. Jarak tempat tinggal dalam penelitian ini diukur 

berdasarkan satuan jarak kilometer (km), perhitungannya diukur dari tempat 

tinggal hingga lokasi penjualan kepada tengkulak dan eksportir.  

 

Cara pembayaran (D1 dan  D2) adalah suatu cara yang dilakukan pada saat petani 

hendak menjual kopi kepada tengkulak dan atau eksportir. Cara pembayaran 

dalam penelitian ini digolongkan atas tiga kategori yaitu cara pembayaran secara 

tempo dengan pengertian petani tidak menerima hasil pembayaran pada saat itu 

juga dan secara tunai (cash) dengan pengertian petani menerima hasil penjualan 

saat itu juga serta pembayaran secara keduanya. Dalam penelitian ini cara 

pembayaran dijadikan variabel yang bersifat kualitatif dan dijadikan dua sehingga 
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menggunakan Dummy (D1&2) yang terdiri dari D2 dengan cash (1) dan lainnya (0) 

serta D3 dengan cash & tempo (1) dan lainnya (0). 

 

Hubungan keluarga (D3) adalah keterkaitan petani kopi dengan tengkulak dan 

eksportir secara psikologis yang dinyatakan dalam sebuah ikatan persaudaraan. 

Dalam penelitian ini hubungan kekeluargaan dikategorikan dalam bentuk 

kualitatif dan dijadikan variabel Dummy (D3) dengan kriteria jika tidak ada 

hubungan maka D=0 dan jika ada hubungan maka D=1. 

 

Keragaan pelaku pemasaran (D4) adalah tingkat kesiapan dan kematangan seorang 

pelaku pemasaran yang dalam penelitian ini adalah tengkulak dan eksportir dalam 

menjalankan kegiatan usaha sehari-hari yang didukung oleh sarana prasarana serta 

hal lainnya sehingga segala sesuatunya dapat berjalan lancar. Keragaan dalam 

penelitian ini dinilai melalui persepsi petani dengan pembagian dua kategori yaitu 

persepsi petani baik dan kurang baik terhadap keragaan usaha tengkulak dan 

eksportir. Dalam penelitian ini keragaan dijadikan variabel Dummy (D4) dengan 

kriteria jika keragaan tengkulak/eksportir kurang baik maka D=0 dan jika 

keragaan tengkulak/eksportir baik maka D=1. 

 

 

B. Lokasi Penelitian, Responden, Dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.  

Lokasi dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa daerah 

tersebut merupakan daerah sentra produksi kopi di Kabupaten Tanggamus.  Hasil 

survei menjelaskan bahwa Kecamatan Pulau Panggung memiliki jumlah desa 

sebanyak 20 desa, dengan banyak kelompok tani aktif berjumlah 103 kelompok 
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tani. Desa Gunung Megang dan Tekad merupakan 2 (dua) desa dengan jumlah 

populasi petani kopi terbanyak di Kecamatan Pulau Panggung, sehingga dipilih 

dua desa tersebut sebagai lokasi penelitian (BP3K Kecamatan Pulau Panggung, 

2013). 

 

Sifat petani kopi sebagai populasi dalam penelitian ini bersifat homogen dalam hal 

: (1) semua petani menggunakan teknik budidaya yang sama, (2) semua petani 

bermaksud menjual produknya, (3) semua petani sama-sama menjual produknya 

kepada tengkulak dan eksportir, dan (4) semua petani mencari keuntungan dalam 

menjual produknya.  Responden dalam penelitian ini adalah semua petani yang 

mengusahakan usahatani kopi berdasarkan hasil sampling. Responden terpilih 

dihitung berdasarkan keikutsertaannya dalam kelompok tani (secara purposive) 

dengan anggapan petani yang tergabung dalam kelompok tani adalah kelompok 

tani yang dibina oleh eksportir dan memiliki tujuan penjualan kepada eksportir 

dan tengkulak. 

 

Pada Tabel 21 (terlampir) dapat terlihat bahwa jumlah populasi petani kopi di 

Desa Gunung Megang sebanyak 228 petani dan di Desa Tekad berjumlah 183 

petani.  Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling 

(Sugiarto, 2003)  yaitu : 

n    =       NZ
2
S

2
        

        Nδ
2
 + Z

2
S

2
   

 

 

Keterangan:    n =  jumlah sampel 

             N =  jumlah populasi  

  S
2
 =  variasi sampel (5% = 0,05) 

  Z =  tingkat kepercayaan (95% = 0,95) 
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     δ     =  Derajat penyimpangan (5% = 0,05) 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut, maka jumlah 

sampel adalah : 

n    =           (411)(1,96)
2
(0,05)             

                         (411)(0,05)
2
 + (1,96)

2
(0,05) 

        =    78,94 

                           1,22 

                   =    64,70 =  65 responden 

 

Setelah perhitungan didapatkan jumlah sampel sebanyak 65 responden petani 

kopi, kemudian ditentukan alokasi proporsi sampel menggunakan Jumlah masing-

masing sampel kelompok tani pada tiap desa ditentukan dengan menggunakan 

rumus Propotional Random Sampling  (Sugiarto, 2003) sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan: ni = jumlah sampel menurut stratum 

n = jumlah sampel seluruhnya 

Ni = jumlah populasi menurut stratum 

N = jumlah populasi seluruhnya 

 

sehingga diperoleh sampel di Desa Gunung Megang : 

 

naGunungMegang =  228  x 65 

                    411 

      =  36,05≈ 36 responden 

dan di Desa Way Ilahan : 

 

   naTekad  =   183  x 65 

          411   

     =  28,94 ≈ 29 responden 

Berdasarkan rumus di atas, setelah dilakukan perhitungan maka sampel yang 

diambil dari Desa Gunung Megang berjumlah 36 responden petani kopi (na) dan 
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sampel yang diambil pada Desa Tekad berjumlah 29 responden petani kopi (nb). 

Selanjutnya, untuk Desa Gunung Megang dipilih kelompok tani Kurnia jaya dan 

Langgeng Jaya dengan jumlah masing-masing sampel 20 petani dan 16 petani (n1 

dan n2).  Sedangkan, untuk Desa Tekad dipilih kelompok tani Alam Lestari dan 

Karya Bakti dengan jumlah masing-masing sampel 16 petani dan 13 petani (n3 dan 

n4).  Penentuan jumah responden ditentukan dengan rumus alokasi proporsional. 

Sampel tengkulak dan eksportir tidak diambil berdasarkan rumus, karena 

jumlahnya yang sedikit serta keragaan usaha kopi yang dijalankan dapat diketahui 

melalui observasi lapangan dengan mengajukan pertanyaan kuesioner kepada 

tengkulak dan eksportir yang paling dominan. 

 

C. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data 

 

Metode dalam penilitian ini adalah metode survei dan data yang digunakan dalam 

penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis, antara lain: 

1. Data primer, merupakan data yang didapat secara langsung atau  diperoleh 

melalui wawancara langsung dengan petani kopi, dan 

2. Data sekunder, merupakan data yang didapat secara tidak langsung atau di 

peroleh melalui pihak perantara baik lembaga maupun pustaka, seperti data 

yang diperoleh dari instansi terkait (BPS Tanggamus, BP3K Kecamatan Pulau 

Panggung, kantor Kecamatan Pulau Panggung), Laporan Sensus Pertanian 

Tanggamus, serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data primer adalah dengan membuat 

kuesioner (daftar pertanyaan) sekaligus melakukan wawancara atau pengamatan 

langsung di lapangan. Pengambilan data dengan kuisioner tersebut bertujuan agar 

pertanyaan yang diajukan terstruktur dan data yang diperoleh lengkap.   
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D. Metode Analisis Data  

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif (kualitatif) dan kuantitatif.  Analisis tersebut digunakan untuk 

menjawab ke empat tujuan yang telah ditentukan dalam penelitian ini.  Metode 

deskriptif (kualitatif) digunakan untuk mengkaji tujuan pertama mengenai 

keragaan usaha menurut persepsi petani dan tujuan kedua mengenai alokasi dan 

pola menggunakan analisis deskripstif berupa uraian. Sedangkan metode 

kuantitatif digunakan untuk menghitung tujuan ke tiga dan ke empat. 

1. Metode Analisis Data Tujuan Pertama dan Ke-dua 

Untuk menjawab tujuan pertama dan kedua yaitu keragaan usaha tengkulak dan 

eksportir serta alokasi dan pola yang terjadi oleh petani di Kecamatan Pulau 

Panggung Kabupaten Tanggamus, digunakan persepsi petani terhadap tengkulak 

dan eksportir yang akan mencerminkan sikap petani terhadap keduanya diukur 

menggunakan skor. Persepsi tersebut akan berpengaruh pada kesediaan petani 

dalam mengalokasikan kopinya serta gambaran mengenai pola penggunaan 

diuraikan secara deskripstif.  Dalam hal ini penelitian deskriptif adalah akumulasi 

data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau 

menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau 

mendapatkan makna dan implikasinya (Suryabrata, 2004).   

 

a. Persepsi Petani  

Alokasi kopi yang diberikan petani kepada tengkulak dan eksportir dapat 

diketahui melalui persepsi petani terhadap keduanya. Makin baik persepsi petani 

terhadap tengkulak dan eksportir maka akan makin bertambah rasa kepercayaan 

petani untuk mengalokasikan kopinya.  Pengukuran persepsi petani menggunakan 
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skala likert dengan penggunaan skor antara 1 sampai 5 dengan penilaian sebagai 

berikut: (1) untuk jawaban sangat rendah dengan skor 1; (2) untuk jawaban rendah 

dengan skor 2; (3) untuk jawaban cukup dengan skor 3; (4) untuk jawaban tinggi 

dengan skor 4; (5) untuk jawaban sangat tinggi dengan skor 5.  Menurut Sugiyono 

(2006) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang secara rinci dapat 

dilihat dari seperangkat indikator yang disajikan pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Indikator berdasarkan persepsi petani terhadap pilihan alur penjualan 

kopi (tengkulak atau eksportir) 

 

No Indikator Persepsi Petani Minimum Maximum 

1 Kemudahan dalam proses pembayaran  2 10 

2 Waktu Pembayaran lebih cepat atau dana cepat 

cair (tidak tempo) 

2 10 

3 Penyaluran produksi kopi lebih mudah (tidak 

perlu memisahkan berdasarkan grade) 

1 5 

4 Penjualan kopi dapat dilakukan dalam jumlah 

kecil apabila petani mengalami penurunan 

produksi  

1 5 

5 Kemudahan dalam mendapatkan pinjaman modal 1 5 

6 Kemudahan dalam menghantarkan hasil kopi 

tanpa   mengeluarkan biaya tambahan 

transportasi  

1 5 

 

7 Mendapatkan pembinaan khususnya yang 

berkaitan dengan kopi 

1 5 

8 Kesesuaian harga jual kopi 

(yang diharapkan petani) 

1 5 

9 Kelancaran akses pemasaran  

(dalam jangka panjang) 

1 5 

 TOTAL 11 55 

*Keterangan:  Minimum = jumlah pertanyaan dikalikan skor terendah 

 Maximum = jumlah pertanyaan dikalikan skor tertinggi 

 

Selanjutnya indikator tersebut akan ditanyakan kepada petani kopi melalui 

serangkaian pertanyaan, dan hasilnya akan mencerminkan keberpihakan petani 

kepada tengkulak dan eksportir.  Jumlah pertanyaan sebanyak 11 item dari empat 

indikator yang telah ditentukan maka skor maksimum adalah 55 dan skor 
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minimum adalah 11.  Jumlah kategori yang digunakan pada penelitian ini 

sebanyak dua kategori, yaitu kurang baik dan baik yang dibagi berdasarkan 

pertimbangan untuk memudahkan pengklasifikasian.  Merujuk dari teori 

Suparman (1990) dalam Lesmana (2011), interval kelas dapat ditentukan sebagai 

berikut: 

 

Interval (I) =  

                                     

Keterangan: Range (R) = skor tertinggi - skor terendah 

Kategori (K) = dua adalah jumlah kelas 

 

Hasil perhitungan tersebut akan digunakan untuk melihat penilaian petani 

terhadap keragaan usaha (X10) pada tengkulak maupun eksportir dan dari hasil 

tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan petani menjual kopi berdasarkan 

persepsi keragaan usaha dengan dua kategori sebagai berikut: 

1) Interval nilai 11-33, persepsi petani kurang baik 

2) Interval nilai 34-55, persepsi petani baik 

 

Setelah alokasi kopi pada masing-masing pelaku pemasaran yaitu tengkulak dan 

eksportir, maka petani menerima pembayaran yang disebut hasil penjualan kopi.  

Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

yang bermacam-macam dan selanjutnya akan diuraikan.  Penggunaan untuk 

kebutuhan tersebut dapat disebut sebagai pola penggunaan hasil penjualan kopi 

petani. 
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b. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Instrument yang valid adalah instrument yang dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Sugiyono,2004).  Instrument  yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner.  Menurut Sugiyono dalam Maskyur (2007), uji 

validitas dilakukan dengan mengkorelasikan jumlah skor tiap butir dengan skor 

total.  Bila r hitung lebih besar dari r tabel maka butir tersebut dinyatakan valid, 

artinya instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur.  Untuk mengukur validitas data, digunakan uji korelasi Pearson Product 

Moment (Widiyanto (2010:34-37) dengan rumus sebagai berikut : 

rxy  =                   
N

 ΣXY - ΣXΣY 

    √
 N

ΣX
2
 (ΣY)

2
. √

 N
Σ(X 

2
) (ΣY

2
) 

 

Keterangan : rxy : Koefisien korelasi 

x : Skor item 

y  : Skor total 

n  : Banyaknya subjek 

 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah:  

a. Jika nilai r hitung > r tabel, maka item pertanyaan dalam kuesioner berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (artinya item kuesioner dinyatakan valid). 

b. Jika nilai r hitung < r tabel, maka item pertanyaan dalam kuesioner tidak 

berkorelasi signifikan terhadap skor total (artinya item kuesioner dinyatakan tidak 

valid). 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kemampuan suatu hasil pengukuran 

relatif konsisten apabila pengukuranya diulangi dua kali atau lebih (Sugiyono, 

2004).  Reliabilitas berekosentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya.  

Dengan kata lain reliabilitas menunjukan seberapa besar pengukuran dapat 

memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali 

terhadap subyek yang sama.  Pengujian keandalan alat ukur dalam penelitian ini 

menggunaakan reliabilitas metode alpha (α) yang digunakan adalah metode 

Cronbach yakni: 

r11 =      k            1 -  Σa
b

2
 

k – 1        
a

1
2
 

 

Keterangan: r11  = Reliabilitas instrumen 

  k     = Jumlah item pertanyaan dalam kuesioner 

  Σ
a
b

2 
= Jumlah varian butir 

  
a
1

2 
= Jumlah total 

 

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menguji statistik Cronbach 

Alpha.  Suatu variabel dikatakan reliabel apabila variabel tersebu memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0,60.  Indikator pengukuran reliabilitas.yang membagi 

tingkatan reliabilitas dengan kriteria jika alpha atau r hitung: 

1. 0,8 - 1,0 = Reliabilitas baik 

2. 0,6 - 0,799 = Reliabilitas diterima 

3. kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik. 
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2. Metode Analisis Data Tujuan Ke-tiga dan Ke-empat 

Untuk menjawab tujuan ketiga yaitu berapa manfaat ekonomi yang diperoleh 

petani kopi saat menjual hasil kopinya kepada tengkulak dan eksportir serta tujuan 

ke-empat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan petani kopi memutuskan 

menjual hasil kopinya kepada tengkulak dan eksportir di Kecamatan Pulau 

Panggung Kabupaten Tanggamus digunakan alat analisis kuantitatif deskriptif. 

 

a. Metode Willingnes To Pay (WTP) 

Bermacam-macam teknik yang dapat digunakan untuk mengkuantifikasi konsep 

nilai. Namun konsep dasar dalam penilaian ekonomi yang mendasari semua 

teknik adalah kesediaan untuk membayar dari individu untuk jasa-jasa lingkungan 

atau sumberdaya (Munasinghe, 1993). Nilai ekonomi total atau total economic 

value (TEV) diperoleh dari penjumlahan nilai atas dasar penggunaan dan nilai atas 

dasar penggunaan tidak langsung (Pearce, 1994). 

Nilai penggunaan atau Use Values secara umum dapat dihitung secara kuantitatif 

(sudah diperhitungkan) dalam nilai mata uang, sedangkan nilai intrinsik atau Non 

Use Value biasanya tidak diperhitungkan.  Sebenarnya nilai intrinsik dapat 

dirupiahkan dengan metode yang tepat. Metode yang sering digunakan dalam 

menghitung nilai Willingness to Pay (WTP) yaitu Contingent Valuation Method 

(CVM) dengan melakukan survei (kuesioner) kepada responden. Dalam Fauzi 

Ahmad (2009) ada beberapa macam teknik dalam CVM, yaitu: 

1. Permainan lelang (bidding games), yaitu responden diberi pertanyaan secara 

berulang-ulang tentang apakah mereka ingin membayar sejumlah tertentu.  

Nilai tersebut kemudian bisa dinaikkan atau diturunkan tergantung respons 



47 

 

atas pertanyaan sebelumnya.  Pertanyaan dihentikan sampai nilai yang tetap 

diperoleh. 

2. Pertanyaan terbuka, yaitu responden diberikan kebebasan untuk menyatakan 

nilai moneter (rupiah yang ingin dibayar) untuk suatu proyek perbaikan 

lingkungan. 

3. Payment Card, yaitu  nilai lelang dengan teknik ini diperoleh dengan cara 

menanyakan apakah responden mau membayar pada kisaran nilai tertentu 

dari nilai yang sudah ditentukan sebelumnya, nilai ini ditunjukkan kepada 

responden melalui kartu. 

4. Model referendum atau discrete choice (dichotomous choice).  Responden 

diberi suatu nilai rupiah, kemudian diberi pertanyaan setuju atau tidak. 

 

WTP dapat diduga dari jawaban responden mengenai kesediaan membayar 

manfaat yang didapat jika melakukan penjualan dengan tengkulak dan eksportir 

dan akan didapatkan  nilai rata-rata dari  penjumlahan keseluruhan nilai WTP 

dibagi jumlah responden.  Dalam penelitian ini WTP dinilai sebagai nilai manfaat 

yang dirupiahkan menurut petani jika melakukan penjualan kepada tengkulak 

ataupun eksportir berdasarkan  rupiah yang menurut petani.  Kesesuaian tersebut 

dapat dilihat berdasarkan pendugaan-pendugaan lapangan yang akan diketahui 

melalui pertanyaan kuesioner (survey).  Hasil jawaban WTP petani kopi akan 

dijumlahkan dan dianggap sebagai manfaat yang didapat petani kopi.  Merujuk 

pada rumus fini, endang, dan erni (2013), berikut adalah langkah yang digunakan 

dalam menghitung WTP: 
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a. Memperkirakan Nilai Rata-rata WTP 

Nilai rata-rata yang akan dikeluarkan oleh responden yang bersedia membayar 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini : 

 

 Keterangan : EWTP = Rata-rata nilai WTP petani 

Wi = besar WTP yang bersedia dibayarkan 

i = responden yang bersedia membayar 

 n = jumlah responden 

 

b. Menjumlahkan Data 

Setelah menduga nilai rata-rata WTP maka selanjutnya diduga nilai total WTP 

dari responden dengan menggunakan rumus : 

 

Dimana : Σ TWTP = Total WTP 

WTPi = WTP individu sampel ke-i 

ni = Jumlah sampel ke-i yang bersedia membayar sebesar WTP 

N = Jumlah sampel 

P = Jumlah populasi per 3 tahun terakhir 

 i = Responden ke-i yang bersedia membayar (i = 1,2,…, n) 

 

Berdasarkan perhitungan nilai WTP, jika nilai didapatkan lebih besar dari 0 (nol) 

maka semakin layak pilihan penjualan petani tersebut.  Nilai WTP tersebut 
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mencerminkan manfaat yang sebenarnya tidak diperhitungkan tetapi 

diperhitungkan dalam penelitian ini.  Manfaat tersebut secara tidak langsung 

menambah penerimaan petani namun bersifat intangible (tidak terlihat).   

Penerimaan tersebut akan digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari petani kopi.  Merujuk pada teori Seokartawi (1998) bahwa penerimaan petani 

kopi didapatkan dari hasil produksi (kg) dikalikan dengan harga produksi tersebut.  

 

TR = x.Px 

 

Dimana:   TR = Penerimaan (rp) 

 x   = produksi kopi (kg) 

  Px  = harga kopi (rp/kg) 

 

Penggunaan penerimaan hasil kopi dalam kehidupan sehari-hari baik itu untuk 

pebutuhan konsumsi maupun investasi dilatarbelakangi oleh motif tertentu.  

Motif petani kopi untuk segera memiliki hasil penjualannya akan diuraikan 

berdasarkan pola penggunaan dalam kehidupan sehari-hari dan motif 

mempengaruhi keputusan petani memilih alur penjualan kepada tengkulak dan 

eksportir karena berperan dalam kecepatan (cash/tempo) petani menerima total 

penjualan (Rp).  Menurut Hamzah B. Uno (2008), istilah motivasi berasal dari 

kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri 

individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat.   

 

b. Analisis Multinomial Logit 

Winarno (2007) menyatakan untuk melakukan regresi dengan variabel dependen 

lebih dari dua (tidak hanya 0 dan 1) digunakan analisis regresi multinomial logit.  

Multinomial logit merupakan analisis yang digunakan untuk melihat 
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kemungkinan penggunaan peubah bebas dengan respon continue (numerikal atau 

rangking)  maupun categorical (nominal atau ordinal) untuk memperkirakan 

peluang terjadinya suatu hasil (Alamsyah. dkk, 2010).  

 

Dalam penelitian ini, metode multinomial logit digunakan karena variabel terikat 

(Y) bersifat polychotomous yaitu memiliki skala nominal atau ordinal dengan 

lebih dari dua kategori.  Variabel terikat dalam penelitian ini terdiri dari Y=1 

artinya petani menjual sebagian besar kopi kepada tengkulak, Y=2 artinya petani 

menjual 50 kepada tengkulak dan 50 kepada eksportir (50:50), Y=3 artinya petani 

menjual sebagian besar kopi kepada eksportir. 

  

Noorderhaven (1995) menyatakan variabel usia dan tingkat pendidikan 

merupakan faktor internal yang mempengaruhi petani dalam  mengambil 

keputusan serta merujuk pada thesis (anonim, 2010) dalam kajian terdahulu, 

hubungan kekeluargaan dengan tengkulak ataupun ekspotir mempengaruhi 

keputusan petani dalam menjual produk pertaniannya.  Sehingga hubungan 

kekeluargaan, usia dan tingkat pendidikan dijadikan variabel yang mempengaruhi 

keputusan petani kopi memililh alur penjualan.  Variabel lain yang diduga 

mempengaruhi keputusan petani memilih alur penjualan kepada tengkulak dan 

eksportir adalah harga, luas lahan, jarak tempat tinggal (Susanti, 2008), cara 

pembayaran, keragaan dan motif petani. 

 

Peluangnya dinotasikan {π1, π2, π3, …, πj} dengan Σj πj = 1.  Untuk n sampel, 

peluang multinomial bahwa n1 termasuk kategori 1, n2 termasuk kategori 2, n3 

termasuk kategori 3, n4 termasuk kategori 4…, hingga nj menjelaskan pada 

kategori j dengan Σj nj = n adalah (Agresti, 1990) : 
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P   n1, n2, …, nj  =      π1
n1

, π2
 n2

, …, πj
 nj

 

 

Sehingga model logit dinyatakan sebagai berikut : 

 
Li = ln      P(xi)       Zj = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +β5 D1 + ... +βn Dn + e 

  1 - P(xi) 

 

dengan: 

a) Fungsi logit penjualan sebagaian besar tengkulak terhadap penjualan 

sebagaian besar eksportir: 

Zj (x) = ln Pr(Y = 1|x) = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +β5 X5 + ... +βn Xn + e 

b) Fungsi logit penjualan 50 tengkulak dan 50 eksportir terhadap penjualan 

sebagaian besar eksportir: 

Zj (x) = ln Pr(Y = 2|x) = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +β5 X5 + ... +βn Xn + e 

 

dimana: 

Zj = peluang keadaan, yaitu keputusan petani dalam    

menentukan porsi penjualan yang terbagi menjadi: 

- nilai 1 artinya keputusan petani menjual sebagian 

besar kopi kepada tengkulak 

- nilai 2 artinya keputusan petani menjual 50 kepada 

tengkulak dan 50 kepada eksportir (50:50) 

- nilai 3 artinya keputusan petani menjual sebagian 

besar kopi kepada eksportir 

β0 = intercept (konstanta) 

β1, β2, β3, β4, β5, β6 = koefisien regresi masing-masing variabel 

X1 = Umur (th) 

n! 

  n1!, n2!, ..., nj!   
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X2 = Tingkat pendidikan (th) 

X3 =  Pengalaman usahatani (th) 

X4 =  Luas lahan (ha) 

X5 =  Harga (rp) 

X6 =  Produksi (kg) 

X7 =  Jarak tempat tinggal (km) 

D1 =  Cara pembayaran (D = 0, lainnya; D = 1, cash) 

D2 =  Cara pembayaran (D = 0, lainnya; D = 1, cash&tempo) 

D3 =  Hubungan keluarga (D = 0, tidak ada; D= 1, ada) 

D4  =  Keragaan usaha tengkulak/eksportir 

(D = 0, kurang baik;  D= 1, baik) 

D5 =  Motif petani 

(D = 0, tidak butuh dana cepat; D = 1, butuh dana cepat) 

E =  term of error 

 

Variabel cara pembayaran, hubungan keluarga, keragaan, dan motif petani 

digunakan sebagai Dummy karena bersifat kualitatif.  Khusus untuk variabel cara 

pembayaran dijadikan dua karena memiliki Dummy dengan tiga kategori yang 

mengacu pada rumus n-1 sehingga 3-1 = 2 kategori.   

1. Pengujian secara individu (parsial) 

Uji parsial digunakan untuk pengujian signifikansi secara individu yang 

menunjukkan apakah suatu variabel bebas signifikan atau layak untuk masuk 

model atau tidak.  Pengujian signifikansi secara parsial digunakan uji statistika 

Wald dengan hipotesis seperti di bawah ini. 

 

a. H0 : βj = 0 (koefisien βj tidak signifikan secara statistik) 

b. H1 : βj ≠ 0 ( koefisien βj signifikan secara statistik), j= 1, 2, 3, . . . p 
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Perhitungan statistik uji -Wald adalah sebagai berikut. 

 

   W   =      βj 

    SE (βj) 

 

 

Nilai βj merupakan penaksir parameter βj, sedangkan SE (βj ) merupakan penduga 

standart error dari βj.  Pengujiannya dilihat setalah dilakukan regresi dengan 

bantuan SPSS 16.  Jika W-hitung < Z α/2 maka terima Ho dan jika W-hitung > Z 

α/2 maka terima Hi (tingkat signifikasi (α = 5%). 

 

2. Pengujian secara serentak (simultan) 

Uji serentak digunakan untuk pengujian signifikansi variabel-variabel bebas 

secara bersama-sama atau untuk memeriksa fungsi koefisien β secara bersama-

sama, untuk mengujinya digunakan metode likelihood ratio (LR) yang setara 

dengan F hitung.  Pada tiga peubah respon berskala nominal denga tiga kategori, 

maka didapatkan fungsi likelihood untuk n pengamatan yang saling bebas adalah 

sebagai berikut (Lia, Eni, Solimun, 2008):   

 

L(β) = ln (Πn
i=1 [π0(xi)

y0i
 π1(xi)

y1i
 π2(xi)

y2i
] 

 

Misalkan Y1, Y2, Y3 . . .YT adalah variabel random yang saling bebas sebanyak T, 

yang masing-masing mempunyai fungsi distribusi probabilitas f (Yt ; β1, β2, β3 . . 

. ,βp), untuk t = 1, 2, 3, . . . ,T dengan himpunan yang terdiri dari semua parameter 

titik (β1, β2, β3 . .. ,βp), dinotasikan dengan β dan ω. Pengujian hipotesis uji 

serentak adalah sebagai berikut: 

a. H0 : β1 = β2 =β3 … = p = 0 

b. H1 : minimal ada satu yang tidak sama dengan nol, j =1, 2, 3, . . . , p. 
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Statistik Uji yang digunakan adalah sebagai berikut: 

G = - 2 Ln    L (ω) 

     L (β) 

 

 

Dimana: L (ω) = nilai maksimum likelihood tanpa variabel prediktor tertentu. 

   L (β) = nilai maksimum likelihood dengan variabel prediktor tertentu. 

    

Pengujiannya juga akan dilihat setalah dilakukan regresi dengan bantuan SPSS 

17.  Ho ditolak jika p-value ≤α (0,05) yang berarti ada salah satu atau lebih β yang 

berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Hal ini menunjukkan variabel x 

di dalam model secara serentak berpengaruh terhadap variabel y. 

 

3. Uji kesesuaian model 

Pengujian signifikansi dalam analisis regresi logistik dilihat berdasarkan evaluasi 

hasil regresi logistik yang terdiri dari penilaian seberapa R
2
 (goodness of fit) 

dalam model regresi yang digunakan untuk mengetahui kebaikan model. Selain 

kebaikan model, kesesuaian model perlu dilihat melalui statistik uji Chi-square, 

dengan nilai statistik Chi-square : 

  X
2 

 =   

 

Dengan ok adalah jumlah variabel respon pada grup ke-k, л adalah rata-rata 

taksiran probabilitas.  Statistik uji di atas untuk menguji hipotesis sebagai berikut. 

a. H0 diterima  = model sesuai (tidak ada perbedaan yang nyata antara hasil 

observasi dengan kemungkinan hasil prediksi model) 
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b. H1 ditolak  = model tidak sesuai (ada perbedaan yang nyata antara hasil 

observasi dengan kemungkinan hasil prediksi model) 

 

Pengambilan keputusan dalam kesesuaian model ini didasarkan pada Ho ditolak 

jika X
2
 hitung ≥ X 

2
 (db,α) dengan db=g-2 (Lia, 2013). 


