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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1.  Kerangka Pemikiran 

 Gabah merupakan bahan pokok pangan apabila telah diolah dan 

dipisahkan antara sekam, dedak dan daging gabah hingga merubah fisik menjadi 

beras yang kemudian dikonsumsi oleh seluruh insan dunia, terkhusus masyarakat 

Indonesia yang konsumsi pangan pokok utama adalah beras. Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, tentang Ketahanan 

Pangan dan Gizi  dalam Bab 1,  Pasal 1, Ayat 12 dan 15 yaitu “Distribusi pangan 

adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan 

pangan secara merata setiap guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat”, serta 

“Pangan pokok tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi 

oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya 

terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkannya gejolak 

sosial di masyarakat”. Peraturan yang ditetapkan di atas merupakan permasalahan 

fluktuatifnya harga beras dibidang pemasaran akan berpengaruh terhadap 

konsumsi masyarakat. Salah satu faktor tersebut adalah ketimpangan harga pasar 

pada tingkat petani dan penggiling terhadap harga gabah yaitu Gabah Kering 

Panen (GKP).  

 Ketimpangan harga menunjukan bahwa adanya selisih harga yang 

diterima petani dengan yang dibayarkan oleh penggiling. Selisih harga terjadi 
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diakibatkan oleh adanya rantai pemasaran atau pola distribusi antara petani 

dengan penggiling.  

 Pemerintah telah berupaya dalam stabilisasi harga gabah di pasar agar 

petani dapat terlindungi kesejahteraannya dari ancaman tekanan harga penyalur 

dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau harga dasar (Floor 

Price). Harga pembelian pemerintah yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya 

menguntungkan bagi petani dalam menstabilkan harga pasar disebabkan HPP 

belum dapat menutupi beban biaya okok produksi padi yang dikeluarkan oleh 

petani. Penerimaan harga jual GKP per kilogram juga lebih besar dari HPP yang 

telah ditetapkan pemerintah sehingga petani lebih memilih tidak menjual 

gabahnya ke pemerintah. Permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas maka 

diperlukannya survey rantai penyaluran gabah sehingga dapat efisien, meninjau 

margin pemasaran gabah dan bagaimana perbedaan harga dasar yang ditetapkan 

pemerintah dengan beban biaya pokok produksi padi yang menjadi faktor 

keuntungan dan menguntungkan bagi petani. Gambaran kerangka pemikiran dapat 

dilihat pada Ilustrasi 2.  

 
 

 

 

   
 

 

 

    

Ilustrasi 2. Kerangka Pemikiran 

 

Usaha Budidaya Tanaman Padi 

Biaya Pokok Produksi Padi  Harga Jual Gabah 

Pola Distribusi dan Margin Pemasaran Gabah 
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3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Januari – 23 Februari 

2017. Penelitian dilakukan di tiga Kecamatan yang yaitu Kecamatan Rawamerta, 

Kecamatan Karawang Barat dan Kecamatan Majalaya. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode survei. Surjaweni (2014) 

mengungkapkan bahwa metode survei yaitu penelitian dengan pengumpulan data 

secara primer maupun sekunder dengan sistematis dari populasi menjadi sampel. 

Penentuan metode survei dilakukan dengan menimbang: 

 1).  Penelitian berhubungan dengan sampel yang berjumlah besar. 

 2).  Dapat menghasilkan deversivikasi data dari setiap responden. 

 3). Data yang diperoleh dari sampel dapat di generalisasikan pada 

populasi. 

 Jenis survei yang dilakukan terhadap sampel dengan menggunakan 

Cross- Sectional Survei (Survei sekali waktu). 

 

3.4. Metode Penentuan Lokasi 

 Lokasi penelitian ditentukan secara Purvosive berdasarkan: 

1).   Kabupaten Karawang merupakan sentra padi dengan produktifitas tertinggi di 

Kabupaten Karawang (Badan Pusat Statistik Karawang, 2016). 

2).  Kabupaten Karawang memiliki luasan wilayah yang didominasi oleh lahan 

sawah (Badan Pusat Statistik Karawang, 2016). 
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3)  Tiga Kecamatan yaitu Rawamerta, Karawang Barat dan Majalaya ditentukan 

berdasarkan kesesuaian judul penelitian yaitu “Pola Distribusi dan Margin 

Pemasaran Gabah di Kabupaten Karawang” dengan waktu panen. Waktu 

panen dilihat berdasarkan jadwal masa tanam, jadwal masa panen dan jadwal 

pembagian perairan irigasi yang dilampirkan pada Lampiran 15.   

 

3.5. Metode Penentuan Responden 

Jumlah sample ditentukan menggunakan  Snowball sampling dan 

Karakteristik responden dengan menggunakan Purposive sampling. Chruchill 

(2005) mengungkapkan Snowball sampling  yaitu suatu sampel judgement yang 

bergantung pada pengetahuan, sikap dan keterampilan peneliti dalam menentukan 

titik awal responden dengan karakteristik yang telah dikehendaki, responden 

pertama akan merujukan responden lainnya dengan karakteristik yang diinginkan 

oleh peneliti. Sampel dalam penelitian “Pola Distribusi dan Margin Pemasaran 

Gabah di Kabupaten Karawang terdiri dari 57 responden petani, 14 responden 

tengkulak dan 11 Responden penggiling. Jumlah dan persentase sampel 

berdasarkan lokasi penelitian dapat di lihat di Tabel 2.  

 

  Tabel 2. Jumlah dan Persentase Sampel Berdasarkan Lokasi Penelitian 

No 
Lokasi 

Penelitian 

Sampel 

Petani Tengkulak Penggiling 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

  -Jiwa- --%-- -Jiwa- --%-- -Jiwa- --%-- 

1 Rawamerta 18   31,58   3 21,43   4 36,36 

2 Karawang Barat 22   38,62   7 50,00   1 9,09 

3 Majalaya 17   29,82   4 28,57   6 54,55 

Total 57 100,00 14 100,00 11 100,00 

 Sumber : Data Primer Terolah, 2017 
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3.6. Sumber dan Jenis Data 

 Sumber dan jenis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu data 

primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang 

diperoleh dengan cara langsung yaitu melalui wawancara kepada responden dan 

berpedoman pada koesioner. Koesioner disusun dengan daftar pertanyaan yang 

diajukan kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah petani 

tanaman padi, tengkulak dan penggilingan gabah sebagai lembaga pemasaran 

yang berdomisili di Kabupaten Karawang. Lembaga tersebut menjadi subjek 

pelaku pola distribusi dan margin pemasaran yang mencakup pengkajian satu unit 

penelitian secara intensif. Kuesioner dalam penelitian ini terlampir dalam 

Lampiran 12 meliputi identitas umum, budidaya padi, biaya operasional, 

pemasaran, pola dan margin saluran pemasaran. Sumber data sekunder diperoleh 

dari berbagai instansi yang relevan dengan topik penelitian seperti badan pusat 

statistik, Bapedda, dan sumber lainnya. 

 

3.7. Analisis Data 

 Data yang terkumpul kemudian di tabulasi, di edit dan dianalisis secara 

statistik deskriptif dan inference. Data deskriptif menjelaskan mengenai gambaran 

umum usaha tani padi, biaya budidaya padi, HPP dan non pemerintah yang diuji 

dengan One Sample t-test dan Paired Sample t-test, Pola distribusi diambil 

berdasarkan lembaga keuangan yang terlibat dan margin pemasaran diambil 

berdasarkan perhitungan margin dari masing-masing lembaga keuangan yang 

terlibat. Analisis yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:  
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1). Hipotesis pertama, perbedaan antara biaya pokok produksi padi dengan Harga 

Pembelian Pemerintah dan non pemerintah diuji dengan analisis One Sample t-

test untuk Harga Pembelian Pemerintah dan Paired Sample t-test untuk harga 

pembelian non pemerintah 

  Analisis biaya budaya tanaman padi menurut Purwono dan Purnamawati 

(2011)  meliputi biaya penyusutan dan biaya produksi dimana biaya produksi 

diperoleh dari jumlah biaya sewa lahan, saprodi (bibit, pupuk dan pestisida), 

tenaga kerja dan panen dan pascapenen (perontokan, pengangkutan dan upah 

gabah). Biaya operasional budidaya merupakan Total Cost (TC) yang diperoleh 

dari jumlah Fix Cost (FC) dan Variabel Cost (VC). Persamaannya sebagai 

berikut: 

TC = FC + VC   ………………………..……   (2) 

Keterangan: TC   : Total biaya (Rp) 

    FC  : Biaya tetap (Rp) 

    VC  : Biaya variabel(Rp) 

 Biaya pokok produksi padi dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram 

sehingga total jumlah biaya produksi di bagi dengan hasil produksi. 

Persamaannya sebagai berikut: 

Biaya Pokok Produksi = TC / S    ………..…  (3) 

Keterangan : Biaya Pokok Produksi : Biaya Oprasional Per Kg (Rp/kg) 

    TC    : Total Biaya (Rp) 

    S    : Hasil Produksi (kg) 
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  Analisis one sample t - test digunakan untuk menguji signifikansi 

perbedaan suatu nilai rata-rata dengan nilai tertentu (test value = harga 

pembelian pemerintah). Alat yang digunakan dalam uji beda one sample t-test  

dan paired sampel t-test yaitu dengan SPSS. 

a) Perbedan harga gabah antara biaya pokok produksi padi dengan harga 

pembelian pemerintah di uji dengan one sample t-test. 

  Merumuskan hipotesis statistik  

  H0 : µ1 = Rp. 3.700 

 (Tidak terdapat perbedaan antara beban pokok produksi padi dengan harga 

pembelian pemerintah). 

  H1 : µ1  ≠ Rp. 3.700 

 (Terdapat perbedaan antara  beban biaya pokok produksi padi dengan dengan 

harga pembelian pemerintah). 

b) Perbedan harga gabah antara biaya pokok produksi padi dengan harga 

pembelian non pemerintah diuji dengan Paired sample t-test. 

  Merumuskan hipotesis statistik 

  H0 : µ1 = µ2 

 (Tidak terdapat perbedaan antara biaya pokok produksi padi dengan harga 

pembelian non pemerintah). 

  H1 : µ1 ≠ µ2 

 (Terdapat perbedaan antara biaya pokok produksi padi dengan harga pembelian 

non pemerintah) 

 Keterangan:µ1   = Biaya pokok produksi padi. 
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   µ2   = Harga pembelian non pemerintah  

   Rp. 3.700 = Harga pembelian pemerintah komoditas gabah.  

 H0 ditolak jika signifikasi kurang dari 5% (0,050). 

2.) Hipotesis kedua, pola distribusi diambil berdasarkan lembaga keuangan yang 

terlibat.  Diuji  dengan analisis deskriptif persen 

  Analisis deskriptif persen digunakan untuk mengkaji pola distribusi 

pemasaran di kabupaten karawang. Deskriptif persen diolah dengan cara 

frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen, seperti 

dikemukan Fauzy  (2011) adalah sebagai berikut: 

P = 
f

 
100     ............................................   (4) 

 Keterangan:P  : Nilai Persentase (%) 

   F  : Frekuensi (Jiwa) 

   N : Jumlah responden (Jiwa) 

   Persentase dari tiap-tiap kategori : 

a. 
 umlah responden dengan katagori pola distribusi panjang

 umlah seluruh responden
   100    

b. 
 umlah responden dengan katagori pola distribusi pendek 

 umlah seluruh responden
   100   

  Persentase yang banyak menunjukan pola yang sering di ambil petani 

dalam saluran pemasaran gabah di Kabupaten Karawang. 

 

3) Hipotesis ketiga, analisis margin pemasaran yang dihitung sebagai berikut. 

  Fanini (2012) mengungkapkan bahwa perhitungan margin pemasaran 

digunakan rumus: 
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Mm = Pr – Pf   ……………………………    (5) 

 

 Keterangan:  

 Mm  = Margin pemasaran (Rp) 

 Pr  = Harga di tingkat penggiling (Rp) 

 Pf = harga di tingkat petani (Rp) 

 Adanya margin menunjukan adanya selisih harga dari petani hingga 

penggilingan.Hasil perhitungan margin kemudian diuji beda one sample t-test  

dengan SPSS. 

  Merumuskan hipotesis statistik 

  H0 : µ1 = 0 

 (Tidak terdapat perbedaan antara margin pola pendek dengan margin pola 

panjang). 

  H1 : µ1  ≠ Rp. 3.700 

 (Terdapat perbedaan antara margin pola pendek dengan margin pola panjang). 

 Keterangan: µ1   = Margin pola panjang 

0 = Margin pola pendek 

 Seluruh perhitungan untuk analisis data dengan menggunakan Mr. Excel 

2010 dan SPSS 22. 

 

3.8. Batasan Istilah dan Konsep Pengukuran 

 Pengertian dan batasan masalah yang dilakukan pada pengelitian ini yaitu 

sebagai berikut:  
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1. Gabah terdiri dari dua  jenis yaitu Gabah kering panen (GKP) yang 

memiliki kadar air 20 – 27% dan  gabah kering giling (GKG) yang  

memiliki kadar air 14%. (Purwono dan Purnamawati, 2011). Gabah dalam 

penelitian ini menggunakan gabah kering panen (GKP). 

2. Harga dasar (floor price) gabah ditetapkan melalui Instruksi Presiden 

Republik Indonesia tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah 

(HPP) (Badan Katahanan Pangan Pertanian, 2015). Nilai HPP berdasarkan 

INPRES 2015 yaitu Rp.3.700. 

3. Beban operasi atau biaya operasional produksi adalah beban atau biaya 

yang harus dikeluarkan dalam memproduksi sebuah barang atau jasa dan 

akan mempengaruhi  berjalannya aktivitas. Beban biaya terbesar 

umumnya terdapat pada upah, utilitas, dan perlengkapan                         

(Horrison et al., 2013). Biaya operasional digunakan dalam perhitungan 

rata-rata per musim tanam per ha dengan satuan rupiah per kilogram. 

4. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak akan berubah apabila jumlah hasil 

produksi meningkat atau menurun (Blocher, 2011). Satuan biaya tetap 

yaitu rupiah.  

5. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan para petani apabila jumlah 

produksi ditingkatkan atau diturunkan akan merubah nilai jumlahnya 

sehingga jumlah produksi mempengaruhi beban biaya yang akan 

diperoleh. Semakin banyak produksi maka semakin besar beban yang akan 

diperoleh (Casse dan Fair, 2006). Biaya variabel menggunakan satuan 

rupiah per musim per ha. 
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6. Petani padi merupakan seorang produsen yang mempu menghasilkan 

sebuah barang berupa padi. 

7. Tengkulak yang berperan sebagai agen penyalur gabah dengan memiliki 

fungsi dalam transaksi pembelian, pengemasan, penyimpanan dan 

pengalokasian gabah kemudian menyalurkan gabahnya ke tengkulak lain 

baik di dalam maupun luar daerah, penggiling dan penggiling luar daerah.  

8. Penggiling memiliki peran sebagai agen jasa yang menediakan pelayanan 

dalam pengolahan gabah menjadi beras. Fungsi penggiling yaitu transaksi 

pembelian gabah, pengemasan, penyaluran, penyimpanan penggilingan 

dan pendistribusian gabah dan atau beras. 

9. Distribusi pemasaran atau saluran pemasaran yaitu sekelompok organisasi 

yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau 

jasa yang disediakan untuk memindahkan barang atau jasa dari produsen 

untuk dikonsumsi oleh konsumen (Kothler dan Kevin, 2010). Distribusi 

gabah kemudian akan membentuk sebuah pola yang kemudian diukur 

banyak yang mengambil pola tersebut dengan perhitungan persentase 

satuan persen. 

10. Margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayarkan penggiling dan 

harga yang diterima oleh petani. Margin Pemasaran terdiri dari biaya 

pemasaran dan keuntungan lembaga pemasaran (Hildayani et al., 2013). 

Margin pemasaran dalam penelitian ini menggunakan satuan dalam rupiah 

per kilogram. 


