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ABSTRAK
ACEP YUSUP, 2021. Pengaruh Sistem Produksi Dan Strategi Pemasaran
Terhadap Keberhasilan Usahatani Kopi Arabika di Kecamayan Cililin . (Suatu
Kasus Pada Petani Kopi di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa
Barat ). Dibawah Bimbingan Euis Dasipah dan Karyana KS.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Sistem produksi dan
Strategi pemasaran dan pengaruhnya terhadap keberhasilan usahatani Kopi
Arabika . Satuan analisisnya adalah petani Petani Kopi di Kecamatan Cililin,
Kabupaten Bandung Barat. Teknik penetapan responden dilakukan secara sensus
terhadap 60 orang. Teknik analisis digunakan analisis jalur (path analyze).
Hasil penelitian diperoleh Keragaan system produksi pada kegiatan usahatani kopi
arabika di Kecamatan Cililin dicirikan pada tingkat penerapan teknologi budidaya
kopi arabika terdiri atas dimensi: persiapan lahan; Penanaman pohon pelindung;
penggunaan bahan tanaman; pembibitan ;
Pemupukan; Pemangkasan;
pengendalian HPT; Diversifikasi usaha; Panen dan penanganan pasca panen.
Diperoleh tingkat capaian 74,26 % kriteria baik. Keragaan strategi pemasaran kopi
arabika pada kegiatan usahatani kopi arabika di Kecamatan Cililin yang terdiri atas
dimensi: Partnership; Bekerjasama dengan Influencer; Melibatkan Karyawan;
Menjaga Pelanggan. Diperoleh tingkat capaiannya 70,57 % Kriteria baik.
Kinerja usahatani kopi arabika di Kecamatan Cililin yang terdiri atas dimensi:
produktivitas; tingkat keuntungan; keunggulan bersaing;dan perluasan pemasaran.
Diperoleh tingkat capaian 63,85 % kriteria cukup. Terdapat hubungan yang kuat
antara sistem produksi dan. strategi pemasaran pada usahatani kopi arabika di
Kecamatan Cililin, ditunjukkan oleh koefisien korelasi r = 0,455. Semakin baik
sistem produksi akan semakin baik strategi pemasaran pada usahatani kopi. Sistem
produksi dan strategi pemasaran berpengaruh positif terhadap Kinerja usahatani
kopi arabika di Kecamatan Cililin. Kontribusi Sistem Produksi diperoleh 26,21 %
dan kontribusi variabel Strategi Pemasaran 30,45 %.

Kata Kunci:

Sistem Produksi , Strategi Pemasaran, Keberhasilan
Kopi arabika.
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Usahatani

ABSTRAC

ACEP YUSUP, 2021.
The Effect of The Production System And Marketing
Strategic to the Success of Arabica Coffee Farming in Cililin Subsdistrict. (A Case
of Coffee Farmers in Cililin Subdistrict, Bandung Barat Regency, West Java).
Under Guidance by Euis Dasipah and Karyana KS.
This study aims to find out the relationship between the Production System And
Marketing Strategic to the Success of Arabica Coffee Farming in Cililin
Subsdistrict. The analysis unit is farmers Coffee Farmers in Cililin SubsDistrict,
Bandung Barat Regency. The technique of determining respondents was carried
out in a census of 60 units. Analysis techniques are used path analysis.
The results of the research obtained by the production system in arabica coffee
farming activities in Cililin Subdistrict are characterized at the level of application
of arabica coffee cultivation technology consisting of dimensions: land
preparation; Planting of protective trees; use of plant materials; nursery;
Fertilization; Pruning; HPT control; Diversification of business; Harvest and postharvest handling. Obtained a level of achievement of 74.26 % good criteria. The
vulnerability of arabica coffee marketing strategies in arabica coffee farming
activities in Cililin Subdistrict consisting of dimensions: Partnership; Working with
influencers; Engage employees; take care of customers. Obtained the achievement
rate of 70.57 % good criteria. Performance of arabica coffee farming in Cililin
Subdistrict consisting of dimensions: productivity; profit level; competitive
advantage; and expansion of marketing. Obtained a level of achievement of 63.85
% criteria is sufficient. There is a strong relationship between the production
system and. marketing strategy on arabica coffee farming in Cililin Subdistrict,
indicated by the correlation coefficient r = 0.455. The better the production system,
the better the marketing strategy on coffee farming.
Production system and
marketing strategy positively affect the performance of arabica coffee farming in
Cililin Subdistrict. Production System contribution obtained 26.21% and variable
contribution of Marketing Strategy 30.45%.
Keywords: Productio System, Marketing Strategic, Success of Farming Arabica
coffee.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Kopi (Coffea sp.) merupakan salah satu komoditas unggulan dalam sektor

perkebunan Indonesia. Kopi secara umum dibagi menjadi dua jenis yang dihasilkan
di Indonesia, yaitu kopi robusta dan kopi arabika. Kopi jenis arabika dapat tumbuh
dengan baik didaerah yang memiliki ketinggian diatas 1.000 – 2.100 meter di atas
permukaan laut, sedangkan kopi robusta dapat tumbuh di ketinggian yang lebih
rendah dari pada ketinggian penanaman kopi arabika, yaitu pada ketinggian 400800m di atas permukaan laut. Kopi di Indonesia memiliki luas areal perkebunan
yang mencapai 1,2 juta hektar. Dari luas areal tersebut, 96% merupakan lahan
perkebunan kopi rakyat dan sisanya 4% milik perkebunan swasta dan Pemerintah.
Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI, 2015) .
Total produksi kopi di Indonesia mulai dari tahun 2011 sebesar 638.646 ton
yang kedua terbesar ada pada tahun 2012, yaitu sebesar 691.163 ton lalu setelah
tahun 2012 tingkat produksi kopi mengalami penurunan. Penurunan produksi
tersebut didasarkan oleh faktor cuaca dimana sering terjadi hujan. Namun pada
tahun 2015 Indonesia Kembali mampu meningkatkan produktivitas kopinya
dengan total produksi yang mencapai 739.005 ton, jauh lebih besar daripada total
produksi kopi tahun 2012 (Kementerian Pertanian, 2015). Selain itu faktor
penurunan produksi dapat terjadi karena adanya pembaharuan pohon kopi,
penggunaan pupuk yang berlebihan pada tahun sebelumnya, kemarau panjang, atau
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kesalahan pada pemotongan cabang kopi, sedangkan penurunan luas lahan dapat
terjadi karena adanya alih fungsi lahan (Indreswari, 2015).
Peningkatan produktivitas dan mutu hasil kopi dapat dilakukan dengan cara
memperhatikan teknik budidaya tanaman kopi mulai dari penanaman hingga
perawatan. Kegiatan penanaman diawali dengan pemiliahan varietas yang sesuai
dengan kondisi lahan, serta penentuan jarak tanam kopi yang disesuaikan dengan
kemiringan tanah. Pemupukan dilakukan dengan memperhatikan waktu, dosis dan
jenis pupuk serta cara pengaplikasiannya. Selain itu, perlu adanya pemangkasan
agar tanaman kopi tetap rendah sehingga mudah dalam perawatan, pembentukan
cabang-cabang produktif, mempermudah masuknya cahaya, serta mempermudah
pengendalian hama dan penyakit (Prastowo, 2010) dalam Arifin (2019).
Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan eksportir kopi terbesar
di dunia, dimana tanaman kopi juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian
Indonesia. Secara umum terdapat dua jenis kopi yang ditanam pada perkebunan
kopi Indonesia yaitu Kopi Robusta dan Arabika. Kopi Robusta merupakan kopi
yang memiliki produksi lebih tinggi jika dibandingkan dengan kopi arabika. Hingga
saat ini, luas areal, produksi maupun produktivitas perkebunan kopi di Indonesia
baik dari jenis kopi robusta maupun kopi arabika masih dominan dikuasi oleh
perkebunan rakyat (PR) dengan luas areal kopi mencapai 95,37%. Areal produksi
kopi di Indonesia diperkirakan sekitar 1.3 juta hektar, yang tersebar di Sumatera
Utara, Jawa, dan Sulawesi. Kopi jenis robusta umumnya ditanam petani di
Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa Timur, sedangkan kopi jenis arabika
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umumnya ditanam petani di Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan
Flores (Martauli, 2018).
Wilayah subtropis dan tropis merupakan lokasi yang baik untuk budidaya
kopi. Oleh karena itu, negara-negara yang mendominasi produksi kopi dunia berada
di wilayah Amerika Selatan, Afrika, dan Asia Tenggara. Kopi adalah komoditi yang
diperdagangkan di bursa-bursa komoditi dan futures, yang paling penting di
London dan New York. Di bawah ini, terdapat tabel yang mengindikasikan lima
negara produsen kopi utama.
Tabel 1.1 Lima Negara Produsen Kopi Terbesar di Dunia - MT 2016-2017
1. Brasil
2. Vietnam
3. Kolombia
4. Indonesia
5. Etiopia
Catatan : dalam bungkus 60 kilogram
Sumber : Internasional Coffe Organization, 2017

55,000,000
25,500,000
14,500,000
11,491,000
6,600,000

Kopi hasil produksi Indonesia adalah komoditas yang telah diakui oleh
dunia. Biji kopi yang berkualitas, tingkat defect count yang rendah, dan cita rasa
yang tinggi membuat Indonesia masuk dalam negara penghasil kopi terbesar
keempat di dunia. Menurut data 2018 versi PBB pula, permintaan kopi Indonesia
di dalam negeri masih di bawah 2 kilogram per kapita. Ini angka yang rendah bila
dibandingkan sesama negara pengekspor kopi seperti Brasil, di atas 6 kilogram per
kapita. Namun, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS,
konsumsi kopi di Indonesia mulai meningkat 8,25 persen per kapita dari 2017 ke
2018. Bahkan konsumsi per kapita diprediksi stabil di kisaran 0,864 kilogram pada
2019-2020 dari 0,798 kilogram pada 2017.
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Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Perkebunan, pada tahun 2017
luas perkebunan kopi di Indonesia mencapai 1,23 juta hektar. Luasan ini berturutturut mengalami penurunan terhitung sejak tahun 2013 mencapai 1,24 juta hektare.
Sedangkan pada tahun 2018, total luas lahan kopi 1.259.136 hektare, di mana seluas
919.500 hektare adalah lahan kopi robusta. Produktivitas per hektar yang rendah
dibandingkan negara pengekspor kopi lainnya, yakni 1,1 ton/hektare untuk kopi
robusta dan 600-700 kg/hektare untuk produktivitas kopi arabica.
Provinsi Jawa Barat memiliki luas areal kopi mencapai 46.125 ha terdiri
dari 27.757 ha kopi arabika dan 18.368 ha kopi robusta, dengan produksi masingmasing 11.253 ton dan 9.616 ton. Luas dan produksi tanaman kopi di Provinsi Jawa
Barat dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3.
Tabel 1.2 Luas dan Produksi Tanaman Kopi Arabika di Provinsi Jawa Barat 2019
No.

Kabupaten/Kota

Luas Tanaman (Ha)
TR/
TBM
TM
Total
TTM

Produksi
Jumlah
Rata-rata
(Ton)
(Kg/Ha)

1

Bandung

4,272

8,157

262

12,691

6,700

821

2

Bandung Barat

1,222

1,331

28

2,581

825

620

3

Bogor

291

193

101

584

156

808

4

Ciamis

272

19

-

290

15

800

5

Cianjur

1,057

642

132

1,832

225

350

6

Garut

1,465

2,241

508

4,214

2,233

996

7

Kota Bandung

16

-

-

16

-

-

8

Kuningan

26

2

5

33

2

50

9

Majalengka

126

165

21

311

50

304

10

Subang

202

120

-

322

120

1,000

11

Sukabumi

329

773

154

1,255

186

241

12

Sumedang

1,377

1,017

392

2,786

643

633

13

Tasikmalaya

712

125

5

842

98

782

11,365

14,784

1,608

27,757

11,253

761

Jumlah

Sumber: Statistik Perkebunan Jawa Barat Tahun 2019
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Tabel 1.3 Luas dan Produksi Tanaman Kopi Robusta di Provinsi Jawa Barat 2019
No. Kabupaten/Kota
1

Bandung

2

Bandung Barat

3

Luas Tanaman (Ha)
TR/
TBM
TM
Total
TTM

Produksi
Jumlah
Rata-rata
(Ton)
(Kg/Ha)

-

150

-

150

126

840

99

333

67

499

165

495

Bekasi

3

1

3

6

0

56

4

Bogor

1,502

4,235

105

5,842

3,701

874

5

Ciamis

924

1,128

168

2,220

949

841

6

Cianjur

93

746

260

1,099

159

213

7

Garut

45

759

97

901

718

946

8

Indramayu

1

-

1

2

-

-

9

Karawang

110

265

5

380

218

823

10

Kota Banjar

8

8

9

25

6

782

11

Kota Tasikmalaya

8

8

4

21

5

555

12

Kuningan

462

1,045

200

1,707

850

813

13

Majalengka

141

403

216

761

180

447

14

Pangandaran

134

380

84

597

269

707

15

Purwakarta

45

286

56

386

189

662

16

Subang

167

677

47

891

425

628

17

Sumedang

73

446

388

907

255

572

18

Tasikmalaya

731

1,150

92

1,973

1,401

1,218

4,546

12,020

1,802

18,368

9,616

800

Jumlah

Sumber: Statistik Perkebunan Jawa Barat Tahun 2019
Luas kebun kopi di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 mencapai 3.080 ha
dengan produksi 990 ton. Komoditas kopi di Kecamatan Cililin berdasarkan data
dari BP3K Kecamatan Cililin dalam Programa Kecamatan Cililin tahun 2020
merupakan komoditas yang dominan pada subsektor perkebunan dengan luas areal
kebun kopi mencapai 375 ha dengan produksi 203, 630 ton, dan produktivitas 543
kg/ha.
Kopi arabika merupakan jenis kopi yang banyak ditanam oleh petani di
Kecamatan Cililin dengan luas tanam 305 ha dibanding dengan jenis kopi robusta
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dengan luas tanam 75 Ha. Meskipun tanaman kopi merupakan komoditi dominan
pada subsektor tanaman perkebunan di Kecamatan Cililin, akan tetapi belum
menjadi komoditi unggulan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui sistem
produksi, strategi pemasaran serta pengaruhnya terhadap Kinerja Usahatani Kopi
Arabika di Kecamatan Cililin.

1.2

Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi
Kecamatan Cililin

merupakan salah satu kecamatan yang berada di

Kabupaten Bandung Barat yang memiliki komoditi dominan pada sub sektor
perkebunan berupa tanaman kopi arabika sebagai mata pencaharian petani. Namun
demikian, kopi arabika belum bisa dijadikan komoditi andalan oleh para petani kopi
yang ada di Kecamatan Cililin. Terbukti dengan Kurang/tidak dikenalnya kopi
arabika dari Kecamatan Cililin, padahal dilihat dari produksinya per musim Tidak
sesuai besar.
Permasalahaan yang dihadapi dalam pengembangan kopi antara lain adalah
karena tanaman ini 96% diusahakan oleh rakyat maka teknik budidayanya belum
sesuai dengan anjuran/good agriculture practise (GAP), produktivitas tanaman
rendah karena munggunakan bibit asalan, lemahnya kelembagaan petani, value
added yang diterima petani rendah karena sebagian yang diekspor dalam bentuk biji
kopi, serta terbatasnya modal. Meskipun demikian harapan pengembangan
komoditas ini Tidak sesuai besar karena sistem budidaya kopi akan disesuaikan
dengan GAP, upaya meningkatkan barganing position kopi Indonesia di pasar
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internasional, peningkatan daya saing kopi Indonesia melalui upaya sertifikasi
kebun kopi berkelanjutan (Titisari, 2016) dalam Martauli (2018).
Usahatani kopi arabika secara monokultur dapat menghasilkan produksi yang
lebih tinggi, namun dinilai tidak mendukung keberlanjutan lingkungan, padahal
usaha tani kopi yang ramah lingkungan menjadi isu sentral dalam perdagangan kopi
global. Usaha tani yang ramah lingkungan adalah usaha tani yang memperhatikan
aspek ekologi dalam pengelolaannya. Penelitian Wollni & Brümmer (2009)
menggunakan variabel pemangkasan tanaman kopi dan menyimpulkan bahwa
pemangkasan tanaman kopi berpengaruh nyata terhadap produksi kopi arabika.
Penelitian Poudel, Yamamoto, Naoyuki, Nishiwaki, & Kano (2010) menggunakan
variabel pupuk organik dan menyimpulkan bahwa pupuk organik berpengaruh
nyata terhadap produksi kopi arabika. Perkebunan kopi berkelanjutan menekankan
produksi dalam jangka panjang dan tetap menguntungkan serta bersifat ramah
lingkungan. Sistem ini tidak hanya menghasilkan biji kopi, tetapi juga memberikan
layanan kepada lingkungan seperti konservasi tanah dan air serta konservasi
keanekaragaman hayati. Proses ekologis seperti siklus nutrisi dan air, aliran energi,
dan mekanisme pengaturan populasi berfungsi mirip dengan yang terjadi di hutan
tropis (Perfecto, Vandermeer, Mas, & Soto Pinto, 2005) dalam Jef Rudiantho
Saragih (2018).
Hambatan dalam pengembangan usahatani kopi adalah belum terlaksananya
teknik baku budidaya, hasil olahan kopi belum diterima oleh pasar, tertutupnya
akses informasi dan Kurangnya promosi. Kemudian aspek pemasaran menjadi
prioritas kedua karena usahatani kopi memerlukan promosi untuk membuka
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peluang pasar. Prioritas ketiga adalah aspek pengolahan pasca panen karena
perlunya peningkatan kesadaran dalam penanganan pasca panen yang tepat. Aspek
kelembagaan menjadi prioritas keempat karena perlunya pemberdayaan pada
kelembagaan petani untuk membentuk sebuah mitra agar mendorong peningkatan
usahatani. Kemudian aspek kebijakan menjadi aspek kelima karena belum adanya
peraturan dalam perlindungan harga dan tata niaga kopi yang menguntungkan
petani (Pratiwi, 2016) dalam Asnawi et al. (2020).
Sistem produksi kopi di desa masih tradisional, dan keterbatasan modal
dalam pemenuhan teknologi untuk meningkatkan produksi, sehingga produktivitas
kopi masih sulit ditingkatkan walaupun permintaan pasar domestik dan global
Tidak sesuai besar (Anggraeni et al., 2020).
Indra (2011) menyampaikan pada satu sisi produksi kopi di Indonesia masih
lebih rendah jika dibandingkan dengan produksi kopi di negara-negara maju
penghasil kopi lainnya. Rendahnya produktifitas kopi di Indonesia dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; a) iklim yang Kurang cocok untuk
beberapa daerah, b) klon (bibit) unggul yang terbatas, c) tanaman tua yang belum
diremajakan, d) pemeliharaan termasuk pemupukan, pemberantasan gulma,
pemberantasan hama dan penyakit yang belum intensif (Ginting et al., 2017).
Rendahnya produktivitas kopi merupakan permasalahan utama sistem
produksi kopi Indonesia. Hafif et al. (2013) menyebutkan sebagian besar kopi di
Indonesia masih dibudidayakan secara tradisional, dicirikan masih dominannya
penggunaan klon lokal yang produktivitasnya rendah dan tidak dilakukan
perawatan sebagaimana mestinya. Petani kopi hanya datang ke kebun pada saat
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tanam dan panen. Lebih lanjut Byrareddy et al. (2019) melaporkan bahwa sebagian
besar kopi di Indonesia tidak mampu mencapai produksi potensialnya, karena dosis
pemupukan yang sangat rendah bahkan ada yang tidak dilakukan pemupukan.
Neilson (2013) menyebutkan bahwa faktor iklim merupakan faktor lain penyebab
rendahnya produktivitas kopi di Indonesia.
Rendahnya produktivitas kopi diperparah oleh kondisi ekologi kopi.
Wahyudi dan Jati (2012) melaporkan sebagian besar kopi di Indonesia
dibudidayakan di lahan marginal terutama lahan kering yang yang terbukti sangat
rentan terhadap cekaman lingkungan terutama iklim (Sarvina et al., 2020).
Sebagian besar petani kopi masih menghadapi beberapa kendala seperti
Kurangnya akses kelompok tani terhadap informasi teknologi budi daya dan
pascapanen kopi, keterbatasan modal, rendahnya inovasi untuk pengemasan produk
dan jaringan pemasaran; terbatasnya jumlah petani yang memiliki pengetahuan dan
keterampilan untuk mengolah kopi secara benar dan tepat sesuai standar
operasional prosedur (Zakaria et al., 2015).
Dorongan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian secara
umum dipengaruhi kondisi pemasaran, termasuk pengembangan kopi Arabika
Kerinci. Permasalahan yang masih dihadapi adalah (a) Kondisi pemasaran kopi
Arabika; (b) Faktor-faktor berpengaruh terhadap strategi pemasaran kopi Arabika,
dan (c) Strategi pemasaran kopi Arabika yang efektif dan efisien (Wahyudi & Izhar,
2018).
Tujuan akhir dari suatu usahatani adalah memasarkan hasil-hasil
usahataninya. Salah satu permasalahan yang menjadi kendala pemasaran kopi di
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daerah penelitian adalah saluran pemasaran yang panjang sehingga melibatkan
banyak lembaga pemasaran. Selain itu, kendala lain dalam pemasaran kopi ini
adalah mutu atau kualitas kopi yang rendah. Mutu atau kualitas kopi yang rendah
akan menurunkan harga jual kopi yang akhirnya menurunkan pendapatan petani
sebagai produsen (Adar, dkk. 2007) dalam Fuwa et al. (2010).
Berbagai

upaya

dilakukan

oleh

pemerintah

untuk

meningkatkan

kesejahteraan petani kopi. Salah satunya dengan mendorong pengembangan modelmodel kemitraan. Kemitraan usaha atau contract farming dapat menjadi salah satu
cara untuk memecahkan persoalan petani kecil di negara berkembang (Patrick,
2004; Prowse, 2012). Inisiatif kemitraan juga berasal dari pihak swasta yaitu
perusahaan-perusahaan penyanggraian multinasional seperti Starbucks dengan
program etika internalnya dan Nestle dengan program Nescafe Plan. Model- model
kemitraan ini mendorong alih teknologi untuk meningkatkan produksi, peningkatan
mutu, hingga pengelolaan lingkungan. Ketersediaan bahan baku yang sesuai
dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan oleh perusahaan menjadi salah satu
pendorong perusahaan-perusahaan tersebut membangun kemitraan contract
farming dengan petani kopi. Contract farming memungkinkan adanya transfer
teknologi budidaya dan informasi yang akan berdampak terhadap kinerja usahatani
kopi (Rosanti et al., 2020).
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1.2.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan

uraian

tersebut,

maka

dapat

dirumuskan

beberapa

permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana keragaan sistem produksi pada kegiatan usahatani kopi arabika
di Kecamatan Cililin.
2. Bagaimana keragaan strategi pemasaran kopi arabika di Kecamatan Cililin.
3. Bagaimana keragaan keberhasilan usahatani kopi arabika di Kecamatan
Cililin.
4. Bagaimana korelasi sistem produksi dan. strategi pemasaran pada usahatani
kopi arabika di Kecamatan Cililin.
5. Bagaimana pengaruh sistem produksi dan strategi pemasaran pada
usahatani kopi arabika di Kecamatan Cililin.

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:
1. Keragaan sistem produksi pada kegiatan usahatani kopi arabika di
Kecamatan Cililin.
2. Keragaan strategi pemasaran kopi arabika di Kecamatan Cililin.
3. Keragaan keberhasilan usahatani kopi arabika di Kecamatan Cililin.
4. Korelasi sistem produksi dan. strategi pemasaran pada usahatani kopi
arabika di Kecamatan Cililin.
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5. Pengaruh sistem produksi dan strategi pemasaran pada usahatani kopi
arabika di Kecamatan Cililin.

1.4

Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Pertanian
Program Pascasarjana Universitas Winaya Mukti.
1.4.2 Bagi Stakeholder
Sebagai bahan referensi guna menyusun strategi yang berkaitan dengan
pengembangan komoditi kopi arabika di Kecamatan Cililin.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1

Kajian Pustaka

2.1.1 Tanaman Kopi
Klasifikasi kopi berdasarkan tingkatan taksonomi, dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Kingdom

: Plantae

Sub Kingdom

: Tracheobionta

Sub Divisi

: Spermatophyta

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Sub Kelas

: Asteridae

Ordo

: Rubiales

Famili

: Rubiaceae

Genus

: Coffea L.

Spesies

: Coffea sp

Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama
dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Kopi berasal dari
Afrika, yaitu daerah pegunungan di Etopia. Namun, kopi sendiri baru dikenal oleh
masyarakat dunia setelah tanaman tersebut dikembangkan di luar daerah asalnya,
yaitu Yaman di bagian selatan Arab (Rahardjo, 2012).
Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan
berenergi. Pertama kali ditemukan oleh Bangsa Etiopia di Benua Afrika sekitar
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3000 tahun (1000 SM) yang lalu. Kopi kemudian terus berkembang hingga saat
ini menjadi salah satu minuman paling populer di dunia yang dikonsumsi oleh
berbagai kalangan masyarakat. Indonesia sendiri telah mampu memproduksi
lebih dari 400 ribu ton kopi per tahunnya. Di samping rasa dan aromanya yang
menarik, kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes,
batu empedu, dan berbagai penyakit jantung (Danarti dan Najayati, 2004).

1. Morfologi Tanaman Kopi
Morfologi tanaman kopi secara garis besar dapat dielompokan menjadi
beberapa bagian yaitu
a. Akar
Tanaman kopi memiliki sistem perakaran tunggang yang tidak rebah, perakaran
tanaman kopi relatif dangkal, lebih dari 90% dari berat akar terdapat lapisan
tanah 0-30 cm (Najiyati dan Danarti, 2012).
b. Batang
Batang tanaman kopi merupakan tumbuhan berkayu, tumbuh tegak ke atas dan
berwarna putih keabu-abuan. Pada batang terdiri dari 2 macam tunas yaitu
tunas seri (tunas reproduksi) yang tumbuh searah dengan tempat asalnya dan
tunas legitim yang hanya dapat tumbuh sekali dengan arah tumbuh membentuk
sudut nyata dengan tempat aslinya (Arief, 2011).
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c. Daun
Daun berbentuk menjorong, berwarna hijau dan pangkal ujung meruncing.
Bagian tepi daun bersipah, karena ujung tangakai tumpul. Pertulangan duan
menyirip, dan memiliki satu pertulangan terbentang dari pangkal ujung hingga
terusan dari tangkai daun. Selain itu, daun juga berombak dan tampak
mengkilap tergantung dengan spesiesnya. Daun kopi memiliki panjang antara
15-40 cm dan lebarnya antara 7-30 cm serta memiliki tangkai daun dengan
panjang antar 1-1,5cm. Daun kopi memiliki 10-12 pasang urat daun dengan
pangkal daun tumpul dan ujung meruncing (Backer & Bakhuizen van den
Brink, 1968). Tepi daunnya berombak dengan urat daun yang tenggelam.
Akibatnya, permukaan daun kopi nampak berlekuk-lekuk. Daun tanaman kopi
tumbuh berhadapan pada batang, cabang, dan ranting-ranting (Van Steenis et
al., 2008).
d. Bunga
Bunga pada tanaman kopi memiliki ukuran relatif kecil, mahkota berwarna
putih dan berbau harum semerbak. Kelopak bunga berwarna hijau. Bunga
dewasa, kelopak dan mahkota akan membuka dan segera mengadakan
penyerbukan sehingga akan terbentuk buah. Waktu yang diperlukan terbentuk
bunga hingga buah menjadi matang 8-11 bulan, tergantung dari jenis dan faktor
lingkungannya (Direktorat Jendral Perkebunan, 2009).
Apabila bunga sudah dewasa akan terjadi penyerbukan dengan membukanya
kelopak dan mahkota yang akan berkembang menjadi buah. Penyerbukan yang
terjadi pada tanaman kopi robusta merupakan jenis penyerbukan silang
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(Sudarka et al., 2009), yaitu proses jatuhnya serbuk sari yang berasal dari bunga
pada tumbuhan lain yang sejenis (Tjitrosoepomo, 2005) pada kepala putik. Hal
tersebut terjadi karena kedudukan tangkai putik pada kopi robusta menjulang
tinggi dari posisi benang sari, sehingga kemungkinan benang sari dapat jatuh
di tangkai putik sendiri sangat kecil (Sudarka et al., 2009).
e. Buah dan Biji
Buah kopi juga memiliki karakteristik yang membedakan dengan biji kopi
lainnya. Secara umum, karakteristik yang menonjol yaitu bijinya yang agak
bulat,lengkungan bijinya yang lebih tebal dibandingan kopi arabika dan garis
tengah dari atas ke bawah hampir rata (Panggabean 2011). Daging buah terdiri
atas 3 bagian yaitu lapisan kulit luar (eksokarp), lapisan daging (mesokarp), dan
lapisan kulit tanduk (endokarp) yang tipis dan keras. Buah kopi menghasilkan
dua butir biji tetapi da juga yang tidak menghasilkan biji atau hanya
menghasilkan satu butir biji. Biji kopi terdiri atas kulit biji dan lembaga. Secara
morfologi, biji kopi berbentuk bulat telur, berstekstur keras dan berwarna kotor
(Najiyati dan Danarti, 2012).

2. Syarat Tumbuh
Syarat dan lokasi tumbuh tanaman kopi dapat tumbuh dengan baik apabila
faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pemeliharaan tanaman dapat
dioptimalkan dengan baik. Berikut ini beberapa syarat pertumbuhan kopi menurut
(Da Matta, 2011).
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a. Tanah
Tanah digunakan sebagai media tumbuh tanama kopi. Salah satu ciri tanah
yang baik adalah memiliki lapisan topsoil yang tebal. Umumnya, kondisi
tanah di dataran tinggi memiliki kandungan organik yang Tidak sesuai
banyak dan tidak terlalu banyak terkontaminasi polusi udara. Tanaman kopi
sebaiknya ditanam di tanah yang memiliki kandungan hara dan organik yang
tinggi. Rata-rata pH tanah yang dianjurkan 5-7. Jika pH tanah terlalu asam,
tambahkan pupuk Ca(PO)2 atau Ca(PO3)2 (kapur atau dolomit). Sementara
itu, untuk menurunkan pH tanah dari basa ke asam, tambahkan urea. Caranya
taburkan kapur atau urea seTidak sesuainya sesuai kondisi tanah, lalu periksa
keasaman tanah dengan pH meter. Tambahkan urea jika pH tanah masih basa
atau tambahkan kapur jika terlalu asam hingga pH tanah menjadi 5-7.
b. Curah Hujan
Curah hujan mempengaruhi pembentukan bunga hingga menjadi buah. Untuk
arabika, jumlah curah hujan yang masih bisa ditolerir sekitar 1.000-1.500
mm/tahun. Sementara itu, curah hujan untuk kopi robusta maksimum 2.000
mm/tahun.
Penanaman atau pembangunan perkebunan kopi di suatu daerah perlu melihat
data klimatologi daerah tersebut selama 5 tahun terakhir. Daerah yang berada
di atas ketinggian 1.000 meter dpl dan memiliki curah hujan yang baik
umumnya justru memiliki musim kering relatif pendek. Sebaliknya, tanaman
kopi membutuhkan musim kering yang agak panjang untuk memperoleh
produksi yang optimal.
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c. Suhu
Selain curah hujan, lingkungan memegang peranan penting untuk
pembentukan bunga menjadi buah. Kopi arabika mampu beradaptasi dengan
suhu rata-rata 16-28 ⁰C. Untuk kopi robusta, tanaman ini dapat tumbuh dan
beradaptasi pada suhu 20-28 ⁰C.
d.

Angin
Khusus untuk di lokasi atau daerah yang memiliki tiupan angin yang kencang,
petani sebaiknya menanam pohon pelindung, seperti dadap (Erythrina
lithosperma atau Erythrina subumbrans), lamtoro (Leucaena glauca), dan
sengon laut (Albizzia falcate). Untuk kopi jenis arabika yang tumbuh di
ketinggian di atas 1.000 meter dpl, biasanya kondisi angin yang bertiup Tidak
sesuai kuat. Karena itu, gunakan tanaman pelindung. Tujuannya, untuk
menahan angin yang Tidak sesuai kencang.

e. Ketinggian tempat
Untuk kopi arabika Ketinggian tempat untuk perkebunan kopi arabika sekitar
1.000-2.100 meter dpl. Semakin tinggi lokasi perkebunan kopi arabika, rasa
atau karakter kopi yang dihasilkan menjadi semakin baik dan enak. Sedangkan
untuk kopi robusta ketinggian tempat yang optimal untuk perkebunan kopi
robusta sekitar 400-1.200 meter dpl.

3. Anatomi Buah Kopi
Secara umum, biasanya buah kopi dikenal dengan bagian-bagian berikut:
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Gambar 2.1 Anatomi Kopi
1. Pulp
Biasa juga dikenal sebagai exocarp, peel, kulit, atau epicarp, merupakan
bagian terluar dari buah kopi.
2. Mucilage
Biasa juga dikenal sebagai mesocarp, merupakan daging buah. Pada proses
pengeringan, pulp dan mucliage yang

akan

tertinggal

menempel

pada

kulit. Mucilage mempengaruhi rasa dari biji kopi.
3. Parchment
Dikenal juga sebagai endocarp, merupakan lapisan paling dalam
dari pericarp dan merupakan hull atau kulit yang melapisi biji kopi.
4. Silver Skin
Dikenal juga sebagai perisperm atau spermoderm, merupakan lapisan
terluar yang melapisi biji kopi. Biasanya setelah di-roast masih ada sliver skin yang
terbawa dan disebut sebagai chaff.
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5. Green Bean Coffee
Green bean coffee inilah yang nantinya disangrai atau di-roast dan
dijadikan minuman kopi. Green bean biasanya terdiri dari 2 keping atau dikotil,
namun dalam kasus tertentu ada juga yang monokotil.

2.1.2 Sistem Produksi
Produksi adalah bidang yang terus berkembang selaras dengan
perkembangan teknologi, dimana produksi memiliki suatu jalinan hubungan
timbal-balik (dua arah) yang sangat erat dengan teknologi, dimana produksi dan
teknologi saling membutuhkan. Sistem produksi merupakan sistem integral yang
mempunyai komponen struktural dan fungsional, dan memiliki beberapa
karakteristik berikut:
•

Mempunyai komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling
berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh.

•

Mempunyai tujuan yang mendasari keberadaanya, yaitu menghasilkan
produk (barang dan/atau jasa) berkualitas yang dapat dijual dengan harga
kompetitif di pasar.

•

Mempunyai aktivitas berupa proses transformasi nilai tambah input menjadi
output secara efektif dan efisien.

•

Mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoperasiannya, berupa
optimalisasi pengalokasian sumber-sumber daya.
Proses dalam sistem produksi dapat didefinisikan sebagai integrasi

sekuensial dari lingkungan, guna menghasilkan nilai tambah bagi produk agar dapat
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dijual dengan harga kompetitif di pasar. Definisi lain dari proses adalah suatu
kumpulan tugas yang dikaitkan melalui suatu aliran material dan informasi yang
mentransformasikan berbagai input kedalam output yang bermanfaat atau bernilai
tambah tinggi (Gaspersz, 2008).
Secara skematis sederhana, sistem produksi dapat digambarkan sebagai
berikut:

Input
• Tenaga Kerja
• Modal
• Material
• Energi
• Tanah
• Informasi
• Manajerial

Proses

Output

Proses
Transformasi
Nilai Tambah

Produk
(barang
dan/atau jasa)

Umpan Balik untuk
Pengendalian Input,
Proses, dan
Teknologi

Gambar 2.2 Skema sistem produksi

Menurut Gaspersz (1998), konsep dasar sistem produksi terdiri dari :
a. Elemen Input dalam Sistem Produksi
Elemen input dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu: input tetap
(fixed input) merupakan input produksi yang tingkat penggunaannya tidak
bergantung pada jumlah output yang akan diproduksi. Sedangkan input variabel
(variable input) merupakan input produksi yang tingkat penggunaannya
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bergantung pada output yang akan diproduksi. Dalam sistem produksi terdapat
beberapa input baik variabel maupun tetap adalah sebagai berikut :
1. Tenaga Kerja ( labor )
Operasi sistem produksi membutuhkan campur tangan manusia dan orangorang yang terlibat dalam proses sistem produksi. Input tenaga kerja yang
termasuk diklasifikasikan sebagai input tetap.
2. Modal
Operasi sistem produksi membutuhkan modal. Berbagai macam fasilitas
peralatan, mesin produksi, bangunan, gudang, dapat dianggap sebagai modal.
Dalam jangka pendek modal diklasifikasikan sebagai input variabel.
3. Bahan Baku
Bahan baku merupakan faktor penting karena dapat menghasilkan suatu
produk jadi. Dalam hal ini bahan baku diklasifikasikan sebagai input variabel.
4. Energi
Dalam aktivitas produksi membutuhkan banyak energi untuk menjalankan
aktivitas seperti untuk menjalankan mesin dibutuhkan energi berupa bahan bakar
atau tenaga listrik, air untuk keperluan perusahaan. Input energi diklasifikasikan
dalam input tetap atau input variabel tergantung dengan penggunaan energi itu
tergantung pada kuantitas produksi yang dihasilkan.
5. Informasi
Informasi sudah dipandang sebagai input tetap karena digunakan untuk
mendapatkan berbagai macam informasi tentang: kebutuhan atau keinginan
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pelanggan, kuatitas permintaan pasar, harga produk dipasar, perilaku pesaing
dipasar, peraturan ekspor impor, kebijaksanaan pemerintah, dan lain-lain.
6. Manajerial
Sistem perusahaan saat ini berada pada pasar global yang sangat kompetitif
membutuhkan tenaga ahli untuk meningkatkan perfomansi sistem itu secara
terus-menerus.
b. Proses dalam Sistem Produksi
Proses dalam sistem produksi dapat didefinisikan suatu kegiatan melalui
suatu aliran material dan informasi yang mentransformasikan berbagai input ke
dalam output yang bertambah nilai tinggi.
c. Elemen Output dalam Sistem Produksi
Output dari proses dalam sistem produksi dapat berbentuk barang atau jasa.
Pengukuran karateristik output sebaiknya mengacu pada kebutuhan atau
keinginan pelanggan dalam pasar. Pengukuran pada tingkat output sistem
produksi yang relevan adalah mempertimbangkan kuantitas produk, efisiensi,
efektifitas, fleksibilitas, dan kualitas produk.
Sedangkan menurut Baroto (2002) produksi adalah suatu proses
pengubahan bahan baku menjadi produk jadi. Sistem produksi adalah sekumpulan
aktivitas untuk membuat suatu produk, dimana dalam pembuatan ini melibatkan
tenaga kerja, bahan baku, mesin, energi, informasi, modal dan tindakan manajemen.
Dalam praktik, aktivitas dalam sistem produksi ini dapat dikelompokkan ke dalam
dua kategori, yaitu “Proses Produksi” dan “Perencanaan dan Pengendalian Produksi
(Production Planning and Control/PPC)”. Proses produksi adalah aktivitas
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bagaimana membuat produk jadi dari bahan baku yang melibatkan mesin, energy,
pengetahuan teknis, dan lain-lain dan perencanaan dan pengendalian produksi
(PPC) merupakan aktivitas bagaimana mengelola proses produksi tersebut.
Soekartawi (1987) menjelaskan bahwa tersedianya sarana atau faktor
produksi (input) belum berarti produktifitas yang diperoleh petani akan tinggi.
Namun bagaimana petani melakukan usahanya secara efisien adalah upaya yang
sangat penting. Efisiensi teknis akan tercapai bila petani mampu mengalokasikan
faktor produksi sedemikian rupa sehingga produksi tinggi dapat tercapai. Bila
petani mendapat keuntungan besar dalam usahataninya dikatakan bahwa alokasi
faktor produksi efisien secara alokatif. Cara ini dapat ditempuh dengan membeli
faktor produksi pada harga murah dan menjual hasil pada harga relatif tinggi. Bila
petani mampu meningkatkan produksinya dengan harga sarana produksi dapat
ditekan tetapi harga jual tinggi, maka petani tersebut melakukan efisiensi teknis dan
efisiensi harga atau melakukan efisiensi ekonomi. Berdasarkan pengertian ini, maka
produktivitas usahatani semakin tinggi bila petani atau produsen mengalokasikan
faktor produksi berdasarkan prinsip efisiensi teknis dan efisiensi harga. Faktor
produksi dalam usahatani memiliki kemampuan terbatas untuk berproduksi secara
berkelanjutan, tetapi dapat ditingkatkan nilai produktivitasnya melalui pengelolaan
yang tepat, misalnya faktor produksi lahan. Berikut uraian dari masing-masing
faktor produksi dalam usahatani (Shinta, 2011).
Kementerian

Pertanian

Direktorat

Jenderal

Keberlanjutan sistem produksi kopi meliputi 4 dimensi:
1. Dimensi lingkungan fisik

Perkebunan,

(2014)

24

Dalam kaitannya dengan lingkungan fisik berlaku prinsip keberlanjutan
lingkungan (environmentally sustainable). Termasuk dalam lingkungan fisik yaitu:
tanah, air dan sumberdaya genetik flora dan fauna di dalam maupun di atas tanah
yang secara umum dapat digunakan terminologi lahan. Sistem pengelolaan lahan
yang berkelanjutan pada dasarnya mengacu pada sistem pertanian berkelanjutan.
Pengelolaan tanah yang berkelanjutan berarti suatu upaya pemanfaatan lahan
melalui pengendalian masukan (input) dalam suatu proses untuk memperoleh
produktivitas yang tinggi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas lahan serta
memperbaiki karakteristik lingkungan. Dengan demikian diharapkan kerusakan
lahan dapat ditekan seminimal mungkin sampai batas yang dapat ditoleransi,
sehingga sumberdaya tersebut dapat dipergunakan secara lestari dan dapat
diwariskan kepada generasi yang akan datang. Komponen pengelolaan lahan yang
berkelanjutan yaitu pengelolaan hara, pengendalian erosi, pengelolaan residu,
pengelolaan tanaman dan pengelolaan air.
Pengelolaan lahan yang berkelanjutan mencakup hal sebagai berikut:
a. Penggunaan sumberdaya lahan didasarkan pada pertimbangan jangka
panjang.
b. Memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kebutuhan jangka
panjang.
c. Meningkatkan produktivitas per kapita.
d. Mempertahankan kualitas lingkungan.
e. Mengembalikan produktivitas dan kapasitas pengaturan oleh lingkungan
pada ekosistem yang telah rusak.
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Pengelolaan lahan yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan memilih
teknologi yang tepat pada setiap agro-ekosistem berdasarkan kondisi spesifik dari
setiap lokalita. Pertimbangan dalam pemilihan teknologi yang sesuai tersebut antara
lain yaitu rencana penggunaan lahan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan
upaya mempertahankan produktivitas. Tahap pertama untuk mencapai pengelolaan
yang berkelanjutan yaitu dengan melakukan zonasi berdasarkan karakteristik agroekologinya. Dari hasil zonasi tersebut dapat ditentukan sistem pengelolaan lahan
yang tepat untuk tiap-tiap zona. Selanjutnya ditentukan sistem pengelolaan dan
teknologi yang sesuai untuk masing-masing kondisi agro-ekologi tersebut.
2. Dimensi ekonomi
Keberlanjutan produksi hanya dapat terjadi jika secara ekonomi para pelaku
yang terlibat dalam aktivitas tersebut dapat memperoleh manfaat ekonomi yang
memadai. Petani sebagai salah satu pelaku utama dapat memperoleh pendapatan
yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya, pedagang memperoleh keuntungan
yang layak untuk hidup sehari-hari, eksportir mendapat keuntungan yang memadai
untuk menjalankan bisnisnya, pabrikan pengolah maupun penjual minuman kopi
juga memperoleh keuntungan yang wajar serta konsumen mampu membayar
dengan harga yang wajar. Penekanan salah satu pihak terhadap pihak lain hanya
akan memberikan keuntungan sesaat dan pada akhirnya akan mematikan pihak lain
dalam mata rantai bisnis kopi tersebut. Petani kopi sebagai salah satu pihak yang
lemah posisi tawarnya seringkali mendapat tekanan sehingga tidak memperoleh
keuntungan yang memadai dari hasil usaha taninya, akan mendorong terjadinya
kerusakan lingkungan fisik karena minimumnya tindakan pelestarian dan pada
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akhirnya akan menyebabkan anjloknya pasokan biji kopi. Keberlanjutan ekonomi
ini bisa diukur bukan hanya diukur dalam hal produk usaha tani yang langsung
berupa biji kopi, namun juga dalam hal fungsi pelestarian sumberdaya alam untuk
meminimalkan resiko kerusakan. Dimensi ekonomi sangat berkaitan dengan
dimensi lingkungan fisik dan keduanya saling mempengaruhi.
3. Dimensi sosial
Keberlanjutan usaha produksi kopi sangat ditentukan oleh faktor sosial
antara lain tingkat penerimaan para pelaku aktivitas produksi kopi terhadap suatu
masukan ataupun teknologi tertentu. Sebagai contoh penggunaan pupuk alam
berupa limbah peternakan tertentu (a.l. kotoran babi) secara teknis akan sangat baik
dalam mendukung keberlanjutan usaha tani kopi, namun bagi masyarakat tertentu
tidak dapat menerima teknologi tersebut sehingga tidak dapat berjalan. Dengan
demikian perlu alternatif masukan sebagai pengganti pupuk tersebut.
4. Dimensi kesehatan
Dewasa ini terdapat indikasi terus meningkatnya kesadaran manusia akan
pentingnya kesehatan. Implementasi peningkatan kesadaran terhadap kesehatan
tersebut antara lain berupa peningkatan kebutuhan bahan pangan dan bahan
penyegar yang aman dari logam berat, residu pestisida maupun jamur dan toksin
sehingga menekan pemasaran produk kopi yang tidak memenuhi persyaratan
tersebut. Dewasa ini juga telah berkembang bermacam-macam produk pertanian
organik antara lain kopi organik yang memiliki kecenderungan terus meningkat.
Produk kopi organik yang diproduksi dan diolah tanpa menggunakan bahan-bahan
anorganik

diyakini

lebih

menjamin

kesehatan

konsumen.

Selain

itu,
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berkembangnya kopi organik juga disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan
pentingnya menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya alam. Sistem pertanian
organik diyakini akan lebih menjamin keberlanjutan fungsi sumberdaya alam
dibandingkan dengan sistem pertanian konvensional yang cenderung bersifat
eksploitatif.

2.1.3 Strategi Pemasaran

Strategi menurut Stainer dan Milner (2017) adalah penetapan misi perusahaan,
penetapan sasaran organisasi dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan internal,
perumusan kebjakan implementasi secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama
organisasi tercapai.

Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan,
mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran (offerings)
yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat (Tjiptono, 2016).
Sedangkan menurut Kotler (2016) “Marketing is a societal process by
which individuals and groups obtain what they need and want through creating,
offering, and freely exchanging products and services of value with others”.Artinya
pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan kelompok
memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan,
penawaran dan secara bebas saling bertukar produk dan jasa yang bernilai satu sama
lainnya.
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Menurut Kismono (2011) pemasaran adalah sekelompok aktivitas yang
saling berkaitan yang dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan
mengembangkan distribusi, promosi, dan penetapan harga serta pelayanan untuk
memuaskan kebutuhan konsumen pada tingkat keuntungan tertentu.
Adapun fungsi pemasaran yang dikemukakan menurut Sudaryono (2016)
sebagai berikut:
a. Fungsi Pertukaran
Dengan adanya pemasaran, pembeli dapat membeli produk dari produsen.
Baik dengan menukar uang dengan produk maupun menukar produk dengan
produk (barter) untuk dipakai sendiri atau untuk dijual kembali. Pertukaran
merupakan salah satu dari empat cara orang mendapatkan suatu produk.
b. Fungsi Distribusi Fisik
Distribusi fisik suatu produk dilakukan dengan mengangkut serta
menyimpan produk. Produk diangkut dari produsen mendekati konsumen yang
membutuhkan dengan banyak cara, baik melalui air, darat, udara, dan sebagainya.
Penyimpanan produk mengedepankan upaya menjaga pasokan produk agar tidak
keKurangan saat dibutuhkan.
c. Fungsi Perantara
Untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen
dapat dilakukan melalui perantara pemasaran yangmenghubungkan aktivitas
pertukaran dengan distirbusi fisik. Aktivitas fungsi perantara antara lain
pengurangan risiko, pembiayaan, pencarian informasi serta standarisasi dan
penggolongan (klarifikasi) produk.
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Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan
aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu
ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta aloksinya, terutama
sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan
persaingan yang selalu berubah (Assauri, 2014).
Menurut Hermawan (2012) strategi pemasaran adalah proses perencanaan
dan implementasi kebijakan perusahaan untuk mewujudkan tujuan-tujuan
perusahaan yang sesuai dengan visi perusahaan.
Menurut Kotler dan Armstrong (2008) strategi pemasaran adalah logika
pemasaran yang dimana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan
mendapatkan keuntungan dari hubungannya dengan konsumen.
Menurut Corey dalam Tjiptono (2010) strategi pemasaran terdiri atas lima
elemen yang saling berkait, kelima elemen tersebut adalah:
a. Pemilihan pasar, yaitu memilih pasar yang akan dilayani. Pemilihan pasar
dimulai dengan melakukan segmentasi pasar dan kemudian memilih pasar
sasaran yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh perusahaan.
b. Perencanaan produk, meliputi produk spesifik yang dijual, pembentukan
lini produk, dan desain penawaran individual pada masing-masing lini.
Produk itu sendiri menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh
pelanggan dengan melakukan pembelian. Manfaat tersebut meliputi produk
itu sendiri, nama merek produk, ketersediaan produk, jaminan atau garansi,
jasa reparasi, dan bantuan teknis yang disediakan penjual, serta hubungan
personal yang mungkin terbentuk di antara pembeli dan penjual.
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c. Penetapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai
kuantitatif dari produk kepada pelanggan.
d. Sistem distribusi, yaitu saluran wholesale dan retail yang dilalui produk
hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan menggunakannya.
e. Komuniksi pemasaran (promosi), yang meliputi periklanan, personal
selling, dan public relation.
Menurut Tjiptono (2010) kemampuan strategi pemasaran suatu perusahaan
untuk menanggapi setiap perubahan kondisi pasar dan faktor biaya tergantung pada
analisis terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
a. Faktor Lingkungan
Analisis terhadap faktor lingkungan seperti pertumbuhan populasi dan
peraturan pemerintah sangat penting untuk mengetahui pengaruh yang
ditimbulkannya pada bisnis perusahaan. Selain itu faktor-faktor seperti
perkembangan teknologi, tingkat inflasi, dan gaya hidup juga tidak boleh diabaikan.
Hal-hal tersebut merupakan faktor lingkungan yang harus dipertimbangkan sesuai
dengan produk dan pasar perusahaan.
b. Faktor Pasar
Setiap perusahaan perlu selalu memperhatikan dan mempertimbangkan
faktor-faktor seperti ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, tahap perkembangan, trend
dalam sistem distribusi, pola perilaku pembeli, permintaan musiman, segmen pasar
yang ada saat ini atau yang dapat dikembangkan lagi, dan peluang-peluang yang
belum terpenuhi.
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c. Persaingan
Dalam kaitannya dengan persaingan, setiap perusahaan perlu memahami
siapa pesaingnya, bagaimana posisi produk/pasar pesaing tersebut, apa strategi
mereka, kekuatan dan kelemahan pesaing, struktur biaya pesaing, dan kapasitas
produksi para pesaing.
d. Analisis Kemampuan Internal
Setiap perusahaan perlu menilai kekuatan dan kelemahannya dibandingkan
para pesaingnya. Penilaian tersebut dapat didasarkan pada faktor-faktor seperti
teknologi, sumber daya finansial, kekuatan pemasaran.
e. Perilaku Konsumen
Perilaku konsumen perlu dipantau dan dianalisis karena hal ini sangat
bermanfaat bagi pengembangan produk, desain produk, penetapan harga, pemilihan
saluran distribusi, dan penentuan strategi promosi. Analisis perilaku konsumen
dapat dilakukan dengan penelitian (riset pasar), baik melalui observasi maupun
metode survai.
f. Analisis Ekonomi
Dalam analisis ekonomi perusahaan dapat memperkirakan pengaruh setiap
peluang pemasaran terhadap kemungkinan mendapatkan laba. Analisis ekonomi
terdiri atas analisis terhadap komitmen yang diperlukan, analisis BEP (break even
point), penilaian risiko/laba, dan analisis faktor ekonomi pesaing.
Dalam kegiatan pemasaran kopi banyak faktor yang menentukan, antara
lain jenis komoditas, kualitas produksi, dan kesinambungan produksi. Strategi
pemasaran yang efektif dan efisien diperlukan untuk mendapatkan hasil optimal.
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Strategi pemasaran didefinisikan sebagai analisis, strategi pengembangan dan
kegiatan dalam pemilihan strategi pasar sasaran produk atau jasa pada tiap unit
bisnis. Penetapan tujuan pemasaran dan pengembangan, pelaksanan, serta
pengelolaan strategi program pemasaran penentuan posisi pasar yang dirancang
untuk memenuhi keinginan konsumen (Cravens, 1994).
Keberhasilan dalam memformulasikan strategi pemasaran, akan dapat
membangun keunggulan bersaing dalam pemasaran komoditas. Strategi pemasaran
harus dapat mengakomodasi berbagai strategi untuk mempengaruhi konsumen dan
bisnis, agar menjadi kumpulan kegiatan yang terfokus pada pasar terpadu (Wahyudi
et al., 2015; Chandra, 2002).
Menurut Kotler (2000), terdapat dua kondisi lingkungan pemasaran yang
menjadi pertimbangan, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan
eksternal merupakan peluang dan ancaman (Opportunities and Threaths),
sedangkan lingkungan internal merupakan kekuatan dan kelemahan (Strengths and
Weaknesses).
Lingkungan eksternal dibagi menjadi lingkungan makro (demografi,
ekonomi, alam, teknologi, politik dan budaya) dan lingkungan mikro (pelanggan,
pesaing, pemasok dan saluran distribusi). Lingkungan internal mencakup pasar dan
pemasaran, keuangan dan akuntansi, kegiatan produksi dan sumber daya manusia
(Irawan dan Wijaya, 1996). Menurut Ningrum (2010), lingkungan internal maupun
eksternal dapat digunakan sebagai identifikasi kondisi lingkungan yang
mencerminkan strategi pemasaran yang dapat difokuskan oleh perusahaan atau
pelaku usaha (Wahyudi & Izhar, 2018).
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Menurut Fredy Rangkuti (2009) Unsur-unsur strategi adalah sebagai
berikut:
a. Unsur Strategi Pemasaran
1. Segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk
kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing
konsumen dibedakan menurut karakteristik kebutuhan produk dan bauran
pemasaran tersendiri.
2. Targeting, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen yang akan
dimasuki
3. Positioning, yaitu menetapkan posisi pasar, tujuannya adalah untuk
membangun dan mengkomunikasikan keunggulan produk yang ada di pasar
kepada konsumen.
b. Unsur taktik persaingan
1. Differensiasi, yaitu pembeda antara produk sendiri dengan produk lain.
2. Bauran pemasaran (marketing mix), yaitu meliputi produk (product), harga
(price), promosi (promotion) dan tempat (place).
Product, segala sesuatu yang memiliki nilai di pasar sasaran dan
manfaat serta kepuasan dalam bentuk barang dan jasa. Strategi penentuan
produk ini meiputi :
1) Penentuan logo/moto
2) Menciptakan merek
3) Menciptakan kemasan
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4) Keputusan label
Price, harga menjadi satuan ukur mengenai mutu suatu produk dan
harga merupakan unsur bauran pemasaran yang flelksibel (dapat berubah
secara cepat). Adapun tujuan penetapan harga adalah :
1) Untuk bertahan hidup
2) Memaksimalkan laba
3) Memperbesar market-share
4) Mutu produk
5) Persaingan
Promotion, pemberian informasi tentang suatu produk kepada
konsumen menjadi faktor yang dominan dalam pemasaran.
Place, tempat yang strategis sangat penting dalam pemasaran dalam
mendistribusikan produk kepada konsumen. Faktor yang mempengaruhi
dalam penetuan distribusi adalah :
- Pertimbangan pembeli atau faktor pasar
- Faktor produksi atau pengawasan dan keuangan
c. Unsur nilai pemasaran
Merek (brand) adalah nama, cermin, tanda, simbol, desain atau kombinasi
dari semuanya yang ditujukan untuk mengidentifikasikan produk sendiri dengan
produk lainnya. Merek bagi konsumen mempunyai arti sebagai :
1) Identifikasi untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain
2) Garansi atas kualitas dan kinerja dari produk yang akan dibeli.
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2.1.4 Kinerja Usahatani
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang
dalam strategic planning suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses
penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan
sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam
menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan
dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam
mencapai tujuan (Mahsun, 2006).
Indikator kinerja usaha meliputi peningkatan pendapatan dan peningkatan
wilayah pemasaran. Kinerja usaha dan perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh
faktor lingkungan dan faktor individu. Faktor individu merupakan atribut yang
melekat pada sifat, sikap, pribadi atau personal yang digunakan untuk menjalankan
kegiatan usaha. Adapun indikator yang mempengaruhinya seperti persepsi terhadap
usaha, motivasi, keinginan untuk berusahatani dan skala usaha. Faktor lingkungan
adalah faktor yang bersumber dari lingkungan bisnis maupun lingkungan
pendukung untuk usaha tersebut dapat berkembang. Adapun indikator yang berasal
dari lingkungan seperti penyuluhan, penggunaan input-ouput produksi, modal,
regulasi, kemudahan dalam akses terhadap informasi pasar dan promosi (Siahaan
& Martauli, 2019).
Produktivitas adalah rasio antara input dan output dari suatu proses produksi
dalam periode tertentu. Input terdiri atas manajemen, tenaga kerja, biaya produksi,
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peralatan, serta waktu sedangkan output meliputi produksi, produk penjualan, serta
pendapatan (Mangkuprawira, 2007) dalam Solikin (2021).
Menurut Kotler dan Armstrong (2008) produk adalah semua yang
ditawarkan didalam pasar untuk mendapatkan perhatian, di pergunakan, dibeli dan
dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen.
Produktivitas adalah rasio antara input dan output dari suatu proses produksi
dalam periode tertentu. (Mangkuprawira, 2007). Produktivitas pertanian sangat
dipengaruhi oleh input dan output dari pertanian. Input dari pertanian meliputi
tenaga kerja, lahan pertanian, teknologi, dan modal, sedangkan output dari
pertanian meliputi hasil pertanian yang dikelola misalnya padi, selain itu
produktivitas di bidang pertanian juga tidak lepas dari faktor-faktor sosial ekonomi
yang ada disekitarnya (Ramalia, 2011). Faktor ekonomi dalam hal ini meliputi
pemanfaatan teknologi (Melgiana, 2013). Teknologi diukur melalui penggunaan
bibit, penggunaan pupuk, penggunaan pestisida serta peralatan pertanian yang
digunakan. Pemanfaatan teknologi ini harus diseimbangkan dengan sumber daya
manusia (SDM) yang tersedia karena SDM merupakan komponen penting dalam
peningkatan produksi, karena keberhasilan kinerja individu petani sangat
berpengaruh terhadap hasil kerja pertanian (Yuni, 2013).
Faktor sosial yang mempengaruhi produktivitas di bidang pertanian
meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bertani. Rendahnya tingkat
pendidikan disinyalir merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas
petani (Lilis, 2009). Selain itu pengalaman bertani akan membantu para petani
mengambil keputusan dalam melakukan usaha simantri. Semakin lama pengalaman
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bertani yang dimiliki oleh petani maka cenderung memiliki keterampilan tertinggi.
Komponen penting dalam hal ini adalah karakteristik pribadi dari petani yang
meliputi, pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman (Damihartini 2005).
Penggunaan teknologi yang inovatif tentunya dipergunakan dan seringkali
disalurkan melalui lembaga atau kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan
tujuan, dengan ini modal sosial dapat terbentuk.
Modal sosial ini dibentuk dari kepercayaan, jaringan dan norma di antara
kelompok atau pelaku pertanian (Dewi, 2014). Modal sosial sangat dibutuhkan
dalam proses produksi yang dimulai dari pra produksi, produksi sampai ke pasca
produksi (penyaluran hasil produksi). Komponen dari modal sosial adalah trust
(kepercayaan), norm (norma) dan networking (jaringan). Ketiga komponen
pembentuk modal sosial ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dari
masing-masing kelompok tani. Apabila kepercayaan dan keyakinan mendominasi
individu dan kelompok, maka akan memungkinkan untuk menciptakan kehidupan
yang bertanggung jawab antar sesama manusia sehingga dapat bertindak secara
bertanggung jawab dan akan memperkuat solidaritas kelompok. Modal sosial
merupakan kemampuan yang muncul dari kelaziman kepercayaan dalam suatu
masyarakat atau dalam bagian tertentu dari masyarakat. Masyarakat yang saling
percaya akan lebih baik dalam inovasi organisasi karena kepercayaan yang tinggi
memungkinkan munculnya rentang hubungan sosial yang lebar (Fukuyama, 1995)
dalam Rossita Dewi (2017).
Keuntungan merupakan selisih antara pendapatan (penerimaan) kotor dan
pengeluaran total (biaya total). Beberapa ahli mendefinisikan keuntungan sebagai
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berikut: Menurut Karta Sapoetra (1998) bahwa Keuntungan adalah penerimaan
bersih yang diterima pemilik usaha setelah semua biaya usaha dikeluarkan.
Selanjutnya tingkat keuntungan usahatani menurut Soekartawi (1995), diukur
dengan pendapatan bersih usahatani. Besarnya penerimaan di dapat dari penjualan
hasil produksi dan biaya yang di keluarkan untuk suatu proses produksi
menunjukan keuntungan petani (Shinta, 2011).
Menurut Kotler dan Keller dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” edisi
kedua belas jilid kedua (2007:15) mendefinisikan keragaman produk adalah
kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada
pembeli. Berdasarkan penelitian dari Meike Supranoto (2009) menyatakan adanya
pengaruh positif antara keragaman produk dengan keunggulan bersaing. Penelitian
Droge dan Vickrey (1994,p.687 ) menemukan bahwa keragaman produk dijadikan
sebagai salah satu sumber keunggulan bersaing. Perusahaan yang mampu
mendesain produknya sesuai keinginan pelanggan akan mampu bertahan ditengah
persaingan karena produknya tetap diminati oleh pelanggan (Jati & Sugiarto, 2015).

2.1.5 Hasil Penelitian Terdahulu
Anindira & Pujianto (2020), menganalisis Sistem Produksi Kopi
Menggunakan Good Agriculture Practices (GAP) di Malabar Mountain Coffee.
Analisis Sistem Produksi Kopi menggunakan GAP ini bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana perusahaan pengolahan kopi menerapkan prinsip-prinsip GAP yang
mengacu

pada

peraturan

kementerian

pertanian

nomor

49/Permentan/OT.140/4/2014. Dalam melakukan analisisnya ia melakukan
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identifikasi sistem produksi dengan tujuan untuk mengetahui proses apa saja yang
ada dalam tahap produksi kopi di Malabar Mountain Coffee. Proses yang diamati
dimulai dari proses penanaman, perawatan tanaman kopi, proses pemanenan, dan
proses pasca panen. selanjutnya analisis sistem produksi dilakukan dengan
menggunakan pedoman GAP (Good Agriculture Practices). Analisis ini dilakukan
untuk memberi perbaikan untuk sistem produksi yang ada di Malabar Mountain
Coffee sesuai dengan GAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika Malabar
Mountain Coffee menerapkan GAP dengan baik pada sistem produksi yang mereka
laksanakan, maka dapat berpengaruh terhadap produksi buah kopi yang dihasilkan.
Secara tidak langsung, penerapan GAP akan membuat tanaman kopi lebih sehat dan
produktif. Dengan menerapkan GAP juga akan membuat tanaman kopi bertahan
lebih lama selama bertahun-tahun, hal ini tentunya menguntungkan bagi
perusahaan karena dengan memiliki tanaman yang sehat dan sustainable dalam
menghasilkan buah kopi, maka menjadi investasi jangka panjang bagi perusahaan
dan akan meningkatkan daya produksi. Malabar Mountain Coffee juga akan
menghasilkan berbagai produk pertanian, baik primer maupun hasil olahan, yang
berkualitas dan higienis serta berdaya saing tinggi.
Paska Ambarita & Kartika (2015), Pengoptimalan faktor produksi dilakukan
agar dapat meningkatkan kegiatan perekonomian di bidang pertanian. Fungsi
produksi akan dapat berfungsi dengan baik ketika ada beberapa faktor yang mampu
mempengaruhi output dalam kegiatan produksi. Dalam sektor pertanian, ada
beberapa faktor yang mempengaruhi produksi yaitu luas lahan, penggunaan
pestisida, tenaga kerja, penggunaan pupuk.
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Putri et al. (2018), meneliti Kinerja Faktor Produksi Kopi Arabika di Lembah
Gumanti , Kabupaten Solok , Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini untuk
menganalisis faktor yang memengaruhi produksi kopi Arabika dengan metode
survei pada 30 petani kopi yang dipilih secara acak sederhana. Variabel yang
digunakan dalam penelitian yakni jumlah produksi, produktifitas, penggunaan
pupuk urea, modal, pengalaman berusaha tani dan tenaga kerja. Penelitian
menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kuantitatif
dengan menggunakan model fungsi Cobb Douglass. Hasil analisis menyatakan
variabel produktifitas, modal dan tenaga kerja dengan nilai koefisien masingmasing 0,981; 2,279 dan 3,140 berpengaruh terhadap produksi kopi. Variabel umur
tanaman dan penggunaan pupuk urea dengan koefisien 0,098 dan 0,131
berpengaruh positif sedangkan pengalaman berusaha tani dengan koefisien -0,290
berpengaruh negatif tapi variabel tersebut tidak signifikan.
Wintoko & Marlena (2021), Strategi pemasaran yang tepat mempunyai peran
penting bagi UKM sehingga mampu meningkatkan daya saing produk yang
dihasilkan. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan rekomendasi strategi
pemasaran yang tepat umtuk diterapkan dan dikembangkan pada Usaha Kecil
Menengah (UKM) Rumah Kopi Temanggung. Teknik pengumpulan data penelitian
menggunakan teknik tringulasi data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi,
yang dilakukan kepada pemilik dan karyawan UKM Rumah Kopi Temanggung,
serta Kepala DisperindagKop dan UMKM Kabupaten Temanggung. Teknik
analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan, dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal.
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Berdasarkan hasil analisis data matriks SWOT diperoleh total skor IFE sebesar 3,22
dan total skor EFE sebesar 2,99 menghasilkan posisi matriks di kuadran 1 dengan
strategi IE sehingga memanfaatkan peluang yang ada dengan kekuatan yang di
miliki UKM Rumah kopi Temanggung.
Rosiana (2020), meneliti Dinamika Pola Pemasaran Kopi Pada Wilayah
Sentra Produksi Utama Di Indonesia. Metode analisis yang digunakan yaitu
deskriptif kualitatif yang didasarkan pada hasil survey lapang dan desk study di
lima sentra produksi utama kopi Indonesia (Prov. Sumatera Selatan, Prov.
Lampung, Prov. Sumatera Utara, Prov. Aceh, dan Prov. Jawa Timur). Hasil
menunjukkan bahwa petani kopi di lima sentra produksi utama Indonesia menjual
kopi dalam bentuk kopi asalan yang secara umum menjual ke pedagang pengumpul.
Adanya kemudahan cash economy dan tidak ada perlakuan khusus untuk kopi yang
dijual menjadi alasan utama petani menjual ke lembaga pemasaran tersebut.
Perlunya penguatan kelembagaan (kemitraan) pada sistem pemasaran dalam upaya
mengatasi keterbatasan informasi dan penentuan harga jual. Selain itu, perlunya
pendampingan petani yang diarahkan pada proses sertifikasi yang berkelanjutan
baik dari sisi produksi maupun ekonomi diantaranya peningkatan mutu greenbean
dan kopi bubuk.
Lestari et al. (2017), meneliti Analisis usahatani dan efisiensi pemasaran kopi
(Coffea Sp) Di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Metode
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif meliputi usahatani (R/C ratio) dan S-CP (Structure, Conduct, dan Perfomance) untuk menganalisis organisasi pasar. Hasil
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penelitian menunjukkan bahwa R/C ratio >1, artinya usahatani kopi layak untuk
diusahakan dan memberikan manfaat. Petani tidak menerapkan sistem lindung nilai
untuk produk mereka. Jalur pemasaran kopi di Kecamatan Pulau Panggung
Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut: petani – pedagang besar pedagang
– pengepul – eksportir. Pemasaran kopi di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten
Tanggamus belum efisien, meskipun pangsa produsen mencapai lebih dari 80%,
rasio margin keuntungan (RPM) pada setiap lembaga pemasaran tidak merata.
Mubarak et al. (2020), meneliti Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan
Terhadap Kinerja Usahatani Petani Kakao di Wilayah Perbatasan IndonesiaMalaysia Pulau Sebatik. Penelitian ini bertujuan mengetahui 1) pengaruh modal
sosial terhadap kompetensi kewirausahaan dan kinerja usahatani, 2) pengaruh
karakteristik kewirausahaan terhadap kompetensi kewirausahaan dan kinerja
usahatani, dan 3) pengaruh kompetensi kewirausahaan terhadap kinerja usahatani.
Populasi dalam penelitian ini adalah petani kakao dengan sampel 250 petani yang
ditentukan melalui metode purposive sampling. Pengujian model analisis data yang
dikembangkan menggunakan Structural Equation Model (SEM). Variabel dalam
penelitian ini terdiri dari variabel eksogen dan endogen. Variabel eksogen terdiri
dari 1) Variabel Modal sosial dengan empat indikator, yaitu: (X1) Kepercayaan,
(X2) Norma Sosial, (X3) Kerja Sama, (X4) Jaringan Informasi (Cahyono &
Adhiatma, 2012; Felício et al., 2014; Stam et al., 2014; Ali & Yousuf, 2019). 2)
Variabel karakteristik kewirausahaan dengan tujuh indikator, yaitu: (1) Berani
mengambil resiko, (X2) Kreatif (X3) Orientasi kemasa depan, (4) Bertanggung
jawab, (5) Komunikatif, (6) Mandiri, (X7) Motivasi berwirausaha (Kuratko, 2011;
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Suryana, 2014; Sari dkk., 2016; Mubarak dkk., 2019). Variabel endogen terdiri dari
1) Kompetensi kewirausahaan dengan 3 indikator, yaitu (Y1) Kompetensi
manajemen (Y2) Kompetensi teknis dan (Y3) Kompetensi pemasaran (Morris dkk.,
2013; Eva & Baert, 2015; Bird, 2019), dan 2) Kinerja usahatani dengan 3 indikator,
yaitu (Y4) Peningkatan pendapatan (Y5) Keunggulan bersaing (Y6) Perluasan
wilayah pemasaran (Acs dkk.,2018; Trihudiyatmanto & Purwanto, 2018; Zainura,
2017).
Ginting et al. (2017), mengnalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Sentra Produksi Komoditi Kopi Di Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode
analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan analisis
deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan; (1) Rata-rata luas lahan
pertanian kopi di Humbang Hasundutan adalah 0,7 ha, dengan rata-rata produksi
558 kg/ha dan pendapatan rata-rata Rp. 5.833.092.5/tahun dan R C ratio 2,769
sehingga usahatani kopi di daerah ini efisien, (2) Nilai Adjusted R2 sebesar 0,832
dapat diartikan 83,2% variabel produksi usahatani kopi dijelaskan variabel; (3)
Variabel luas lahan dan modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap
produksi usahatani kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan, (4) Kebijakan
pemerintah di bidang tanah, modal, harga kopi, pendidikan, pengalaman, harga
pupuk, belum Tidak sesuai menjamin ketersediaan pupuk khususnya pupuk
bersubsidi, 56% responden menyatakan pelatihan petani dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia belum memadai dan 55% responden
menyatakan

kebijakan

penyuluhan

pengembangan pertanian kopi.

kepada

petani

belum

mendukung
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Hasbi (2018),

meneliti Penentuan Prioritas Strategi Pemasaran Kopi

Arabika (Coffea Arabica) Di Kabupaten Bantaeng dengan Metode AHP (Analitycal
Hierarchy Process). Pengambilan responden dilakukan dengan cara purposif atau
secara sengaja sesuai dengan tingkat kebutuhan data. Responden yang dambil
adalah responden yang ahli di bidang pemeliharaan kopi maupun pemasarannya.
Adapun analisa data yang digunakan adalah dengan AHP (analytical hierarchy
process). Hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh yaitu Strategi pemasaran
yang diprioritaskan dalam menjalankan usaha kopi arabika Bantaeng yaitu pertamatama menjaga ketersediaan bahan baku yang sesuai dengan permintaan pasar
setelah itu mendukung kemitraan petani dengan aktor pemasar kopi selanjutnya
perbaikan sarana dan prasarana pemasaran setelah itu pemanfaatan teknologi
informasi digunakan untuk memfasilitasi jaringan pasar selanjutnya dilakukan
strategi promosi dan prioritas trakhir yaitu penambahan jumlah kedai kopi.
Sedangkan penetapan prioritas berdasarkan kelas responden didapatkan hasil
bahwa kelas pedagang dan kelas birokrat, lebih memilih kemitraan sebagai prioritas
utama, sedangkan untuk kelas petani lebih memproritaskan menghasilkan bahan
baku yang baik dan kelas konsumen lebih peduli terhadap perbaikan sarana dan
prasarana.
Arios (2019), meneliti Strategi Pengembangan Daya Saing Produksi Kopi
Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan formulasi strategis
terbaik dalam pengembangan produksi kopi Lampung sebagai bahan baku industri
produsen kopi dengan menggunakan metode SWOT. Dari analisis SWOT
dirumuskan strategi berupa: peningkatan pasokan kopi untuk menjaga stabilitas
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harga, dan peningkatan daya saing harga kopi dalam negeri, pengembangan SDM
pertanian berbasis riset dan pengembangan kopi sebagai komoditas unggulan,
Peningkatan produktivitas kopi melalui penerapan teknologi dan kerjasama
penelitian.
Zakaria et al. (2015), meneliti Strategi pengembangan usaha tani kopi
arabika (kasus pada petani kopi di desa suntenjayakecamatan lembang kabupaten
bandung barat, provinsi jawa barat). Data yang terkumpul dianalisis dengan
menggunakan analisis SWOT dan QSPM. Hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa dalam upaya membantu petani mengembangkan usahanya, ada beberapa
strategi yang menjadi prioritas untuk dijalankan yaitu mengembangkan pengolahan
hasil usaha tani, meningkatkan keterampilan teknis usaha tani untuk peningkatan
mutu produk, memberdayakan kelompok usaha tani untuk lebih meningkatkan
usahanya.

2.1.6 Alat Analisis
Huang (2021), Pengertian statistik deskriptif berbeda dengan statistik
inferensial. Pada statistik deskriptif penelitian hanya menggambarkan keadaan data
apa adanya melalui parameter-parameter seperti mean, median, modus, distribusi
frekuensi dan ukuran statistik lainnya. Pada statistika deskriptif, yang perlu
disajikan adalah:
1. Ukuran pemusatan data (measures of central tendency). Ukuran pemusatan data
yang sering digunakan adalah distribusi frekuensi. Ukuran statistik ini cocok
untuk data nominal dan data ordinal (data kategorik). Sementara nilai mean
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adalah ukuran pemusatan data yang cocok untuk data continuous. Ukuran
deskriptif lain untuk pemusatan data adalah median (nilai tengah) dan modus
(nilai yang paling sering muncul).
2. Ukuran penyebaran data (measures of spread). Ukuran penyebaran data yang
sering digunakan adalah standar deviasi. Ukuran penyebaran data ini cocok
digunakan untuk data numerik atau continuous. Sementara untuk data kategorik,
nilai range merupakan ukuran yang cocok.
Sedangkan penelitian inferensial adalah proses pengambilan kesimpulankesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang
lebih umum untuk sebuah populasi. Penelitian inferensial diperlukan jika peneliti
memiliki keterbatasan dana sehingga untuk lebih efisien penelitian dilakukan
dengan mengambil jumlah sampel yang lebih sedikit dari populasi yang ada. Pada
penelitian inferensial, dilakukan prediksi. Statistik inferensial membutuhkan
pemenuhan asumsi-asumsi. Asumsi paling awal yang harus dipenuhi adalah sampel
diambil secara acak dari populasi. Hal tersebut diperlukan karena pada statistika
inferensial perlu keterwakilan sampel atas populasi. Asumsi-asumsi lain yang perlu
dipenuhi mengikuti alat analisis yang digunakan. Jika yang digunakan adalah
analisis regresi, maka asumsi-asumsi data harus memenuhi asumsi analisis regresi.
Metode analisis statistik yang digunakan dalam statistik inferensial adalah
T-test, Anova, Anacova, Analisis regresi, Analisis jalur, Structural equation
modelling (SEM) dan metode analisis lain tergantung tujuan penelitian. Dalam
statistik inferensial harus ada pengujian hipotesis yang bertujuan untuk melihat
apakah ukuran statistik yang digunakan dapat ditarik menjadi kesimpulan yang
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lebih luas dalam populasinya. Ukuran-ukuran statistik tersebut dibandingkan
dengan pola distribusi populasi sebagai normanya. Oleh sebab itu, mengetahui pola
distribusi data sampel menjadi penting dalam statistik inferensial.

2.1.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda
Menurut Sugiyono (2017:275), analisis regresi linier berganda digunakan
oleh peneliti, apabila peneliti meramalkan bagaimana naik turunnya keadaan
variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai
faktor predictor dinaik turunkan nilainya (dimanipulasi). Analisis regresi berganda
akan dilakukan apabila jumlah dari variabel independennya minimal 2.
Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:
𝑌=𝑎+𝑏1𝑋1+𝑏2𝑋2+𝜀
Keterangan :
Y = Variabel dependen
𝑎 = Konstanta
𝑏1,𝑏2 , = Koefisien regresi variabel independen
𝑋1 = Variabel independent 1
𝑋2 = Variabel independent 2
𝜀 = standar error
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2.1.6.2 Analisis Jalur
Analisis jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab
akibat

yang terjadi pada regresi

berganda (linier)

jika varibel bebasnya

(exogenous) mempengaruhi variabel tergantung (endogenous) sehingga diketahui
pengaruh langsung dan tidak langsung.
Prinsip Dasar Analisis Jalur
1.

Adanya linieritas (lenearity)

2.

Data berskala interval. Karena jika data masih berskala ordinal (skor) harus
ditingkatkan ke skala interval

3.

Tidak terjadi multi kolinierity serius antara variabel

exogenous (variabel

bebas/independent)
4.

Adanya rekursivitas

5.

Variabel residual (pengganggu tidak berkorelasi dengan variabel endogenous

6.

Ukuran sampel Tidak sesuai besar

Beberapa Model Analisis Jalur:
1. Model Persamaan Satu Jalur (A Single Equation Path Analysys)
X1

ρYX1

r X1 X2
X2

r X1 X3

Ɛ

r X2 X3

ρYX2
ρYX3

X3

Gambar 2.3 Model Persamaan Satu Jalur

Y
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Persamaan struktural :
Y = ρYX1 X1+ ρYX2 X2 + ρYX3 X3 + ε
Dimana:
Y

= variable endogeous

X1

= variabel exogenous 1

X2

= variabel exogenous 2

X3

= variabel exogenous 3

ρYX1 ; ρYX2 ; ρYX3 = koefisien jalur
r X1X2 r X1X3 ; r X2X3 = koefisien korelasi
2. Model Persamaan Dua Jalur (Two Equation Path Analysys)

Ɛ1

X1

ρY1X1

r X1 X2
X2

r X1 X3

ρY2X1

ρY1X2

r X2 X3

ρY1X2

Ɛ2

Y1

ρY2Y1

ρY2X2

X3

Gambar 2.4 Model Persamaan Dua Jalur

Persamaan struktural :
Y1 = ρY1X1 X1 + ρY1X2 X2 + ρY1X3 X3 + ε1
Y2 = ρY2X1 X1 + ρY2X3X3 + ρy1y2Y2 + ε2

Y2
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Dimana:
Y1

= variable endogeous 1

Y2

= variable endogeous 2

X1

= variabel exogenous 1

X2

= variabel exogenous 2

X3

= variabel exogenous 3

ρY1X1 ; ρY1X2 ; ρY1X3 ; ρY1Y2 = koefisien jalur
r X1X2 r X1X3 ; r X2X3 = koefisien korelasi
Analisis Secara Simultan
Pengujian secara simultan dimaksudkan untuk menguji signifikansi model
keseluruhan. Dengan kata lain untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan
bahwa tidak ada hubugan dalam populasi antara variable independen dan variable
dependen, (Kazmier, 2005).
Pengujian secara simultan mengikuti sebaran F dengan db1 = k; db2 = n-k-1
dan taraf kesalahan (α) = 5%, dimana db adalah derajat bebas; k adalah banyaknya
variabel independen dan n adalah ukuran contoh (sampel).
Penentuan signifikansinya dilihat melalui tabel F. dengan criteria apabila
Fhitung > Ftabel, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti secara signifikan sekurangkurangnya ada sebuah koefisien jalur ρyxi ≠ 0. Sebaliknya, bila Fhitung < Ftabel maka
hipotesis-nol diterima, yang berarti semua koefisien jalur ρyxi = 0.
Selanjutnya pengujian secara parsial untuk menguji signifikansi koefisien
regresi (koefisien jalur) pada masing-masing variabel independennya (exogenous).
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Pengujian di atas mengikuti sebaran t-student dengan db = n-k-1 dan taraf kesalahan
satu arah, α = 5%.
Penentuan signifikansinya dilihat melalui tabel-t, dengan criteria apabiila
thitung > ttabel ,maka H0 ditolak, yang berarti variabel Xi (indpenden) berpengaruh
nyata terhadap Y (varabel dependen). Sebaliknya, bila thitung < ttabel maka H0
diterima, variabel Xi tidak berpengaruh nyata terhadap Y .

2.2

Kerangka Pemikiran / Pendekatan Masalah

2.2.1 Hubungan Antara Kinerja Usahatani dengan Sistem Produksi
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang
dalam strategic planning suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses
penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan
sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam
menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan
dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam
mencapai tujuan (Mahsun, 2006).
Sistem produksi merupakan sistem integral yang mempunyai komponen
struktural dan fungsional, dan memiliki beberapa karakteristik berikut:
•

Mempunyai komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling
berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh.
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•

Mempunyai tujuan yang mendasari keberadaanya, yaitu menghasilkan
produk (barang dan/atau jasa) berkualitas yang dapat dijual dengan harga
kompetitif di pasar.

•

Mempunyai aktivitas berupa proses transformasi nilai tambah input menjadi
output secara efektif dan efisien.

•

Mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoperasiannya, berupa
optimalisasi pengalokasian sumber-sumber daya (Gaspersz, 2008).
Dilandasi pemikiran yang disampaikan di atas, sistem produksi menentukan

tercapainya kinerja usahatani yang telah ditentukan. Semakin baik pengelolaan
komponen struktural dan fungsional dalam sistem produksi, maka akan berdampak
positif terhadap kinerja usahatani.

2.2.2 Hubungan Antara Kinerja Usahatani dengan Strategi Pemasaran
Menurut Kurtz (2008), Strategi pemasaran adalah keseluruhan program
perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan
membangun kombinasi elemen dari Marketing Mix; produk, distribusi, promosi,
dan harga.
Strategi pemasaran yang tepat dapat memberikan keuntungan usaha yang
optimal, hal ini dapat memacu motivasi kinerja usahatani untuk menjaga kualitas,
maupun ketersediaan produk sesuai kebutuhan pasar. Dalam kegiatan pemasaran
kopi banyak faktor yang menentukan, antara lain jenis komoditas, kualitas
produksi, dan kesinambungan produksi. Hal ini senada dengan yang disampaikan
Cravens (1994), Strategi pemasaran yang efektif dan efisien diperlukan untuk
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mendapatkan hasil optimal. Strategi pemasaran didefinisikan sebagai analisis,
strategi pengembangan dan kegiatan dalam pemilihan strategi pasar sasaran produk
atau jasa pada tiap unit bisnis. Penetapan tujuan pemasaran dan pengembangan,
pelaksanan, serta pengelolaan strategi program pemasaran penentuan posisi pasar
yang dirancang untuk memenuhi keinginan konsumen.
Masalah utama yang perlu dipikirkan sehubungan dengan kegiatan
usahatani kopi di Kecamatan Cililin adalah rendahnya produktivitas yang
dihasilkan. Tingkat produktivitas lahan kopi sangat menentukan jumlah produksi
yang dihasilkan. Jumlah produksi yang rendah mengakibatkan rendahnya
pendapatan petani. Oleh karena itu wajar apabila dilakukan upaya perbaikan pada
aspek produksi sehingga dapat mendorong petani untuk meningkatkan produksi
dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan ataupun keuntungan yang lebih
tinggi, dalam mencapai tujuan tersebut petani menghadapi beberapa kendala.
Tujuan yang hendak dicapai dan kendala yang dihadapinya merupakan faktor
penentu bagi petani untuk mengambil keputusan dalam usahataninya. Oleh karena
itu petani sebagai pengelola usahataninya akan mengalokasikan sumber daya yang
dimilikinya sesuai tujuan yang hendak dicapai. Masalah alokasi sumber daya ini
berkaitan erat dengan tingkat produksi yang akan dicapai. Dalam hal mencapai
tujuan tersebut petani menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan tanah,
modal sehingga produsen akan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya
sesuai tujuan yang akan dicapai.
Dalam analisis ini diasumsikan: (1) keadan iklim, tanah, dan topografi
dalam jangka pendek tidak ada perubahan yang mencolok, dan (2) produk yang
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dihasilkan dalam bentuk biji kopi kering. Variabel yang dimasukkan dalam model
ini yaitu sistem produksi, strategi pemasaran, dan kinerja usahatani. Variable sistem
produksi dengan memperhatikan dimensi keberlajutan produksi kopi, meliputi:
persiapan lahan, penanaman penaung, penggunaan bahan tanam unggul,
pembibitan, penanaman, pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama terpadu,
diversifikasi usaha pada budidaya kopi, panen dan penangan pasca panen. Variabel
strategi pemasaran meliputi: partnership; bekerjasama dengan influencer;
melibatkan karyawan; dan menjaga pelanggan. Variabel kinerja usahatani meliputi:
produktivitas, keuntungan; keunggulan bersaing; dan perluasan wilayah
pemasaran.
Berdasarkan rumusan masalah dan beberapa referensi yang telah
dikemukakan, maka dapatlah dibuat diagram kerangka berpikir sebagai berikut :
(Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014)
Sistem Produksi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

persiapan lahan
penanaman penaung
penggunaan bahan tanam unggul
pembibitan
penanaman
pemupukan
pemangkasan
pengendalian hama terpadu
diversifikasi usaha pada budidaya kopi
panen dan penangan pasca panen

(Kurtz, 2008)

(Mubarak et al., 2020)
Kinerja Usahatani:
• Produktivitas
• Keuntungan
• keunggulan
bersaing
• perluasan wilayah
pemasaran

Strategi Pemasaran:
• Partnership
• Bekerjasama dengan Influencer
• Melibatkan Karyawan
• Menjaga Pelanggan

Gambar 2.5 Diagram Kerangka Berfikir
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2.3

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka

hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Terdapat korelasi positif antara sistem produksi dan strategi pemasaran kopi
arabika.
2. Secara serempak sistem produksi dan strategi pemasaran berpengaruh
terhadap Kinerja Usahatani Kopi Arabika
3. Terdapat pengaruh positif sistem produksi terhadap Kinerja Usahatani Kopi
Arabika.
4. Terdapat pengaruh positif strategi pemasaran terhadap Kinerja Usahatani
Kopi Arabika.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Metode yang Digunakan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Survei

yang dimaksud adalah survei terhadap sejumlah usahatani kopi arabika yang
terdapat di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Sebagai subyek atau
satuan analisis penelitian ini adalah usahatani kopi arabika, sedangkan obyek
penelitiannya adalah yang menjadi variabel pokok dalam penelitian ini yaitu: sistem
produksi, strategi pemasaran, dan kinerja usahatani. Jenis usaha yang menjadi
sasaran (target) dalam penelitian ini adalah

usahatani kopi arabika (Coffea

arabica L.).

3.2

Operasionalisasi Variabel
Sistem produksi kopi arabika yaitu kegiatan usahatani kopi arabika dimulai

dari persiapan lahan, penanaman penaung, penggunaan bahan tanam unggul,
pembibitan, penanaman, pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama terpadu,
diversifikasi usaha pada budidaya kopi, panen dan penangan pasca panen.
Strategi pemasaran yaitu strategi pemasaran yang diprioritaskan dalam
menjalankan usahatani kopi arabika yang meliputi partnership, bekerjasama dengan
influencer, melibatkan karyawan, dan menjaga pelanggan.
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Kinerja Usahatani Kopi Arabika merupakan gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan usahatani yang meliputi produktivitas, keuntungan,
keunggulan bersaing, dan perluasan wilayah pemasaran.
Untuk memperoleh data dan informasi yang lebih rinci dan mendalam, maka
dilakukan penguraian seluruh variabel penelitian sebagaimana yang terungkap
dalam objek penelitian meliputi uraian, konsep/variabel, subvariabel/dimensi,
indikator, ukuran, skala pengukuran. Adapun uraian dari masing-masing variabel
tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel
Sistem
Produksi
Kopi
Arabika (X)
adalah
seperangkat
penerapan
teknolog
yang
diterapkan
pada sistem
produksi
budidaya
kopi arabika
sesuai GAP

Subvariabel/
dimensi

Indikator

Cara/satuan Pengukuran

Pembukaan
lahan

Pembongkaran
pohon-pohon,
tunggul beserta perakarannya.
Pembongkaran tanaman perdu dan
pembersihan gulma.
Pembukaan
lahan
tanpa
pembakaran.
Penggunaan
herbisida
secara
bijaksana.

Pembuatan
Jalan
Produksi

Pembuatan jalan-jalan produksi
(jalan setapak) dan saluran drainase.

Persiapan
Lahan (X1)

Pembuatan
terasering

Penanaman
Pohon
Penaung (X2)

Akar,
cabang dan
daun

Pembuatan teras-teras pada lahan
yang memiliki kemiringan lebih dari
30%.
Memiliki perakaran yang dalam.
Memiliki perakaran yang dalam.
Memiliki percabangan yang mudah
diatur.
Ukuran daun relatif kecil tidak
mudah rontok dan memberikan
cahaya yang menyebar (diffus).

Kriteria

Skala
Pengu
kuran

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1
4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1
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Variabel

Subvariabel/
dimensi

Indikator

Jenis Pohon
Penaung

Penaung
sementara

Penaung
Tetap

Jenis/variaet
as
Benih/bibit

Pembibitan
(X3)

Cara/satuan Pengukuran
Termasuk leguminosa dan berumur
panjang.
Menghasilkan
banyak
bahan
organik.
Dapat dimanfaatkan sebagai sumber
pakan ternak.Tidak menghasilkan
senyawa yang bersifat alelopati.
Tidak menjadi inang hama dan
penyakit kopi.
Menanam penaung sementara
seperti Flemingia congesta atau
hahapaan (Sunda),otok-otok kebo
(Jawa), Crotalaria sp. atau orokorok, Tephrosia sp. atau kacang
babi
Menanam penaung tetap seperti
lamtoro (Leucaena sp.), Gliricidia,
kelapa, dadap (Erythrina sp.),
Kasuari (Casuarina sp.) dan sengon
(Paraserianthes falcataria).
Lamtoro ditanam dengan jarak 2 m x
2,5 m, setelah besar secara
berangsur-angsur
dijarangkan
menjadi 4 m x 5 m.
Benih diperoleh dari produsen yang
sudah mendapat SK Menteri
Pertanian sebagai produsen.

Sebelum biji disemai, bedengan
disiram air sampai jenuh.
Penyemaian benih dilakukan dengan
membenamkan biji sedalam + 0,5
cm; permukaan benih yang rata
Penyemaian menghadap ke bawah. Jarak tanam
biji
benih 3 cm x 5 cm.
Setelah benih tertata di atas
bedengan, di atasnya ditaburi
potongan jerami atau alang-alang
kering, agar terlindung dari sengatan
matahari maupun curahan air
siraman.
Setiap hari (kecuali ada hujan)
bedengan disiram air dengan
menggunakan gembor dan dijaga
jangan sampai ada genangan air,
rumput yang tumbuh dibersihkan.
Sebaiknya dipakai air penyiram
Pemeliharaan
yang bersih, tidak tercemar
di pesemaian
pestisida.
Sesudah sepasang daun membuka
(stadium kepelan), benih segera
dipindah ke media kantong plastik
(polibeg)
atau
bedengan
pembenihan.

Kriteria

Skala
Pengu
kuran

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1
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Variabel

Subvariabel/
dimensi

Indikator

Cara/satuan Pengukuran

Bedengan dekat lokasi penanaman.
Media tanam berupa campuran
tanah atas, pasir, pupuk kandang
dengan perbandingan 3 : 2 : 1.
Benih ditanam dengan jarak 20 cm
x 25 cm.
Penyiraman disesuaikan dengan
kondisi kelembaban lingkungan.
Pemupukan sesuai umur benih,
pupuk dibenamkan atau dilarutkan
dalam air. Dosisnya, umur 1-3 bulan
= 1 g Urea + 2 g TSP + 2 g KCl,
umur 3-8 bulan = 2 g Urea. Urea
Pemeliharaan diberikan 2 minggu sekali, apabila
benih
berupa larutan diberikan dengan
konsentrasi 0.2% sebanyak 50-100
ml/benih/2-minggu.
Pengendalian hama penyakit dan
gulma dilakukan secara manual atau
kimiawi
Benih di tanam umur 10-12 bulan
dari penyemaian
Ukuran lubang tanam yaitu 60 cm x
Pembuatan
60 cm x 40 cm, berbentuk trapesium.
lubang
Lokasi pembuatan lubang tanam
tanam
pada ajir yang telah ditentukan
sesuai dengan jarak tanam.
Benih ditanam setelah pohon
penaung berfungsi baik dengan
kriteria intensitas cahaya yang
Waktu
diteruskan 30-50% dari cahaya
penanaman
langsung.
Penanaman dilakukan pada awal
musim hujan, hindari penanaman
pada waktu panas terik.
Sebelum penanaman lubang tanam
dipadatkan,
kemudian
tanah
dicangkul sedalam ± 30 cm.
Akar tunggang yang terlalu panjang
dipotong, sedangkan untuk benih
dalam polibeg dilakukan dengan
memotong bagian dasar polibeg ± 2Cara tanam
3 cm dari bawah.
Benih ditanam sebatas leher akar,
tanah dipadatkan kemudian polibeg
yang
telah
disobek
dengan
parang/arit ditarik keluar.
Penutupan lubang tanam dibuat
cembung agar tidak terjadi genangan
air.
Pembuatan
bedengan
pembenihan

Penanaman
(X4)

Penyulaman

Tanaman yang mati segera
dilakukan penyulaman selama
musim hujan.

Kriteria

Skala
Pengu
kuran

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1
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Variabel

Subvariabel/
dimensi

Indikator

Pemberian
pupuk
organik

Pemupukan
(X5)

Pemberian
pupuk
anorganik
Waktu
pemupukan

Cara
pemupukan

Pangkasan
bentuk

Pemangkasan
(X6)

Pangkasan
produksi/pe
meliharaan

Nematoda
parasit

Pengendalian
Hama
Terpadu
(X7)

Penggerek
Buah Kopi
(PBKo)

Cara/satuan Pengukuran
Diutamakan pemberian pupuk
organik berupa kompos, pupuk
kandang atau limbah kebun lainnya
yang telah dikomposkan.
Dosis aplikasi pupuk organik yaitu
10-20 kg/pohon/tahun.
Pemberian pupuk anorganik sesuai
dosis pedoman umum pemupukan
kopi
Pupuk diberikan setahun dua kali,
yaitu pada awal dan pada akhir
musim hujan.
Cara pemberian pupuk yaitu sebagai
berikut : pupuk diletakkan secara
alur melingkar 75 cm dari batang
pokok, dengan kedalaman 2-5 cm.
Pemangkasan
dilakukan
pada
tanaman berumur 1-3 tahun.
Tinggi ideal pohon pangkasan 1,5 1,8 m.; Cabang primer teratas harus
dipotong tinggi satu ruas; Cabang
sekunder yang tumbuh pada posisi
20 cm harus dipangkas bersih; Pilih
2-3 cabang sekunder yang kuat dan
letaknya menyebar pada setiap
cabang primer untuk dipelihara, dan
sisanya dipangkas; Pemangkasan
dilakukan pada akhir kemarau agar
pertumbuhan cabang lebih baik dan
kuat.
Pembuangan tunas air (wiwilan)
yang tumbuh keatas; Pembuangan
cabang cacing dan cabang balik;
Pembuangan cabang-cabang yang
terserang hama dan penyakit;
Pemangkasan dilakukan 3-4 kali
dalam setahun dan dilakukan pada
awal musim hujan
Pada tanaman yang terserang
dilapang diaplikasi dengan pupuk
kandang 10 kg/pohon/6 bulan dan
jamur Paecilomyces lilacinus strain
251, sebanyak 20 g/pohon/6 bulan.
Memutus daur hidup PBKo
Menggunakan parasitosid dan jamur
patogen
serangga
(Beauveria
bassiana). Aplikasi B. bassiana
dianjurkan dengan dosis 2,5 kg
biakan padat atau 100 g spora murni
per hektar selama tiga kali aplikasi
per musim panen.
Penggunaan perangkap

Kriteria

Skala
Pengu
kuran

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1
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Variabel

Subvariabel/
dimensi

Indikator
Penyakit
karat daun
pada kopi
Arabika
Tumpang
sari dengan
tanaman
semusim

Diversifikasi
Usaha Pada
Budidaya
Kopi (X8)

Tumpang
sari dengan
tanaman
tahunan

Panen

Panen Dan
Penanganan
Pasca Panen
(X9)

Penanganan
pasca panen

Cara/satuan Pengukuran
Pengendalian secara kultur teknik,
dengan memperkuat kebugaran
tanaman
melalui
pemupukan
berimbang, dan pemangkasan
Tanaman semusim yang banyak
diusahakan a.l. yaitu jenis
hortikultura (tomat dan cabe),
palawija (jagung), kacang-kacangan
dan umbi-umbian.
Pohon penaung produktif ditanam
dengan jarak 10 m x 10 m tergantung
ukuran besarnya tajuk tanaman.
Pohon produktif yang banyak
dipakai untuk kopi Arabika a.l.
Macadamia dan jeruk, sedangkan
untuk kopi Robusta a.l. petai,
jengkol, pisang, alpokat, jeruk dan
kelapa.
Biji kopi yang bermutu baik dan
disukai konsumen berasal dari buah
kopi yang sehat, bernas dan petik
merah.
Pemanenan buah yang belum masak
(buah warna hijau atau kuning) dan
buah lewat masak (buah warna
hitam) atau buah tidak sehat akan
menyebabkan mutu fisik kopi biji
menurun dan citarasanya kurang
enak
Buah yang telah dipanen harus
segera diolah, penundaan waktu
pengolahan akan menyebabkan
penurunan mutu secara nyata.
Ada dua cara pengolahan buah kopi,
yaitu pengolahan cara kering dan
pengolahan cara basah, perbedaan
kedua cara pengolahan tersebut
terletak pada adanya penggunaan air
yang diperlukan untuk kulit buah
maupun pencucian. Pengolahan cara
kering ada dua macam, yaitu tanpa
pemecahan buah dan dengan
pemecahan buah. Demikian juga
pada pengolahan basah dibedakan
dua macam, yaitu pengolahan basah
giling kering dan pengolahan basah
giling basah. Disarankan buah
masak yang telah dipanen diolah
secara basah agar mutunya lebih
baik.

Kriteria

Skala
Pengu
kuran

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1
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Variabel

Subvariabel/
dimensi

merupakan
gambaran
mengenai
tingkat
pencapaian
pelaksanaan
usahatani
yang
dilakukan.

Kriteria

Skala
Pengu
kuran
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

Temporal

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Pelanggan baru

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Pelanggan lama

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Produktivitas
(Y1)

Capaian hasil
per pohon
kopi diukur
dalam
kg/pohon

Sangat tinggi : > 2 kg/phn
Tinggi :1,5- 2,0 kg/phn
Cukup : 1,0 - < 1,49 kg/phn
Kurang < 1,0kg/phn

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Tingkat
Keuntungan
(Y2)

Dikur dalam
R/C ratio

lebih dari 2,5
antara 2,00 sd 2,50
antara 1,50 sd 1,99
kurang dari 1,5

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

4
3
2
1

Bekerjasama
dengan
Influencer
(P2)

Melibatkan
Karyawan
(P3)

Menjaga
Pelanggan
(P4)

Kinerja
Usahatani
Kopi
Arabika (Y)

Cara/satuan Pengukuran

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

Partnership
(P1)

Strategi
pemasaran
(P)
yaitu adalah
keseluruhan
program
dalam
menentukan
target pasar
dan
memuaskan
konsumen
dengan
membangun
kombinasi
elemen dari
marketing
mix; produk,
distribusi,
promosi, dan
harga.
(Kurtz,2008)

Indikator

Frekuensi
dalam
melakukan
partnership

Frekuensi
dalam
melakukan
Bekerjasama
dengan
Influencer
Formal atau
nonformal
Frekuensi
dalam
melibatkan
karyawan
melalui
event2
penting
secara rutin
atau
temporal
(sesaat)
Frekuensi
dalam
melakukan
memelihara
hubungan
dengan
pelanggan

secara vertical

secara horizontal

Influencer formal

Influencer nonformal

Rutin
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Variabel

Subvariabel/
dimensi

keunggulan
bersaing
(Y3)

Indikator
Biaya
produksi
adalah biaya
produksi
rata-rata
(AC)
diukur
dalam
Rp/kg

Cara/satuan Pengukuran

< 40
41 - 50
51 - 60
> 61

3.3

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang/Rendah

Diukur secara kualitatif

Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang

Diukur secara kualitatif

Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang

Diukur secara kualitatif

Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang

Diferensiasi
Kekhasan
produk kopi

Perkembang
an perluasan
wilayah
pemasaran
(kemudahan
menjual)

Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden, sedangkan data
sekunder diperoleh dari studi literatur, studi pustaka dan data dari berbagai instansi
terkait. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan,
sedangkan data sekunder diperoleh dengan menghimpun data yang ada kaitannya
dengan penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian
disajikan dalam jenis, sumber dan cara pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel
3.2 dibawah ini.

Skala
Pengu
kuran

dinyatakan dalam %

Tanggapan
cepat

perluasan
pemasaran
(Y4)

Kriteria

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
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Tabel 3.2 Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data
Jenis Data

Sumber Data

Cara Pengumpulan Data

Data Primer
▪

Karakteristik Responden

Responden

Wawancara

▪

Aspek Sistem produksi

Responden

Wawancara dan Observasi

▪

Aspek Strategi Pemasaran

Responden

Wawancara dan Observasi

▪

Aspek Kinerja Usahatani

Responden

Wawancara dan Observasi

Dinas Ketahanan

Studi Pustaka

Data Sekunder
▪

Monografi Kab/kec

Pangan dan
Pertanian
▪

Data Statistik

Kantor Stastistik

Studi Pustaka

Kab. Bandung
Barat

3.4

Teknik Pengumpulan Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah petani pemilik usahatani kopi

arabika yang sudah memiliki tanaman kopi yang sudah menghasilkan.
Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan pada tahun 2020 terdapat populasi target
sebanyak 128 orang. Metode

yang digunakan adalah penarikan contoh acak

sederhana dengan ukuran contoh mengambil
Bambang Suwarno (2006), sebagai berikut:
n=

N
1 + (N d 2 )

formula

rumus Slovin dalam
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Keterangan:
n = Ukuran contoh (orang)
N = Ukuran Populasi 128 orang
d = Batas toleransi kesalahan ukur data ( ditentukan 10 % )
Berdasarkan formula di atas maka jumlah responden terpilih dalam
penelitian ini adalah

60 orang. Ukuran contoh (sample) tersebut dipandang

memenuhi syarat minimal apabila memperhatikan jumlah dimensi =19 buah dan
skor ordinal tertinggi 4 dengan teknik analisis yang digunakannya adalah analisis
jalur.

3.4.1 Uji Validitas Data
Uji validitas dilakukan untuk mengukur pernyataan yang ada dalam
pertanyaan. Suatu pernyataan dianggap sahih jika pernyataan tersebut mampu
mengungkap apa yang diungkapkan atau apa yang ingin diukur. Seperti yang
dikemukakan oleh Sugiyono (2001), bahwa “Instrumen dianggap valid, artinya alat
ukur yang digunakan dalam mendapatkan data itu valid”. Valid atau sahih artinya
instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
Kesahihan (validitas) sangat berkaitan dengan ketepatan hasil pengukuran
suatu alat ukur. Ada dua langkah yang dapat ditempuh untuk memperoleh alat ukur
yang sahih, yaitu : 1) langkah pertama adalah menentukan construct item-item
berdasarkan konsep operasionalisasi variabel beserta indikator-indikatornya,
sehingga diperoleh alat ukur yang memiliki kesesuaian dengan teori; 2) langkah
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kedua adalah dengan analisis uji coba item dengan menguji korelasi antara skor tiap
item dengan skor total item.
Uji validitas yang digunakan adalah koefisien korelasi item-total yang
terkoreksi. Azwar (2001:166), untuk pengujian validitas instrumen penelitian yang
berupa skor yang memiliki tingkatan (ordinal), rumus yang digunakan adalah
dengan menggunakan koefisien validitas dengan koefisien korelasi item-total,
yaitu:
ri ( x −i ) =

rix S x − S i
[ S x2 + S i2 − 2rix S i S x ]

Dimana rix merupakan korelasi Product Moment :
rix1 =

nix − ix
(ni 2 − (i) 2 )(nx 2 − (x) 2 )

Keterangan :
rix

: Korelasi antara instrumen pertanyaan secara keseluruhan

Si

: Varians jawaban responden untuk instrumen ke i

Sx

: Varians jawaban responden keseluruhan instrumen

x

: Jumlah jawaban responden untuk keseluruhan instrumen

i

: Jumlah jawaban responden untuk instrumen ke-i

x

i

2

2

: Jumlah jawaban responden untuk keseluruhan instrumen yang dikuadratkan
: Jumlah jawaban responden untuk instrumen ke-I yang dikuadratkan

Dasar pengambilan keputusan :
•

Jika r positif, serta r > 0,30 maka item pertanyaan tersebut valid.
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•

Jika r tidak positif, serta r < 0,30 maka item pertanyaan tersebut tidak valid.

3.4.2 Uji Reliability Data
Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat kekonsistenan pengukuran
dari sautu responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh mana
pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam
pemahaman pertanyaan tersebut. Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui
apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan,
keakuratan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala
tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan terhadap pertanyaanpertanyaan yang sudah valid, untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap
konsisten bila dilakukan pengukuran kembali gejala yang sama.
Instrumen yang valid adalah “Instrumen yang apabila digunakan beberapa
kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama”.
(Sugiyono, 2001). Reliabilitas koesioner diukur berdasarkan koefisien reliabilitas
Alpha Cronbach. Sekumpulan pertanyaan untuk mengukur suatu variabel
dikatakan reliabel dan berhasil mengukur dimensi variabel yang kita ukur jika
koefisien reliabilitasnya lebih dari atau sama dengan 0,700.
Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini, Penulis menggunakan
koefisien reliabilitas Alpha Cronbach, yaitu :
 k 

S 2 

i
 =
1 − 2 

k
−
1
S


x 
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Keterangan :
K

: Jumlah instrumen pertanyaan

Si2

: Jumlah varians dari tiap instrumen

S x2

: Varians dari keseluruhan instrument

3.5

Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis
Obyek atau variabel penelitian ini terdapat 3 (tiga) buah yaitu: kinerja

usahatani; sistem produksi; dan strategi pemasaran kopi arabika.

Ketiganya

merupakan variabel-variabel kualitatif yang diukur secara kuantitatif dengan
menggunakan teknik kombinasi scoring dan frekuensi.

Scoring diukur dengan

skala ordinal dan digunakan 4 (empat) tingkatan yaitu : sangat sesuai/baik (4),
sesuai/baik (3), Tidak sesuai (2), rendah (1).
Tingkat capaian kinerja usahatani diukur menurut persepsi petani dengan
perhitungan berdasarkan skor dan frekuensi dan selanjutnya disajikan dengan
teknik tabulasi. Penetapan kriteria didasarkan atas perhitungan secara statistika
deskriptif. Untuk variabel perkembangaan usaha banyaknya responden (60 orang),
tingkatan skala ordinal (4 tingkatan), jumlah kelas (4), rentang (540), panjang kelas
(130) dengan skor total maksimum (720) dan skor total minimum (180) diperoleh
sebagai berikut:
180
316
452
588

Sd
Sd
Sd
Sd

315
451
587
720

25,00
43,89
62,78
81,67

%
%
%
%

sd 43,85
sd 62,74
sd 81,63
sd 100,00

%
%
%
%

R
C
B/S
SB/SS
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Untuk variabel sistem produksi banyaknya responden (60 orang),
tingkatan skala ordinal (4 tingkatan), jumlah kelas (4), rentang (1800), panjang
kelas (450) dengan skor total maksimum (2400) dan skor total minimum (600)
diperoleh sebagai berikut:
600
1051
1502
1953

Sd
Sd
Sd
Sd

1050
1501
1952
2400

25,00
43,78
62,58
81,38

%
%
%
%

sd 43,75
sd 62,55
sd 81,33
sd 100,00

%
R
%
C
%
B/S
% SB/SS

Untuk variabel Strategi Pemasaran banyaknya responden (60 orang),
tingkatan skala ordinal (4 tingkatan), jumlah kelas (4), rentang (720), panjang kelas
(130) dengan skor total maksimum (960) dan skor total minimum (240) diperoleh
sebagai berikut:
240
421
602
783

Sd
Sd
Sd
Sd

420
601
782
960

25,00
43,85
62,71
81,57

Selanjutnya untuk

%
%
%
%

sd
sd
sd
sd

43,85
62,70
81,56
100,00

%
%
%
%

R
C
B/S
SB/SS

dapat digunakan dalam teknik analisis jalur (path

analysis) yang pada dasarnya adalah menggunakan analisis regresi linear yang
distandarisasi,

maka data dari skala ordinal harus ditingkatkan lebih dahulu

menjadi data dengan skala interval dengan method of successive interval , MSI (
Sudrajat, 2000).

70

3.5.1 Pengujian Hipotesis 1
Hipotesis 1 : Terdapat korelasi positif antara sistem produksi dengan strategi
pemasaran kopi arabika.
Akan diuji dengan analisis korelasi pearson. Hal tersebut karena data ordinal telah
ditingkatkan terlebih dahulu menjadi data interval. Hipotesis statistikanya
dinyatakan sebagai berikut:
H0: rXP = 0 Terdapat hubungan yang tidak nyata antara sistem produksi dengan
strategi pemasaran kopi arabika.
H0: rXP ≠ 0 Terdapat hubungan yang nyata antara sistem produksi dengan strategi
pemasaran kopi arabika.
Statistika Uji nya:

r=

N
 N
 N 
N  XPi −   X   P 
i =1
 i =1  i =1 
2
2
 N

 N
  N
 N
2 
 N  X i2 −   Pi    N  X i2 −   P2 i  
 i =1    i =1
 i =1
 
 i =1

Kriteria/kaidah keputusan, yaitu :
Jika rhitung ˃ rtabel, maka tolak H0 atau terima H1; Terdapat hubungan yang nyata
antara sistem produksi dengan strategi pemasaran usahatani
kopi arabika
Jika rhitung ≤ rtabel, maka terima H0 atau tolak H1; Terdapat hubungan yang tidak
nyata antara sistem produksi dengan strategi pemasaran
usahatani kopi arabika.
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3.5.2 Pengujian Hipotesis 2
Hipotesis 2 :
a. Secara serempak sistem produksi dan strategi pemasaran berpengaruh
positif terhadap Kinerja Usahatani Kopi Arabika
b. Sistem produksi berpengaruh positif terhadap kinerja usahatani kopi
arabika
c. Strategi pemasaran berpengaruh positif terhadap kinerja usahatani kopi
arabika
Analisis yang digunakan adalah analisis jalur satu jalur.
Bentuk persamaan struktur hubungan kausal antara variable

sistem

produksi; strategi pemasaran; dan Kinerja Usahatani Kopi Arabika digambarkan
sebagai berikut :

X

Ɛ

Pyx
rxp
Y

PYp
P

Gambar 3.1 Hubungan Kausal Antara Variabel X1, X2, X3, dan Y

Persamaan Strukturalnya adalah :
Y = pyx X+ pyp P +Є
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Keterangan :
Variabel eksogen : X , dan P,
Variabel endogen : Y
Y

: Kinerja usahatani kopi arabika

X

: Sistem produksi

P

: Strategi pemasaran

pyx; pyp; : Koefisien jalur
Є

: Pengaruh faktor lain
Dari bagan jalur seperti pada gambar di atas dapat diartikan sebagai berikut,

dimana hubungan antara X, P, terhadap Y, merupakan hubungan kausal sedangkan
hubungan antara X ke P merupakan hubungan korelasi.
Selanjutnya dilakukan pengujian secara statistika baik secara simultan
maupun secara parsial. Sebelumnya hipotesis penelitian ditransformasi terlebih
dahulu ke dalam hipotesis statistika sebagai berikut.
Pengujian Secara Simultan (Serempak)
Ho : bi = 0,

Terdapat pengaruh Secara serempak sistem produksi dan strategi
pemasaran secara tidak nyata terhadap Kinerja Usahatani Kopi
Arabika.

H1 : bi ≠ 0, Terdapat pengaruh Secara serempak sistem produksi dan strategi
pemasaran secara nyata terhadap Kinerja Usahatani Kopi Arabika.
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Statistika uji ; digunakan uji F dengan rumus :
Fhit =

(n − k − 1) R yx2
k (1 − R yx2 )

Ftabel dengan db1 = k = 2; db2 = n-k-1 = dan taraf kesalahan  = 5 %, dicari nilainya
dari Tabel F.
Kaidah keputusan :
Jika : Fhit > Ftabel:

Terdapat pengaruh Secara serempak sistem produksi dan
strategi pemasaran secara nyata terhadap Kinerja Usahatani
Kopi Arabika.

Fhit < Ftabel :

Terdapat pengaruh Secara serempak sistem produksi strategi
dan pemasaran secara tidak nyata terhadap Kinerja
Usahatani Kopi Arabika.

Pengujian Secara Parsial (Individu)
Selanjutnya apabila pengujian secara serempak

terbukti

nyata maka

dilanjutkan untuk melihat sejauhmana pengaruh masing-masing variabel sistem
produksi; strategi pemasaran; dan kinerja usahatani melalui parameter : ρyx dan
ρyp.
Hipotesis statistika yang diuji :
Ho : ρyxi = 0 masing-masing sistem produksi dan strategi pemasaran berpengaruh
positif yang tidak nyata terhadap Kinerja Usahatani Kopi Arabika
Hi : ρyxi  0 masing-masing sistem produksi dan strategi pemasaran berpengaruh
positif yang nyata terhadap Kinerja Usahatani Kopi Arabika.
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Statistika uji yang digunakan adalah :
t hit =

bi
Sbi

 = tingkat kesalahan 5%, atau selang kepercayaan 95%.
t tabel = t (/2 : n - k) atau t (0,05 : n - k)
Daerah kritis : t < t(/2 : n-k) dan t > t (/2, n-k)
Kriteria :
Jika thit > ttabel

tolak Ho yang berarti bahwa masing-masing sistem produksi dan
strategi pemasaran berpengaruh positif yang nyata

terhadap

Kinerja Usahatani Kopi Arabika
Jika thit ≤ ttabel tolak Ho yang berarti bahwa masing-masing sistem produksi dan
strategi pemasaran berpengaruh positif yang tidak nyata terhadap
Kinerja Usahatani Kopi Arabika
Selanjutnya berdasarkan hasil analisis jalur maka akan diperoleh koefisien
jalur untuk masing-masing

variabelnya sehingga dapat diketahui pengaruh

(kontribusi) total yang terdiri atas pengaruh langsung maupun pengaruh tidak
langsung.
Data hasil penelitian di lapangan adalah dengan skala ordinal maka untuk
memenuhi analisis dengan skala ukur interval ,maka terlebih dahulu dilakukan
teknik analisis untuk meningkatkan skala data dari ordinal menjadi interval.
a. Data masing-masing skor jawaban dalam skala ordinal dihitung frekuensinya.
b. Menghitung proporsi untuk setiap frekuensi skor.
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c. Menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respon, sehingga
diperoleh nilai proporsi kumulatif.
d. Menentukan nilai Z untuk setiap kategori, dengan asumsi bahwa proporsi
kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku. Nilai Z diperoleh dari
tabel distribusi normal baku.
e. Menghitung nilai densitas dari nilai Z yang diperoleh dengan cara memasukan
nilai Z tersebut ke dalam fungsi densitas normal baku sebagai berikut :

f ( z) =

 1 
exp − z 2 
2
 2 
1

Keterangan :
F : Frekuensi dari jawaban responden
Z : Asumsi/proporsi
1

: Nilai yang dikuadratkan

f. Menghitung SV (Scale Value) dengan rumus :
density at lower limit – density at upper limit
SV =
area under upper limit – under lower limit

g. Mengubah Scale Value (SV) terkecil (nilai negatif yang terbesar) menjadi sama
dengan satu (1).
h. Menstrasformasikan nilai skala dengan menggunakan rumus :
Y = SV + [SV min]
1. Menghitung koefisien korelasi sederhana dengan menggunakan rumus :
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nX i Y − ( X i )(Y )

ryxi =

{nX i2 − (X i ) 2 }{nY 2 − (Y ) 2 }

rxixj =

nX i X j − ( X i )( X j )
{nX i2 − (X i ) 2 }{nX j − (X j ) 2 }
2

Keterangan :
rxi = Koefisien korelasi antara variabel Y dengan variabel X ke-i
rxixj = Koefisien korelasi antara variabel X ke-i dan variabel X ke-j
2. Menyusun matriks korelasi antar variabel :

rx1x1

rx1x 2

rx1x 3

rx1 y

rx1 y

rx 2 x1

rx 2 x 2

rx 2 x 3

rx 2 y

rx 2 y

R1 = rx 3 x1

rx 3 x 2

rx 3 x 3

rx 3 y

rx 3 y

rx 4 x1

rx 4 x 2

rx 4 x 3

rx 4 x 4

rx 4 y

ryx1

ryx 2

ryx3

ryx 4

ryy

3. Menyusun matrik korelasi antar variabel eksogenus (variabel bebas) :

R2 =

rx1x1

rx1x 2

rx1x 3

rx1x 4

rx 2 x1

rx 2 x 2

rx 2 x 3

rx 2 x 4

rx 3 x1

rx 3 x 2

rx 3 x 3

rx 3 x 4

rx 4 x1

rx 4 x 2

rx 4 x 3

rx 4 x 4

4. Menyusun matriks invers dari matriks korelasi antar variabel eksogenus :

R2−1 =

CR11

CR12

CR13

CR14

CR21

CR22

CR23

CR24

CR31

CR32

CR33

CR34

CR41

CR42

CR43

CR44
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5. Menghitung koefisien jalur dengan rumus :
4

PYX =  CRij R yxj
j =1

CRij = unsur atau elemen pada baris ke-i kolom ke-j dari matriks invers korelasi.
6. Menghitung koefisien determinasi seluruh varaibel X terhadap Y dengan
rumus:
4

R 2 YX =  Pyxi .ryxi
i =1

7. Menghitung koefisiensi jalur variabel epsilon terhadap Y dengan rumus :
2
PYe = 1 − R yx

8. Menguji semua koefisien jalur Pyxi secara keseluruhan melalui statistik F
dengan rumus :

F=

(n − k − 1) R yx2
k (1 − R yx2 )

Ho : Pyx1 = Pyx2 = 0
H1 : sekurang-kurangnya ada sebuah Pyxi ≠ 0
Pengujian di atas mengikuti sebaran Fhitung dengan db1 = k; db2 = n-k-1 dan taraf
kesalahan α = 5%. Dalam hal ini db1 = 2 dan db2= n-2-1.

Penentuan

signifikansinya dilihat berdasarkan tabel F, dimana bila Fhitung > Ftabel , maka
hipotesis nol (Ho) ditolak, yang berarti secara signifikan sekurang-kurangnya
ada sebuah koefisien jalur Pyxi ≠ 0. Sebaliknya, bila Fhitung < Ftabel maka hipotesis
nol (Ho) diterima, yang berarti semua koefisien jalur P yxi = 0.
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9. Menguji masing-masing koefisien jalur Pyxi secara individual melalui statistikt dengan rumus :
t yxi =

Pyxi
2
(1 − R yx
)CRii

n − k −1

Ho : Pyxi < 0
H1 : Ppyxi > 0
Pengujian di atas mengikuti sebaran t-student dengan db = n-k-1 dan taraf
kesalahan satu sisi α = 5%. Penentuan signifikansinya dilihat melalui tabel-t. Bila
thitung > ttabel maka hipotesis nol (Ho) ditolak, yang berarti secara signifikan Pyxi > 0
(variabel Xi berpengaruh positif terhadap Y). Sebaliknya, bila thitung < ttabel maka
hipotesis-nol diterima, yang berarti Pyxi < 0 (variabel Xi tidak berpengaruh positif
terhadap Y).
Apabila hasil pengujian individual tidak signifikan berarti koefisien jalur
tidak berarti, dengan demikian jalur yang koefisien jalurnya non signifikan
dihilangkan dari struktur dan masing-masing koefisien jalur yang signifikan
dihitung kembali untuk memperoleh koefisien jalur baru (trimming technique).
Keseluruhan langkah tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan
bantuan komputer dengan program SPSS versi 20. Selanjutnya berikut ini disajikan
tabel untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi.
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Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0 - < 0,20
Sangat longgar
> 0,20 - < 0,40
Longgar
> 0,40 - < 0,70
Tidak sesuai erat (moderat)
> 0,70 - < 0,90
Erat
> 0,90 - < 1,00
Erat sekali
Sumber : Sudrajat Sutawijaya, 2000.

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya adalah di
Kecamatan Cililin yang merupakan sentra usahatani kopi arabika yang sudah
cukup lama.
Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan terdiri dari empat tahapan waktu
sebagai berikut :
1. Tahap persiapan awal Mei 2021.
2. Tahap pembuatan usulan penelitian sampai diseminarkan bulan Juni 2021.
3. Tahap pengumpulan data di lapangan bulan Juli 2021.

4. Tahap pengolahan data dan penulisan tesis hasil penelitian bulan Agustus 2021.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian
Penelitian ini mengenai Pengaruh Sistem Produksi Usahatani Dan Strategi

Pemasaran Terhadap Kinerja Usahatani Kopi Arabika. Hasil survei dilakukan
terhadap petani usahatani kopi arabika di Kecamatan Cililin, Kabupaten
Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Tingkat Penerapan system produksi pada

usahatani kopi arabika petani memperlihatkan keadaan yang beragam. Demikian
juga dalam menerapkan atau menjalankan strategi pemasaran memperlihatkan
keberagaman.
Hasil penelitian didasarkan pada data mengenai usahatani diperoleh pada
musim panen (MT) tahun 2021 dari sejumlah petani terpilih yang dijadikan
responden sebanyak 60 orang petani. Data hasil penelitian yang disajikan secara
tabulasi guna menyajikan informasi dan untuk pengujian hipotesis.

4.1.1 Karakteristik Responden
1. Umur Responden
Umur petani responden berkisar antara 51 tahun sampai dengan 70 tahun
dengan rata-rata 57 tahun. Memperlihatkan umur petani kopi arabika berada pada
umur sudah tidak produktif. Selengkapnya keadaan umur responden disajikan pada
tabel 4.1 berikut ini :
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Tabel 4.1 Keadaan Umur Responden
No

Umur

Jumlah (orang)

%

1

Kurang dari 35 Tahun

0

0,00

2

35– 44 Tahun

2

3,33

3

45 – 55Tahun

24

40,00

4

Lebih dari 55 Tahun

34

56,67

60

100,00

Total

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa umur responden dominan pada
lebih dari 55 tahun dengan proporsi 56,67 % . Hal ini membuktikan bahwa usaha
kopi arabika banyak diminati atau ditekuni oleh mereka golongan petani beruur tua
(senja). Sebaliknya mereka yang berumur di bawah 55 tahun mencapai 43,33 %.
2. Pendidikan Formal Responden
Pendidikan terakhir responden memperlihatkan lulusan SD, SMP dan SMA.
Proporsi dominan adalah
36,67 %.

lulusan SD dan SMP yang masing-masing mencapai

Lengkapnya pendidikan formal responden ini ditampilkan pada Tabel

4.2 berikut ini.
Tabel 4.2 Pendidikan Formal Responden
No

Pendidikan Formal

Jumlah (orang)

%

1

SD

22

36,67

2

SMP

22

36,67

3

SMA

16

26,67

4

Perguruan Tinggi

0

0,00

60

100,00

Total
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3. Pengalaman Berusahatani
Pengalaman berusahatani petani kopi arabika responden rata-rata 37 tahun.
tetapi untuk pengalaman

usahatani kopi umumnya sekitar 7 sampai 10 tahun.

lengkapnya pengalaman berusahatani responden disajikan pada Tabel 4.3 berikut.
Tabel 4.3 Pengalaman Berusahatani
No

Pengalaman Berusahatani

Jumlah (orang)

%

1

Kurang dari 10 tahun

0

0,00

2

11 –20 tahun

1

1,67

3

21 – 30 tahan

6

10,00

4

Lebih dari 30 tahun

53

88,33

60

100,00

Total

4. Tanggungan Keluarga
Tanggungan keluarga seseorang menjadi faktor yang mempengaruhi petani
untuk menerapkan teknologi dalam berusahatani. Apabila tanggungan keluarga
terlalu berat maka ada kecenderungan motivasi untuk menerapkan teknologi
usahatani menjadi kurang optimal. Hal tersebut berkaitan dengan beban hidup biaya
ekonomi rumah tangga yang akan bersaing dengan biaya untuk membeli sarana
produksi dala rangka penerapan teknologi. Rata-rata beban tanggungan keluarga
petani kopi arabika adalah 2 (dua) orang. Beban seperti hal tersebut dipandang
tidak berat. Lengkapnya tanggungan keluarga respoden disajikan pada Tabel 4.4
berikut.
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Tabel 4.4 Tanggungan Keluarga Responden
No

Tanggungan Keluarga

Jumlah (orang)

%

1

1 orang atau kurang

16

26,67

2

2 orang

20

33,33

3

3 orang atau lebih

24

40,00

60

100,00

Total

5. Luas Lahan Garapan
Luas lahan garapan respoden yang digunakan untuk berusahatani kopi
arabika rata-rata 0,90 ha. Kebanyakan petani dengan luas lahan garapan antara
1,00- 1,50 ha sebanyak 38,33 %. Lengkapnya sebaran luas lahan garapan respoden
disajikan pada Tabel 4.5 berikut.
Tabel 4.5 Luas lahan Garapan Responden
No

Luas Lahan

Jumlah (orang)

%

1

Kurang dari 0,5ha

14

23,33

2

05 - kurang dari1,0 ha

15

25,00

3

1 ha - 1,5 ha

23

38,33

4

di atas 1,5 ha

8

13,33

60

100,00

Total

4.1.2 Aspek Ekonomi Usahatani Kopi Arabika
(1). Modal Investasi, Biaya Tetap dan Biaya Variabel
Sarana dan prasarana produksi yang diperlukan dalam proses produksi
usahatani kopi arabika terdiri dari lahan, benih, aneka pupuk dan pestisida , tenaga
kerja, alat-alat pertanian. Alat-alat yang digunakan adalah : sprayer, cangkul,
gunting, gerobak dorong, timbangan, parang dan lain-lain. Alat alat tersebut
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terbuat dengan teknologi yang sederhana yang umumnya umur ekonomisnya lima
tahun. Nilai total investasi alat-alat tersebut pada skala usaha lus lahan satu hektar
Rp 1.516.667
Tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani kopi arabika adalah tenaga
kerja manusia yang bersumber dari luar keluarga. Modal berupa uang tunai yang
diperlukan untuk membeli sarana produksi adalah sebagian dari modal sendiri dan
sebagian dari modal pinjaman.

Modal tunai yang dimiliki petani relatif kecil

dibanding dengan kebutuhan total untuk memenuhi biaya produksi. Biaya produksi
dihitung selama satu watu proses produkksi yang diukur dalam rupiah per tahun.
Biaya produksi ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel.
1. Biaya Tetap
Biaya tetap yang dikeluarkan dalam usahatani kopi arabika di Kecamatan
Cililin

adalah untuk sewa lahan sekalipun lahan tersebut milik petani,

pemeliharaan, bunga modal dan penyusutan alat. Biaya tetap untuk skala usaha
luas lahan satu hektar Rp 3.491.531.

Perincian biaya tetap dapat dilihat pada

Lampiran 5 dan rangkumannya disajikan pada Tabel 4.6 berikut.
Tabel 4.6 Biaya Tetap Usahatani Kopi Musim Tanam Tahun 2021
Per Luas lahan 0,9 ha

Per ha

Nilai (Rp)

Nilai (Rp)

1. Pemeliharaan

125.095

138.994

2. Penyusutan Alat

259.350

288.167

3. Sewa Lahan

2.275.000

2.527.778

4. Bunga Modal

482.933

536.593

3.142.378

3.491.531

Biaya Tetap

Jumlah
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2. Biaya Variabel.
Biaya variabel yang dikeluarkan dalam usahatani kopi arabika terdiri dari
biaya untuk : benih, pupuk urea, pupuk organik, pupuk majemuk NPK, obat-obatan,
curahan kerja. Biaya variabel yang dikeluarkan sebesar Rp 10.018.333 untuk luas
lahan 0,9 ha atau Rp 13.106.472 per ha. Perincian untuk biaya variabel dapat
dilihat pada Lampiran 7.

Berikut ini disampaikan rekapitulasi rincian biaya

variabel.
Tabel 4.7 Biaya Variabel Usahatani Kopi Musim Tanam Tahun 2021.
Uraian

Per Luas 0,9 ha
Fisik

Nilai (Rp)

Per ha
Fisik

Nilai (Rp)

a. Sarana produksi
- Benih (pohon)

2098

4.196.667

2331

4.662.963

- Urea (kg)

91,00

200.200

101,11

222.444

1820,00

1.820.000

2022,22

2.022.222

91,00

291.200

101,11

323.556

6

382.200

7

424.667

3,64

109.200

4,04

121.333

40,34

2.017.033

44,82

2.241.148

- Pupuk.organik (kg)
- Pupuk NPK (kg)
- Fungisida (kg)
- Insektisida
b. Curahan Kerja (HKP)
Jumlah

9.016.500

10.018.333

Total biaya usahatani kopi arabika adalah penjumlahan dari biaya tetap dan
biaya variabel

per musim.

Rata-rata biaya total usahatani kopi arabika Rp

11.874.007 untuk luas lahan 0,90 ha atau Rp 13.193.341 per ha.
(2). Produksi, Produktivitas dan Penerimaan
Perolehan pendapatan usahatani kopi sangat ditentukan oleh besarnya biaya
produksi, produktivitas, harga-harga input, dan harga jual produk. Produktivitas
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tercapai rata-rata adalah 1,60 kg /pohon. Perincian produktivitas usahatani kopi
arabika dapat dilihat pada Lampiran 8.

Tabel berikut menyajikan

rata-rata

produksi, produktivitas dan penerimaan per luas lahan garapan dan per hektar.
Tabel 4.8 Produktivitas dan Penerimaan Usahatani Kopi Arabika Musim Tanam
Tahun 2021
No.

Uraian

1.

Produk (kg)

2.

Harga (Rp/kg)

3.

Penerimaan (Rp)

Rata-rata
Per luas = 0,90 ha

Per ha

2.790

3.155
9.000

25.557.955

28.397.727

Capaian produktivitas kopi arabika 3.100 kg/ha/musim/thn memperlihatkan
angka yang cukup walaupun masih berpeluang untuk terus ditingkatkan hingga
mencapai paling tidak 2,0 kg/pohon atau lebih. Untuk penerimaan besar kecilnya
penerimaan tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan dan harga yang diterima
responden. Harga jual yang diterima petani pada saat penelitian rata-rata Rp
9.000/kg.
(3). Pendapatan Usahatani dan Efisiensi Usahatani.
Pendapatan usahatani yang diterima petani dipengaruhi faktor-faktor biaya
poroduksi, hasil produksi, dan harga komoditas. Makin tinggi biaya produksi
semakin sedikit pendapatan yang diterima, sedangkan pengaruh hasil produksi dan
tingginya harga komoditas bersifat positif artinya semakin besar hasil produksi dan
tingginya harga komoditas maka makin tinggi pula pendapatan yang diperoleh.
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Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan total dengan
biaya total. Pendapatan usahatani kopi arabika di Kecamatan Cililin selama satu
musim adalah Rp 13.683.948 untuk luas lahan 0,90 ha atau Rp 15.204.386 per ha.
Perincian pendapatan usahatani kopi arabika Responden disajikan pada Lampiran
8 dan untuk rekapitulasinya disajikan pada Tabel 4.9 berikut.
Tabel 4.9 Pendapatan Usahatani Kopi Arabika Musim Tanam 2021

No.

Uraian

1.
2.

Penerimaan
Biaya Total

3.

Pendapatan

4

R/C

Jumlah
Per Luas 0,90 ha
Per hektar
(Rp)
(Rp)
25.557.955
28.397.727
11.874.007
13.193.341
13.683.948

15.204.386
2,18

Efisiensi usahatani suatu konsep yang sering digunakan utuk mengukur
kinerja bekerjanya suatu kegiatan pada peoses produksi usahatani.

Banyak

formula yang digunakan untuk mengukur efisiensi, salah satunya biasanya
digunakan R/C, yaitu perbandingan antara penerimaan atau hasil penjualan dengan
biaya total yang dikeluarken. R/C juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat
keuntungan yang diperoleh suatu usahatani. Rata-rata R/C diperoleh sebesar 2,18
yang

artinya bahwa setiap satu rupiah

biaya yang dikeluarkan

diperoleh

penerimaan sebesar Rp 2,18 atau mendapat keuntungan sebesar Rp 1,18 .

4.1.3 Keragaan Sistem Produksi Usahatani Kopi Arabika (X)
Adalah kemampuan petani dalam mengelola kegiatan usahatani kopi
arabika dilihat aspek teknis produksi (budidaya). Pengukuran untuk aspek teknis
budidaya/produksi terdapat 9 dimensi dan 29 indikator. Pengukurannya dilakukan
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penilaian berdasarkan persepsi petani dengan menggunakan teknik skor
berdasarkan 4 (empat) tingkat: skor 4 untuk kriteria sangat baik, skor 3 untuk
kriteria baik, skor 2 untuk kriteria cukup , skor 1 untuk kriteria kurang atau rendah.
Sistem Produksi meliputi dimensi/sub variabel:
1. Persiapan lahan (X1)
2. Pohon Pelindung (X2)
3. Pembibitan (X3)
4. Penanaman (X4)
5. Pemupukan (X5)
6. Pemangkasan (X6)
7. Pengendalian HPT (X7)
8. Diversifikasi ussaha (X8)
9. Panen dan paska panen (X9)
Total indikator adalah 29 . Perolehan skor untuk menentukan kriteria ditetapkan
secara statistik berdasarkan pada jumlah responden (60 orang); Skor total
maksimum (6960); Skor total minimum (1740); rentang (5220); jumlah kelas (4)
dan panjang kelas (1305) maka diperoleh kriteria penilaian:

Tingkat Capaian

1740
3046
4352
5658

sd
sd
sd
sd

3045
4351
5657
6963

25,00
43,76
62,53
81,29

%
%
%
%

sd 43,75
sd 62,52
sd 81,28
sd 100,00

%
%
%
%

K
C
B
SB

Berikut ini disampaikan hasil pengukuran tingkat penerapan teknologi
usahatani kopi arabika.
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1. Persiapan Lahan (X1)
Persiapan lahan dimulai dari kegiatan : Pembukaan lahan, Pembuatan Jalan
Produksi, dan Pembuatan terasering. Selanjutnya dilakukan Pengolahan lahan
meliputi serangkaian kegiatan

yang berurutan dan terintegrasi yaitu : perbuatan

lubang tanam yang dibuat 3 bulan sebelum tanam ; Ukuran lubang 50 x 50 x 50
cm, 60 x 60 x 60 cm, 75 x 75 x 75 cm atau 1 x 1 x 1 m untuk tanah yang berat dan
lubang dibiarkan terbuka selama 3 bulan; Saat memasuki 2-3 minggu akan tanam,
lubang tanam diberikan pupuk kandang sebanyak 15-20 kg/lubang, dan Sistem
jarak tanam untuk kopi arabika antara lain :Segi empat : 2,5 x 2,5 m, Pagar : 1,5 x
1,5 m, Pagar ganda : 1,5 x 1,5 x 3 cm. Petani telah melakukannya sesuai ketentuan
di atas. Capaian keseluruhan untuk dimensi pengolahan lahan diperoleh 74,44 %
kriteria baik. Lengkapnya disajikan pada Tabel 4.10 berikut.
Tabel 4.10 Tingkat Capaian Sistem Produksi Dimensi Persiapan Lahan (X1)
No
1
2
3

Item
Pembukaan lahan
Pembuatan Jalan
Produksi
Pembuatan
terasering
Jumlah

Notasi

Frekuensi
4

3

2

Skor

Skor

Tingkat

1 Capaian Harapan Capaian(%)

X11

14 29 17 0

177

240

73,75

X12

13 32 15 0

178

240

74,17

X13

14 33 13 0

181

240

75,42

X1

41 94 45 0

536

720

74,44

Kriteria : baik

2. Penanaman Pohon Pelindung (X2)
Petani kopi melakukan penanaman tanaman naungan pada tanaman kopi
ada dua macam yaitu tanaman penaung sementara yang dapat digunakan adalah
Lamtoro, dadap, sengon atau juar. Kebanyakan adalah lamtoro atau sengon. Petani
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menyadari dan memahami arti penting fungsi tanaman pelindung walaupun kondisi
nya satu dengan yang lain memperlihatkan keadaan yang beragam. Sebagian
tampak cukup terawat dan sebagian kurang dan benyak sebagian yang telah
ditebang.
Pada lahan datar dibuat bedengan memanjang ke arah Barat-Timur agar
memperoleh sinar matahari secara optimal, sedang pada lahan berbukit arah
bedengan dibuat tegak lurus kimiringan tanah untuk mencegah erosi. Tingkat
capaian keseluruhan untuk dimensi penanaman pohon pelindung diperoleh 73,75
% kriteria baik. Lengkapnya disajikan pada Tabel 4.11 berikut.
Tabel 4.11 Tingkat Capaian Sistem Produksi Dimensi
Pelindung (X2)
Frekuensi
No
1
2
3
4

Item
Akar, cabang
dan daun
Jenis Pohon
Penaung
Penaung
sementara
Penaung Tetap
Jumlah

Skor

Penanaman Pohon

Skor

Tingkat

Notasi
4

3

2

1

Capaian Harapan Capaian(%)

X21

12

36

12

0

180

240

75,00

X22

11

38

11

0

180

240

75,00

X23

5

44

11

0

174

240

72,50

X24

4

46

10

0

174

240

72,50

X2

32

164

44

0

708

960

73,75

Kriteria : baik

3. Penggunaan Bibit Kopi Arabika (X3 ).
Penggunaan bibit kopi adalah dari jenis benih yang ditanam berasal dari
kebun induk dan bersertifikat dengan persyaratan benih:
➢ Umur bibit : 8 -12 bulan, Tinggi : 20 -40 cm
➢ Jumlah minimal daun tua : 5 – 7
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➢ Jumlah cabang primer : 1
➢ Diameter batang : 5 – 6 cm
Kebutuhan bibit/ha dengan jarak tanam: 1,25 m x 1,25 m dengan jumlah
populasi mencapai 6.400 tanaman dengan persentase untuk sulaman mencapai 25
%.

Sebagian besar petani telah mekukan nya dan memenuhinya sesuai ketentuan

di atas.

Capaian keseluruhan untuk dimensi penggunaan benih diperoleh 71,00

% kriteria baik. Lengkapnya disajikan pada Tabel 4.12 berikut
Tabel 4.12 Tingkat Capaian Sistem Produksi Dimensi Penggunaan Benih (X3)
Frekuensi
No
1
2
3
4
5

Item

Notasi

Jenis/variaetas
Benih/bibit
Penyemaian biji
Pemeliharaan di
pesemaian
Pembuatan bedengan
pembenihan
Pemeliharaan benih
Jumlah

Tingkat
Skor
Skor
Capaian Harapan Capaian
(%)

4

3

2

1

X31

3

44

13

0

170

240

70,83

X32

3

43

14

0

169

240

70,42

X33

2

47

11

0

171

240

71,25

X34

2

47

11

0

171

240

71,25

X35

2

47

11

0

171

240

71,25

X3

12 228

60

0

852

1200

71,00

Kriteria :baik

4. Penanaman Kopi (X4)
Pengaturan cara tanam meliputi jarak tanam sesuai ketentuan sebagai
berikut:
➢ Pembuatan lubang tanam Ukuran lubang tanam yaitu 60 cm x 60 cm x 40
cm, berbentuk trapesium
➢ Benih ditanam setelah pohon penaung berfungsi baik dengan kriteria
intensitas

cahaya

yang

diteruskan

30-50%

dari

cahaya

langsung. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan, hindari
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penanaman pada waktu panas terik. Waktu Penanaman bibit kopi arabika
dilakukan di pagi hari dengan kondisi cuaca cerah
➢ Cara tanam Sebelum penanaman lubang tanam dipadatkan, kemudian tanah
dicangkul sedalam + 30 cm.
➢ Akar tunggang yang terlalu panjang dipotong, sedangkan untuk benih dalam
polibeg dilakukan dengan memotong bagian dasar polibeg + 2-3 cm dari
bawah.

Benih ditanam sebatas leher akar, tanah dipadatkan kemudian

polibeg yang telah disobek dengan parang/arit ditarik keluar. Penutupan
lubang tanam dibuat cembung agar tidak terjadi genangan air.
➢ Penyulaman Tanaman yang mati segera dilakukan penyulaman selama
musim hujan
.

Namun kejadian di lapangan memperlihatkan keadaan yang beragam.

Waktu tanam yang dianjurkan adalah waktu tanam dilakukan di akhir musim hujan.
Petani yang melakukannya sesuai ketentuan sudah banyak. Tingkat capaian
keseluruhan cara penanaan yaitu

71,56 %, kriteria baik. Selengkapnya tingkat

capaian disajikan pada Tabel 4.13 berikut.
Tabel 4.13 Tingkat Capaian Sistem Produksi Dimensi Penanaman (X4)
No

Indikator

2
3

Pembuatan lubang
tanam
Waktu Penanaman
Cara tanam

4

Penyulaman Tanaman

1

Jumlah

Frekuensi

Notasi

Tingkat
Skor
Skor
Capaian
Capaian Harapan
(%)

4

3

2

1

X41

2

47

11

0

171

240

71,25

X42
X43

1
3

48
47

11
10

0
0

170
173

240
240

70,83
72,08

X44

7

39

14

0

173

240

72,08

X4

13 181 46

0

687

960

71,56

Kriteria : baik
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5. Pemupukan (X5)
Pemupukan yang diterapkan pada usahatani kopi arabika pada dasarnya
adalah menganut azas pemupukan berimbang dan cara pemupukan yaitu meliputi
: dosis (jumlah) pupuk per hektar, waktu pemupukan, cara mencampur pupuk,
kondisi air saat memupuk. Pupuk dasar yang diberikan adalah pupuk organik
berupa kotoran ayam, atau kotoran kambing atau kotoran sapi kurang lebih
seminggu sebelum tanam.
Tingkat penerapan sistem produksi dimensi pemupukan di lapangan antara
satu petani dengan petani lain meperlihatkan keragaman.

Tingkat capaian

penerapan teknologi budidaya untuk dimensi pemupukan diperoleh 71,56 %,
termasuk kriteria baik.

Selengkapnya tingkat capaian penerapan teknologi

budidaya untuk dimensi/indikator pemupukan dasar disajikan pada Tabel 4.14
berikut.
Tabel 4.14 Tingkat Capaian Sistem Produksi Dimensi Pemupukan (X5)
No

Indikator

Frekuensi

Notasi

Tingkat
Skor
Skor
Capaian
Capaian Harapan
(%)

4

3

2

1

X51

6

41

13

0

173

240

72,08

X52

3

46

11

0

172

240

71,67

X53

2

47

11

0

171

240

71,25

47

3

Pemberian pupuk
organik
Pemberian pupuk
anorganik
Waktu pemupukan

4

Cara pemupukan

X54

2

11

0

171

240

71,25

Jumlah

X5

13 181 46

0

687

960

71,56

1
2

Kriteria : baik
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6. Pemangkasan (X6)
Pemangkasan pada tanaman kopi meliputi kegiatan:
➢ Dilakukan Pemangkasan bentuk

setelah tanaman memiliki sistem

percabangan yang kuat dan berumur 4-5 tahun,dengan ketinggian 1.8 cm 250 cm
➢ Dilakukan pemangkasaan produksi
➢ Dilakukan pemangkasaan rejuvinasi (peremajaan)
Mengenai kegiatan pemangkasan tanaman kopi di lapangan antara petani
memperlihatkan intensitas yang beragam.

Pada umumnya yang mereka lakukan

sudah sesuai dengan ketentuan walaupun belum maksimal.
keseluruhan pemeliharaan yaitu

Tingkat capaian

72,08 %, kriteria baik. Selengkapnya tingkat

capaian disajikan pada Tabel 4.15 berikut.
Tabel 4.15 Tingkat Capaian Sistem Produksi Dimensi Pemangkasan (X6)
Frekuensi
No
1
2

Indikator
Dilakukan pemangkasan
produksi
Dilakukan pemangkasan
bentuk (peremajaan).
Jumlah

Notasi

Tingkat
Skor
Skor
Capaian
Capaian Harapan
(%)

4

3

2

1

X61

3

46 11

0

172

240

71,67

X62

4

46 10

0

174

240

72,50

X6

7

92 21

0

346

480

72,08

Kriteria : baik

7. Pengendalian HPT (X7)
Pemeliharaan tanaman kopi meliputi :
➢ Dilalukan kegiatan penyulaman yaitu, menganti tanaman yang mati dengan
tanaman baru,penyulaman dilakukan tidak lebih 1 minggu
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➢ Dilakukan penyiangan untuk mengendalikan sejumlah gulma (rumput liar)
bersifat pesaing dan menggangu pertumbuhan bibit dengan cara mengkoret
dengan cangkul serta penyemprotan pestisida herbisida
➢ Dilakukan pembumbunan bersamaan dengan kegiatan penyiangan, dengan
menaikan sejumlah massa tanah 10-15 cm,tepat di sekitar tanaman kopi
bertujuan untuk mengemburkan tanah.
Tingkat Capaian Sistem Produksi dimensi pengendalian hama terpadu
(PHT) usahatani kopi arabika di lapangan antara petani memperlihatkan intensitas
yang beragam.

Pada umumnya yang mereka lakukan sudah sesuai dengan

ketentuan walaupun belum maksimal. Tingkat capaian keseluruhan pngendalian
ha,a terpadu yaitu 71,25 %, kriteria baik. Selengkapnya tingkat capaian disajikan
pada Tabel 4.16 berikut.
Tabel 4.16 Tingkat Capaian Sistem Produksi Dimensi PHT (X7)
Frekuensi
No

indikator

Notasi
4

3

2

1

Tingkat
Skor
Skor
Capaian
Capaian Harapan
(%)

1

Nematoda parasit

X71

4

44

12

0

172

240

71,67

2

Penggerek Buah
Kopi (PBKo)

X72

5

41

14

0

171

240

71,25

3

Penyakit karat daun
pada kopi Arabika

X73

5

40

15

0

170

240

70,83

X7

14 125

41

0

513

720

71,25

Kriteria : baik

8. Diversifikas Usaha (X8)
Mengenai pemeliharaan tanaman di lapangan antara petani memperlihatkan
intensitas yang beragam. Pada umumnya yang mereka lakukan sudah sesuai dengan
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ketentuan walaupun belum maksimal. Tingkat capaian keseluruhan pemeliharaan
yaitu

70,63%, kriteria baik. Selengkapnya tingkat capaian disajikan pada Tabel

4.17 berikut.
Tabel 4.17 Tingkat Capaian Sistem Produksi Dimensi Diversifikasi Usaha (X8)
Frekuensi
No
1
2

indikator

Notasi

Tumpang sari dengan
tanaman semusim
Tumpang sari dengan
tanaman tahunan
Jumlah

Tingkat
Skor
Skor
Capaian
Capaian Harapan
(%)

4

3

2

1

X81

5

39 16

0

169

240

70,42

X82

6

38 16

0

170

240

70,83

X8

11 77 32

0

339

480

70,63

Kriteria : baik

9. Panen dan Paska Panen (X9)
Penerapkan teknologi panen dan paska panen pada usahatani kopi arabika
meliputi kegiatan: menentukan waktu panen berdasarkan ciri tanaman :
➢ Sebelum dilaksanakan panen lahan harus bersih dari gulma dan
➢ Buah kopi

yang dipanen adalah yang telah

matang berwarna

merah. Tingkat capaian 72,29 % termasuk kriteria baik. Selengkapnya
tingkat capaian panen dan paska panen disajikan pada Tabel 4.18 berikut.
Tabel 4.18 Tingkat Capaian Sistem Produksi Dimensi Panen dan Paska Panen (X9)
No
1
2

indikator
Panen
Penanganan Paska
Panen
Jumlah

Notasi

Frekuensi

Tingkat
Skor
Skor
Capaian
Capaian Harapan
(%)
172
240
71,67

4

3

2

1

X91

9

34 17

0

X92

12 31 17

0

175

240

72,92

X9

21 65 34

0

347

480

72,29

Kriteria : baik
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Berdasarkan kesembilan dimensi/subvariabel

penerapan teknologi

usahatani kopi arabika maka tingkat capaian diperoleh 72,26 % kriteria baik.
Berikut ini disampaikan hasil rangkuman dari capaian pengukuran dari ke delapan
dimensi tersebut.
Tabel 4.19 Tingkat Capaian Penerapan Sistem Produksi Usahatani Kopi Arabika
(X).
No

Dimensi/indikator Notasi

Frek pada skor
4

3

2

Skor
Skor
Capaian
Capaian
Harapan
(%)
1

1

Persiapan lahan

X1

41

94

45

0

536

720

74,44

2

Penanaman Pohon
Pelindung

X2

32

164

44

0

708

960

73,75

3

Penggunaan Bibit

X3

12

228

60

0

852

1200

71,00

4

Penanaman

X4

13

181

46

0

687

960

71,56

5

Pemupukan

X5

13

181

46

0

687

960

71,56

6

Pemangkasan

X6

7

92

21

0

346

480

72,08

7

Pengendalian HPT
Diversifikasi
Usaha
Panen dan Paska
panen
Jumlah

X7

14

125

41

0

513

720

71,25

X8

11

77

32

0

339

480

70,63

X9

21

65

34

0

347

480

72,29

X

164 1207 369 0

5015

6960

72,26

8
9

Kriteria :baik

4.1.4 Keragaan Strategi Pemasaran Usahatani Kopi Arabika (P)
Adalah keseluruhan program dalam menentukan target pasar dan
memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix;
produk, distribusi, promosi, dan harga. Terdapat 4 dimensi strategi pemasaran
yaitu:
1. Partnership, dengan 2 indikator
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2. Bekerjasama dengan Influencer, dengan 2 indikator
3. Melibatkan Karyawan, dengan 2 indikator
4. Menjaga Pelanggan , dengan 2 indikator
Pengukurannya dilakukan penilaian dengan menggunakan teknik skor
berdasarkan 4 (empat) tingkat: skor 4 untuk kriteria Sangat Baik, skor 3 untuk
kriteria Baik, skor 2 untuk kriteria Cukup , skor 1 untuk kriteria Kurang atau
Rendah. Terdapat 4 dimensi dan indikator adalah 8 . Perolehan skor untuk
menentukan kriteria ditetapkan secara statistic berdasarkan pada jumlah responden
60 orang; Skor total maksimum 1920; Skor total minimum 480; rentang 1440;
jumlah kelas 4 dan panjang kelas 360 maka diperoleh:
Tingkat Capaian

480

sd 840

25,00

% sd 43,75

% K

841

sd 1201

43,76

% sd 62,56

% C

1202 sd 1562

62,57

% sd 81,35

% B

1563 sd 1920

81,36

% sd 100,00 % SB

Berikut ini disampaikan hasil pengukuran pencapaian keragaan strategi
pemasaran usahatani kopi arabika.
1. Tingkat Capaian Dimensi/Indikator Kerjasama Partnership (P1)
Strategi Pemasaran kopi arabika di Kecamatan Cililin juga ditempuh
melalui kerjasama Partnership, yaitu semacam kerjasama dengan sesama petani
kopi arabika untuk memperluas jaringan pemasaran. Petani yang memiliki skala
usaha luas dan memiliki akses dan informasi pemasaran yang dipercaya untuk
menjadi leader. Kerjasama tersebut terbangun belum secara formal, tetapi dilandasi
oleh unsur rasa saling percaya para petani.
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Berdasarkan hasil penelitian tingkat capaian strategi pemasaran untuk
dimensi kerjasama Partnership, diperoleh 79,37 % termasuk dalam kriteria Baik.
Selengkapnya tingkat capaian strategi pemasaran untuk dimensi kerjasama
partnership

disajikan pada Tabel 4.20 berikut.

Tabel 4.20 Tingkat Capaian Strategi Pemasaran Dimensi Partnership (P1)
Frekuensi
No

Indikator

Notasi
4

3

2

1

Skor
Skor
Capaian Harapan

Tingkat
Capaian
(%)

1

Vertikal

(P11)

9

48

3

0

186

240

77,50

2

Horisontal

(P12)

20 35

5

0

195

240

81,25

381

480

79,37

Jumlah
Kriteria :Baik

2. Tingkat Capaian Bekerjasama dengan Influencer (P2)
Strategi Pemasaran kopi arabika di Kecamatan Cililin juga ditempuh
melalui kerjasama dengan influencer, yaitu semacam orang luar yang diberi insentif
untuk ikut memasarkan kopi secara lebih luas. Berdasarkan hasil penelitian tingkat
capaian strategi pemasaran untuk indikator melibatkan bekerjasama dengan
influencer diperoleh 71,46 % termasuk dalam kriteria Baik. Selengkapnya tingkat
capaian strategi pemasaran untuk indikator kerjasama dengan influencer disajikan
pada Tabel 4.21 berikut.
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Tabel 4.21 Tingkat Capaian Strategi Pemasaran Dimensi Bekerjasama dengan
Influencer (P2)
Frekuensi
No

Indikator

Notasi
4

3

2

1

Tingkat
Skor
Skor
Capaian Harapan Capaian
(%)

1

Influencer formal

P21

5

37 17

1

166

240

69,17

2

Influencernon
formal

P22

1

55

0

177

240

73,75

343

480

71,46

4

Jumlah
Kriteria :Baik

3. Tingkat Capaian Melibatkan Karyawan (P3)
Strategi Pemasaran kopi arabika di Kecamatan Cililin juga ditempuh
melalui pelibatan karyawan. Berdasarkan hasil penelitian tingkat capaian strategi
pemasaran untuk indikator melibatkan karyawan diperoleh 64,17 % termasuk
dalam kriteria Baik. Karyawan dalam hal ini adalah mereka yang bekerja pada
usahatani milik petani kopi.
memasarkan produk kopi.

Mereka menjadi semacam chanelling

dalam

Pelibatan karyawan dalam pemasaran kopi adalah

sesuatu yang positif, karena petani pemilik menyimpan rasa percaya yang lebih
kepada mereka berkaitan dengan sudah tahu kesehariannya. Selengkapnya tingkat
capaian strategi pemasaran untuk dimensi melibatkan karyawan disajikan pada
Tabel 4.22 berikut.
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Tabel 4.22 Tingkat Capaian Strategi Pemasaran Dimensi Melibatkan Karyawan
(P3)
Frekuensi
No

Indikator

Notasi
4

3

2

1

Skor
Skor
Capaian Harapan

Tingkat
Capaian
(%)

1

Rutin

P31

2

31 27

0

155

240

64,58

2

Temporal

P32

0

33 27

0

153

240

63,75

308

480

64,17

Jumlah
Kriteria :Baik

4. Tingkat Capaian Menjaga Pelanggan (P4)
Tingkat Capaian strategi pemasaran untuk dimensi menjaga pelanggan
yang baru maupun yang lama diperoleh 67,29 % termasuk dalam kriteria Baik.
Pelanggan yang lama adalah pedagang besar atau Bandar yang sudah secara rutin
membeli kopi dari para petani. Sedangkan pelanggan baru relatif jarang dimana
mereka adalah pedagang lain yag sewaktu waktu juga menawarkan kesediaan
untuk membeli hasil produksi kopi petani. Selengkapnya tingkat capaian strategi
pemasaran dimensi menjaga pelanggan disajikan pada Tabel 4.23 berikut.
Tabel 0.23 Tingkat Capaian Strategi Pemasaran Dimensi Menjaga Pelanggan (P4)
Frekuensi
No
1
2

Indikator
Pelanggan
baru
Pelanggan
lama

Notasi

Skor
Skor
Capaian Harapan

Tingkat
Capaian
(%)

4

3

2

1

P41

1

29 30

0

151

240

62,92

P42

1

50

0

172

240

71,67

323

480

67,29

9

Jumlah
Kriteria :Baik
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Selanjutnya berikut ini disajikan rekap dari tingkat pencapaian strategi
pemasaran usahatani kopi arabika. Tampak bahwa capaian strategi pemasaran
usaha tani kopi arabika di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat diperoleh
70,57 %, termasuk kriteria Baik. Namun demikian masih perlu untuk terus
ditingkatkan.
Tabel 4.24 Tingkat Capaian Strategi Pemasaran Usahatani Kopi Arabika (P)
No
1

Indikator

Partnership
Bekerjasama
2
dengan Influencer
Melibatkan
3
Karyawan
Menjaga
4
Pelanggan
Strategi pemasaran

Simbol

Skor
Harapan

Skor
Capaian

(P1)

480

381

Tingkat
Capaian
(%)
79,37

(P2)

480

343

71,46

Baik

(P3)

480

308

64,17

Baik

(P4)

480

323

67,29

Baik

(P)

1920

1355

70,57

Baik

Kriteria
Baik

4.1.5 Keragaan Kinerja Usahatani Kopi Arabika (Y)
Kegiatan usahatani kopi arabika pada dasarnya adalah kegiatan komersial
dimana hasil produksi sebagian besar adalah dijual. Petani selaku pengusaha
menghendaki apa yang dilakukannya berhasil.

Banyak sekali faktor yang

menentukan kinerja usaha. Dalam penelitian ini dibatasi terhadap indikator:
produktivitas; tingkat keuntungan ; keunggulan bersaing ; dan perluasan pasar.
Pengukurannya penilaian dilakukan dengan menggunakan teknik skor berdasarkan
4 (empat) tingkat: skor 4 untuk kriteria sangat baik, skor 3 untuk kriteria baik, skor
2 untuk kriteria cukup , skor 1 untuk kriteria kurang atau rendah.
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Untuk menentukan kriteria ditetapkan secara statistik berdasarkan pada
jumlah responden 60 orang; Skor total maksimum 960; Skor total minimum 240;
rentang 720; jumlah kelas 4 dan panjang kelas 180 maka diperoleh:
Tingkat Capaian

240

sd 420

25,00

% sd 43,85

% R

421

sd 601

43,86

% sd 62,70

% C

602

sd 782

62,71

% sd 81,56

% B

783

sd 963

81,57

% sd 100,00 % SB

1. Capaian Kinerja Usahatani Dimensi Produktivitas (Y1)
Kinerja usahatani kopi arabika

untuk dimensi/indikator produktivitas

memperlihatkan keadaan yang cukup baik. Besarnya produktivitas usahatani kopi
arabika secara faktual berkisar antara 1,3 kg/pohon sampai dengan 2,4 kg/pohon
dengan rerata 1,6 Kg/pohon. Capaian produktivitas tersebut masih terbilang rendah
mengingat potensinya dapat mencapai 3 sampai 5 kg/pohon. Tingkat capaian
kinerja usahatani kopi indikator produktivitas 72,92 % kriteria Baik.
2. Kinerja Usahatani Kopi Arabika Dimensi Tingkat Keuntungan (Y2)
Kinerja usahatani kopi arabika

untuk dimensi tingkat keuntungan

berdasarkan jawaban petani responden memperlihatkan tinggi. Tingkat capaian
harga jual secara keseluruhan 70,00 %, termasuk kriteria Baik.. Kisaran harga
jual produk dalam bentuk kopi gelondongan (cherry) Rp 9.000/kg. Harga tersebut
terbilang cukup baik mengingat walaupun situasi terdampak oleh adanya pandemi
covid 19.
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3. Kinerja Usahatani Kopi Arabika dimensi Keunggulan Bersaing (Y3)
Kinerja

usahatani kopi arabika

untuk dimensi keunggulan bersaing

dengan indikator : biaya produksi; diferensiasi produk dan tanggapan cepat. Biaya
produksi per kg produk dari hasil perhitungan diperoleh Rp 4.511/kg. Biaya
produksi ini cukup kecil dalam arti cukup bersaing apabila dibandingkan dengan
harga jual kopi Rp 9.000/kg. Selanjutnya kopi arabika yang ditanam di Kecamatan
Cililin memiliki spesifikasi yang cukup khas sehingga menjadi unsur produk
unggulan. Demikian halnya dengan tanggapan petani kopi yang cukup respon
terhadap situasi yang berubah. Tingkat capaian efisiensi usaha adalah 59,58 %,
termasuk kriteria Cukup.
4. Kinerja Usahatani Kopi Arabika Dimensi Perluasan Pasar (Y4)
Kinerja usahatani kopi arabika untuk dimensi perluasan pasar dilihat dari
iindikasi daya tampung pasar terhadap produk kopi yang dihasilkan petani. Pihak
yang membeli kopi petani dalam bentuk glondongan relatif banyak dan
mudah.Pihak pembeli meneria berapapun banyaknya kopi yang akan dijual petani.
Tingkat capaian perluasan pasar

adalah 52,92 %, termasuk kriteria cukup.

5. Tingkat Capaian Kinerja Usahatani Kopi Arabika (Y)
Selanjutnya berikut ini disampaikan hasil rangkuman capaian kinerja
usahatani kopi arabika berdasarkan keempat indikator : produktivitas; tingkat
keuntungan; keunggulan bersaing ; dan perluasan pasar diperoleh hasil tingkat
capaian 63,85 % termasuk kriteria cukup. Hasil rangkuman disampaikan pada
tabel 4.25 berikut.
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Tabel 4.25 Tingkat Capaian Kinerja Usahatani Kopi Arabika (Y)
Frekuensi
No

Indikator

Notasi

1

Produktivitas
Tingkat
Keuntungan
Keunggulan
Bersaing
Perluasan Pasar

2
3
4

Jumlah

Skor
Skor
Capaian Harapan

Tingkat
Capaian
(%)

4

3

2

1

Y1

4

47

9

0

175

240

72,92

Y2

7

35

17

1

168

240

70,00

Y3

4

15

41

0

143

240

59,58

Y4

4

4

47

5

127

240

52,92

Y

19 101 114

6

613

960

63,85

Kriteria :cukup

4.1.6 Analisis Pengujian Hipotesis
Sesuai dengan rancangan hipotesis yang diajukan, maka pada hipotesis
penelitian 1 dilakukan analisis pengujian menggunakan analisis jalur model satu
jalur (one way path analyze), persamaan struktural: Y = pyx1 X1+ pyx2 X2 + ε.
Melalui analisis tersebut akan diketahui pengaruh langsung dan tidak langsung
masing-masing variabel dari koefisien jalur yang diperoleh. Teknik analisis
menggunakan bantuan program komputer software SPSS.
1. Pengujian Hipotesis 1
Hipotesis 1: Terdapat hubungan postif antara Sistem produksi usahatani kopi
arabika dengan strategi pemasaran. Hipotesis diuji dengan analisis korelasi pearson.
Hipotesis statistikanya dinyatakan sebagai berikut:
H0: rX1X2 = 0 Terdapat hubungan postif yang tidak nyata antara Sistem produksi
usahatani kopi arabika dengan strategi pemasaran
H0: rX1X2≠ 0 Terdapat hubungan postif yang nyata

antara Sistem produksi

usahatani kopi arabika dengan strategi pemasaran

106

Statistika Uji nya:

r=

N
 N
 N

N  X 1i X 2 i −   X 1i   X 2 i 
i =1
 i =1
 i =1

2
2
 N

 N
  N
 N
2
2
2 
 N  X 1i −   X 1i    N  X 2 i −   X 2 i  
 i =1
   i =1
 i =1
 
 i =1

Kriteria/kaidah keputusan, yaitu :
Jika rhitung ˃ rtabel, maka tolak H0 atau terima H1; Terdapat hubungan postif yang
nyata antara Sistem produksi usahatani kopi arabika dengan
strategi pemasaran.
Jika rhitung ≤ rtabel, maka terima H0 atau tolak H1; Terdapat hubungan postif yang
tidak nyata antara Sistem produksi usahatani kopi arabika
dengan strategi pemasaran.
Berdasarkan hasil analisa menggunakan software program SPSS for windows
diperoleh hubungan kedua variabel tersebut sebagai berikut:
Tabel 4.26 Korelasi Antara Variabel Bebas X dan p
X

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

P

X
1

P
.455**
,000

60

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

.455

N

60

60
**

1

,000
60

Diperoleh rhitung = 0,455 yang lebih besar dri r table = 0,207, maka tolak H0 atau
terima H1; Kesimpulannya : Terdapat hubungan yang nyata antara Sistem produksi
usahaani kopi arabika dengan strategi pemasaran. Dapat diartikan semakin baik
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system produksi, maka akan semakin baik strategi pemasaran usahatani kopi
arabika.
2. Pengujian Hipotesis 2
Hipotesis 2: Sistem produksi usahatani kopi arabika dan strategi pemasaran
berpengaruh positif terhadap kinerja usahatani kopi arabika. Hipotesis tersebut diuji
menggunakan analisis jalur. Langkah-langkah yang dilakukan untuk analisis jalur
adalah menguji secara simultan dan secara parsial sebagai berikut.
a. Pengujian Secara Simultan (Serempak)
Ho : bi = 0,

Sistem produksi usahatani kopi arabika dan strategi pemasaran
berpengaruh positif tidak nyata terhadap kinerja usahatani kopi
arabika.

H1 : bi ≠ 0,

Sistem produksi usahatani kopi arabika dan strategi pemasaran
berpengaruh positif nyata terhadap kinerja usahatani kopi arabika.

Statistika uji ; digunakan uji F dengan rumus :

Fhit =

(n − k − 1) R yx2
k (1 − R yx2 )

Ftabel dengan db1 = k = 2; db2 = n-k-1 = dan taraf kesalahan  = 5 %, dicari nilainya
dari Tabel F. Dalam hal ini F table = F0,05 (db1=2; db2=52) = 3,96.
Kaidah keputusan :
Fhit > Ftabel:

Tolak Ho dan terima H1. Kesimpulannya : Sistem produksi
usahatani kopi arabika dan strategi pemasaran berpengaruh positif
nyata terhadap kinerja usahatani kopi arabika.
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Fhit < Ftabel : Tolak Ho dan terima H1. Kesimpulannya : Sistem produksi usahatani
kopi arabika dan strategi pemasaran berpengaruh positif tidak nyata
terhadap kinerja usahatani kopi arabika.

Berdasarkan hasil analisa

menggunakan software program SPSS for windows sebagai berikut:
Tabel 4.27 Pengaruh Simultan Variabel Bebas X dan P
ANOVAb

Regression

Sum of
Squares
153,033

Residual

123,151

57

Total

276,183

59

Model
1

Diperoleh F

hit

df

Mean Square

F

Sig.

2

76,516

35,415

.000a

2,161

= 35,415 lebih besar dari F table = 3,96, maka Ho ditolak atau H1

diterima. Hal ini berarti koefisien jalur benar-benar menunjukkan pengaruh yang
nyata sehingga dapat digunakan untuk prediksi lebih lanjut sesuai dengan yang
dihipotesiskan. Dengan pengertian lain variabel Sistem produksi usahatani kopi
arabika yang meliputi dimensi: : Persiapan lahan; Pohon Pelindung; Pembibitan;
Penanaman; Pemupukan; Pemangkasan ; Pengendalian HPT ; Diversifikasi ussaha;
Panan dan paska panen dan Strategi Pemasaran yang terdiri atas : partnership,
bekerjasama dengan influencer, melibatkan karyawan, dan menjaga pelanggan
berpengaruh positif terhadap Kinerja Usahatani Kopi Arabika.
Besarnya keragaman Penerapan system produksi dan strategi pemasaran

kopi

arabika ditunjukan oleh angka R square (R2) = 0,566 atau 56,60 % (tersaji pada
lampiran 15), sedangkan sisanya 43,40 % dipengaruhi oleh faktor atau variabel
lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Dengan terbuktinya pengaruh yang
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nyata maka analisis dan pengujian dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu analisis
secara parsial.

b. Pengujian Hipotesis Secara Parsial
Selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial untuk mengetahui
pengaruh masing-masing variable Penerapan Sistem Produksi (X) dan Straegi
Pemasaran (P). Analisis parsial dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh suatu
variabel dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau tidak berpengaruh.
Berdasarkan hasil analisis menggunakan program computer diperoleh pada tabel
berikut.
Tabel 4.28 Pengaruh Parsial Sistem Produksi Usahatani Kopi Arabika Dan
Strategi Pemasaran Terhadap Kinerja Usahatani Kopi Arabika.
Model
1

Unstandardized Coefficients

(Constant)

B
-3,774

Std. Error
1,660

X

,087

,020

P

,273

,058

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

-2,273

,027

,417

4,262

,000

,465

4,746

,000

Pengaruh parsial X, dan P terhadap Y berdasarkan table di atas dapat
disusun ke dalam persamaan : Y = 0,417 X1 + 0,465 X2 + Є. Pengaruh secara
parsial dianalisis berdasarkan signifikansi dari koefisien jalur yang dibandingkan
antara thitung dengan t table atau dapat juga dibandingkan dari peluang signifikansi
(.sig) dengan tingkat kesalahan (α) yang ditetapkan = 0,05.
Selanjutnya untuk menganalisis secara parsial maka terlebih dahulu disusun
hipotesis statistik untuk variabel Penerapan teknologi budidaya kopi arabika petani
yang dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut :
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Ho : Pyx = 0, Sistem Produksi Usahatani Kopi Arabika berpengaruh positif dan
tidak nyata terhadap Kinerja Usahatani Kopi Arabika.
Ho : Pyx ≠ 0, Sistem Produksi Usahatani Kopi Arabika berpengaruh positif dan
nyata terhadap Kinerja Usahatani Kopi Arabika.
Demikian juga untuk hipotesis statistik untuk

variabel manajerial petani

dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut :
Ho : Pyp = 0, Strategi Pemasaran Berpengaruh positif dan tidak nyata terhadap
Kinerja Usahatani Kopi Arabika.
Ho : Pyp ≠ 0, Strategi Pemasaran berpengaruh positif dan nyata terhadap Kinerja
Usahatani Kopi Arabika.
Menguji semua koefisien jalur Pyxi (Pyx1 dan Pyx2) melalui statistika uji t dengan
formula:
t hit =

Pyxi
(1 − R yx2 )CRii
n − k −1

Dengan tingkat kesalahan α = 5 % , maka ttabel dengan db = n-1 = 60-1 = 59
diperoleh ttabel yaitu t (0,05: 59) = 1,96.
Jika thitung > ttabel, maka hipotesis nol (Ho) ditolak, atau X atau P berpengaruh nyata
terhadap Y.
Jika thitung < ttabel, maka hipotesis nol (Ho) diterima, X atau P berpengaruh tidak
nyata terhadap Y.
Tabel 4.29 Hasil Analisis pada koefisien jalur X dan P Terhadap Y Secara Parsial
No
1
2

Koefisien Jalur
pyx = 0,417
pyp = 0,465

t Hitung
4,262
4,746

t Tabel
1,96
1,96

Sig
..000
.000

Kesimpulan
Ho diterima
Ho ditolak
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel Sistem Produksi Usahatani
Kopi Arabika berpengaruh
Arabika.

positif dan nyata terhadap Kinerja Usahatani Kopi

Untuk variabel Strategi Pemasaran

berpengaruh positif dan nyata

terhadap Kinerja Usahatani Kopi Arabika. Dari kedua variabel dapat digunakan
untuk analisis lebih lanjut dan penarikan kesimpulan. Pengaruh masing-masing
variabel bersifat langsung dan tidak tidak langsung adalah sebagai berikut.
•

Besarnya Koefisien jalur:
PYX1 = 0, 417
PYX2 = 0, 465

•

Besarnya koefisien korelasi:
Rx1x2 = 0,455

•

Besarnya pengaruh langsung :
X1 terhadap Y (Pyx1) adalah = 0, 4172 x 100 % = 1,97 %
X2 terhadap Y (Pyx2) adalah = 0, 4652 x 100 %= 68,27 %

•

Besarnya pengaruh tidak langsung :
1. X1 terhadap Y melalui X2 adalah = 0, 417 x 0,455 x 0, 465x100% = 9,95 %
2. X2 terhadap Y melalui X1 adalah = 0, 465x 0, 455 x 0, 417 x100% = 9,95 %

•

Besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung :
1. X1 terhadap Y adalah = 1,97 % + 9,95 % = 11,92 %
2. X2 terhadap Y adalah = 68,27 % + 9,95 % = 78,22 %

•

Besarnya pengaruh total X1 dan X2 terhadap Y adalah 90,14 %

•

Besarnya pengaruh akibat faktor lainnya yang tidak diteliti sebesar 100% 90,14 % = 9,86 %
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Tabel

4.30

Besarnya Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung
Variabel Sistem Produksi (X) dan Manajerial Strategi
Pemasaran (P) Terhadap Keberhasilan Usahatani Kopi Arabika
Pengaruh Tidak Langsung
X
P
8,82%
8,82%
Pengaruh X1 dan X2
Dipengaruhi Faktor Lainnya
Total Pengaruh

Pengaruh
Langsung
17,39%
21,62%

Jalur
Pyx
Pyp
R2
1-R2
Total

Total
26,21%
30,45%
56,66%
43,34%
100,00%

Dari hasil analisis statistik maka dapat disajikan gambar hubungan antar
variabel dan nilai pengaruhnya sebagai berikut:
X
Є =

43,34 %

0,41

Y

0,45

0,46

P
Gambar 4.1 Hubungan Fungsional Antar Variabel dan Nilai Koefisien Jalurnya
Persamaan strukturalnya : Y = 0,417 X1 + 0,465 X2 + Є=43,34

4.2

Pembahasan
Sesuai dengan hasil analisis

keberhasilan usahatani kopi arabika

dipengaruhi oleh variabel system produksi dan strategi pemasaran. Kedua
variabel memberikan kontribusi (pengaruh) yang nyata. Masih terdapat faktor lain
yang menentukan keberhasilan usahatani kopi arabika diluar model yang masih
cukup besar yaitu 43,34 %. Hal ini disadari bahwa perlu adanya penelitian lanjutan
dengan

memasukan variabel lain yang deterministic mempengaruhi keberhasilan

usahatani kopi arabika.
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Pengaruh total kedua variabel terhadap keberhasilan usahatani kopi arabika
menunjukan hasil yang cukup besar yaitu sebesar 56.66 %., sesuai dengan angka
koefisien determinas R2 = 0,566. Apabila memperhatikan angka pengaruh total
masing-masing variabelnya maka variabel Strategi pemasaran memperlihatkan
angka yang lebih besar. Hal ini memberikan informasi bahwa keberhasilan
usahatani kopi arabika lebih banyak ditentukan oleh factor strategi pemasaran
daripada system produksi usahatani kopi arabika. Pengaruh total Strategi
pemasaran 30,45 %, sedangkan pengaruh total system produksi 26,21 %.
Keberhasilan usahatani kopi arabika di daerah penelitian memperlihatkan
keadaan baik dengan indikasi RC = 2,18 dan harga jual Rp 9.000 per kg. Biaya
produksi rata-rata, AC Rp 4.181 per kg kurang dari 50 % dari harga jual yang
diperoleh. Namun demikian guna meningkatkan lagi capaian keberhasilan usaha,
maka masih perlu ditingkatkan terutama terhadap capaian produktivitas per pohon
nya, dan perlu adanya peremajaan pohon kopi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data di lapangan dan pengujian hipotesis serta

uraian pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :
1. Keragaan sistem produksi pada kegiatan usahatani kopi arabika di Kecamatan
Cililin dicirikan pada tingkat penerapan teknologi budidaya kopi arabika terdiri
atas dimensi: persiapan lahan; Penanaman pohon pelindung; penggunaan bahan
tanaman; pembibitan ;

Pemupukan; Pemangkasan; pengendalian HPT;

Diversifikasi usaha; Panen dan penanganan pasca panen. Diperoleh tingkat
capaian 74,26 % kriteria baik.
2. Keragaan strategi pemasaran kopi arabika pada kegiatan usahatani kopi arabika
di Kecamatan Cililin yang terdiri atas dimensi: Partnership; Bekerjasama
dengan Influencer; Melibatkan Karyawan;menjaga pelanggan. Diperoleh
tingkat capaiannya 70,57 % kriteria baik.
3. Kinerja usahatani kopi arabika di Kecamatan Cililin yang terdiri atas dimensi:
produktivitas; tingkat keuntungan; keunggulan bersaing;dan

perluasan

pemasaran. Diperoleh tingkat capaian 63,85 % kriteria cukup.
4. Terdapat hubungan yang kuat antara sistem produksi dan. strategi pemasaran
pada usahatani kopi arabika di Kecamatan Cililin, ditunjukkan oleh koefisien
korelasi r = 0,455. Semakin baik sistem produksi akan semakin baik strategi
pemasaran pada usahatani kopi.
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5. Sistem produksi dan strategi pemasaran berpengaruh positif terhadap Kinerja
usahatani kopi arabika di Kecamatan Cililin. Kontribusi Sistem Produksi
diperoleh 26,21 % dan kontribusi variabel Strategi Pemasaran 30,45 %.

5.2 Saran-saran
1. Perlu ditingkatkan lagi sistem produksi pada usahatani kopi arabika terutama
dalam hal: proses produksi kopi guna mencapai peningkatan produktivitas
sesuai dengan potensi yang seharusnya.
2. Guna meningkatkan lagi capaian keberhasilan usaha, maka masih perlu
ditingkatkan terutama terhadap capaian produktivitas per pohon nya, dan perlu
adanya peremajaan pohon kopi.
3. Masih terdapat faktor lain yang menentukan keberhasilan usahatani kopi
arabika diluar model yang masih cukup besar yaitu 43,34 %. Hal ini disadari
bahwa perlu adanya penelitian lanjutan dengan memasukan variabel lain yang
deterministic mempengaruhi keberhasilan usahatani kopi arabika.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian:Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.

Lokasi Penelitian: Kecamatan Cililin
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Lampiran 2. Identitas Petani Responden
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Lampiran 3. Reliabilitas dan Validitas Instrumen Sistem Produksi UsahataniKopi
Arabika (X)
Case Processing Summary
N
Cases

%

Valid

30

100.0

Excludeda
Total

0
30

.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.979

X11

N of Items
29
Item-Total Statistics

Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted
Item Deleted
Total Correlation
73.2000
116.855
.951

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.977

X12

73.1333

117.637

.876

.978

X13

73.0667

118.547

.806

.978

X21
X22

73.0333
73.0000

119.344
119.724

.743
.723

.979
.979

X23

73.0000

119.724

.723

.979

X24

72.9667

120.102

.707

.979

X31

73.0667

118.823

.780

.978

X32

73.1000

118.438

.807

.978

X33

73.0000

120.000

.696

.979

X34

73.0000

120.000

.696

.979

X35

73.0000

120.000

.696

.979

X41

73.0000

120.414

.655

.979

X42

73.0000

120.414

.655

.979

X43

72.9667

120.930

.624

.979

X44

73.1000

118.576

.794

.978

X51

73.0667

118.961

.766

.978

X52

73.0000

119.724

.723

.979

X53

73.0000

119.310

.764

.978

X54

73.0000

119.586

.737

.979

X61
X62

73.0000
72.9667

119.586
119.964

.737
.721

.979
.979

X71

73.0333

119.206

.756

.978

X72

73.1000

118.438

.807

.978

X73

73.1333

118.051

.837

.978

X81

73.1667

117.247

.911

.978

X82

73.1667

117.247

.911

.978

X91

73.2000

116.855

.951

.977

X92

73.2000

116.855

.951

.977
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Lampiran 4. Reliabilitas dan Validitas Instrumen Strategi Pemasaran Usahatani
Kopi Arabika (X2)
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.970

8

Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted
Total Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

P11

18.1667

25.661

.781

.973

P12

18.2000

24.510

.860

.969

P21

18.7667

26.530

.917

.965

P22

18.8000

26.028

.924

.964

P31

18.6667

24.920

.913

.964

P32
P41

18.6333
18.8333

25.413
26.075

.905
.920

.965
.964

P42

18.8000

26.579

.911

.965
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Lampiran 5. Reliabilitas dan Validitas Instrumen Kinerja Usahatani Kopi Arabika
(Y)

Case Processing Summary
N
Cases

Valid

%
30

100.0

0

.0

30

100.0

Excludeda
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.978

4

Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted
Total Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

Y1

8.0667

4.616

.858

.993

Y2
Y3

8.0000
8.0000

4.207
4.207

.982
.982

.960
.960

Y4

8.0333

4.033

.959

.967
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Lampiran 6. Biaya Investasi Usahatani Kopi Arabika

124

Lampiran 7. Biaya Curahan Kerja Usahatani Kopi Arabika
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Lampiran 8. Biaya Variabel Usahatani Kopi Arabika
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Lampiran 9. Biaya dan Pendapatan Usahatani Kopi Arabika
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Lampiran 10. Data Sistem Produksi (X) Responden
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Lampiran 11. Data Strategi Pemasaran Responden
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Lampiran 12. Data Kinerja Usahatani Kopi Arabika
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Lampiran 13. Peningkatan Skala Ukur data Ordinal Ke Interval Sistem Produksi
(X)
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Lampiran 14. Peningkatan Skala Ukur Data Ordinal Ke Interval Strategi Pemasaran
(P)
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Lampiran 15. Peningkatan Skala Ukur Data Ordinal Ke Interval Kinerja Usahatani
Kopi Arabika (Y)

133

Lampiran 16. Analisis Pengaruh Sistem Produksi (X) dan Strategi Pemasaran (P)
Terhadap Kinerja Usahatani Kopi Arabika (Y)

Model Summary

Model
1

R
.753a

R
Square
,566

Adjusted R
Square
,551

Std. Error of
the Estimate
1,30901

ANOVAb
Model
1

Regression

Sum of Squares
153,033

Residual

df

123,151

2

Mean Square
76,516

57

2,161

F
35,415

Coefficientsa

Model
1

(Constant)
X
P

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
-3,774
1,660
,087
,020
,273
,058

Standardized
Coefficients
Beta
,417
,465

X
X

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

P

Pearson Correlation

P
1

.455**
,000

60

60

**

1

.455

Sig. (2-tailed)

t
-2,273
4,262
4,746

,000

N

60

60

X
Є =

0,417

Y

0,455

0,465

P
Y = 0,417 X1 + 0,465 X2 +

Є
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43,34 %

Sig.
,027
,000
,000

Sig.
.000a

