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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi 

Pemilihan lokasi penelitian di lakukan dengan sengaja (purposive). Penelitian 

dilakukan di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, Jawa Timur dan 

dilaksanakan pada bulan April 2017. Pemilihan tempat ini dikarenakan : 

a. Memiliki jumlah petani yang cukup banyak. 

b. Keselurahan komponen lembaga pemasaran terdapat di daerah Kabupaten 

Jombang. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Sugiyono (2009) menyatakan bahwa jenis data berdasarkan sumber data dibagi 

dalam dua kelompok, yaitu : (a) data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat penelitian dilakukan, dan (b) data 

sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber data seperti 

departemen pertanian, literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang relevan.  

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik snowball sampling. 

Snowball sampling diartikan sebagai suatu penarikan sample dengan metode bola 

salju, artinya sample pertama menentukan sample yang kedua selanjutnya sample 

kedua menentukan sample ketiga dan atau keempat, begitu seterusnya seperti suatu 

rantai. Sample yang dipilih lebih dahulu memberi petunjuk pada peneliti untuk 

mengambil sample berikutnya (Ibrahim, Jabal, 1996). Metode snowball didapat dari 
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informasi petani buah naga kemudian menelusuri pemasok atau lembaga pemasaran 

yang saling terkait. Oleh karena itu, pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

mengikuti atau menelusuri saluran pemasaran buah naga yang ada di daerah 

penelitian mulai dari petani hingga konsumen akhir. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (a) 

metode observasi adalah mengamati obyek penelitian dengan memakai alat indra 

terutama mata dan membuat catatan mengenai hasil pen gamatan itu. Peneliti 

melakukan pengamatan kegiatan pelaksanaan pemasaran buah naga baik di tingkat 

petani maupun lembaga pemasaran terkait di Kecamatan Wonosalam. Observasi ini 

berguna untuk memperoleh data yang kongkrit dan relevan dalam melakukan 

penelitian, (b) metode wawancara yaitu komunikasi lisan antara peneliti dengan 

individu yang menjadi objek penelitian, dan (c) dokumentasi yaitu peneliti 

mengumpulkan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi khusus pada saat penelitian. 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif 

dan kuantitatif.  Dimana data kualitatif dalam penelitian ini yaitu analisis yang 

digunakan dalam permasalahan saluran pemasaran buah naga di Kecamatan 

Wonosalam, Kabupaten Jombang. Sedangkan analisis kuantitatif untuk menganalisis 

margin pemasaran, share pemasaran dan elastisitas transmisi harga pada buah naga di 

Kecaamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. 
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3.5.1 Analisis Saluran Pemasaran 

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis saluran pemasaran adalah 

metode deskriptif kualitatif. Yaitu metode yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan mengenai saluran pemasaran yang ada pada petani buah naga di 

Kecaamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Data didapatkan dari hasil wawancara 

dan observasi saluran pemasaran buah naga di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten 

Jombang. 

3.5.2 Analisis Margin Pemasaran 

MP = Pr-Pf 

Keterangan : 

Mp = margin pemasaran (Rp/kg) 

Pr = harga tingkat konsumen 

Pf = harga tingkat petani. 

Pengambilan keputusannya adalah : 

- Jika Pf > MP maka pemasaran buah naga efisien.

- Jika Pf < MP maka pemasaran buah naga tidak efisien.

3.5.3 Analisis Share Margin 

- Share Margin

S = (Pf/Pr) x 100% 

Keterangan : 

• S = share yang diterima petani (%)

• Pr = harga di tingkat konsumen (Rp/kg)
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• Pf = harga di tingkat produsen (Rp/kg) 

3.5.4 Analisis Elastisitas Transmisi 

Et = ∑Pr/∑Pf x Pf / Pr 

Keterangan : 

Et : Elastisitas transmisi harga 

∑Pr : Total perubahan harga di tingkat konsumen 

∑Pf  : Total perubahan harga di tingkat petani 

Pr  : Harga di tingkat konsumen (Rp/kg) 

Pf  : Harga di tingkat petani (Rp/kg) 

 


