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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1       Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten 

Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, mengingat bahwa mayoritas masyarakat 

Desa Ganti bekerja sebagai petani atau produsen padi. Pemilihan lokasi ini 

dilakukan secara sengaja (purposive) berdasarkan pertimbangan di daerah 

penelitian merupakan salah satu sentra produksi padi. Pengumpulan data 

dilaksanakan pada bulan November – Desember 2016. 

3.2       Jenis Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan pola distribusi dan 

nilai marjin pemasaran yang diperoleh setiap pelaku tata niaga komoditas padi 

sawah menjadi beras. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari petani dan pelaku pemasaran 

yang terlibat dalam rantai distribusi. Data sekunder merupakan data yang digunakan 

untuk menunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai instansi pemerintah di 

Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara 

Barat maupun pustaka-pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang 

dipandang relepan. 

3.3       Populasi 

Menurut Suharsimi (2006), Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Populasi merupakan keseluruhan subyek atas sesuatu karakter yang dijadikan 

subyek penelitian dengan memiliki sifat dan karakter yang sama. Populasi 
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penelitian berjumlah 1.876 petani laki-laki dan 1.942 petani perempuan penggarap 

padi sawah yang ada di Desa Ganti. 

3.4       Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2008). Adapun dalam penelitian ini teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Menurut Suharsimi (2006) 

Purposive Sampling dalam pengambilan subyeknya didasarkan atas tujuan tertentu 

(sesuai kebutuhan penelitian), tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu: 

a. Pengambilan sampel didasarkan atas ciri dan karakteristik tertentu yang 

merupakan ciri-ciri pokok populasi, untuk petani yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah petani yang dalam usahanya memiliki lahan sendiri 

dalam menanam padi, tetapi mereka menjual hasil panennya dalam bentuk 

gabah kering giling.  

b. Subyek yang diambil dalam sampel merupakan yang paling banyak  

mengandung ciri-ciri pada populasi.  

c.  Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat.  

Data primer dikumpulkan dari 30 petani, 3 pedagang tengkulak, 2 tempat 

penggilingan padi, dan 5 pedagang pengecer. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah Snowball Sampling, dimana petani menjadi titik awal (Starting 

Point) yang diambil dari tiga dusun terpilih yang merupakan sentra produksi padi 

terbesar di desa Ganti, dimana purposive masing-masing dusun di ambil secara acak 

yaitu setiap dusun 10 petani yang berada di dusun Ganti II, dusun Kulem dan dusun 

Sepakat. 
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3.5       Teknik Pengambilan Data 

Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

menyebarkan angket terbuka, wawancara dan metode dokumentasi kepada petani 

dan lembaga pemasaran terkait yang ada di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur. 

a. Angket terbuka  

Kuesioner atau angket terbuka merupakan sejumlah pertanyaan yang 

disusun sedemikian rupa sehingga responden dapat memberikan respon (jawaban) 

sesuai dengan kehendak, keadaannya, maupun pendapatnya (Purwanto, 2011).  

b. Wawancara  

Metode wawancara tidak terstruktur adalah mencari data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden maupun mengadakan tanya jawab untuk 

mengetahui informasi yang lebih mendalam mengenai suatu hal yang diketahui 

responden (Sugiyono, 2008). 

c. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau 

informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan 

jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis baik berupa angka maupun 

keterangan (Sugiyono, 2008). 

3.6       Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif dan analisis marjin pemasaran. Teknik analisis deskriptif 

digunakan untuk memaparkan atau menggambarkan pola distribusi gabah-beras di 
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Desa Ganti. Sedangkan analisis marjin pemasaran digunakan untuk mengetahui 

besaran marjin maupun keuntungan pada setiap pelaku pemasaran.  

3.6.1    Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif merupakan metode analisa berupa menggambarkan atau 

melukiskan suatu keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-

fakta yang tampak sebagaimana adanya. Menurut Arikunto (2006) dalam penelitian 

deskriptif datanya telah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi dua kelompok 

data, yaitu kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan kualitatif yang dinyatakan 

dalam kata-kata atau simbol. Data kualitatif disisihkan untuk sementara, karena 

sangat berguna untuk menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari 

analisis data kuantitatif. Purwanto (2011) mengemukakan prosedur ini digunakan 

untuk menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk yang informatif agar mudah 

dipahami, dengan mencari proporsi (persentase) menggunakan distribusi frekuensi 

yang diperoleh berdasarkan data penelitian. Dari hasil persentase yang diperoleh 

kemudian diklasifikasikan atau ditarik untuk memperoleh kesimpulan data 

penelitian. Dalam mengolah data, persentase diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut (Ali, 1992): 

f = f/Nx 100 

f = frekuensi relatif/angka persentase 

f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya. 

N= jumlah seluruh data 

100% = konstanta 
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3.6.2    Analisis Marjin Pemasaran 

 Metode untuk menghitung marjin pemasaran, yaitu dengan memilih dan 

mengikuti saluran pemasaran dari komoditi spesifik, membandingkan harga pada 

berbagai tingkat pemasaran yang berbeda, dan mengumpulkan data penjualan serta 

pembelian kotor tiap jenis pedagang. Analisis marjin pemasaran dalam penelitian 

ini dihitung sebagai selisih antara harga jual gabah di tingkat petani dengan harga 

jual beras di tingkat pengecer (Anindita, 2003).  

Untuk mengetahui nilai margin pemasaran pada setiap pelaku pemasaran 

dilakukan pengujian dengan menggunakan rumus margin pemasaran berikut: 

Mp = Pr-Pf 

Keterangan : 

 

Mp : Marjin pemasaran 

 

Pf : Harga tingkat produsen 

 

Pr : Harga tingkat konsumen 

 

 

 

Keuntungan lembaga pemasaran : 

 

Ki = Hji – Hbi – Bpi 

 

Keterangan : 

 

Ki : Keuntungan lembaga pemasaran 

  

Hji : Harga jual lembaga pemasaran ke-i 

 

Hbi : Harga beli lembaga pemasaran ke-i 

 

Bpi : Biaya pemasaran lembaga pemasaran ke-i 

 

(Sudiyono, 2001). 
 


