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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Pabrik penggilingan padi Putra Temu Rejeki di 

Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Jawa Timur yang 

dijadikan dasar sebagai studi kasus. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja 

(purposive), karena di Pabrik Pabrik penggilingan padi Putra Temu Rejeki di Desa 

Belung Kecamatan Poncokusumo mempunyai kelebihan dibandingkan dengan 

penggilingan padi lainnya. Kelebihan UD. Putra Temu Rejeki antara lain : : 

1. Pabrik penggilingan padi UD. Putra Temu Rejeki merupakan salah satu 

pabrik  penggilingan beras yang besar di daerah Poncokusumo. 

2. Daerah Pabrik penggilingan padi UD. Putra Temu Rejeki di Desa Belung 

Kecamatan Poncokusumo mempunyai kawasan hasil pertanian padi yang 

besar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari  –  Februari 2017. 

3.2 Teknik Penentuan Sampel 

Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah menggunakan 

Snowball Sampling yang artinya menurut Sugiyono, (2001: 61), Snowball 

sampling adalah teknik penentuan sampel yang berawal jumlahnya kecil, 

kemudian sampel memilih untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga 

jumlah sampel semakin banyak. 

. Lembaga yang terlibat dengan pabrik penggilingan padi didalam 

distribusi padi dan beras memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Petani sebagai sampel dalam penelitian ini adalah petani yang berada di daerah 

Kecamatan Poncokusumo dan petani yang berada di luar daerah Kecamatan 
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Poncokusumo, dimana hasil panen padinya disalurkan kepada Pabrik 

Penggilingan padi Putra Temu Rejeki, dan petani tersebut minimal bertani selama 

5 tahun, serta memiliki lahan sawah milik sendiri bukan menyewa atau garapan. 

2. Lembaga pemasaran sebagai sampel dalam penelitian ini adalah lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam pendisitribusian ke Pabrik Penggilingan padi UD. 

Putra Temu Rejeki,tidak untuk gabah saja melainkan juga pendistribusian beras 

yang sudah siap konsumsi, dari Pabrik Penggilingan padi UD. Putra Temu Rejeki 

hingga ke konsumen. Penentuan sampel pada penelitian ini yaitu peneliti 

melakukan wawancara kepada Pabrik Penggilingan padi Putra Temu Rejeki 

dengan demikian dapat diketahui pelaku distribusi dan lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam rantai pasokan padi pasca panen di Pabrik Penggilingan padi UD. 

Putra Temu Rejeki.  

3.3 Metode Pengambilan Data  

 Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

langsung dari wawancara dengan sampel dan data sekunder diperoleh dari dinas 

atau instansi terkait. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data primer merupakan sumber 

data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). 

Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, 

hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 
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pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : (1) 

metode survei dan (2) metode observasi. 

3.4 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif dan kuantitatif. Bogdan dan Taylor (1992: 21-22) menjelaskan bahwa 

penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. 

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam 

tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, 

kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks 

tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. 

Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang digunakan dalam 

permasalahan saluran distribusi beras. Menurut Sugiono (2008), metode 

kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat 

diklasifikasikan,konkrit,teramati dan terukur,hubungan variabelnya bersifat sebab 

akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya 

menggunakan statistik.  

3.4.1 Metode Analisis Deskriptif Kualitatif 

Metode analisis ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai 

saluran distribusi beras di pabrik penggilingan padi Putra Temu Rejeki. Analisis 

deskriptif merubah kumpulan data menjadi data yang dapat dipahami dalam 

bentuk yang lebih ringkas. Kegiatan wawancara dan observasi kemudian 

mendiskripsikan data yang telah didapatkan mengenai saluran distribusi beras 
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pada pabrik penggilingan padi UD. Putra Temu Rejeki Desa Belung Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang 

3.4.2  Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif 

1.4.2.1 Analisis Marjin Pemasaran 

Analisis margin pemasaran untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran 

komoditas beras. Margin pemasaran dihitung berdasarkan pengurangan harga 

penjualan dengan harga pembelian pada setiap tingkat lembaga pemasaran atau 

perbedaan harga yang diterima oleh petani dengan harga yang dibayarkan oleh 

konsumen. Formulasi untuk menghitung margin pemasaran dan ditribusinya pada 

masing-masing lembaga pemasaran dan untuk menguji hipotesis efisiensi 

pemasaran adalah: 

1. Rumus margin pemasaran gabah  

MPg = Prg – Pfg 

Keterangan : 

MPg = margin pemasaran gabah (rupiah/kg GKP) 

Prg = harga tingkat konsumen gabah, tengkulak, atau Pabrik penggilingan padi 

Putra Temu Rejeki (rupiah/ kg GKP) 

Pfg = harga di tingkat petani (rupiah/ kg GKP) 

Penarikan kesimpulan yaitu semakin kecil marjin pemasaran gabah, maka 

semakin efisien suatu pemasaran. 

Kriteria Pengambilan Keputusan adalah sebagai berikut: 

- Jika Pfg > MPg , maka pemasaran gabah adalah efisien. 

- Jika Pfg< MPg, maka pemasaran gabah adalah tidak efisien 
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2. Rumus margin pemasaran beras

MPb = Prb – Pfb 

Keterangan : 

MPb  = margin pemasaran beras (rupiah/kilogram) 

Prb  = harga tingkat konsumen beras (rupiah/kilogram) 

Pfb  = harga beras di Pabrik penggilingan padi Putra Temu Rejeki (rupiah/ 

kilogram) 

Penarikan kesimpulan yaitu semakin kecil marjin pemasaran beras, maka 

semakin efisien suatu pemasaran. 

Kriteria Pengambilan Keputusan adalah sebagai berikut: 

- Jika Pfb > MPb , maka pemasaran beras adalah efisien.

- Jika Pfb< MPb, maka pemasaran beras adalah tidak efisien

3. Rumus distribusi margin pemasaran gabah

- Share Harga

Spg = (Pfg / Prg) x 100% 

- Share Biaya

SBijg = [cijg / (Prg – Pfg)] x 100 % 

- Share Keuntungan

Skjg = [Pij / (Prg – Pfg)] x 100 % 

Pijg = Hjjg – Hbjg – cijg 

Keterangan : 

Spg = bagian (share) yang diterima petani (%) 

Prg = harga tingkat konsumen gabah, tengkulak, atau Pabrik penggilingan padi 

Putra Temu Rejeki (rupiah/ kg GKP) 
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Pfg = harga di tingkat petani (rupiah/ kg GKP) 

SBijg= Persentase biaya untuk melaksanakan fungsi pemasaran ke-i oleh lembaga 

pemasaran ke-j 

cijg = biaya untuk melaksanakan fungsi pemasaran ke-I oleh lembaga pemasaran 

gabah ke-j (rupiah per kg GKP) 

Skj = Persentase keuntungan lembaga pemasaran gabah ke-j (%) 

Pijg = Keuntungan lembaga pemasaran gabah ke-j (rupiah per kg GKP) 

Hjjg = Harga jual gabah lembaga pemasaran ke j (rupiah/ kg GKP) 

Hbjg = Harga beli gabah lembaga pemasaran ke-j (rupiah/ kg GKP) 

4.  Rumus distribusi margin pemasaran beras 

- Share Harga 

Spb = (Pfb / Prb) x 100% 

- Share Biaya 

SBijb = [cijb / (Prb – Pfb)] x 100 % 

- Share Keuntungan 

Skjb = [Pijb / (Prb – Pfb)] x 100 % 

Pijb = Hjjb – Hbjb – cijb 

Keterangan :  

Spb = Bagian (share) yang diterima Pabrik penggilingan padi Putra Temu Rejeki 

(%) 

Prb  = harga tingkat konsumen beras (rupiah/kilogram) 

Pfb = harga beras di Pabrik Beras (rupiah/ kilogram) 

Sbijb = Persentase biaya untuk melaksanakan fungsi pemasaran beras ke-I oleh 

lembaga pemasaran ke-j 
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cijb = biaya untuk melaksanakan fungsi pemasaran beras ke-I oleh lembaga 

pemasaran beras ke-j (rupiah per kg) 

Skjb = Persentasi keuntungan lembaga pemasaran beras ke-j (%) 

Pijb = Keuntungan lembaga pemasaran beras ke-j (rupiah /kg) 

Hjjb = Harga jual beras lembaga pemasaran ke j (rupiah/ kg) 

Hbjb = Harga beli beras lembaga pemasaran ke-j (rupiah/ kg). 

Untuk menguji hipotesis tentang efisiensi pemasaran digunakan analisis 

efisiensi  pemasaran dan analisis margin pemasaran.  

Analisis Efisiensi Pemasaran (Soekartawi, 2003)  

               

                             
        

Kriteria pengambilan keputusan:  

 EP sebesar 0  – 50% maka saluran pemasaran efisien 

 EP lebih besar dari 50% maka saluran pemasaran kurang efisien.  

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat nilai efisiensi pemasaran 

(EP). Nilai efisiensi pemasaran ini dilihat dengan membandingkan nilai efisiensi 

pemasaran pada tiap-tiap saluran  pemasaran. Apabila nilai EP suatu saluran 

pemasaran lebih kecil dari nilai EP saluran pemasaran lainnya, maka saluran 

pemasaran tersebut dikatakan memiliki efisiensi  pemasaran yang lebih tinggi 

daripada saluran pemasaran lainnya. 


