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III. METODE PENELITIAN 

3.1  Metode Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada industri pengolahan produk biostater yaitu 

PT. Mulya Agro Bioteknologi di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. 

Pemilihan lokasi menggunakan teknik purposive sampling dengan 

mempertimbangkan bahwa PT. Mulya Agro Bioteknologi  merupakan perusahaan 

yang memproduksi produk biostater cair  (moebilin merah, moebilin hijau, 

alphamine dan biofarm) di wilayah Malang sejak tahun 2008. Waktu yang 

digunakan dalam penelitian yaitu Februari 2017 sampai dengan Maret 2017. 

3.2 Metode Penentuan Sampel 

 Metode yang digunakan untuk menentukan sampel produsen dan lembaga 

pemasaran ditentukan dengan metode snowball sampling. Penarikan sampel 

tingkat pertama (produsen produk biostater cair ) ditentukan secara purposive 

sampling sedangkan sampel berikutnya (lembaga pemasaran : distributor dan 

agen) ditentukan dengan mengikuti arus pergerakan komoditi (produk biostarter 

cair PT. Mulya Agro Bioteknologi) tersebut. 

3.3  Metode Pengambilan Data 

       Jenis data yang diperoleh meliputi : 

1. Data Primer 

      Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan disatukan secara 

langsung dari obyek penelitian dan berhubungan dengan studi/kajian. Data primer 

diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden produsen dan 
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responden lembaga pemasaran berdasarkan daftar pertanyaan yang akan 

diberikan, meliputi harga beli, harga jual, dan biaya pemasaran. 

2. Data Sekunder 

      Data yang dikumpulkan dari kajian sebelumnya atau yang diterbitkan oleh 

berbagai instansi lain. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui data yang 

diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. 

Metode Pengambilan Data dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: 

1. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden antara 

lain produsen produk biostater cair, distributor, agen dan pengecer yang 

dilengkapi dengan daftar pertanyaan (kuesioner). 

2. Data sekunder diperoleh melalui instansi atau lembaga terkait seperti 

Disperindag, BPS, PT. Mulya Agro Bioteknologi  serta literatur yang 

mendukung dalam melangkapi data yang diperlukan dalam penelitian meliputi 

invoice dan jurnal ilmiah. 

3.4 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data untuk menyelesaikan permasalahan margin 

pemasaran, share harga, efisiensi pemasaran dan elastisitas transmisi harga 

sebagai berikut:  

a. Marjin pemasaran yaitu untuk mengetahui jumlah uang yang diterima 

produsen produk biostater cair dengan harga yang dibayarkan konsumen untuk 

membeli produk biostater cair. Untuk melakukan analisis marjin pemasaran 

dapat dihitung dengan rumus (Sudiyono 2002):  
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MP = Pr – Pf 

Keterangan :  

MP = Margin Pemasaran (Rp/botol)  

Pr = Harga ditingkat pengecer (Rp/Botol)  

Pf = Harga ditingkat produsen (Rp/Botol)  

b. Share Harga yaitu persentase harga yang diterima produsen dari harga yang 

diterima konsumen. Share Harga yang diterima produsen dapat dihitung 

dengan rumus (Rahim 2007):  

Sp = Pf/ Pr x 100% 

Dimana:  

Sp = bagian (share) yang diterima produsen (%)  

Pf = harga ditingkat produsen (Rp/botol)  

Pr = harga di tingkat konsumen akhir atau harga di tingkat pengecer  

    (Rp/botol). 

Perhitungan Market Share yaitu perbandingan seluruh komponen biaya 

dibandingkan dengan harga di tingkat pengecer dikalikan 100%. Market Share  

dapat dihitung dengan rumus : 

MS = Sbi / Pr x 100% 

Keterangan : 

MS  = Market Share  

Ski  = Semua komponen biaya lembaga pemasaran ke-i (Rp/botol) 

Pr  = Harga di tingkat pengecer (Rp/botol) 
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c. Tingkat Efisiensi Pemasaran adalah hasil total biaya pemasaran produk 

biostarter cair dengan total produksi produk biostarter cair yang dipasarkan 

dapat dihitung dengan rumus (Soekartawi 1993) : 

EPs = (TB/TNP) x 100% 

Keterangan:  

EPs = Efisiensi Pemasaran  

TB = Total Biaya (rupiah)  

TNP = Total Nilai Produk (botol)  

Kaidah keputusan pada efisiensi pemasaran ini menurut Roesmawaty (2011) 

adalah : 

 0 – 33% = efisien 

34 – 67% = kurang efisien 

68 – 100% = tidak efisien 

d. Distribusi margin yaitu pembagian keuntungan dan biaya pemasaran produk 

bioteknologi organik yang diterima masing-masing lembaga pemasaran 

produk bioteknologi organik pada masing-masing saluran menggunakan 

rumus (Sudiyono 2002) : 

Sbij = [Cij / (Pr-Pf)] x 100% 

Sedangkan keuntungan lembaga pemasaran ke-j adalah :  

Skj = [πj / (Pr-Pf)] x 100%  

πij = Hjj – Hbj – Cij 

 

 



26 

Keterangan :  

Sbij = bagian biaya untuk melaksanakan fungsi pemasaran ke-i oleh lembaga 

pemasaran ke-j 

Cij = biaya untuk melaksanakan fungsi pemasaran ke-i oleh lembaga ke-j (biaya 

pemasaran)  

Pr = harga di tingkat pengecer  

Pf = harga di tingkat produsen  

Hjj = harga jual lembaga ke-j  

Hbj = harga beli lembaga ke-j 

Skj = bagian keuntungan lembaga pemasaran ke-j  

πj = keuntungan lembaga  pemasaran ke-j  

Kriteria pengambilan keputusan:  

Efisien apabila Skij > Sbij ·  

Tidak efisien apabila Skij < Sbij  

e. Elastisitas Transmisi, untuk melihat hubungan elastisitas harga di tingkat

produsen dan tingkat konsumen, dapat dilihat elastisitas transmisi harganya

yaitu perubahan nisbi dari harga eceran terhadap perubahan nisbi harga di

tingkat produsen (Azzaino 1982). Elastisitas transmisi harga dapat dirumuskan

sebagai berikut (George 1971)  :

Et = dPr/dPf . Pf/Pr atau Et = b x Pf/Pr 

Keterangan : 

Et  : elastisitas transmisi harga 

Pr : harga di tingkat konsumen 

Pf : harga di tingkat produsen 
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d Pr : perubahan harga di tingkat konsumen 

d Pf : perubahan harga di tingkat produsen 

 

Kriteria Pengambilan Keputusan : 

a. Jika Et = 1, berarti perubahan harga sebesar 1% di tingkat produsen akan  

mengakibatkan perubahan harga sebesar 1% di tingkat pengecer. 

(efisien = pasar persaingan sempurna) 

b. Jika Et < 1,  berarti perubahan harga sebesar 1% di tingkat produsen  

mengakibatkan perubahan harga kurang dari 1% di tingkat 

pengecer. (tidak efisien = pasar persaingan tidak sempurna) 

c. Jika Et > 1, berarti perubahan harga sebesar 1% di tingkat produsen  

mengakibatkan perubahan harga lebih dari 1% di tingkat pengecer. 

(tidak efisien = pasar persaingan tidak sempurna) 

 

 

 




