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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu jenis penelitian deskriptif dimana 

penjelasan dibuat secara sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan 

pendekatan secara survey dalam penelitian rantai nilai komoditas nanas di 

Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Penelitian menggunakan deskripsi ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, deskripsi kualitatif yaitu 

penjabaran hasil dan rumusan masalah penelitian dalam bentuk susunan kalimat 

yang sesuai dengan fakta yang dihasilkan, secara akurat dan sistematis, sedangkan 

deskripsi kuantitatif yaitu data yang didapatkan berupa fakta-fakta yang dijelaskan 

oleh angka maupun pengolahan angka yang menggambarkan karakteristik yang 

ada.   

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Data Primer dan 

data Sekunder. Data Primer merupakan data yang didapat secara langsung yang 

muncul ketika turun lapang melalui wawancara atau tatap muka dengan petani dan 

lembaga pemasaran yang ada. Data Sekunder merupakan data yang didapat dari 

hasil referensi, penelitian terdahulu dan dari lembaga ataupun instansi yang dituju. 

Data primer bersumber dari hasil fakta wawancara yang dilakukan kepada 

petani nanas Kecamatan Ponggok, pedagang tengkulak, pedagang besar, 

pedagang eceran dan konsumen serta beberapa key person meliputi akademisi, 

pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. 
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Sementara itu data sekunder bersumber dari instansi atau lembaga yang 

terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, Dinas Pertanian 

dan Pangan Kabupaten Blitar,  dan BPS Kabupaten Blitar yang berupa data 

kuantitas yang telah diolah dan juga data sekunder dapat diambil dari buku dan 

jurnal sebagai referensi. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

 Metode dari pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode 

penentuan responden, wawancara, studi pustaka, observasi dan dokumentasi. 

3.3.1. Teknik Penentuan Responden 

Metode penentuan responden dilakukan secara  sengaja (purposive) yaitu 

pada petani nanas yang menjalin kerjasama dengan industri pengolahan nanas di 

Kecamatan Ponggok, sedangkan teknik pengambilan data dilakukan secara 

snowball sampling atau pengambilan sampel bertingkat. Dimana penentuan 

responden pada teknik ini  dimulai dari penentuan responden pada saluran 

pemasaran setelah petani. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 April s/d 15 

Mei 2018. 
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3.3.2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data secara bertanya 

langsung atau berkomunikasi yang baik terkait pertanyaan yang sesuai kepada 

responden. Dengan berwawancara akan terjadi proses interaksi antara peneliti dan 

responden. Pertanyaan peneliti dan jawaban dari responden berwujud tertulis 

melalui lembaran kuesioner jika wawancara ini termasuk wawancara terstruktur. 

Kuesioner berisi tentang daftar pertanyaan yang dipersiapkan guna 

mewawancarai responden secara tertutup. Metodenya responden menjawab 

pertanyaan yang ada pada lembaran kuesioner sesuai pengalaman yang mereka 

miliki sebagai pertanyaan esai. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang 

menghasilkan jawaban pilihan dimana responden memilih jawaban yang dirasa 

sesuai apakah itu jawaban deskriptif maupun kuantitatif. Dalam wawancara ini 

peneliti melibatkan key person untuk mendapat data yang sesuai. 

Sumber dalam key person atau orang penting dalam interview yaitu 

1. Pihak Bisnis  :Bapak Priyadi  selaku pengusaha pengolahan nanas 

2. Pihak Petani  :Petani nanas di Kecamatan Ponggok 

3.3.3. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah metode yang dilakukan dengan cara mempelajari 

referensi-referensi teori yang telah didapatkan yang sesuai dengan topik penelitian 

berupa buku, jurnal dan data sekunder kemudian digunakan sebagai dasar 

dilakukannya penelitian ini. 
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3.3.4. Observasi 

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

terjun langsung dilapang atau lokasi penelitian dengan maksud memberikan bukti 

nyata melakukan pengambilan data. 

3.3.5. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencatat bukti 

adanya aktivitas penelitian dilapangan. Dokumentasi berupa rekaman video 

maupun foto. 

3.4. Metode Analisis 

3.4.1. Analisis Rantai  Nilai 

 Langkah yang harus dilaakukan dalam  penentuan rantai nilai yaitu 

memisah operasi perusahaan menjadi kegiatan dan proses bisnis tertentu, dimana 

harus mengelompokkan beberapa proses tersebut kedalam beberapa kategori 

aktivitas apakah aktivitas primer (primary activities) atau aktivitas pendukung 

(support activities)(Hitt, 2005). Penjelasannya sebagai berikut. 

1. Aktivitas Primer (primary activities): yaitu aktivitas yang bertanggung 

jawab pada penciptaan fisik produk, pemasarannya disalurkan ke para 

konsumen. 

2. Aktivitas Pendukung (support activities): yaitu aktivitas dengan membantu 

industri pengolahan secara menyeluruh dengan cara melakukan aktivitas-

aktivitas primer yang berkelanjutan dengan maksud memberikan 

dukungan. 

  Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan seluruh biaya kedalam 

aktivitas yang berbeda, dimana serangkaian aktivitas rantain nilai yang 

membutuhkan biaya, waktu dan aset yang bersifat mengikat. Analisis ini 
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mewajibkan manajemen untuk mengalokasikan biaya dan aset ke dalam aktivitas 

dan dengan demikian memberikan perbedaan sudut pandang pada biaya jika 

dikomparasikan dengan metode akuntansi tradisional. 

Dalam bentuk dokumentasi rantai nilai, setiap manajer harus meneliti 

manakah aktivitas yang dirasa lebih pe nting guna penentuan keberhasilan pasar 

dan kepuasan konsumen. Ada tiga pertimbangan yang harus diperhatikan untuk 

melakukan analisis rantai nilai ini. 

1. Tujuan utama perusahaan seharusnya mempengaruhi aktivitas manakah 

yang diteliti oleh manajer. Apabila perusahaan tersebut lebih memilih 

menyediakan dengan biaya rendah maka manajemen harus memperhatikan 

aktivitas yang mampu menurunkan biaya. 

2. Sifat dari rantai nilai dan pentingnya aktivitas-aktivitas dalam rantai nilai 

sangatlah beragam dengan industri lain. 

3. Pentingnya aktivitas nilai yang bervariasi dapat dilihat dengan posisi 

perusahaan menggunakan sistem nilai yang lebih luas yang mampu 

merangkul para pemasok di hulu dan pelanggan di hilir. 

3.4.2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif diperlukan untuk menghitung besarnya Margin 

Pemasaran, Distribusi Margin dan Hubungan antara margin pemasaran dengan 

harga ditingkat pengecer atau industri pengolahan. Penghitungan ini harus 

menggunakan aplikasi komputasi microsoft excel. Tahap-tahap dalam melakukan 

analisis kuantitatif ini dalam rantai nilai agribisnis nanas di Kecamatan Ponggok 

Kabupaten Blitar sebagai berikut. 
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1. Distribusi Margin Pemasaran :  

                             

                     
        

2. Share : 

              

                   
        

 Margin pemasaran (M) : Pr – Pf 

 Keterangan : 

 Pr = Harga di tingkat pengecer  

 Pf = Harga di tingkat petani  

3. Analisis efisiensi saluran pemasaran 

Saluran Pemasaran dikatakan efisien apabila : 

a. Ada pembagian keuntungan yang adil antara semua lembaga 

pemasaran yang terkait 

b. Semakin pendek saluran pemasaran maka semakin efisien, atau 

semakin kecil nilai margin pemasaran maka semakin efisien pula. 

 

 

 

 

  

 

  




