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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penentuan Daerah 

Penentuan daerah penelitian ditetapkan secara sengaja oleh peneliti di Desa 

Gading kulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan kriteria dan pertimbangan 

bahwa berdasarkan hasil survei, daerah tersebut merupakan salah satu daerah 

penghasil komoditas tomat. Penelitian dilakukan selama bulan November 2017 

sampai bulan januari 2018. 

3.2   Metode Pengambilan Sampel 

      Pengambilan data pada petani dilakukan dengan cara metode sensus yang 

berjumlah 51 responden petani tomat Desa Gading Kulon Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang dimana teknik pengambilan data diambil dalam satu populasi petani tomat 

Desa Gading Kulon karena pada saat itu semua petani sudah waktunya musim panen 

dengan cara melakukan pendataan terlebih dahulu di kantor Kepada Desa Gading 

Kulon dan selanjutnya melakukan survei lapang untuk bertemu langsung dengan 

petani tomat yang ada di Desa Gading Kulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang.  

Pengambilan sampel pada pedagang dilakukan dengan cara metode snowball 

sampling (bola salju) adalah metode sampling dimana sampel diperoleh melalui 

proses bergulir dari satu responden ke responden yang lain dimana sumber sampel 

pertama menjadi acuan untuk sampel berikunya. 

 

3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber 

asli atau pihak pertama yang bersangkutan. Data dapat diperoleh dengan cara berikut: 

Observasi :peneliti melakukan pengamatan secara langsung di daerah penelitian agar 

mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu 

penelitian.
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Wawancara: merupakan kegiatan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dengan pewawancara agarmemperoleh infornasi 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Studi Dokumentasi: adalah pengumpulan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai 

bahan atau data informasi sesuai dengan masalah penelitian seperti foto atau gambar, 

dan  peta. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, 

catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 

3.4 Metode Analisis Data 

 Penelitian yang berjudul “Analisis Saluran dan Margin Pemasaran Komoditas 

Tomat Di Desa Gading Kulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang menggunakan 

metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif lalu dilakukan langkah pengolahan 

analisis data. Analisis kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, berasal dari 

sampel orang atau penduduk yang dimintai menjawab atas sejumlah pertanyaan yang 

telah dituangkan dalam catatan lapang atau kuisioneryang bertujuan untuk 

menganalisis saluran pemasaran sedangkan analisis kuantitatif adalah data yang 

berbentuk angka atau bilangan  dandapat dianalisis menggunakan teknik perhitungan 

matematika untuk menganalisis margin pemasaran, distribusi margin dan share. 

3.4.1 Saluran Pemasaran 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data 

deskriptif dan kuantitatif. Untuk saluran pemasaran menggunakan analisis deskriptif 

untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan diagram alir 

lembaga saluran pemasaran dan diketahui dengan angka untuk menerangkan 

karakteristik individu atau kelompok.  
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1.4.2 Margin Pemasaran 

 

Analisis data margin pemasaran menggunakan data kuantitatif yang 

menguraikan data dalam bentuk angka-angka dengan rumus margin pemasaran. 

          Sudiyono (2004) mengemukakan marjin pemasaran didefinisikan dengan dua 

cara : 

a. Marjin pemasaran adalah perbedaan harga antara harga yang dibayarkan konsumen 

dengan harga yang diterima petani, secara sistematis dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

M = Pr –Pf 

Keterangan :M : Marjin pemasaran 

Pr : Harga di tingkat konsumen (Rp) 

Pf : Harga di tingkat produsen (Rp) 

 

b.Marjin pemasaran terdiri dari komponen yang terdiri dari biaya-biaya yang 

diperlukan lembaga-lembaga pemasaran untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran 

dan keuntungan lembaga pemasaran. Secara sistematis marjin pemasaran dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

M = Bp + Kp 

Keterangan :M : Marjin pemasaran (Rp/kg) 

Bp : Biaya pemasaran (Rp/kg) 

Kp : Keuntungan pemasaran (Rp/kg) 

 

Distribusi margin adalah pembagaian antara semua komponen biaya yang 

dikelurkan dalam proses memasarkan suatu komoditas pertanian tertentu dan 

keuntungan yang didapatkan pada masing-masing lembaga dengan margin pemasaran 

yang kemudian dikalikan 100%. Distribusi margin dapat dituliskan rumus sebagai 

berikut : 

Distribusi Margin = Biaya Per Unit Pada Setiap Lembaga Pemasaran X 100% 

                                                       Margin Pemasaran 
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Share adalah pembagian semua komponen (keuntungan dan biaya) yang 

terdapat pada masing-masing lembaga yang terdapat pada saluran pemasaran tersebut 

dengan harga jual ditingkat pengecer yang kemudian dikalikan 100% (Sudiyono, 

2004). Share dapat dituliskan rumus sebagai berikut : 

Share  = Komponen  (keuntungan dan harga) X 100% 

                       Harga jual tingkat pengecer 

 Farmer’s share (selama komoditas tidak berubah bentuk hingga sampai di 

tangan konsumen akhir).  Bagian  yang  diterima  petani  (farmer’s share)  

merupakan  perbandingan harga  yang  diterima  petani  dengan  harga  yang  dibayar  

konsumen.  Bagian  yang diterima  lembaga  pemasaran  ini  dinyatakan  dalam  

persentase  (Limbong  dan Sitorus, 1987). Bagian yang diterima petani (farmer’s 

share) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

            Keterangan F = Bagian yang diterima petani (%) 

       Mp =  Margin pemasaran tomat (Rp//Kg ) 

        Pr = Harga ditingkat konsumen (Rp/Kg) 
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