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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian  

Penelitian Rantai Pasok pada Komoditas Cabai Rawit di Kabupaten 

Malang akan dilakukan di daerah Kecamatan Dau, Desa Kucur. Penetapan lokasi 

penelitian ini dilakukan secara purposive (sengaja). Desa Kucur Kecamatan Dau 

merupakan daerah lokasi pengambilan sampel petani cabai rawit. Menurut Diah 

Indarti (2016) produksi cabai rawit di beberapa kabupaten sentra di Jawa Timur 

pada tahun 2015 Kabupaten Malang menempati posisi ke lima dengan produksi 

cabai rawit sebesar 22.316 ton setelah Kabupaten/Kota Blitar, Kediri, Sampang, 

dan Jember. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini dengan cara Simple 

Random Sampling dan Snowball Sampling. Metode Sistem Random Sampling 

digunakan untuk menentukan sampel petani cabai rawit, pengambilan sampel 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu 

Sugiyono (2006) dalam Kurniawan et al (2013). Metode Snowball Sampling  

digunakan untuk pengambilan contoh lembaga atau mata rantai yang terlibat 

dalam rantai pasokan komoditas cabai rawit di Kabupaten Malang. Snowball 

Sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula kecil, 

kemudian membesar (Sumangkut,2013).
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

diperoleh langsung dari petani cabai dan lembaga pemasaran. Menurut Nasution, 

(1964) dalam Moleong (2006) data primer adalah data yang dapat diperoleh 

secara langsung dari tempat penelitian. Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber 

data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai dalam. 

Pengumpulan data dengan cara survei dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

kepada responden. Data yang dibutuhkan adalah lembaga-lembaga penyaluran 

cabai rawit, sistem transaksi pembayaran, informasi horizontal dan vertikal, 

saluran pemasaran komoditas cabai rawit. Pengumpulan data dengan wawancara 

dipandu dengan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan 

sehinga dapat mencapai tujuan penelitian. 

3.4 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data dalam permasalahan yang pertama mengenai aliran 

produk, aliran keuangan dan aliran informasi pada rantai pasokan cabai rawit di 

Kabupaten Malang diselesaikan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif yang dilakukan dengan melakukan observasi, dokumentasi, wawancara 

responden agar kemudian dapat digambarkan aliran produk, aliran keuangan dan 

aliran informasi pada rantai pasokan cabai rawit di Kabupaten Malang kedalam 

sebuah skema.  

 Metode analisis data dalam permasalahan kedua mengenai efisiensi rantai 

pasokan cabai rawit di Kabupaten Malang menggunakan analisis efisiensi 

pemasaran. Analisis efisiensi pemasaran yang dilakukan dengan menghitung 

margin pemasaran, distribusi margin dan share. Hal ini dilakukan untuk 
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mengetahui manakah saluran rantai pasokan cabai rawit di  Kabupaten Malang 

yang sudah efisien. Adapun metode analisis yang dimaksud adalah : 

a. Marjin pemasaran 

Marjin pemasaran terdiri dari biaya pemasaran dan keuntungan pemasaran 

yang secara dirumuskan sebagai berikut: 

MP = Pr -Pf 

Pr = Harga Jual Pengecer (Pr) 

Pf = Harga Jual Petani (Pf) 

b. Distribusi Marjin  

Bagian biaya pada distribusi margin dalam melaksanakan fungsi pemasaran 

ke-i oleh lembaga pemasaran ke-j adalah:  

Sbij = [cij / (Pr – Pf)] * 100%  

Sedangkan keuntungan lembaga pemasaran ke-j adalah: 

  Skj = [Πij / (Pr -Pf)] * 100%  

Keterangan :  

Sbij : bagian biaya untuk melaksanakan fungsi pemasaran ke-i oleh 

lembaga ke-j(%)  

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

(rupiah) 

Pr : harga di tingkat pengecer (rupiah) 

Pf  : harga di tingkat petani (rupiah) 

Πij : keuntungan lembaga pemasaran ke-j (rupiah) 

Skj : persentase keuntungan lembaga pemasaran ke-j (%) 
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Distribusi marjin dapat dikatakan efisien apabila antar lembaga pemasaran   

yang terlibat memperoleh bagian proporsional. 

c. Share 

Bagian biaya pada share dalam melaksanakan fungsi pemasaran ke-i oleh 

lembaga pemasaran ke-j adalah:  

Sbij = [cij / Pr] * 100%  

Sedangkan keuntungan lembaga pemasaran ke-j adalah: 

 Skj = [Πij / Pr] * 100%  

Keterangan :  

Sbij : bagian biaya untuk melaksanakan fungsi pemasaran ke-i oleh 

lembaga ke-j(%)  

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

(rupiah) 

Pr : harga di tingkat pengecer (rupiah) 

Πij : keuntungan lembaga pemasaran ke-j (rupiah) 

Skj : persentase keuntungan lembaga pemasaran ke-j (%) (Kurniawan et al.,    

2013) 

Menurut Prayitno et al.,(2013) menentukan efisiensi pemasaran juga dapat 

dilakukan dengan kriteria pengambilan keputusan seperti berikut : 

- Jika %Pf (PS) > 70% maka pemasaran cabai rawit besar di Desa Kucur 

Kabupaten Malang adalah efisien. 

 - Jika %Pf (PS) ≤ 70% maka pemasaran cabai rawit di Desa Kucur 

Kabupaten Malang adalah tidak efisien. 

 


