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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian tentang “Saluran Distribusi Pemasaran Produk Obat Tradisional 

dan Obat Modern Untuk Ternak Ayam Di Wilayah Malang Raya” ini dilaksanakan 

pada bulan Februari sampai Maret 2018, berlokasi di sebagian kecamatan wilayah 

Malang Raya, Jawa Timur. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peternak di wilayah 

Malang Raya, toko/ ritel peternakan di Malang Raya dan produk jamu dan 

obat-obatan untuk ternak ayam di toko/ ritel peternakan ataupun toko/ ritel 

jamu dan obat-obatan untuk ternak di Malang Raya, konsumen dan produsen/ 

pabrik jamu dan obat-obatan untuk ternak ayam. 

3.2.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Peralatan yang digunakan untuk mengambil data dan menganalisis 

data pada penelitian ini terdiri dari kuesioner, dokumentasi seperti kamera 

dan transportasi. 

3.3 Metode Penentuan Sampel 

3.3 1 Batasan Variabel 

Permasalahan dalam saluran distribusi pemasaran pada produk jamu 

dan obat modern untuk ternak ayam memberikan batasan agar permasalahan 

yang sudah ada untuk diteliti tidak meluas ke permasalahan lainnya, sehingga 

peneliti difokuskan dalam permasalahan inti sebagai berikut : 
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1. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen 

ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa 

tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan 

faedah (utility ) waktu, tempat dan pengalihan hak milik. 

2. Saluran distribusi pemasaran adalah himpunan perusahaan dan perorangan 

yang mengambil alih hak atau membantu dalam pengalihan hak atas barang 

atau jasa selama berpindah dari produsen ke konsumen.  

3. Analisis deskriptif menjelaskan fenomena- fenomena objektif yang ada 

dengan menggunakan angka- angka untuk menetapkan karakteristik 

individu atau kelompok. Penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan 

karakteristik sesuatu dengan mendiskripsikan data yang telah di dapatkan 

mengenai saluran distribusi obat tradisional dan obat modern. 

3.3.2 Cara Pengamatan 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, (purposive sample) 

menentukan target elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk 

dikumpulkan datanya dan secara random untuk konsumen atau pelanggan 

toko. Sampel dari penelitian tersebut membutuhkan responden dari bagian 

marketing dan karyawan dari toko/ poultry shop peternakan di wilayah 

Malang Raya. 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah survei. Penelitian 

membutuhkan data yang relevan dan benar tanpa adanya manipulasi data guna 
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keberhasilan penelitian. Oleh karena itu, pentingnya data yang akurat dan dapat 

dipercaya maka diperlukan pengumpulan data dengan metode sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dengan 

melakukan tanya jawab terhadap responden atau pihak-pihak internal 

perusahaan seperti pemilik poultry shop dan peternak/ konsumen obat. 

Sehingga penelitian dapat mencapai tujuan dari penelitian 

b. Kuesioner/ angket  

Kuesioner/ angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara membuat seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab pada penelitian ini toko ritel dan konsumen/ 

peternak sebagai responden. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang responden tidak diberikan 

kesempatan dalam menjawab. Jawaban dari pertanyaaan kuesioner sudah 

disediakan oleh peneliti.  

3.5 Metode Pengambilan Data 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, (purposive sample) 

menentukan target elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk 

dikumpulkan datanya dan secara random untuk konsumen atau pelanggan 

toko. Sampel dari penelitian tersebut membutuhkan responden dari bagian 

marketing dan karyawan dari toko/ poultry shop peternakan di wilayah 

Malang Raya. 
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3.6 Metode Analisis Data 

 3.6.1 Metode Analisis Deskriptif 

Metode analisis ini digunakan untuk menjawab berapa banyak 

jumlah peternak yang menggunakan produk obat tradisional dan obat 

modern umtuk ternak di wilayah Malang Raya. Analisis deskriptif 

menjelaskan fenomena- fenomena objektif yang ada dengan menggunakan 

angka- angka untuk menetapkan karakteristik individu atau kelompok. 

Penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu 

sebagaimana adanya dengan mendiskripsikan data yang telah didapatkan 

mengenai saluran distribusi obat tradisional dan obat modern pada peternak 

ayam di wilayah Malang Raya. 

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk masalah deskriptif, 

adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap 

keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih 

(variabel yang berdiri sendiri). Data yang digunakan yaitu data responden 

dari poultry shop dan konsumen/ peternak.  

Pengumpulan data menggunakan kueisioner yang dibentuk dengan 

menggunakan skala likert berdasarkan penilaian responden. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2010). Penggunaan 

skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 



21 
 

pernyataan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software olah 

data yaitu SPSS Statistics 24. Skala likert yang digunakan dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Skala Penilaian Kueisioner Saluran Distribusi Pemasaran Obat 

Tradisional dan Obat Modern Untuk Ternak Ayam di Wilayah Malang 

Raya   

Skor Keterangan 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Cukup Setuju 

4 Setuju 

5 Sangat Setuju 

 

 


