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III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

Malang merupakan salah satu penyumbang meningkatnya produktivitas 

cabai rawit  di Jawa Timur. Wilayah yang berpotensi untuk berusahatani cabai 

rawit  salah satunya adalah Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang.Lokasi penelitian tersebut dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan 

bahwa Desa tersebut merupakan pembudidaya cabai rawit jenis hibrida dan non-

hibrida. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu tiga (3) bulan, yakni mulai 

bulan  April hingga Juni 2018. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Tarigan(2010) menjelaskan bahwa teknik pengambilan sampel dari 

populasi, sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut. Pengambilan 

sampel menggunakan snowball sampling termasuk dalam teknik pengambilan 

sampel non-probabilitas yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan oleh 

peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Snowball sampling merupakan pola 

penarikan sampel dilakukan dengan menentukan sampel pertama kemudian, 

informasi sampel berikutnya diperoleh dari sampel yang pertama, seterusnya 

sehingga sampel tersebut semakin besar. Penelitian ini menggunakan metode 

snowball sampling untuk menentukan pedagang dalam lembaga-lembaga 

pemasaran yang terkait berdasarkan informasi dari petani dan mengikuti aliran 

komoditi cabai rawit  hibrida dan non-hibrida. Apabila sampel kurang dari 100 

lebih baik diambil semua dan apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 

maka sampel di ambil antara 10 – 15% atau 20 – 25 % atau lebih. Populasi petani 
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cabai merah besar  di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang berjumlah 

98 petani (Dinas Tanaman Holtikultura Kecamatan Dau), 98 petani yang 

diantaranya  72 merupakan petani cabai non-hibrida, 36 merupakan petani cabai 

hibrida dan sisanya merupakan petani gabungan antara petani cabai rawit hibrida 

dan non-hibrida, jumlah sampel kurang dari 100 berkesimpulan bahwa sampel 

diambil semua. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan kajian analisis efisiensi cabai rawit hibrida dan 

non-hibrida. Analisis difokuskan pada saluran pemasaran, margin pemasaran, 

distribusi margin, farmer’s sharedan efisiensi pemasarannya.Pendekatan ini 

dilakukan melalui survei di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Data 

yang diperoleh merupakan hasil wawancara peneliti dengan responden secara 

langsung. Data digunakan untuk mencari informasi terkaitinformasi perbedaan 

biaya yang dikeluarkan petani untuk membudidayakan cabai rawit  hibrida dan 

non-hibrida, perbedaan biaya yang dikeluarkan lembaga pemasaran untuk 

memasarkan cabai rawit hibrida dan non-hibrida, akses distribusi produk yang 

dipasarkan dan data lain yang diperlukan yang akan diperoleh melalui daftar 

pertanyaan penelitian.  

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dan metode kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan pola saluran pemasaran cabai  hibrida dan non-hibrida sementara 

metode kuantitatif  digunakan untuk mengetahui margin pemasaran, distribusi 

pemasaran, Farmer’s share dan efisiensi pemasaran berdasarkan rasio keuntungan 
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terhadap biaya. Penelitian yang dilakukan oleh  Hayati (2015) menyatakan bahwa 

metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel yang 

telah ditentukan, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Adapun metode analisis yang dimaksud adalah : 

a. Margin pemasaran 

Margin pemasaran terdiri dari biaya pemasaran dan keuntungan pemasaran 

yang secara dirumuskan sebagai berikut: 

MP = Pr -Pf 

Pr = Harga Jual cabai rawit hibrida dan non- hibrida di tingkat Pengecer (Rp) 

Pf = Harga Jual cabai rawit hibrida dan non- hibrida di tingkat Jual Petani 

(Rp) (Mulya, 2008). 

b. Distribusi Margin 

Distribusi margin pemasaran merupakan bagian keuntungan yang diperoleh 

lembaga pemasaran terkait untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran. 

Distribusi pemasaran dapat diperoleh melalui rumus sistematis sebagai 

berikut: 

Distribusi margin=
𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑢獡𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 尴𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑘𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 
𝑥 100% 

 

Distribusi margin dapat dikatakan efisien apabila antar lembaga pemasaran 

yang terlibat memperoleh bagian proporsional (Anindita, 2011). 

c. Farmer’s Share 

(Situmorang, 2015) menyatakan bahwa besar kecilnya farmer’s sharetidak 

selalu menunjukkan besar kecilnya keuntungan yang diterima oleh petani. 
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Semakin panjang saluran pemasaran maka bagian harga yang diterima petani 

semakin kecil, walaupun hargayang dibayarkan konsumen semakin besar. 

farmer’s sharedapat diperoleh melalui rumus sistematis sebagai berikut: 

Farmer’s share = 
𝑃𝑓

Pr
X 100% 

Keterangan : 

Pr : harga cabai rawit hibrida dan non- hibrida di tingkat Pengecer (Rp) 

Pf : harga cabai rawit hibrida dan non- hibrida di tingkat Petani (Rp) 

d. Efisiensi Pemasaran berdasarkan Rasio Keuntungan Terhadap Biaya 

Tingkat efisiensi sebuah sistem pemasaran dapat juga dilihat dari rasio 

keuntungan terhadap biaya pemasaran. Semakin meratanya rasio keuntungan 

terhadap biaya pemasaran, secara teknis (operasional) sistem pemasaran 

tersebut semakin efisien. Rasio keuntungan atas biaya (π/C) adalah persentase 

keuntungan pemasaran terhadap biaya pemasaran yang secara teknis 

(operasional) untuk mengetahui tingkat efisiensinya. Rasio keuntungan 

diperoleh dari pembagian keuntungan pemasaran (π) dengan biaya pemasaran 

(C). Keuntungan pemasaran diperoleh dari selisih harga jual dengan harga 

beli masing-masing lembaga pemasaran dikurangi dengan biaya pemasaran. 

Hasil rasio keuntungan dan biaya menunjukkan seberapa besar setiap satuan 

biaya yang dikeluarkan selama pemasaran dapat memberikan besaran 

keuntungan tertentu selama proses penyaluran produk. Jika πi/Ci positif maka 

sistem pemasaran efisien sedangkan jika πi/Ci bernilai 0 atau negatif maka 

sistem pemasaran tidak efisien. Rasio keuntungan atas biaya digunakan untuk 

melihat sebaran keuntungan dan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga 

pemasaran. Jika nilai π/C lebih dari satu (π/C >1) maka kegiatan pemasaran 
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tersebut menguntungkan, sebaliknya jika nilai π/C kurang dari satu (π/C) 

(Suryonugroho, 2016). Penyebaran rasio keuntungan dan biaya pada masing-

masing lembaga pemasaran dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Rasio keuntungan terhadap biaya =
πi

Ci
 

Keterangan:  

πi = Keuntungan (profit) lembaga pemasaran 

Ci = Biaya pemasaran (marketing cost). 

 


