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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penilitian ini dilakukan di Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten 

Lumajang. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (Purposive) 

dengan survey yang sudah dilakukan. Desa Pasirian ini merupakan sentra 

penghasil komoditas buah pepaya California yang berada di Kabupaten 

Lumajang. Lokasi penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang 

jelas tentang alur pemasaran komoditas buah pepaya California. Penelitian ini 

dilakukan dilakukan selama bulan Januari sampai April 2018. 

  

3.2 Populasi dan Penentuan Sampel 

 Menurut Arikunto (2002), populasi merupakan keseluruhan subyek 

penelitian. Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat liku-liku 

yang ada di dalam populasi.  

 Petani Pepaya California adalah salah satu produsen untuk menentukan 

populasi dalam penelitian ini. Jumlah populasi petani pepaya California di Desa 

Pasirian sebanyak 35 orang. Metode pengambilan sempel dengan menggunakan 

cara sensus. Dengan pertimbangan seluruh petani pepaya California di Desa 

Pasirian memiliki luas lahan 250-2000 m².  
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 Demikian pengambilan sempel yang dibutuhkan sebanyak 35 petani. 

Sedangkan pengambilan sempel ditingkat lembaga pemasaran dilakukan dengan 

metode Snowball Sampling (Sampel Bola Salju) yang dilakukan secara berantai 

dengan mencari informasi dari petani pepaya california sebagai tahap pertama, 

kemudian diperoleh informasi lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran 

sampel berikutnya.  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan 

data sekunder. Dimana data primer merupakan data yang diperoleh langsung 

olehpeneliti dari responden dengan cara wawancara, dan menyebarkan kuisioner 

kepada petani dan lembaga pemasaran seperti tengkulak, pedagang besar, dan 

pedagang pengecer.  

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait 

atau biasanya diperoleh dari buku-buku, jurnal penelitian dan literatur yang 

berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang ada hubungannya dengan 

penelitian. 

 

3.4 Metode Pengambilan Data 

 Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan berbagai jenis data seperti berikut : 
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1. Data Primer  

 Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan responden, kuisioner, 

dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini berupa : 

a. Harga beli pepaya california. 

b. Harga jual pepaya california. 

c. Biaya pemasaran pepaya california. 

d. Keuntungan pemasaran pepaya california. 

 Data primer inilah yang dapat menjelaskan keadaan penelitian yang tidak 

mampu dijelaskan oleh data sekunder. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak lain atau 

tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa : 

a. Data kondisi tempat penelitian. 

b. Data demografis tempat penelitian. 

c. Data topografis tempat penelitian. 

d. Data geografis tempat penelitian. 

 Data sekunder ini biasanya berwujud data dokumentasi dan data laporan 

yang telah tersedia. Data primer dan data sekunder, dapat digolongkan menurut 
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jenisnya sebagai data kuantitatif yang berupa angka-angka sedangkan data 

kualitatif berupa ketegori maupun teori-teori. 

3. Observasi  

 Teknik ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap 

objek yang akan diteliti sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai 

daerah yang akan diteliti. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan analisis 

kuantitatif, kemudian dilakukan langkah pengolaan dan analisis data. Analisis 

kualitatif bertujuan untuk menganalisis saluran pemasaran pepaya california. 

Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalis marjin pemasaran, 

distribusi marjin, share, dan elastisitas transmisi. 

3.5.1 Analisis Deskriptif Saluran Pemasaran Pepaya California 

 Berdasarkan penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif 

yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang 

memerlukan jawaban dan penjelasan dengan menggunakan angka-angka yang 

mencadarkan setiap individu atau kelompok. Untuk mengetahui saluran 

pemasaran Pepaya California ini menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan 

diagram alir seperti berikut : 
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 Petani → Tengkulak → Pengumpul → Pedagang besar → Pedagang 

pengecer → Konsumen. 

3.5.2 Marjin Pemasaran 

 Marjin pemasaran adalah selisih harga konsumen dengan harga produsen 

atau merupakan jumlah biaya pemasaran yang dikeluarkan dengan keuntungan 

yang diharapkan oleh masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

aktivitas pemasaran (Roziah, 2005). 

 Menurut Kotler dan Keller (2007), marjin pemasaran adalah perbedaan 

harga yang dibayar konsumen akhir untuk suatu produk dan harga yang diterima 

petani produsen untuk produk yang sama (rupiah per buah), marjin pemasaran 

termasuk semua ongkos yang menggerakkan produk tersebut mulai 

dipintugerbang petani sampai ketangan konsumen akhir. Untuk mengetahui 

margin pemasaran dalam penelitian yang berjudul Analisis Saluran Pemasaran 

Pepaya California ini menggunakan rumus sebagai berikut : 

MP = Pr – Pf   ......................... (1) 

Keterangan : 

 Mp = Marjin pemasaran.  

 Pr = Harga ditingkat konsumen. 

 Pf = Harga ditingkat produsen/petani. 
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 Menurut Tomek dan Robinson dalam Simon (2001), Untuk mengetahui 

besarnya profit marjin setiap lembaga pemasaran digunakan perhitungan sebagai 

berikut : 

   P = M – C  ......................... (2) 

Keterangan : 

 P = Presentase marjin. 

 M = Harga di tingkat pedagang pengumpul atau pedagang pengecer. 

 C = Biaya pemasaran. 

 Menurut Tomek dan Robinson dalam Simon (2001) Untuk menghitung 

presentase marjin pemasaran dapat mengunkan rumus sebagai berikut: 

   P  
 

  
X 100% ..........................(3) 

Keterangan : 

 P = Presentase marjin. 

 M = Marjin pemasaran. 

 Hk = Harga konsumen. 

3.5.3 Distribusi Marjin 

 Distribusi margin adalah pembagaian antara semua komponen biaya yang 

dikelurkan dalam proses pemasaran suatu komoditas pertanian tertentu dan 

keuntungan yang didapatkan pada masing – masing lembaga dengan margin 

pemasaran yang kemudian dikalikan 100%. Distribusi margin dalam penelitian 
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yang berjudul Analisis Saluran Pemasaran Pepaya California dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut : 

1. Distribusi margin untuk biaya yang dikeluarkan 

                             

                
      

2. Keuntungan yang diperoleh 

                     

                
      

3.5.4 Share 

 Share adalah pembagian semua komponen (harga, keuntungan dan biaya) 

yang terdapat pada masing-masing lembaga saluran pemasaran tersebut dengan 

harga jual ditingkat pengecer yang kemudian dikalikan 100%. Share dalam 

penelitian ini yang berjudul Analisis Saluran Pemasran Pepaya California secara 

umum dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 

      
  

  
        

Keterangan : 

Pf : Harga ditingkat produsen yang diambil dari harga jual ditingkat petani 

Pr : Harga ditingkat pengecer yang diambil dari harga beli rata rata. 

1. Share biaya dari masing-masing lembaga 
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2. Share keuntungan yang diperoleh 

                     

                             
      

3. Share harga jual yang diperoleh 

                                  

                             
      

3.5.5 Elastisitas Transmisi 

Analisis Elastisitas transmisi harga adalah analisis yang menggambarkan 

sejauh mana dampak perbahan harga suatu barang disatu tingkat pasar terhadap 

perubahan harga barang itu di tempat/tingkat pasar lainnya (Hasyim, 1994). 

 Elastisitas transmisi harga merupakan perbandingan perubahan persentase 

dari harga di tingkat pengecer/pemasar/konsumen (Y) dengan perubahan harga di 

tingkat petani/produsen (X), yang bertujuan untuk mengetahui melihat berapa 

besar perubahan harga di pasar pengecer/pemasar/konsumen (Y) akibat terjadinya 

perubahan harga sebesar satu satuan unit di pasar petani/produsen (X). Dari 

perubahan/hubungan tersebut secara tidak langsung dapat diperkirakan tingkat 

keefektifan suatu informasi pasar, bentuk pasar dan efektifan sistem pemasaran.  

Apabila elastisitas transmisi harga lebih kecil dari satu (Et<1) dapat 

diartikan bahwa perubahan harga sebesar 1% di tingkat pengecer akan 

mengakibatkan perubahan harga kurang dari 1% di tingkat petani dan bentuk 

pasar mengarah ke Monopsoni. Apabila elastisitas transmisi harga sama dengan 

satu (Et=1), maka perubahan harga sebesar 1% di tingkat pengecer akan 
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mengakibatkan perubahan harga sebesar 1% di tingkat petani dan merupakan 

pasar persaingan sempurna. Apabila elastisitas transmisi harga lebih besar dari 

satu (Et>1), maka perubahan harga sebesar 1% di tingkat pengecer akan 

mengakibatkan perubahan harga lebih besar dari 1 % di tingkat petani dan bentuk 

pasarnya mengarah ke Monopoli. Untuk mengetahui elastisitas transmisi harga 

dalam penelitian yang berjudul Analisis Saluran Pemasaran pepaya California ini 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

Et = ΔX / ΔY x Y/X 

Keterangan : 

 Et = Elastisitas Transmisi Harga. 

 ΔY = Perubahan Harga di tingkat pengecer (ΔRp/ΔKg). 

 ΔX = Perubahan Harga di tingkat petani (ΔRp/ΔKg). 

 X = Harga di tingkat petani (Rp/Kg). 

 Y = Harga di tingkat pengecer (Rp/Kg). (Sudiyono, 2004) 

 Elastisitas transmisi harga umumnya bernilai lebih kecil satu. Apabila nilai 

Et suatu pasar lebih tinggi dari pasar yang lain, berarti pasar tersebut lebih 

efisiensi karena perubahan harga (fluktuasi) di tingkat produsen ditransmisikan 

dengan lebih sempurna ke konsumen (Silitonga, 1999). 

Elastisitas transmisi harga digunakan untuk menjelaskan perbandingan 

persentase perubahan harga di tingkat pengecer dengan persentase perubahan 
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harga di tingkat produsen. Analisis transmisi ini memberikan gambaran 

bagaimana harga yang dibayarkan konsumen akhir ditransmisikan kepada 

produsen. 

Dengan diketahui besaran elastisitas transmisi harga, maka dapat diketahui 

pula besar perubahan nisbi harga di tingkat pengecer (dPr/Pr) dan perubahan 

harga di tingkat petani (dPf/Pf). 


