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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan tujuan utama untuk member gambaran atau deskripsi 

tentang suatu keadaan pola distribusi ubi jalar berdasarkan data kuantitatif di 

Kabupaten Malang.  

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan secara purposive (sengaja) di Kabupaten Malang 

dengan sampel Kecamatan Pakis dan Kecamatan Wonosari. Pertimbangan 

pemilihan kedua Kecamatan ini dijadikan sampel karena memiliki produksi ubi 

jalar terbesar di Kabupaten Malang.  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder 

adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui pengolahan pihak kedua dari 

hasil penilitian lapang berupa data kuantitatif luas lahan, luas panen, produksi dan 

produktifitas ubi jalar di Kabupaten Malang per tahun. Sumber data sekunder 

diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Malang. Selain didapat dari Dinas 

Pertanian, data sekunder diperoleh dari DLLAJR tentang data biaya angkutan 

distribusi produk sesuai jarak dan tonase. 
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 Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber 

data grosir ubi jalar di Kecamatan Pakis dan Kecamatan Wonosari berupa data 

kuantitatif volume distribusi ubi jalar di Kabupaten Malang. Data primer 

merupakan data yang berasal dari distributor ubi jalar di Kecamatan Pakis 

Kabupaten Malang.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode purposive 

sampling untuk menentukan sampel Kecamatan karena kedua Kecamatan 

memiliki produksi ubi jalar yang tinggi di Kabupaten Malang. Purposive sampling 

adalah penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah 

dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data dari grosir 

diperoleh dari wawancara terhadap semua grosir di Kecamatan yang menjadi unit 

analisis, atau disebut dengan metode sensus. Dari hasil penelitian di lapang 

didapatkan sebanyak 20 pengepul dari Kec. Pakis dan Kec. Wonosari, (Lampiran 

1). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data dalam 

penelitian yaitu: 

a) Metode deskriptif kuantitatif 

b) Metode Transportasi (North West Corner dan Vogel Aproximation 

Method) 
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Dalam menyelesaikan masalah transportasi, terdapat dua langkah yang 

harus dilakukan, yaitu: 

a) Mencari penyelesaian yang layak pada variabel dasar. Untuk 

mencari penyelesaian yang layak dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode north west corner. Langkah-langkah 

dalam metode north west corner: 

1. Diawali dengan alokasi pada sel matrik yang terletak pada 

pojok kiri atas dan memakai supply dari sumber yang tersedia 

semaksimal mungkin disesuaikan dengan kebutuhan dari 

alokasi tujuannya. 

2. Mengalokasikan kebutuhan dari lokasi tujuan kolom kedua 

sejumlah sisa kebutuhan yang masih belum terpenuhi secara 

maksimal disesuaikan dengan yang tersedia dari basis sumber 

berikutnya. 

3. Kemudian lanjutkan langkah itu sampai baris akhir sumber 

terakhir dan seluruh sumber tujuan yang membutuhkan sumber 

supply bisa terpenuhi. 

4. Dalam metode ini, pemindahan alokasi secara diagonal tidak 

diperbolehkan ke arah horizontal dan vertical. 

b) Menguji hasil penyelesaian, dengan menggunakan metode least 

cost akan didapatkan solusi awal yang layak, akan tetapi 

penyelesaian yang layak ini belum tentu menjadi penyelesaian 

yang optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian agar hasil 



26 
 

 
 

penyelesaian model transportasi optimal yaitu menghasilkan biaya 

minimal. Dalam hal ini menggunakan analisis Vogel Aproximation 

Method (VAM). Untuk membantu menyelesaikan analisis VAM 

peneliti menggunakan software QM for windows untuk membantu 

melakukan analisa data. Langkah – langkah yang dilakukan untuk 

analisa VAM di software QM antara lain : 

 Jalankan program dengan cara klik 2x QM for Windows di 

toolbar windows. 

 Kita diarahkan langsung pada menu Module, kemudian 

pilih program Transportation. 

 Setelah melakukan langkah 1 dan 2 kita memilih menu dan 

memilih new. Langkah selanjutnya kita mengisi berapa 

banyak sumber dan tujuan yang kita butuhkan. 

 Klik starting method dan memilih analisa VAM dan 

memilih solve untuk menampilkan hasil analaisa. 

 


