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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) 

berdasarkandengan survey yang sudah dilakukan di Desa Ngroto merupakan desa 

yang menenanam  tanaman holtikultura yaitu hasil pertanian sayuran kubis. 

Lokasi penelitian ini diharapkan agar memperoleh informasi tentang alur 

pemasaran sayuran kubis.  

 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini dengan cara Random 

Sampling dan Snowball Sampling. Metode Sistem Random Sampling digunakan 

untuk menentukan sampel petani kubis. Pengambilan sampel dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dalam Kurniawan et al 

(2013). Metode Snowball Samplingdigunakan untuk pengambilan contoh lembaga 

atau mata rantai yang terlibat dalam rantai pasokan komoditas kubis di Kecamatan 

Pujon. Snowball Sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula kecil, 

kemudian membesar (Tubagus dkk, 2016). 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini termasuk dalam deskriptif atau dikategorikan dalam 

metode kualitatif dengan menggunakan survei data yaitu menggambarkan, 

menjelaskan dan menginterpretasikan suatu fenomena yang terjadi pada suatu 
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objek dan data bersifat kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata atau 

kalimat menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan  

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana 

data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden 

dengan cara wawancara, dan menyebarkan kuisioner kepada petani dan lembaga 

pemasaran seperti tengkulak, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau bias disebut data tangan 

kedua yang biasanya diperoleh oleh peneliti dari kantor Desa tempat penelitian 

(Sugiyono, 2011). 

 

3.4Metode Pengumpulan Data 

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

diperoleh langsung dari petani kubis dan lembaga pemasaran. Menurut Moleong 

(2010) 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 kubis, sistem transaksi 

pembayaran, informasi hulu ke hilir, saluran pemasaran komoditas kubis. 

Pengumpulan data dengan wawancara dipandu dengan kuesioner yang berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang relevan sehinga dapat mencapai tujuan penelitian. 
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3.5Metode Analisis Data 

 Metode analisis data dalam permasalahan yang pertama mengenai aliran 

produk, aliran keuangan dan aliran informasi pada rantai pasok kubis di 

Kecamatan Pujon 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 saluran pemasaran kubis di Desa Ngroto Kecamatan Pujon 

kedalam sebuah skema.    

Metode analisis data dalam permasalahan kedua mengenai efisiensi 

saluran pemasaran menggunakan analisis efisiensi pemasaran. Analisis efisiensi 

pemasaran yang dilakukan dengan menghitung margin pemasaran, distribusi 

margin dan share. Hal ini dilakukan untuk mengetahui manakah saluran rantai 

pasok kubis 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  atau BP + K 

Keterangan : 

Pr = Harga Jual Pengecer (Pr) (Rp/Kg) 

Pf = Harga Jual Petani (Pf) (Rp/Kg) 

BP = Biaya Pemasaran (Rp) 

K = Keuntungan (Rp) 
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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 (Rp/kg) 

Pf  : harga di tingkat petani (Rp/kg) 

Πij : keuntungan lembaga pemasaran ke-j (Rp/kg) 

Skj : persentase keuntungan lembaga pemasaran ke-j (%) 

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%   
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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 (Rp) 

Pr : harga di tingkat pengecer (Rp) 

Πij : keuntungan lembaga pemasaran ke-j (Rp) 

Skj : persentase keuntungan lembaga pemasaran ke-j (%)  

(Kurniawan et al, 2013) 

Prayitno (2013) untuk menentukan efisiensi pemasaran juga dapat dilakukan 

dengan  pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:  

 EP sebesar 0 –  50% maka saluran pemasaran efisien 

 EP lebih besar dari 50% maka saluran pemasaran kurang efisien. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat nilai efisiensi pemasaran (EP). 

Nilai efisiensi pemasaran ini dilihat dengan membandingkan nilai efisiensi 

pemasaran pada tiap-tiap saluran pemasaran. Apabila nilai EP suatu saluran 

pemasaran lebih kecil dari nilai EP saluran pemasaran lainnya, maka saluran 

pemasaran tersebut dikatakan memiliki efisiensi  pemasaran yang lebih tinggi 

daripada saluran pemasaran lainnya. 

Adapun bagian biaya pada distribusi margin dalam melaksanakan fungsi 

pemasaran ke-i oleh lembaga pemasaran ke-j adalah:  

Sbij = cij/ Pr - ( Pf )   x 100% 

Sedangkan keuntungan lembaga pemasaran ke-j adalah: 

 Skj = (Πij )/Prx 100% 


