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III.METODE PENELITIAN 

3.1 Metode penentuan lokasi 

Metode penentuan lokasi dilakukan secara sengaja ( purposive ) dalam 

penentuan lokasi ini peneliti menentukan lokasi yaitu di Desa Jatiguwi Kecamatan 

Sumberpucung Kabupaten Malang yang memiliki produksi ikan mujair, luas 

tambak yang luas serta petambak menggunakan jaring apung dalam usaha budidaya 

ikan mujair. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu pada bulan November 

hingga bulan januari 2019 

3.2 Metode pengambilan sampel 

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan dua metode 

yaitu purposive sampling (secara sengaja) dimana pengambilan sampel dilakukan 

secara sengaja ke petani ikan mujair yang ada di desa tersebut dan menggunakan 

metode snowball sampling dimana metode ini digunakan untuk mengetahui alur 

atau saluran pemasaran ikan mujair mulai dari produsen atau petani ikan hingga 

pada konsumen akhir. 

Pengambilan sampel untuk petani ikan mujair di Desa Jatiguwi dilihat dari 

jumlah populasi petani ikan sebanyak 115 orang. Populasi merupakan keseluruhan 

sampel yang mempunyai karakteristik-karakteristik umum sedangkan sampel 

merupakan bagian dari populasi yang dipilih dalam suatu penelitian 

(Widayat,2004). Besar sampel pada penelitian ini ditentukan menggunakan rumus 

Slovin sebagai berikut : 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah populasi

n = 
𝑁

𝟏+𝑵𝒆𝟐
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e = error level ( tingkat kesalahan ) umumnya menggunakan 1% tingkat 

kesalahan Tu 0,01, 5% atau 0,05 dan 10% atau 0,1 penggunaan tingkat 

kesalahan dapat dipilih oleh peneliti. 

Sampel pada penelitian ini diambil tingat kesalahan sebesar 10% atau pada tingkat 

signifikansi 0,1 dari petani ikan yaitu sebanyak 54 responden, dengan perhitungan 

sebagai berikut : 

n =
𝑁

1 +𝑁𝑒2
 

n =
115

1+(115x0,12
 

 n = 
115

1+1,15
 

 n = 
115

2.15
 

 n = 53,4883721 dibulatkan menjadi 54 

Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 54 responden yaitu 

petani ikan mujair di Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. 

Pengambilan 54 responden ini berdasarkan luas lahan 600 – 5000 𝑚2.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan : 

3.3.1 Data Primer 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana dalam penelitian 

ini mencatat informasi sebagaimana yang diamati peneliti selama penelitian. 

Observasi ini melibatkan dua komponen meliputi pelaku observasi yaitu 

peneliti dan objek yang diobservasi dikenal sebagai observe Penelitian ini 
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untuk mengamati masyarakat dan petani ikan mujair yang ada di Desa 

Jatiguwi. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab secara langsung antara 

peneliti dengan narasumber yaitu petani ikan mujair guna untuk 

mendapatkan informasi-informasi kepada petani ikan. 

c. Kuisioner 

Kuisioner merupakan alat yang digunakan untuk proses penelitian yaitu 

pada saat wawancara dengan responden meliputi petambak, tengkulak, 

pedagang besar, maupun pengecer. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang ditujukan 

kepada subyek penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada 

pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang 

dibutuhkan. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang 

didapat dari data-data BPS (Badan pusat Statistik), Balai desa, kantor kecamatan 

maupun lembaga instansi lainnya guna untuk mendapatkan data yang valid dalam 

penelitian. 
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3.4 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam menaganalisis data-data dalam penelitian ini 

yaitu dilakukan dengan cara dua pendekatan yaitu yang pertama pendekatan 

deskriptif dan pendekatan kuantitatif. 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran tentang saluran 

pemasaran ikan mujair dan kegiatan aktivitas lemabaga pemasraan ikan mujair 

yang ada di daerah penelitian. 

3.4.2 Analisis Kuantitatif 

1. Analisis Margin 

Metode analisis pada data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

Margin Pemasaran adalah harga yang terdapat pada tingkat konsumen 

dikurangi dengan harga yang ada pada tingkat petani atau baiya pemasaran  

 

a. Saluran pada pemasaran 1 

MP1 = Pr1 – Pf1 

b. Saluran pada pemasaran 2 

MP2 = Pr2 – Pf2 

c. Saluran pada pemasaran 3 

MP3 = Pr3 – Pf3 

Bp = Biaya Pemasaran 

 

K = Keuntungan masing-masing lembaga pemasaran 

Margin pemasaran (MP) = Harga jual pengecer (Pr) – Harga jual petani (Pf) 

Bp = Bp1 + Bp2 + Bp3 + Bp ke-n 
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Keuntungan pemasaran adalah harga jual dari setiap lemabaga 

pemasaran dikurangi dengan (biaya pemasaran + harga beli ) 

 

Keterangan : 

K = Keuntungan 

A = Harga Jual 

B = Biaya Pemasaran 

C = Harga beli 

2. Analisis Distribusi Margin

Analisis margin merupakan komponen-komponen biaya dan

keuntungan yang dibagi dengan margin pemasaran dikali dengan 100%

Distribusi Margin dapat dirumuskan sebagai berikut :

3. Analisis Efisiensi pemasaran

a. Farmer’s share

Salah satu indikator yang berguna dalam melihat efisiensi kegiatan

tataniaga adalah dengan membandingkan bagian yang diterima petani

(farmer’s share) terhadap harga yang dibayar konsumen akhir,

(Limbong dan Sitorus, 1987). Rumus untuk menghitung farmer’s share

adalah: 

Dimana:  

Fs = farmer’s share 

Pf = harga di tingkat petani 

Pr = harga di tingkat konsumen akhir 

K = A – B + C 

DM= 
𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 (𝑀𝑃)
x 100% 

Share=
𝑃𝑟

𝑃𝑓 
x 100%


