
 

19 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota 

Batu. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (purposive), dengan 

pertimbangan bahwa Desa Sumberbrantas sebagai salah satu daerah sentra 

penghasil sayuran (khususnya kubis) di Kota Batu. Pemasaran kubis di Desa 

Sumberbrantas sendiri sebagian masih belum optimal karena kebanyakan petani 

belum menjual kubis secara langsung ke konsumen. Dalam dua tahun terakhir 

jumlah produktivitas kubis di Desa Sumberbrantas mengalami penurunan karena 

harga kubis yang rendah dan sebagian petani kubis beralih ke komoditi lain. 

Kondisi ini jika terjadi terus menerus akan mengganggu pasokan kubis di 

pasaran. Maka dari itu perlu dilakukan analisis untuk mengetahui efisiensi dari 

saluran pemasaran kubis tersebut. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 

sampai Maret 2019. 

 

3.2 Populasi dan Penentuan Sampel 

Populasi yang digunakan yaitu petani kubis yang ada di Desa 

Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu berjumlah 288 orang. Dari 288 

orang tersebut di ambil sampel untuk kegiatan penelitian menggunakan teknik 

probability sampling, dengan menggunakan simpel acak sederhana (Simple 

Random Sampling). Sesuai dengan populasi tersebut maka penentuan jumlah 

sampel dapat menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Sugiyono, 2011 : 81). 

 



 

20 
 

n =         N  

        1 + N × e² 

   =         288 

        1 + 288 × (0,16²) 

   =  34,39 

   =  34 responden 

Keterangan : 

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

e : Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Dengan demikian yang dibutuhkan sebanyak 34  petani sesuai dengan 

rumus dari teori Slovin. Penarikan responden untuk lembaga-lembaga 

pemasaran selanjutnya dilakukan dengan metode snowball sampling, yaitu 

dengan menelusuri saluran pemasaran kubis yang dominan digunakan petani di 

daerah penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden petani. 

Artinya sampel pertama menentukan sampel yang kedua. Selanjutnya sampel 

yang kedua menentukan sampel ketiga atau keempat, begitu seterusnya seperti 

suatu rantai. Sampel yang terpilih terlebih dahulu memberi petunjuk kepada 

peneliti untuk mengambil sampel berikutnya. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  

1. Data primer diperoleh melalui pengamatan secara langsung (observasi), 

wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada pelaku dalam 

saluran pemasaran yaitu petani dan pedagang. Pengamatan secara langsung 
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juga dilakukan terhadap kegiatan pemasaran dan penelusuran mengenai 

lembaga-lembaga pemasar yang terlibat dalam pemasaran kubis. 

2. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer, yang diperoleh dari 

tinjauan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, kantor Desa Sumberbrantas 

dan sumber lain  terkait. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan saluran pemasaran 

yang ada, fungsi – fungsi pemasaran (pemanenan, pengepakan, sortasi, 

pengangkutan) yang dilakukan dan lembaga – lembaga pemasaran yang terlibat. 

Data diperoleh melalui hasil wawancara, kuisioner dan pengamatan langsung yang 

dilakukan di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

3.4.2 Analisis Kuantitatif 

1. Margin Pemasaran 

    Menurut Sudiyono (2004), menghitung margin pemasaran menggunakan rumus 

MP = Pr – Pf 

Keterangan : 

MP : Margin pemasaran (Rp/kg) 

Pr   : Harga kubis di tingkat konsumen (Rp) 

    Pf    : Harga kubis di tingkat produsen/petani (Rp) 

Pengambilan keputusan : 

Jika Pf > MP, maka pemasaran kubis efisien 

Jika Pf < MP, maka pemasaran kubis tidak efisien 
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2. Farmer’s Share 

Pada penelitian ini untuk menganalisis farmer’s share menggunakan rumus 

Sudiyono, (2002) : 

Fs =  Pf × 100% 

        Pr 

Keterangan : 

Fs : Farmer’s share yang diterima petani (%) 

Pf : Harga kubis di tingkat petani (Rp/kg) 

Pr : Harga kubis di tingkat konsumen (Rp/kg) 

3. Market Share 

Besarnya Market Share dapat dihitung dengan rumus : 

Ms = Hp  x 100% 

   Ht 

Keterangan : 

Ms : Market Share yang diterima lembaga pemasaran (Rp) 

Hp : Harga jual kubis di pelaku pemasaran (Rp) 

Ht  : Harga total saluran pemasaran (Rp) 

4. Efisiensi Pemasaran menurut (Sudiyono, 2004) : 

a. Efisiensi Harga (Price Efficiency) 

    1). Berikut perhitungan efisiensi harga berdasarkan fungsi transportsi : 

Pa + BT < Pb 

Atau 

Pb – Pa > BT 

    Dimana :  Pa  = Harga beli kubis 

                   Pb   = Harga jual kubis 

                   BT  = Biaya transportasi 
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2). Perhitungan efisiensi harga berdasarkan Biaya Processing : 

Pa + BP < Pb 

Atau 

Pb – Pa > BP 

         Dimana :  Pa   = Harga beli kubis 

                    Pb   = Harga jual kubis 

                    BP = Biaya processing 

b. Efisiensi Operasional (Operational Efficiency) 

     Kriteria pengukuran efisiensi operasional dapat dirumuskan : 

Cp = 100%, maka efisien 

Cp < 100%, maka tidak efisien 

Cp >100%, maka dikatakan efisien dari faktor biaya yang digunakan untuk    

                   pengangkutan, namun tidak dihitung dari jumlah kerusakan. 

    Dimana : Cp merupakan kapasitas dalam mengangkut kubis 

c. Indeks Efisiensi pemasaran Kubis (Gadre dkk, 2002) : 

Untuk mengetahui efisiensi pemasaran kubis pada setiap saluran pemasaran   

menggunakan persamaan sebagai berikut : 

𝐌𝐄 =
𝐕

𝐈
− 𝟏 

Keterangan :  

ME = Indeks efisiensi pemasaran kubis 

V    = Harga kubis ditingkat konsumen 

 I     = Jumlah biaya pemasaran kubis yang telah dikeluarkan 

Semakin tinggi nilai efisiensi pemasaran kubis di setiap saluran pemasaran,   

maka semakin tinggi efisiensi pada saluran pemasaran tersebut. 


