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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penentuan Lokasi

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah perusahaan PT. Kembang

Joyo Sriwijaya, Terletak di Jalan Raya Karangan no. 101, Jakaan, Bonowarih,

Karangploso, Malang jawa timur. Penelitian ini dilaksanakan pada 5 April 2019

sampai dengan 4 Mei 2019. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja

di PT.Kembang Joyo Sriwijaya sebagai tempat penelitian karena PT.Kembang

Joyo Sriwijaya memiliki dua saluran pemasaran yaitu saluran business to business

dan business to customer maka ingin mengetetahui apakah dua saluran pemasaran

yang diterapkan perusahaan sudah efisien

3.2 Metode Pengambilan Sampel

Pemilihan sampel yang digunakan penelitian ini yaitu menggunakan metode

purposive sampling bertujuan untuk menentukan sampel secara sengaja di

perusahaaan PT. Kembang Joyo Sriwijaya tersebut (Hanifah, 2016). Metode

snowball sampling digunakan untuk mengetahui alur atau saluran pemasaran

madu mulai dari produsen atau petani madu hingga pada konsumen akhir.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data pada penelitian ini yaitu menggunakan :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seorang

peneliti dengan cara langsung dari sumberdaya atau pemilik perusahaan (Eka,
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Susi, Endah, & Rahma, 2018). Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari

data primer yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana dalam

penelitian tersebut mencatat informasi sebagaimana yang diamati

peneliti salama penelitian. Observasi ini melibatkan dua komponen

meliputi pelaku observasi yaitu peneliti dan objek yang diobservasikan

sebagai observe penelitian ini bertujuan untuk mengamati masyarakat

dan perusahaan PT. Kembang Joyo Sriwijaya di Kecamatan

Karangploso Kota Malang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab secara langsung antara

peneliti dengan narasumber madu guna untuk mendapatkan informasi-

informasi kepada narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang

diajukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini

lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian

yang dibutuhkan.
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3.4 Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan dalam menganalisis data-data dalam

penelitian ini yaitu dilakukan dengan dua macam pendekatan, pendekatan pertama

merupakan pendekatan deskriptif, pendekatan kedua kuantitatif dan uji

independent sampel t-test

3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran tentang saluran

pemasaran madu dan kegiatan aktivitas lembaga pemasraan madu yang ada di

daerah penelitian.

3.4.2 Analisis Kuantitatif

3.4.2.1 Margin Pemasaran

Metode menghitung margin pemasaran yaitu memilih dan mengikuti saluran

pemasaran dari membandingkan harga pada berbagai tingkat pemasaran yang

berbeda untuk mengetahui nilai margin pemasaran pada setiap pelaku pemasaran

dilakukan pengujian dengan menggunakan rumus margin pemasaran sebagai

berikut :

Mp = Pr – Pf

Pr = Harga jual madu business to business dan businesss to customer ditingkat

agen (Rp)

Pf = Harga jual jual business to business dan businesss to customer ditingkat

produsen (Rp) (Ronitua & Pakpahan, 2012).
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3.4.2.2 Farmer’s Share

Farmer’s share tidak menunjukkan besar kecilnya keuntungan yang diterima

oleh peternak madu. Distribusi pemasaran dapat diperoleh melalui rumus sebagai

berikut :

FS=
Hp
He

X 100%

Dimana :

FS = Farmer’s share atau bagian harga yang diterima peternak madu.

Hp = Harga pembelian di tingkan produsen.

He = Harga ecer ditingkat konsumen (Chairul Muslim, 2012).

3.4.2.3 Efisiensi Pemasaran

Pemasaran yang efisien merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam

system pemasaran, dimana system pemasaran memberikan kepuasan kepada

setiap pihak-pihak yang terlibat. Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

EP=
Biaya Pemasaran

Nilai Produk yang Dipasarkan
X 100%

Dihitung dengan menggunakan analisis tabulasi sederhana, kriteria uji yang

digunakan adalah :

(H0) : Belum efisien (Efisiensi Pemasaran > 50%)

(H1) : Sudah efisien (Efisiensi Pemasaran < 50%)

H0 ditolak : Bila nilai Efisiensi Pemasaran < 50% berarti pemasaran di

daerah penelitian sudah efisien.

HI ditolak : Bila nilai Efisiensi Pemasaran > 50% yang berarti pemasaran di

daerah penelitian belum efisien
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3.5 Pengukuran Variabel

Pengukuran Variabel pada penelitian ini adalah :

1. Margin pemasaran komoditas madu pada saluran atau business to

business diukur dalam satuan Rupiah (Rp).

2. Distribusi margin komoditas madu super propolis pada saluran

business to business atau businesss to customer diukur dalam satuan

Rupiah (Rp).

3. Farmer’s share madu super propolis pada saluran business to business

atau businesss to customer diukur dalam satuan (%).

4. Efisiensi pemasaran madu super propolis pada saluran business to

business atau businesss to customer diukur dalam satuan presentase (%).

5. Biaya produksi madu super propolis pada saluran business to business

atau businesss to customer diukur dalam satuan (Rp).
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