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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di home industry ledre pisang Kecamatan 

Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan daerah atau tempat penelitian ini 

dilakukan secara sengaja (purposive) didasarkan atas pertimbangan bahwa 

Kecamatan Padangan merupakan sentra usaha ledre pisang di Kabupaten 

Bojonegoro, home industry ledre pisang yang telah berdiri lebih dari sepuluh tahun, 

memproduksi ledre secara terus menerus, memiliki tenaga kerja lebih dari 2 orang 

dan telah mempunyai izin usaha. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

september tahun 2019. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi  

Menurut Sugiyono (2016:80) mendefinisikan populasi sebagai berikut: 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 

Terdapat 43 home industry ledre pisang di Kecamatan Padangan Kabupaten 

Bojonegoro.  

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2016:81) mendefinisikan sampel adalah sebagai 

berikut: “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan 



25 
 

 
 

besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk 

menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan 

estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa 

sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat 

menggambarkan keadaaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus 

representatif (mewakili).” 

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu nonprobability 

sampling dengan teknik purposive sampling.  Menurut Sugiyono (2016:85) bahwa: 

“purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu.” 

Berikut ini kriteria penelitian home industry ledre pisang:  

1. Telah berdiri lebih dari sepuluh tahun  

2. Telah memiliki izin usaha  

3. Melakukan produksi secara continue atau terus menerus 

4. Memiliki tenaga kerja lebih dari 2 orang 

5 home industry ledre pisang yang memenuhi kriteria menjadi sampel penelitian. 

Home industry tersebut yaitu Moro Tresno, Sido Tresno, Maju Tresno, Arifin Ledre 

and Egg Roll dan Toko Gentheng.  Selanjutnya untuk penentuan lembaga 

pemasaran dilakukan dengan metode snowball sampling atau penelusuran alur 

pemasaran yaitu dengan memperoleh informasi dari produsen ledre pisang 

kemudian menelusuri pedagang-pedagang yang terkait dengan pemasaran tersebut 

hingga akhirnya samapai kepada konsumen akhir. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  

1. Data primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari 

wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada pelaku dalam 

saluran pemasaran ledre pisang. Pengamatan secara langsung juga dilakukan 

terhadap kegiatan pemasaran ledre pisang. 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang 

akan diteliti. Data sekunder bisa diperoleh dari literatur, penelitian terdahulu, 

dokumen yang diperlukan dalam penyusunan penelitian untuk mendukung data 

primer yang diperoleh.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Observasi Langsung 

Metode ini dilakukan dengan cara mendatangi dan melihat langsung proses 

pemasaran ledre pisang di home industry ledre Kecamatan Padangan untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Wawancara  

Metode wawancara ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang dapat 

memberikan keterangan terkait dengan penelitian.  
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3. Dokumentasi 

Melakukan pengambilan gambar di tempat penelitian sebagai bahan penunjang 

dalam penelitian ini. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan alur saluran 

pemasaran  ledre pisang yang ada di Kecamatan Padangan, dan lembaga–lembaga 

pemasaran yang terlibat. Data diperoleh melalui hasil wawancara, pengamatan 

langsung dan dokumentasi yang dilakukan di home industry ledre pisang yang ada 

di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. 

 

3.5.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis Kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui berapa biaya, besar 

margin pemasaran, dan efisiensi pemasaran ledre pisang.  

1. Margin Pemasaran 

Menurut (Pratiwi et al, 2018) , perbedaan harga suatu produk ditingkat produsen 

dan konsumen disebut margin pemasaran, dan dapat dirumusakan sebagai berikut: 

M = Pr – Pf 

Keterangan: 

M : Margin pemasaran (Rp/box) 

Pr : Harga ditingkat konsumen(Rp/box) 

Pf : Harga ditingkat produsen(Rp/box) 
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2. Efisiensi Pemasaran 

Untuk mengukur efisiensi pemasaran ledre pisang di Kecamatan Padangan 

Kabupaten Bojonegoro dihitung dengan rumus : 

Ep =        Total Biaya pemasaran  x 100% 

Nilai produk yang dipasarkan 

 

Dengan kaidah keputusan efisiensi sebagai berikut (Rosmawati, 2011) : 

a. 0-33% = Efisien 

b. 34-67% = Kurang Efisien 

c. 68-100% = Tidak Efisien 

 

 


