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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ditentukan dengan cara purposive 

methode yaitu memilih lokasi penelitian dengan cara sengaja. 

Pertimbangan bahwa Kabupaten Kediri merupakan salah satu 

wilayah yang memiliki banyak peternakan ayam ras petelur 

(seperti terlihat pada gambar 2). Penentuan lokasi yang 

digunakan sebagai tempat penelitian yaitu di Kecamatan 

Ringinrejo Kabupaten Kediri. Materi pengambilan data lapang 

dilakukan selama bulan Februari sampai Maret  2014.  

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kasus (case study) dengan satuan kasusnya berupa 

efisiensi sistem pemasaran di Kecamatan Ringinrejo 

Kabupaten Kediri. Moleong (2010) menjelaskan bahwa studi 

kasus dalam operasionalnya memiliki sesuatu atau mungkin 

juga lebih dari satu kejadian atau gejala sosial untuk diteliti 

dengan menerapkan serumpun metode. Objek yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah lembaga pemasaran yang terlibat 

dalam pemasaran telur ayam ras dan tingkat efisiensi 

pemasaran yang ditinjau dari segi margin pasar, farmer’ share, 

share biaya pemasaran serta share keuntungan dari masing-

masing lembaga pemasaran di Kecamatan Ringinrejo 

Kabupaten Kediri.  
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3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

a. Produsen 

Pengambilan sampel yaitu dengan “purpusive sampling” 

yaitu pengambilan sampel yang sengaja dipilih berdasarkan 

kriteria kepemilikan ternak. Responden peternak yang dipilih 

adalah peternak yang mempunyai poulasi  ayam ras petelur 

lebih dari 2.000 ekor, terdapat 16 orang peternak yang 

memiliki kepemilikan ternak diatas 2.000 ekor. Kecamatan 

Ringinrejo merupakan salah satu produsen telur ayam ras 

terbanyak di Kabupaten Kediri (seperti terlihat pada gambar 

2).  

b. Pedagang atau lembaga pemasaran 

Sampel pedagang adalah orang-orang yang terlibat dalam 

mendistribusikan telur ayam ras hasil produksi dari peternak 

hingga ke konsumen akhir. Pedagang perantara ditentukan 

dengan metode penelusuran yaitu dengan menelusuri semua 

pedagang yang terlibat dan yang mengambil telur ayam ras 

hasil produksi produsen sampel di daerah penelitian mulai dari 

pedagang besar sebanyak 3 orang, pedagang menengah 

sebanyal 10 orang dan 20 orang pedagang pengecer. 

Kabupaten Kediri memiliki 26 Kecamatan yang masing-

masing Kecamatan memiliki peternakan ayam ras petelur. 

Data statistik (2013) menjelaskan bahwa jumlah populasi 

ayam ras petelur di Kabupaten Kediri secara keseluruhan 

adalah 8.455.987 ekor ayam ras petelur. Terdapat 6 kecamatan 

yang memiliki populasi ayam ras petelur terbanyak adalah 

Kecamatan Pare (1.668.872 ekor ayam ras petelur), 

Kecamatan Puncu (1.806.842 ekor ayam ras petelur), 

Kecamatan Wates (1.228.935 ekor ayam ras petelur), 

Kecamatan Ringinrejo (899.947 ekor ayam ras petelur) dan 
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Kecamatan Kras (453.932 ekor ayam ras petelur) (seperti 

terlihat pada gambar 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Populasi Ayam Ras Petelur Kabupaten Kediri. 

3.4. Teknik Pengambilan Data  

Tehnik pengambilan data pada penelitian ini adalah: 

a. Survei, yaitu dengan mendatangi responden secara 

langsung dan memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) yang 

harus diisi dengan responden. Responden yang mendukung 
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899.947 ekor 
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dalam pelaksanaan penelitian ini berjumlah 49 orang 

diantaranya 16 orang peternak ayam ras petelur, 3 orang 

pedagang besar, 10 orang pedagang menengah dan 20 orang 

pedagang pengecer. Langkah-langkah yang ditempuh untuk 

membuat responden yaitu (1) membuat pertanyaan sehingga 

dapat diperoleh jawaban variabel-variabel untuk mengungkap 

profil konsumen yang terdiri dari nama, alamat, pekerjaan, 

usia dan jenis kelamin, (2) membuat pertanyaan sesuai tujuan 

penelitian. 

b. Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab baik 

dengan responden maupun dengan pihak-pihak terkait untuk 

mendapatkan data. Sumber data yang diperoleh adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan responden produsen dan responden 

lembaga pemasaran (pedagang besar, pedagang menengah dan 

pedagang pengecer) berdasarkan kuesioner yang telah 

dipersiapkan sebelumnya, sedangkan data sekunder diambil 

dari lembaga/instansi yang terkait dengan masalah penelitian. 

Data primer antara lain meliputi identitas responden, 

penentuan harga jual dan harga beli, pola saluran pemasaran, 

biaya pemasaran dan keuntungan usaha, sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung 

dari responden misalnya data jumlah populasi ayam ras di 

kecamatan Ringinrejo yang didapatkan dari Dinas Peternakan 

Kabupaten Kediri. 

3.5.  Variabel Penelitian 

Variabel pengamatan dalam penelitian ini adalah efisiensi 

pemasaran melalui FGP (Farm Gate Price) dengan responden 

yang meliputi peternak dan pedagang yang terlibat dalam 
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proses pemasaran telur ayam ras di Kecamatan Ringinrejo. 

Harga di tingkat petani (Farm Gate Price) adalah harga yang 

disepakati pada waktu terjadinya transaksi antara petani 

dengan pedagang besar.  Harga yang diterima petani 

merupakan rata-rata harga dari suatu jenis komoditas  

(produksi) dari petani produsen sebelum memasukkan biaya 

untuk  transportasi atau pengangkutan dan pengepakan ke 

dalam harga  penjualannya.  

3.6.  Analisis Data 

Identifikasi masalah margin pemasaran, share harga yang 

diterima produsen, share biaya pemasaran dari lembaga 

pemasaran, share keuntungan lembaga pemasaran dan ratio 

keuntungan dan biaya lembaga pemasaran dianalisis dengan 

metode deskriptif berdasarkan survei di daerah penelitian 

dengan melihat dan menganalisis: 

a. Jenis-jenis saluran pemasaran serta volume pemasaran pada 

masing-masing saluran pemasaran yang terdapat di daerah 

penelitian. 

b. Fungsi-fungsi pemasaran yang digunakan oleh pedagang. 

c. Untuk mengetahui pola distribusi pemasaran telur 

dianalisis dengan mengikuti jalur pemasaran produk telur 

ayam ras dari produsen sampai konsumen. 

Margin pemasaran adalah perbedaan harga yang diterima 

oleh peternak penghasil dengan harga yang dibayarkan oleh 

konsumen akhir, sehingga secara sistematis margin dapat 

ditulis sebagai berikut: 
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3.6.1.  Analisis Margin Pemasaran 

PfMP  Pr  

atau 
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Keterangan:  

MP = Margin pemasaran (Rp/kg);  

Pr = Harga konsumen (Rp/kg);  

Pf = Harga produsen (Rp/kg);  

Bpi = Biaya lembaga pemasaran ke i(Rp/kg);  

Kpi = Keuntungan pemasaran ke i (Rp/kg);  

Pij = Harga jual lembaga pemasaran ke i (Rp/kg);  

Pbi = Harga beli lembaga pemasaran ke i (Rp/kg);  

Bij = Biaya  pemasaran  lembaga pemasaran  ke i  dari 

berbagai  jenis biaya  dari biaya ke j = 1 sampai ke n. 

Menganalisis dan menyusun penyebaran margin 

pemasaran, terlebih dahulu mentabulasikan data hasil 

wawancara (data mentah). Data mentah terdiri atas biaya 

operasional (biaya sewa lahan, komposisi perbandingan 

jumlah telur yang dikirim atau dijual, biaya pakan serta bibit) 

dan biaya pemasaran (biaya transportasi dan biaya upah tenaga 

kerja). Untuk menganalisis data mentah di atas secara 

sistematis dihitung dengan: 
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1. Biaya sewa lahan per bulan 

)(mlahan  Luas

)(Rp/bln sewa Biaya
 =)(Rp/m sewa Biaya

2

2
 

2. Biaya pakan per bulan 

Biaya pakan (Rp/m
2
) = Harga pakan (Rp/kg) x pemakaian 

pakan (kg/bulan) 

3. Biaya upah tenaga kerja per bulan 

Biaya upah (Rp/bln) = Upah tenaga kerja x tenaga kerja  

         (orang) 

Data mengenai biaya pemasaran telur ayam ras per kg 

untuk mendapatkan biaya pemasaran yang diperlukan dalam 

penyusunan margin pemasaran memerlukan. Perhitungan 

biaya pemasaran per kg telur ayam ras yang dikirim untuk 

dijual, secara matematis perhitungan biaya pemasaran telur 

ayam ras per kg dapat dilihat sebagai berikut: 

(kg) pengiriman setiap dalamur Jumlah tel

ln)b/Rp(npemasasara Biaya
 =kgpemasaran/ Biaya

 

3.6.2. Analisis Share Harga yang Diterima Peternak  

Share harga yang diterima peternak merupakan proporsi 

dari harga yang diterima peternak terhadap biaya yang dibayar 

konsumen akhir: 

%100
Pr

x
Pf

SPf   

Keterangan: 

SPf   = Share harga di tingkat peternak (%) 

Pf     = Harga di tingkat peternak (Rp/kg). 

Pr     = Harga di tingkat konsumen (Rp/kg). 
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Dikatakan efisien margin pemasaran dikatakan efisien 

apabila: 

1. Biaya pemasaran yang semakin besar atau semakin besar 

keuntungan pemasaran maka semakin besar margin 

pemasarannya dan sistem pemasaran menjadi tidak efisien.  

2. Usaha dikatakan efisien jika margin pemasarannya besar, 

namun berbeda dengan konsumen, dikatakan efisien jika 

margin pemasaranya kecil. 

3.6.3.  Analisis Share Biaya Pemasaran dan Share 

Keuntungan Lembaga Pemasaran 

Share biaya dan share keuntungan pemasaran dapat 

dihitung dengan rumus: 

%100)/(Pr)( xPfKiSki   

%100)/(Pr)( xPfBiSbi   

Keterangan: 

Ski    = Share keuntungan lembaga pemasaran ke-i. 

Sbi    = Share biaya pemasaran ke-i. 

Efisiensi pemasaran adalah dengan melihat perbandingan 

share keuntungan dari masing-masing lembaga pemasaran 

yang terlibat dalam proses pemasaran dibanding dengan biaya 

pemasaran dari masing-masing lembaga pemasaran yang 

terlibat, dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perbandingan share keuntungan dan share biaya 

pemasaran tidak merata maka belum tercapai efisiensi 

harga.  

2. Angka perbandingan share keuntungan dari masing-masing 

lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran merata, 

maka sistem pemasarannya dikatakan efisien. 
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3. Perbandingan share keuntungan biaya dari masing-masing 

lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran merata dan 

cukup logis, maka sistem pemasaran dikatakan efisien.  

3.6.4.  Kriteria Pemasaran Dikatakan Efisien 

Purnomo (2004) menjelaskan bahwa efisiensi pemasaran 

merupakan tolak ukur atas produktivitas proses pemasaran 

dengan membandingkan sumberdaya yang digunakan terhadap 

keluaran yang dihasilkan selama berlangsungnya proses 

pemasaran. Sudiyono (2002) menjelaskan bahwa efisiensi 

pemasaran untuk komoditas pertanian dalam suatu efisiensi 

pemasaran dianggap efisien apabila: 

a. Mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen 

kepada konsumen dengan biaya yang semurah-murahnya. 

b. Mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan 

harga yang dibayar konsumen akhir kepada semua pihak 

yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan pemasaran. 

Untuk mengetahui efisiensi dalam suatu pemasaran telur 

ayam ras maka menggunakan beberapa rumus antara lain: 

%100
akhir  lembaga jual Harga

peternak jual Harga
(%)harga xShare   > 40% 

%100
Margin

peternak Keuntungan
keuntungan xShare  >1  

keuntungan -100%biaya ShareShare   

Ratio keuntungan %100
biaya

keuntungan
 x

 Share

Share
  > 1  
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3.7.  Batasan Istilah 

a. Ayam ras petelur adalah ayam betina yang sudah 

mengalami dewasa kelamin yang dipelihara khusus untuk 

diambil telurnya. 

b. Biaya pemasaran adalah semua biaya yang diperlukan 

untuk memasarkan telur ayam ras yang meliputi biaya 

komisi tenaga penjual, biaya penyimpanan telur dan  biaya 

pelayanan pelanggan. 

c. Bibit ayam ras petelur adalah bakalan ayam ras petelur 

yang masih DOC. 

d. Efisiensi pemasaran adalah perbandingan yang seimbang 

antara harga beli konsumen dan harga jual pedagang telur 

ayam ras. 

e. Fungsi pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan dalam 

melakukan pertukaran barang yang dapat mengeluarkan 

berbagai biaya dalam proses pemasaran telur ayam ras. 

f. Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan menggantikan 

jumlah telur yang dinilai dengan nominal tiap butirnya. 

g. Konsumen adalah seseorang atau kelompok yang membeli 

telur ayam ras. 

h. Pemasaran adalah seseorang atau badan usaha yang 

menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan telur dan 

komoditi dari peternak kepada konsumen akhir serta 

mempunyai hubungan dengan badan usaha lainnya. 

i. Margin pemasaran adalah selisih antara harga beli 

konsumen dengan harga jual pedagang telur ayam ras. 

j. Produsen adalah peternak ayam ras petelur di Kecamatan 

Ringinrejo. 
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k. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli atau 

mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama 

atau produsen secara langsung.  

l. Pedagang menengah adalah pedagang yang membeli atau 

mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau 

pedagang besar yang biasanya akan diberi daerah 

kekuasaan penjualan atau  perdagangan tertentu yang lebih 

kecil dari daerah kekuasaan distributor.  

m. Pedagang pengecer adalah pedagang yang menjual barang 

yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau 

konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. 

n. Pemasaran telur ayam ras adalah semua kegiatan usaha 

yang bersinergi dengan arus jalannya telur ayam ras sampai 

ditangan konsumen. 

o. Saluran pemasaran telur ayam ras adalah suatu jalur yang 

dilalui oleh arus telur ayam ras dari produsen ke perantara 

dan pada akhirnya sampai pada konsumen akhir. 

p. Share biaya lembaga pemasaran telur ayam ras adalah 

persentase perbandingan biaya pada lembaga pemasaran 

dengan margin pemasaran. 

q. Share harga lembaga pemasaran telur ayam ras adalah 

persentase perbandingan harga yang diterima peternak 

ayam ras petelur dengan harga yang dibayar oleh konsumen 

akhir. 

r. Share keuntungan lembaga pemasaran telur ayam ras 

adalah persentase perbandingan keuntungan lembaga 

pemasaran dengan margin pemasaran. 

s. Share keuntungan dan biaya lembaga pemasaran telur ayam 

ras adalah persentase perbandingan share keuntungan dan 

share biaya  pada lembaga pemasaran. 


