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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
 
 
3.1 Lokasi Dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan. 

Waktu penelitian dimulai dari 14 Agustus – 14 September 

2014. Pemilihan tempat dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten 

Pasuruan sangat berpotensi untuk mengembangkan 

peternakan lebah karena di Kabupaten Pasuruan terdapat 

banyak pohon randu dan pohon mangga yang nektar dari 

bunganya menjadi sumber makanan lebah. Pertimbangan 

kedua adalah jumlah peternak lebah di Kabupaten 

Pasuruan juga cukup banyak yaitu 46 peternak dan jika di 

bandingkan dengan jumlah peternak lebah di Kabupaten 

Lamongan yang hanya mencapai 14 peternak (Disperhub, 

2007). 

 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada pelaksaan 

penelitian ini adalah metode survei. Metode survei 

merupakan metode penelitian yang mengambil sampel 

dari beberapa populasi dan menggunakan kuisioner 

sebagai alat pengumpul data yang pokok (primer). 

Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengamatan 

langsung dan wawancara yang mendalam. Data sekunder 

diperoleh dari laporan ilmiah, literatur atau referensi yang 

relevan dengan penelitian ini. 

 



41 
 

3.3 Metode pengambilan Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ada tiga 

jenis sampel yaitu jenis sampel pertama produsen atau 

peternak lebah madu, jenis sampel kedua pemasar produk 

madu dan jenis sampel ketiga adalah konsumen produk 

madu. Selanjutnya tiga jenis sampel digunakan sebagai 

responden untuk memperoleh data yang akan dianalisis. 

Penentuan lokasi yaitu Kabupaten Pasuruan. 

 

 

3.3.1 Sampel Produsen 

Pengambilan responden produsen dipilih secara 

sengaja (purposive sampling). Purposive sampling 

adalah metode pengambilan responden yang dilakukan 

sengaja tetapi dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan dalam menentuan responden produsen 

adalah produsen yang telah melakukan usahanya 

minimal satu tahun. Sampel produsen berjumlah 32 

orang produsen atau peternak lebah madu yang bisa di 

lihat pada Lampiran 1. Penentuan jumlah responden 

produsen berdasarkan perhitungan rumus Slovin : 

 

  
 

       
  

Keterangan: n = Jumlah sampel 

   N = Jumlah populasi peternak 

    e = Batas toleransi kesalahan (10%) 

 

 



42 
 

3.3.2 Sampel Pemasar 

Metode Penentuan responden untuk Lembaga 

Pemasaran di Kabupaten Pasuruan dengan 

menggunakan metode snowball sampling yaitu 

penelusuran saluran pemasaran produk madu yang ada 

di Kabupaten Pasuruan mulai dari produsen sampai 

konsumen akhir berdasarkan informasi yang diberikan 

produsen dan pemasar. Jumlah sampel untuk masing-

masing lembaga pemasaran adalah: pedagang besar 4 

orang dapat dilihat  pada Lampiran 2. retailer 6 orang 

dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

 

3.3.3 Sampel Konsumen 

Metode penentuan responden untuk konsumen 

yaitu dengan menggunakan metode accidental 

sampling. Metode accidental sampling merupakan 

teknik sampling yang tidak direncanakan terlebih 

dahulu, melainkan secara kebetulan. Responden 

konsumen sebanyak 10 orang dapat dilihat pada 

lampiran 4, sehingga total responden keseluruan 

adalah 52 responden. 

 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel pengamatan dalam penelitian adalah 

efisiensi pemasaran melalui FGP (Farm Gate Price) yang 

meliputi margin pemasaran, share harga, share 

keuntungan, share biaya pemasaran dan efisiensi 

pemasaran. Responden berupa peternak, pedagang dan 

konsumen yang terlibat dalam proses pemasaran produk 

madu yang ada di Kabupaten Pasuruan. Harga yang 
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diterima peternak adalah rata-rata harga produsen dari 

hasil produksi lebah madu sebelum ditambahkan biaya 

transportasi atau pengangkutan dan biaya pengepakan 

kedalam harga penjualannya. Harga yang diterima 

ditingkat peternak (harga produsen) dapat diartikan 

sebagai harga pada farm gate price. 

 

 

3.5 Analisis Data 

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bentuk jalur pemasaran produk 

madu di Kabupaten Pasuruan digunakan analisis 

deskriptif. 

2.  Analisis Pendapatan Usaha 

Pendapatan adalah selisih antara total 

penerimaan dan total pengeluaran. Penerimaan total 

adalah nilai produk total usaha dalam jangka waktu 

tertentu (Lipsey dan Richard 1995). Pengeluaran total 

usaha adalah semua nilai input yang dikeluarkan 

dalam proses produksi. Rumus penerimaan total, biaya 

dan pendapatan adalah : 

 

Keuntungan (П) = TR – TC 

 

Keterangan:  П = keuntungan (Rp) 

  TR = Total Penerimaan 

  TC = Total Biaya 

Jika nilai TR lebih besar dari TC usaha 

tersebut menguntungkan. Nilai TR kurang dari TC 

usaha tersebut rugi. 
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3. Analisis Ratio Penerimaan Terhadap Biaya (R/C Ratio) 

Analisis R/C ratio adalah perbandingan antara 

penerimaan dan biaya (Soekartawi 1993). Analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang 

diperoleh dari kegiatan usaha selama periode tertentu 

cukup menguntungkan. Rumus R/C ratio, secara 

matematis dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

R/C Ratio = 
                

                 
  

 

 Keterangan: 

  R/C Ratio  = Penerimaan terhadap biaya (Rp) 

  R       = Revenue 

  C       = Cost  

Total biaya yang diperhitungkan dalam 

perhitungkan dalam perhitungan R/C Rasio, meliputi 

biaya tunai dan biaya. R/C Ratio menunjukkan besarnya 

penerimaan untuk setiap rupiah biaya yang akan 

dilakukan dalam usaha peternakan lebah madu. 

Semakin tinggi nilai R/C ratio, maka semakin 

menguntungkan usaha tersebut. 

4. Menurut Hanafiah dan Saefuddin (2000)  menghitung 

margin tiap lembaga pemasaran dan saluran pemasaran 

di gunakan rumus sebagai berikut  : 
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Keterangan:  

MP = Margin pemasaran (Rp/botol 660 ml) 

Pr   = Harga konsumen (Rp/botol 660 ml) 

Pf  = Harga produsen (Rp/botol 660 ml) 

Bpi  = Biaya lembaga pemasaran ke i (Rp/botol 

660 ml) 

Kpi  = Keuntungan pemasaran ke i (Rp/botol 

660 ml) 

Pij  = Harga jual lembaga pemasaran ke i 

(Rp/botol 660 ml) 

Pbi  = Harga beli lembaga pemasaran ke i 

(Rp/botol 660 ml)  

Bij = Biaya  pemasaran  lembaga pemasaran  

ke i  dari  berbagai  jenis biaya  dari biaya 

ke j = 1 sampai ke n. 

Analisis dan penyusunan penyebaran margin 

pemasaran dilakukan setelah mentabulasikan data hasil 

wawancara (data mentah). Data mentah terdiri atas 

biaya operasional (biaya sewa lahan, komposisi 

perbandingan jumlah produksi madu yang dikirim atau 

dijual serta biaya pakan) dan biaya pemasaran (biaya 

kemas, biaya transportasi dan biaya upah tenaga kerja). 
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Hasil dari analisis data mentah di atas secara 

sistematis dihitung dengan: 

1. Biaya pakan tambahan per tahun 

Biaya pakan (Rp/tahun) = Harga pakan (Rp/kg) x 

pemakaian pakan (Kg/tahun) 

2. Gaji tenaga kerja per tahun 

Gaji tenaga kerja (Rp/tahun) = Gaji tenaga kerja 

(Rp/bulan) x 12 x jumlah tenaga kerja (orang) 

5.  Analisis share harga yang diterima peternak  

Kohls dan Uhl (2002) menjelaskan bahwa 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). 

6.  Analisis share biaya pemasaran dan share keuntungan 

lembaga pemasaran formulasi Downey dan Erickson 

(1987) sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Ski = Share keuntungan lembaga pemasaran ke i (%) 

Sbi = Share biaya pemasaran ke i (%) 

7. Analisis Efisiensi Pemasaran  

Analisis Efisiensi Pemasaran dengan pendekatan 

total biaya pemasaran per nilai produk yang dipasarakan 

(Kristanto dan Makawile, 1986). 

 

Eps = 
   

    
 

Keterangan: Eps  = Efisiensi pemasaran 

TBP  = Total Biaya Pemasaran 

 TNPP = Total nilai produksi yang dipasarkan 

Ketentuan:  1. Eps < 1, sistem pemasaran adalah efisien 

2. Eps > 1, sistem pemasaran tidak efisien 

 

 

3.6 Alat Analisis Data 

1. Analisis Kualitatif 

Analisa kualitatif adalah aktivitas intensif 

yang memerlukan pengertian yang mendalam, 

kecerdikan, kreativitas, kepekaan, konseptual, dan 

pekerjaan berat. 
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2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif merupakan metode analisis 

data yang dilakukan dengan cara mengklasifikasi, 

membandingkan, dan menghitung angka-angka 

dengan rumus-rumus yang relevan. Metode 

kuantitatif menggunakan statistik sebagai alat 

analisa datanya. 

3. Analisis Deskriptif 

Analisa deskriptif berkaitan dengan kegiatan 

pencatatan dan peringkasan hasil-hasil pengamatan 

terhadap kejadian-kejadian atau karakteristik 

manusia, tempat, dan sebagainya. 

 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Saluran pemasaran adalah jalur yang dilalui barang 

dari produsen melalui lembaga pemasaran dan 

akhirnya sampai pada produsen. 

2. Lembaga pemasaran adalah semua pihak yang 

terlibat dalam pemasaran produk madu di 

Kabupaten Pasuruan 

3. Pedagang besar (pengepul) adalah pedagang yang 

melakukan pembelian skala besar dari produsen 

untuk selanjutnya di jual lagi ke pedagang. 

4. Pedagang eceran (resailer) adalah pedagang yang 

membeli produk dalam skala kecil untuk 

selanjutnya di jual ke konsumen. 

5. Konsumen adalah rantai pemasaran paling akhir 

dan tujuan pembelian produk adalah untuk di 

konsumsi sendiri serta tidak menjualnya lagi. 

6. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan 

selama proses pemasaran berlangsung mulai dari 

produsen sampai konsumen akhir. 
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7. Keuntungan pemasaran adalah keuntungan yang 

diperoleh dari hasil pemasaran dikurangi biaya 

pemasaran. 

8. Margin pemasaran adalah selisih harga yang yang 

dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima 

produsen. 

9. Efisiensi pemasaran adalah perbandingan terbaik 

antara input yang di dapat dengan output yang di 

keluarkan. 

10. Pindah Lokasi adalah perpindahan tempat usaha 

dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk 

mendapatkan asupan makanan dari bunga. 

 


