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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan yaitu pada 

bulan Desember 2015 sampai Januari 2016 di Desa Pungging 

Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi 

dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa di 

daerah tersebut merupakan sentra itik pedaging yang ada di 

Provinsi Jawa Timur. Desa Pungging Kecamatan Pungging 

merupakan salah satu lokasi pemeliharaan itik pedaging. 

1.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

survey. Sampel diambil dari peternak dengan total sampling, 

sedangkan lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran 

itik pedaging dengan snowball sampling. Sampel yang 

digunakan adalah peternak yang tergabung dalam kelompok 

peternak Karya Tani yang berjumlah 21 peternak yang dapat 

mewakili peternak itik pedaging dan lembaga pemasaran yang 

meliputi pedagang pengecer, tengkulak, pedagang besar, serta 

agen. Data yang diambil meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari peternak dan lembaga 

pemasaran secara langsung berdasarkan daftar pertanyaan 

yang telah tersusun secara terstruktur melalui kuisioner serta 

data dari catatan peternak atau lembaga yang terkait, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait 

dalam penelitian. 
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1.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu 

dengan metode purposive sampling (sengaja) dan snowball 

sampling yang disesuaikan dengan tahap-tahap dalam 

pengambilan sampel, berikut adalah tahap-tahap pengambilan 

sampel: 

a. Tahap I yang dilakukan sebelum penelitian dengan 

memilih Kabupaten Mojokerto yang digunakan sebagai 

tempat penelitian dengan metode purposive (sengaja). 

Kabupaten Mojokerto dipilih karena daerah Mojokerto 

merupakan sentra peternakan itik di Jawa Timur. 

b. Tahap II dilakukan pemilihan Kecamatan Pungging 

khususnya di Desa Pungging menjadi tempat penelitian 

dengan metode purposive (sengaja) karena Kecamatan 

pungging merupakan sentra pemeliharaan itik pedaging 

yang ada didaerah Mojokerto. 

c. Tahap III memilih sentra usaha peternakan itik pedaging 

dengan memilih peternak yang tergabung dalam 

kelompok peternak Karya Tani dengan metode total 

sampling. Jumlah responden (sampel) yang digunakan 

adalah 21 peternak yang terpilih berdasarkan kriteria 

kepemilikan ternak. 

d. Tahap IV penentuan lembaga pemasaran dengan 

menggunakan snowball sampling yaitu dengan cara 

menelusuri saluran pemasaran dan lembaga pemasaran 

yang terlibat dalam pemasaran itik pedaging di 

Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.  

Tahap pengambilan sampel dalam penelitian analisis 

pemasaran itik pedaging di Desa Pungging Kecamatan 

Pungging dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Tahap I  

 

 

Tahap II  

 

 

 

 

Tahap III 

  

Pengambilan sampel pedagang perantara 

 

Tahap IV 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur teknik pengambilan sampel 
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1.4 Teknik Pengambilan Data 

  Pengambilan data primer maupun sekunder dalam 

penelitian dilakukan dengan cara: 

1. Wawancara, dilakukan dengan cara melakukan pertanyaan 

secara langsung kepada responden dengan mengacu pada 

daftar pertanyaan kuisioner yang telah dibuat terstruktur. 

2. Observasi, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 

secara langsung dan sistematis mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan segala aspek kegiatan dan proses 

pemasaran itik pedaging di Kecamatan Pungging 

Kabupaten Mojokerto. 

3. Pencatatan, dilakukan dengan cara mencatat dan 

mengumpulkan data yang telah diperoleh secara sistematis. 

1.5  Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kuantitatif 

dan kualitatif. Analisis kuantitatif meliputi analisis share harga 

yang diterima peternak, margin pemasaran, share biaya, share 

keuntungan, efisiensi pemasaran. Analisis kualitatif 

merupakan penelitian dengan analisa deskriptif yang meliputi 

skema atau bagan dari saluran pemasaran itik pedaging. 

1.5.1 Analisis Share Harga yang Diterima Peternak 

Kohls dan Uhl (2002) menyatakan bahwa analisa 

efisiensi pemasaran dapat menggunakan pendekatan di tingkat 

produsen dengan harga di tingkat konsumen, dengan formulasi 

sebagai berikut: 

SPf = Pf / Pr X 100% 

Keterangan : 

SPf  = efisiensi Pemasaran (%) 

Pf  = harga ditingkat peternak (Rp/kg) 
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Pr  = harga ditingkat konsumen (Rp/kg) 

1.5.2 Analisis Margin Pemasaran 

Margin pemasaran dapat diketahui dengan 

menggunakan perhitungan: 

MP = Pr –Pf 

Keterangan: 

MP = Margin Pemasaran (Rp/ekor) 

Pr = harga ditingkat konsumen (Rp/ekor) 

Pf = harga ditingkat produsen (Rp/ekor) 

(Anindita, Heriyanto, Pudjiastuti dan Rozi, 2005).  

1.5.3 Analisis Share Biaya 

Sudiyono (2002) mengemukakan bahwa share biaya 

pemasaran dapat digunakan untuk menganalisa efisiensi 

pemasaran dengan rumus sebagai berikut: 

Sbi = {(Bi)/(Pr-Pf}) x 100% 

keterangan: 

Sbi  = Share biaya pemasaran ke-i 

Pf  = harga di tingkat peternak (Rp/kg) 

Pr  = harga di tingkat konsumen (Rp/kg) 

1.5.4 Analisis Share Keuntungan 

Sudiyono (2002) mengemukakan bahwa share 

keuntungan dapat digunakan untuk menganalisa efisiensi 

pemasaran dengan formulasi sebagai berikut: 

SKi = {(Ki)/(Pr-Pf}) x 100% 

keterangan: 

SKi  = Share keuntungan lembaga pemasaran ke-i 

Pf  = harga di tingkat peternak (Rp/kg) 

Pr  = harga di tingkat konsumen (Rp/kg) 
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1.5.5 Analisis Efisiensi Pemasaran 

Soekartawi (2002) berpendapat bahwa efisiensi 

pemasaran merupakan nisbah antara total biaya dengan total 

nilai produk yang dipasarkan, dapat dirumuskan: 

Eps = TB / TNP 

Keterangan 

Eps = efisiensi pemasaran 

TB  = total biaya 

TNP = total nilai produk 

3.6 Batasan Istilah 

1. Agen adalah lembaga pemasaran yang memasarkan itik 

pedaging dari pedagang besar dan dijual kepada 

pelanggan. 

2. Biaya pemasaran adalah seluruh biaya yang dikeluarkan 

oleh peternak maupun lembaga pemasaran untuk proses 

pemasaran itik pedaging. 

3. Efisiensi pemasaran (Eps) adalah perbandingan antara 

seluruh biaya yang dikeluarkan oleh peternak maupun 

lembaga pemasaran dengan total nilai produk.  

4. Farm Gate Price (FGP) adalah harga ditingkat peternak 

dari total keseluruhan biaya yang dikeluarkan sehingga 

pada nilai tersebut peternak tidak mengalami keuntungan 

maupun kerugian. 

5. Fungsi pemasaran adalah seluruh kegiatan yang 

dilakukan dalam proses pemasaran 

6. Itik Hibrida adalah itik pedaging keturunan kedua pada 

persilanagan antara itik peking betina dengan itik kaki 

campbel jantan. 

7. Itik lokal Mojosari adalah itik pedaging lokal dari daerah 

Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. 
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8. Itik pedaging adalah salah satu jenis unggas air yang 

diternakkan dengan tujuan utama menghasilkan daging. 

9. Keuntungan adalah selisih antara seluruh penerimaan 

dengan biaya produksi. 

10. Konsumen adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

membeli itik pedaging. 

11. Margin pemasaran (MP) adalah selisih harga yang harus 

dibayar oleh kosumen akhir dengan harga jual peternak. 

12. Pedagang besar adalah lembaga pemasaran yang membeli 

itik pedaging dari tengkulak dan menjualnya kepada agen 

maupun konsumen.  

13. Pedagang pengecer adalah lembaga pemasaran yang 

membeli itik pedaging dari peternak dan menjualnya 

kepada konsumen. 

14. Pemasaran itik adalah proses penyaluran itik pedagong 

dari produsen kapad konsumen dalam bentuk hidup. 

15. Penerimaan adalah nilai produk yang berasal dari 

pemasaran atau penjualan produk utama itik pedaging 

serta produk samping. 

16. Produsen (peternak) adalah seseorang atau kelompok 

yang memiliki peternakan itik pedaging baik itik lokal 

Mojosari maupun itik Hibrida yang tergabung dalam 

kelompok ternak Karya Tani. 

17. Saluran pemasaran adalah serangkaian jalur yang dilalui 

oleh produk untuk berpindah dari produsen ke konsumen. 

18. Share biaya (Sbi) adalah persentase perbandingan antara 

biaya pemasaran yang ditanggung oleh peternak atau 

lembaga pemasaran dengan total keseluruhan biaya 

pemasaran yang ditanggung peternak dan lembaga 

pemasaran. 
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19. Share harga yang diterima peternak (SPf) adalah 

persentase perbandingan harga jual peternak dengan 

harga beli konsumen. 

20. Share keuntungan (Ski) adalah persentase perbandingan 

antara keuntungan yang didapat oleh peternak atau 

lembaga pemasaran dengan total keuntungan yang diteri 

oleh peternak dan lembaga pemasaran. 

21. Tengkulak adalah lembaga pemasaran yang menbeli itik 

pedaging dari produsen (peternak) dan menjual kepada 

pedagang besar. 
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