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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di seluruh peternak 

Kabupaten Situbondo dan lembaga pemasaran yang terkait 

dalam pemasaran ayam broiler. Pengambilan data 

dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2012. Pemilihan 

lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive). 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah metode survei, dimana dilakukan wawancara 

secara langsung dapat menggunakan kuisioner yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Sumber data penelitian ini 

meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden 

dan merupakan data mentah dan belum diolah. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari responden.  

 

3.3 Metode Penentuan Sampel 

Penentuan sampel peternak dilakukan dengan cara 

sederhana (simple random sampling). Sedangkan 

penentuan responden lembaga pemasaran yang terlibat 

dilakukan dengan cara (snowball sampling) yaitu 

berdasarkan informasi dari peternak kepada siapa 

komoditas itu dijual. 

 

 



26 

 

 

Tabel 1. kriteria dan Jumlah Sampel Penelitian 

No Responden Keterangan  Sampel 

1. 

 

2.  

3. 

4.  

Peternak  

 

Pedagang besar 

Pedagang Menengah 

Pedagang Kecil 

Dipilih secara simple 

random sampling 

Dipilih secara snowball 

sampling 

Dipilih secara snowball 

sampling 

Dipilih secara snowball 

sampling 

         25  

 

          6  

         15 

         26 

 Jumlah           72 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel bebas dalam pengamatan adalah efisiensi 

pemasaran dimana terdapat biaya – biaya produksi dan 

biaya pemasaran. Sedangkan variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah peternak dan pedagang perantara di 

Kabupaten Situbondo. 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer berupa data yang diperoleh langsung dari 

responden melalui kuisioner yaitu karekteristik responden, 

biaya tetap dan biaya tidak tetap dalam bentuk mentah, 

sedangkan data sekunder adalah data yang sudah jadi yang 

diperoleh dari responden yang sudah diolah sebelumnya. 

Analisis data yang dilakukan yaitu secara 

deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi 

pemasaran ayam broiler pada saluran pemasaran yang 

terlibat dalam pemasaran ayam broiler yang terdiri dari 
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analisis: margin pemasaran, share harga yang diterima 

produsen, share biaya pemasaran dari lembaga pemasaran, 

share keuntungan lembaga pemasaran dan rasio 

keuntungan dan biaya lembaga pemasaran. 

Perhitungan mengenai margin pemasaran, 

keuntungan lembaga pemasaran dan bagian harga yang 

diterima peternak (farmer’s share) menggunakan rumus 

sesuai petunjuk Hanafiah dan Saefuddin (1986) sebagai 

berikut: 

1. Analisis Margin Pemasaran 

Mp = Pr – Pf 

Atau  

MP   

Bpi  

      Kpi  

Keterangan: 

Mp = Margin pemasaran (Rp/kg) 

Pr = harga di tingkat konsumen (Rp/kg) 

Pf = harga di tingkat produsen (Rp/kg) 

Bpi = biaya lembaga pemasaran ke-i  

 (Rp/kg) 

Kpi = keuntungan lembaga pemasaran ke-i  

(Rp/kg) 

Pji = harga jual lembaga pemasaran ke-i  

(Rp/kg) 

Pbi = harga beli lembaga pemasaran ke-i  

(Rp/kg) 
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Bij       = biaya pemasaran lembaga pemasaran 

ke-i dan berbagai biaya mulai dari 

biaya ke j = i sampai ke n (Rp/kg) 

 

 

2. Analisis share harga yang diterima peternak  

x 100% 

     Keterangan : 

  Spf  = Efisiensi Pemasaran (%) 

   Pf    = Harga di Tingkat Produsen (Rp/Kg) 

   Pr    = Harga di Tingkat Konsumen (Rp/Kg) 

3. Analisis share biaya pemasaran dan share 

keuntungan lembaga pemasaran  

  

  

Keterangan: 

Ski = share keuntungan lembaga 

pemasaran ke-i (i=1) (Rp/Kg) 

Kpi = keuntungan lembaga pemasaran ke- 

 i (Rp/kg) 

Sbi = share biaya pemasaran ke-i (Rp/kg) 

Bpi = biaya lembaga pemasaran ke-i  

 (Rp/kg) 

Pr = harga di tingakat konsumen (Rp/kg) 

Pf = harga di tingkat produsen (Rp/kg) 

4. Kriteria Efisien  

1.  Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui bahwa 

margin pemasaran dipengaruhi oleh biaya 
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pemasaran dan keuntungan, sehingga semakin 

besar biaya pemasaran maka semakin besar 

margin pemasaran dan sistem pemasarannya 

menjadi tidak efektif. Semakin tinggi margin 

pemasaran akan semakin rendah bagian yang 

diterima produsen dari harga yang dibayarkan 

oleh konsumen, sehingga dikatakan efisiensi 

pemasarannya rendah. 

2. Apabila perbandingan share keuntungan dari 

masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat 

dalam proses pemasaran merata, maka sistem 

pemasarannya dikatakan efisien. 

3. Apabila perbandingan share keuntungan dengan 

biaya pemasaran masing-masing lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran 

merata, maka sistem pemasarannya dikatakan 

efisien (Hanifah dan Saefuddin, 1986). 

 

3.6  Batasan Istilah 

a. Produsen (peternak) adalah peternak di Situbondo. 

b. Ayam broiler adalah ayam yang diternakkan 

khusus untuk menghasilkan daging mempunyai 

sifat cepat tumbuh dan berkemampuan baik dalam 

merubah makanan menjadi daging. 

c. Pemasaran ayam broiler adalah proses 

penyampaian ayam pedaging mulai dari produsen 

(peternak) sampai pada konsumen akhir. 

d. Saluran pemasaran adalah rantai pemasaran dari 

produsen sampai ke konsumen akhir atas dasar 
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informasi dari responden yang berpedoman pada 

daftar pertanyaan. 

e. Pedagang besar adalah pedagang perantara yang 

membeli ayam broiler dari peternak dengan 

jumlah besar, telah melakukan fungsi pemasaran 

dan menjual ayam tersebut kepada pedagang 

kecil. 

f. Pedagang Menengah adalah pedagang perantara 

yang membeli ayam broiler dari pedagang besar, 

telah melakukan fungsi pemasaran dan menjual 

ayam tersebut kepada konsumen akhir dalam 

bentuk karkas. 

g. Pedagang kecil adalah pedagang perantara yang 

membeli ayam broiler dari pedagang menengah, 

telah melakukan fungsi pemasaran dan menjual 

ayam tersebut kepada konsumen akhir dalam 

bentuk karkas 

h. Konsumen adalah konsumen rumah tangga yang 

merupakan konsumen akhir pada rantai pemasaran 

ayam broiler, dan membeli ayam dalam bentuk 

karkas pada pedagang pengecer. 

i. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan 

oleh produsen dan lembaga pemasaran dalam satu 

periode tertentu pada pemasaran ayam broiler, 

dengan satuan Rp/kg. 

j. Lembaga pemasaran adalah lembaga-lembaga 

atau badan-badan baik kolektif maupun 

perseorangan yang melaksanakan aktifitas 

pemasaran. 
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k. Keuntungan lembaga pemasaran adalah selisih 

antara nilai penjualan dan nilai pembelian 

ditambah dengan biaya-biaya pemasaran, dengan 

satuan Rp/kg. 

l. Margin pemasaran adalah selisih harga di tingkat 

konsumen dengan harga di tingkat produsen. 

m. Mark-up adalah margin pemasaran dalam bentuk 

prosentase. 

n. Harga beli adalah harga yang dibayar oleh 

masing-masing lembaga pemasaran dan konsumen 

akhir. 

o. Harga jual adalah harga yang diterima peternak ke 

lembaga pemasaran satu, dan dari lembaga 

pemasaran satu ke lembaga pemasaran berikutnya. 

p. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan 

oleh lembaga pemasaran dalam memasarkan ayam 

pedaging (Rp/kg). 

q. Efisiensi pemasaran adalah proses penyampaian 

produk dari produsen sampai konsumen dengan 

biaya semurah mungkin dan terjadi pembagian 

keuntungan dari lembaga pemasaran yang terlibat 

secara layak sesuai dengan jasa yang diberikan 

dalam proses pemasaran tersebut. 

r. Farmer’s share adalah prosentase perbandingan 

antara harga di tingkat peternak dengan harga 

eceran di tingkat konsumen (%). 

s. Share biaya lembaga pemasaran adalah prosentase 

perbandingan biaya pada lembaga pemasaran 

dengan margin pemasaran (%). 
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t. Share keuntungan lembaga pemasaran adalah 

prosentase perbandingan keuntungan lembaga 

pemasaran dengan marjin pemasaran (%). 

u. Share keuntungan dan biaya lembaga pemasaran 

adalah perbandingan share keuntungan dan share 

biaya pada lembaga pemasaran (%). 


