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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Modopuro, Kecamatan 

Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi dilakukan 

secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa usaha 

peternakan itik di Desa Modopuro merupakan salah satu sentra 

pengembangan ternak itik di propinsi Jawa Timur. Data lima 

tahun Kementerian Pertanian mencatat populasi ternak itik di 

Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009-2013 sebagai berikut: 

3.632.813; 3.688.275; 3.884.269; 3.853.128; dan 4.001.671 

ekor. Dinas Peternakan Jawa Timur juga mencatat populasi 

ternak itik di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2009-2012 

sebanyak 246.018; 247.127; 262.600; dan 260.750 ekor, 

sedangkan ternak itik di Desa Modopuro pada Tahun 2013 

tercatat sebanyak 35.600 ekor. Materi pengambilan data 

lapang dilakukan pada tanggal 9 April – 9 Mei 2014. 

 

3.2  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

survey, yaitu metode pengambilan sampel dari suatu populasi 

dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 

data guna mengetahui saluran pemasaran Day Old Duck 

(DOD) dari Desa Modopuro. Penentuan responden diperoleh 

dari pelaku pasar sebelumnya pada saat melakukan 

penelusuran sehingga responden yang diambil adalah 

responden yang terlibat dalam kegiatan pemasaran DOD. 

Pemilihan responden dari masing-masing lembaga pemasaran 

dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Selain data 

primer, penelitian juga didukung dengan data sekunder yang 

diperoleh dari informasi-informasi lembaga pemasaran dan 

lembaga lainnya seperti Badan Pusat Statistik, Dinas 
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Peternakan setempat dan instansi lain yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

3.3  Teknik Pengambilan Sampel 

 Peternak 

Metode pengambilan responden peternak itik di Desa 

Modopuro dilakukan secara sengaja (purposive sampling) 

yaitu pengambilan responden secara sengaja berdasarkan 

kriteria tertentu. Kriteria responden yang diambil adalah 

responden yang melakukan usaha peternakan itik untuk 

menghasilkan DOD Hibrida, penetasan dan melakukan 

kegiatan pemasaran. Sebanyak 15 orang peternak dipilih 

sebagai responden penelitian. Responden peternak yang 

dipilih adalah peternak yang mewakili skala usaha besar 

dan skala usaha kecil.  

 Pedagang perantara atau lembaga pemasaran 

Pengambilan sampel peternak itik di Desa Modopuro 

Kecamatan Mojosari dilakukan dengan metode teknik 

snawball sampling yaitu penentuan pedagang perantara 

dengan menelusuri jalur pemasaran dari titik produsen 

sampai konsumen akhir yang terlibat aktif dalam kegiatan 

pemasaran DOD. Pemilihan responden lembaga 

pemasaran dimaksudkan untuk mendapatkan data primer. 

Sampel pedagang perantara yang diambil adalah 1 agen, 5 

orang pedagang besar, 6 orang pedagang pengecer dan 3 

orang pengepul tingkat desa. 

Pedagang perantara yang diamati adalah (1) Agen 

yaitu lembaga yang melaksanakan perdagangan dengan 

menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus yang 

berhubungan dengan penjualan atau distribusi DOD. (2) 

Pedagang besar (wholesaler) adalah pedagang yang 

mendistribusikan DOD dalam jumlah besar kepada 

konsumen akhir. (3) Pedagang pengecer (retailer) yaitu 

pedagang dengan skala kecil yang melakukan semua 

aktivitas penjualan barang secara langsung ke konsumen 
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akhir. (4) Pengepul tingkat desa yang secara fungsional 

melakukan pembelian DOD ke peternak skala kecil untuk 

kemudian dipasarkan ke konsumen akhir.  

 

3.4  Teknik Pengambilan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan: 

a. Survei, yaitu bertatap muka dengan responden secara 

langsung dan memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) 

yang diisi oleh responden. Responden yang mendukung 

dalam penelitian ini berjumlah 30 orang, diantaranya 15 

orang peternak itik, 1 agen, 5 orang pedagang besar, 6 

orang pedagang pengecer dan 3 orang pengepul tingkat 

desa. Langkah-langkah yang ditempuh untuk membuat 

responden yaitu (1) membuat pertanyaan untuk 

mendapatkan variabel-variabel jawaban yang 

mengungkap profil produsen 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 pihak-pihak yang terkait 

pemasaran DOD guna memperoleh data. Sumber data 

yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara 

langsung untuk diolah, sedangkan data sekunder adalah 

data yang diperoleh tidak secara langsung dari lembaga 

atau instansi terkait. 

c. Dokumentasi, selain melalui wawancara dan observasi, 

informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan 

dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, 

jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen 

seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang 

terjadi di masa silam. 
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3.5 Variabel penelitian 

Variabel pengamatan dalam penelitian ini adalah 

efisiensi pemasaran melalui FGP (Farm Gate Price) dengan 

responden berupa peternak dan pedagang yang terlibat dalam 

proses pemasaran DOD di Desa Modopuro Kecamatan 

Mojosari. Harga yang diterima peternak adalah rata-rata harga 

produsen dari hasil produksi ternak sebelum ditambahkan 

biaya transportasi atau pengangkutan dan biaya pengemasan 

dalam harga penjualannya. Harga yang diterima pada tingkat 

peternak (harga produsen) dapat diartikan sebagai harga pada 

farm gate price. 

 

3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif 

dan kuantitatif, kemudian dilakukan langkah pengolahan dan 

analisis data. Analisis kualitatif bertujuan untuk menganalisis 

lembaga dan saluran pemasaran, sedangkan analisis kuantitatif 

digunakan untuk menganalisis efisiensi pemasaran dilihat dari 

margin pemasaran, farmer’s share, dan rasio keuntungan 

terhadap biaya. 

 

3.6.1 Analisis Harga di Tingkat Peternak (Farm Gate 

Price) 

Harga ditingkat peternak merupakan batas harga 

minimal peternak dalam menjual komoditas yang diproduksi. 

Harga ditingkat peternak tidak selalu dipengaruhi oleh 

keseimbangan penawaran dan permintaan, melainkan 

ditentukan oleh harga pokok produksi yang dikeluarkan 

peternak untuk memproduksi setiap ekor DOD. Kohls dan Uhl 

(1990) menjelaskan bahwa harga ditingkat peternak 

penetapannya ditentukan oleh produsen dalam sebuah sistem 

pemasaran dengan berdasar pada biaya produksi, dan oleh 

pedagang berikutnya ditambahkan dengan biaya pemasaran.  

Penetapan harga di tingkat peternak secara matematis 

dihitung dengan menjumlahkan setiap biaya produksi yang 
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dikeluarkan. Variabel biaya produksi meliputi biaya untuk 

memperoleh telur tetas, upah tenaga kerja kandang, upah 

tenaga kerja penetasan dan beban listrik mesin tetas. 

 

Biaya telur tetas  

 Biaya telur tetas (Rp) = Harga telur tetas per butir 

dipasaran  

Tenaga kerja kandang 

 Tenaga kerja kandang (Rp) = upah per bulan / (total 

ternak x 30 hari) 

Tenaga kerja penetasan 

 Tenaga kerja penetasan (Rp) = upah per bulan / total 

telur yang ditangani 

Beban listrik 

 Beban listrik (Rp) = Listrik per mesin / total telur yang 

ditetaskan 

Tenaga kerja pemanenan 

 Tenaga kerja pemanenan (Rp) = upah per bulan / total 

DOD yang ditangani 

Biaya vaksinasi 

 Biaya vaksinasi (Rp) = harga vaksin per botol / total 

DOD yang divaksin 

 

3.6.2 Analisis Lembaga dan Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran merupakan saluran distribusi yang 

terdiri dari seperangkat pedagang yang melakukan kegiatan 

(fungsi) yang digunakan untuk mendistribusikan produk dari 

produsen ke konsumen. Saluran pemasaran DOD (Day Old 

Duck) dapat ditelusuri dari titik produsen, agen, pedagang 

besar, pengepul tingkat desa dan pedagang pengecer yang 

pada akhirnya sampai ke konsumen akhir. Alur pemasaran 

dijadikan sebagai dasar dalam menggambarkan pola saluran 
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pemasaran. Semakin panjang rantai pemasaran menunjukkan 

semakin besar pula margin pemasaran yang tercipta antara 

produsen dan konsumen akhir sehingga berpengaruh pada 

pembagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing 

lembaga pemasaran. 

 

3.6.3 Efisiensi Pemasaran 

Identifikasi margin pemasaran, farmer’s share, dan 

rasio keuntungan terhadap biaya dari tiap-tiap lembaga 

pemasaran yang terlibat pada pemasaran DOD (Day Old 

Duck) dianalisis dengan metode deskriptif berdasarkan hasil 

survei di lokasi 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. Kendala-kendala yang dihadapi oleh peternak dan 

pedagang dalam pemasaran di lokasi penelitian. 

d. Upaya-upaya yang telah dilakukan peternak dalam 

menyelesaikan masalah dan kendala dalam pemasaran 

DOD. 

 

1. Analisis margin pemasaran 

Anindita (2004) menjelaskan bahwa margin pemasaran 

merupakan perbedaan harga diantara tingkat lembaga dalam 

sistem pemasaran, didefinisikan sebagai perbedaan antara 

yang dibayar oleh konsumen dan yang diterima oleh produsen 

untuk produk pertanian. Kohls dan Uhl (1990) menjelaskan 

bahwa margin pemasaran merupakan rasio antara nilai yang 

diperoleh pelaku pemasaran tertentu dan harga yang 

dibayarkan oleh konsumen. Downey et al. (1981) menjelaskan 

bahwa margin pemasaran adalah perbedaan antara harga 
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penjualan produk pada dua tahapan yang berurutan dalam 

saluran distribusi pemasaran produk yang bersangkutan. 

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa margin pemasaran merupakan perbedaan 

atau selisih antara harga penjualan yang diterima setiap 

lembaga pemasaran pada dua tahapan yang berurutan dalam 

saluran pemasaran mulai dari produsen sampai kepada 

konsumen akhir. Secara matematis Anindita (2004) maupun 

Kohls dan Uhl (1990) menjabarkan rumus margin pemasaran 

sebagai berikut: 

 

PfMP  Pr
 

Keterangan:  

MP =  Margin pemasaran (Rp/ekor)  

Pr  =  Harga konsumen atau lembaga pemasaran ke-i 

(Rp/ekor) 

Pf  =  Harga produsen (Rp/ekor) 

 

2. Analisis farmer’s share 

Selain margin pemasaran indikator lain yang dapat 

menentukan efisiensi pemasaran suatu komoditas adalah 

farmer’s share.  Farmer’s share merupakan indikator yang 

membandingkan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir 

dan harga yang diterima produsen, sering dinyatakan dalam 

persentase (Kohls dan Uhl, 1990).  

Menganalisis efisiensi pemasaran dapat pula digunakan 

pendekatan harga ditingkat produsen dengan harga ditingkat 
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konsumen, dengan formulasi Kohls dan Uhl (1990) yang 

secara matematis dinyatakan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

SPf  = Persentase harga yang diterima petani (%) 

Pf  = Harga ditingkat petani waktu (Rp/ekor) 

Pr  = Harga ditingkat konsumen (Rp/ekor) 

 

Besar kecilnya margin pemasaran berpengaruh terhadap 

bagian (farmer’s share) yang diterima petani. Semakin besar 

margin pemasaran semakin kecil share yang diterima petani, 

dan semakin kecil margin pemasaran semakin besar share 

yang diterima petani (Puspitawati dan Wardhani, 2013). 

 

3. Analisis rasio keuntungan terhadap biaya 

Semakin merata penyebaran margin pemasaran dan 

rasio keuntungan terhadap biaya, maka secara teknis 

(operasional) sistem pemasaran tersebut semakin efisien. 

Soekartawi (2006) menggunakan analisis Return Cost Ratio 

(R/C) untuk menentukan besaran penerimaan dibandingkan 

dengan biaya. Secara matematik dapat dituliskan sebagai 

berikut: 
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Keterangan:   

R = penerimaan 

C = biaya 

Py = harga output 

Y = output 

FC = biaya tetap (fixed cost) 

VC = biaya variabel (variable cost) 

 

Secara teoritis dengan rasio R/C = 1 artinya tidak 

untung dan tidak pula rugi. Sehingga, syarat efisiensi dilihat 

dari rasio keuntungan dan biaya tercapai apabila R/C > 1 dan 

begitu pula sebaliknya. 

 

4. Analisis efisiensi pemasaran dengan pendekatan 

total biaya pemasaran per nilai produk yang 

dipasarkan 

Analisis pemasaran terhadap lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam sistem pemasaran, dianalisis menggunakan 

rumus yang secara matematis ditulis oleh Kristanto, Quilkey 

dan Makaliwe (1986) sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Eps  = Efisiensi pemasaran 

TBP  = Total biaya pemasaran 

TNPP  = Total nilai produk yang dipasarkan 

 

Ketentuan:  

Eps < 1, sistem pemasaran efisien 

Eps > 1, sistem pemasaran tidak efisien 
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3.7 Batasan Istilah 

1. DOD (Day Old Duck) adalah anak itik yang berumur 1 

hari, biasa dikenal dengan istilah meri. 

2. DOD yang menjadi fokus penelitian adalah jenis DOD 

Hibrida (jantan dan betina) yang merupakan hasil 

persilangan antara itik jantan Peking dan betina Khaki 

Campbell. 

3. Saluran pemasaran DOD merupakan rantai perjalanan 

pemasaran DOD dari lembaga-lembaga pemasaran 

hingga mencapai konsumen akhir. 

4. Peternak adalah produsen yang menjalankan usaha 

pengadaan DOD.  

5. Agen adalah lembaga pemasaran yang bekerja sama 

dengan peternak dan terlibat aktif sebagai perantara 

distribusi DOD. 

6. Pedagang besar adalah pihak perantara penjualan DOD 

dalam jumlah yang relatif besar dan menyalurkan DOD 

secara langsung kepada konsumen akhir. 

7. Pengepul tingkat desa adalah lembaga pemasaran yang 

melakukan pembelian DOD kepada peternak skala kecil 

dan menjualnya kepada konsumen akhir. 

8. Pedagang pengecer adalah pihak yang melakukan 

kegiatan menjual DOD kepada konsumen akhir. 

9. Harga jual adalah harga rata-rata DOD per ekor yang 

diterima oleh peternak. 

10. Harga beli adalah harga rata-rata DOD per ekor yang 

dibeli dari peternak atau pedagang sebelumnya. 

11. Margin pemasaran adalah perbedaan atau selisih harga 

yang diterima setiap lembaga pemasaran pada dua 

tahapan yang berurutan dalam pemasaran, dinyatakan 

dalam Rp/ekor. 
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12. Farmer’s share adalah bagian yang diterima oleh 

peternak, dinyatakan dalam persentase (%). 

13. Biaya pemasaran adalah total biaya yang dikeluarkan 

oleh lembaga pemasaran untuk melakukan pemasaran 

DOD. 

14. Keuntungan pemasaran setiap lembaga adalah selisih 

antara harga jual dengan total biaya pemasaran yang 

dikeluarkan dalam pemasaran DOD. 

 


