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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Kegiatan

Penelitian dilaksanakan pada 3 September - 2 Oktober
2014 di CV. Kembang joyo Kecamatan Karangploso
Kabupaten Malang. Lokasi Penelitian dipilih berdasarkan
purposive sampling karena CV. Kembang Joyo merupakan
salah satu CV terbesar di kabupaten Malang sebagai produksi
produk lebah berupa madu terbanyak.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada pelaksanaan
penelitian adalah studi kasus (case study) yaitu merupakan
penelitian yang mendalami mengenai suatu kasus guna
mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan
sekarang (Ginting, 1993). Pengumpulan data dilakukan
dengan observasi dan interview dengan dua responden yakni
peternak rakyat lebah madu yang diambil secara purposive
serta pedagang yang berperan dalam pemasaran madu.

Data diambil berupa data primer dan sekunder. Data
primer diperoleh dari responden dengan interview dengan
berpedoman pada  kuisioner yang telah disiapkan. Data
sekunder diperoleh melalui pencatatan laporan, pengumpulan
berbagai informasi atau data perusahaan yang bersangkutan
dengan manajemen pemasaran produk lebah madu dengan
menggunakan metode wawancara dengan pihak perusahaan.

Metode pengambilan sampel dengan cara convenience
yaitu mengambil sampel penelitian dengan jumlah peternak
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yang sudah pernah ditemui yaitu 1 orang peternak lebah madu
CV. Kembang Joyo itu sendiri, sedangkan pedagang besar 3
orang, pedagang menengah 5 orang dan pengecer 10 orang.

3.3 Variabel Pengamatan
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah efisiensi

usaha pemasaran dengan menggunakan pendekatan SCP juga
terdapat saluran pemasaran, margin pemasaran, share
keuntungan dan efisiensi pemasaran yang diterima peternak.
Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah
peternak lebah madu.

3.4 Analisis Data
Identifikasi masalah margin pemasaran, share harga

yang diterima produsen, share biaya pemasaran dari lembaga
pemasaran, share keuntungan lembaga pemasaran dan rasio
keuntungan dan biaya lembaga pemasaran dianalisis dengan
metode analisis 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. Kendala – kendala yang dihadapi oleh peternak dan

pedagang dalam pemasaran di daerah penelitian.
d. Upaya – upaya yang telah dilakukan petani dalam

menyelesaikan masalah dan kendala dalam pemasaran
Madu.
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Menurut Soekartawi (2002) rumus margin pemasaran
adalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Analisis Margin Pemasaran
Mp = Pr – Pf
Atau

MP = Bpi + ∑ Kpi
Bpi = ∑ Bij
Kpi= − ∑ Bij
Keterangan:
Mp = Margin pemasaran madu (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)
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 Lebah
Share harga yang diterima peternak merupakan
proporsi dari harga yang diterima peternak terhadap
biaya yang dibayar konsumen akhir:
SPf = Pf/Pr x 100%
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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3. Analisis share biaya pemasaran dan share keuntungan
lembaga pemasaran.

Share biaya dan share keuntungan pemasaran dapat
dihitung dengan rumus:

Ski = (Ki) / (Pr – Pf) x 100%
Sbi = (Bi) / (Pr – pf ) x 100%
Keterangan :
Ski = Share keuntungan lembaga pemasaran ke-i,
Sbi = Share biaya pemasaran ke-i.

Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Apabila perbandingan share keuntungan dari tiap

lembaga yang terlibat dalam pemasaran tidak  merata,
maka  sistem pemasaran dikatakan tidak efisien;

b. Apabila perbandingan share keuntungan dengan biaya
pemasaran tiap lembaga pemasaran yang terlibat
dalam pemasaran merata dan cukup logis, maka
sistem pemasaran dikatakan efisien.

4. Kriteria Pemasaran sudah dikatakan Efisien
Menurut Downey dan Steven (1992) efisiensi

pemasaran merupakan tolak ukur atas produktivitas
proses pemasaran dengan membandingkan
sumberdaya yang digunakan terhadap keluaran yang
dihasilkan selama berlangsungnya proses pemasaran.
Efisiensi pemasaran untuk komodias pertanian dalam
suatu sistem pemasaran dianggap efisien apabila :

a) 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
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ikut serta di dalam kegiatan produksi dan
pemasaran.

5. Efisiensi pemasaran
Efisiensi adalah nisbah antara biaya pemasaran dengan

nilai produk yang di jual, dinyatakan dengan persen
menurut soekartawi (2002).

Ep =Bp/HE x 100 %
Dimana :
Ep = Efisiensi Pemasaran
Bp = Biaya Pemasaran
HE = Harga Eceran
Kriteria :
Ep < 5 % Efisien
Ep > 5 % tidak Efisien

3.5 Analisis Kinerja Jalur Pemasaran dengan Pendekatan
Structure-Conduct-Performance (S-C-P)
Analisis SCP dilakukan secara deskriptif berdasarkan

kualifikasi dalam tabel 3.1 berikut :
Table 3.1 Pendekatan Analisa Secara S-C-P
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3.6 Batasan Istilah
1. Apis mellifera adalah spesies lebah yang

dibudidayakan hampir di semua negara termasuk
Indonesia untuk diambil madunya.

2. Pemasaran adalah penyaluran madu dari produsen
yang disalurkan kepada lembaga pemasaran hingga
konsumen akhir.

3. Lembaga pemasaran adalah badan pemasaran yang
ikut serta dalam melakukan kegiatan pemasaran madu.

4. Saluran pemasaran adalah rantai pemasaran madu
mulai dari produsen, lembaga pemasaran dan
konsumen akhir.

5. Margin pemasaran adalah selisih harga madu antara di
peternak madu dengan konsumen akhir.

6. Share biaya adalah prosentase perbandingan biaya
pemasaran madu yang dibandingkan dengan margin
pemasaran.

7. Share keuntungan adalah prosentase perbandingan
keuntungan dalam pemasaran madu yang
dibandingkan dengan margin pemasaran.

8. Struktur pasar adalah Organisasi dalam pemasaran
madu yang dapat mempengaruhi harga pasar, meliputi
jumlah dan ukuran badan usaha yang terlibat serta
hubungan antara lembaga-lembaga pemasaran.

9. Perilaku pasar adalah perilaku lembaga pemasaran
madu yang terkait dengan harga jual dan harga beli
yang ada di pasar.

10. Penampilan pasar adalah penilaian terhadap proses
pemasaran yang akan menimbulkan dampak yang baik
terhadap kesesuaian harga di pasar.


