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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Tani Sumber Usaha di 

Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. Pemilihan lokasi dilakukan 

dengan sengaja (purposive) berdasarkan pertimbangan bahwa Kelompok Tani 

Sumber Usaha merupakan salah satu pelopor produk beras hitam dan saat ini 

masih melaksanakan budidaya beras hitam. Penelitian ini dilaksanakan mulai 

bulan Maret 2018. 

Tabel 4 Tahapan Kegiatan Penelitian 

Tahapan Kegiatan Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober 

Perencanaan 

Penelitian 

        

Inventarisasi Pustaka         

Survei Penjagagan         

Penulisan Usulan 

Penelitian 

        

Seminar Usulan 

Penelitian 

        

Pembuatan Surat 

Izin Penelitian 

        

Revisi Makalah 

Usulan Penelitian 

        

Pengumpulan Data         

Pengolahan dan 

Analisis Data 

        

Penulisan Hasil 

Penelitian 

        

Seminar Kolokium         

Sidang Skripsi         

Revisi Skripsi         

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Studi Kasus. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah Studi Kasus. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling pada setiap 

pelaku pemasaran yang terlibat dimana jumlah populasi petani beras hitam dalam 

ini secara keseluruhan berjumlah 3 orang petani, sedangkan untuk responden 

pedagang beras hitam dalam penelitian ini berjumlah 30 orang pedagang, 

penentuan responden tersebut disebabkan karena penulis hanya memilih yang 

mengikuti arus pemasaran. 
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3.3. Jenis Dan Teknik Pengambilan Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan 

data sekunder. Teknik pengumpulan data primer terhadap responden dilakukan 

dengan pencatatan, wawancara yang mendalam dan observasi langsung ke lokasi 

penelitian. Fokus analisa data dibatasi pada margin tataniaga, biaya pemasaran, 

keuntungan dan saluran tataniaga. Untuk memperkuat dan melengkapi data primer 

maka diperlukan juga data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, media 

masa, lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah dan instansi instansi 

yang terkait dalam penelitian ini. 

3.4. Operasionalisasi Variabel 

1) Petani beras hitam adalah individu ataupun kelompok orang yang melakukan 

budidaya beras hitam.  

2) Pemasaran adalah proses aliran barang dari produsen ke konsumen akhir yang 

disertai penambahan guna tempat melalui proses pengangkutan dan guna 

waktu melalui proses penyimpanan 

3) Pedagang pengumpul adalah mereka yang memiliki modal kerja-aktif 

membeli dan mengumpulkan beras hitam dari petani beras hitam.  

4) Pedagang besar adalah mereka yang aktif membeli dan mengumpulkan beras 

hitam dari petani beras hitam dan pedagang pengumpul dalam jumlah besar. 

5) Biaya pemasaran adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh lembaga lainnya 

dalam memasarkan beras hitam. 

6) Margin pemasaran adalah selisih antara harga jual dengan harga beli beras 

hitam yang dilakukan oleh suatu lembaga pemasaran.  

7) Farmer’s Share adalah persentase bagian harga yang diterima petani dari 

bagian harga di tingkat konsumen akhir, dinyatakan dalam persen (%). 

8) Keuntungan pemasaran adalah selisih dari semua penerimaan produsen dari 

hasil penjualan barang atau outputnya yang diterima dengan biaya yang 

dikeluarkan pada setiap lembaga pemasaran.  

9) Saluran pemasaran adalah lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses 

pemasaran beras hitam dari petani sampai ke konsumen akhir. 
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10) Lembaga pemasaran adalah individu atau badan yang melaksanakan kegiatan 

pemasaran beras hitam. 

3.5.Kerangka Analisis 

Dalam saluran pemasaran dan lembaga pemasaran beras hitam yang ada 

di Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya penulis menggunakan analisis 

deskriptif. Sedangkan guna mengetahui biaya pemasaran dan marjin pemasaran 

di tingkat lembaga dalam saluran pemasaran dalam analisis biaya dan marjin 

pemasaran (cost analysis) yaitu dengan menghitung besarnya biaya, keuntungan, 

dan marjin pemasaran pada tiap lembaga perantara pada berbagai saluran 

pemasaran. 

a. Biaya Pemasaran 

Menurut Sudiyono (2004) Biaya pemasaran adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk memasarkan  suatu komoditi dari produsen ke 

konsumen. Biaya pemasaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Bp   = Bp1 + Bp2 + Bp3 ……..+ Bpn  

Keterangan : 

Bp  : Biaya pemasaran beras (Rp/Kg) 

Bp1,2,3…n  : Biaya pemasaran tiap lembaga pemasaran beras hitam  

    (Rp/Kg).  

1,2,3….n : Jumlah lembaga pemasaran beras 

b. Keuntungan Pemasaran 

Menurut Sudiyono (2004) Keuntungan pemasaran adalah penjumlahan 

dari keuntungan yang diterima oleh setiap lembaga pemasaran. 

Keuntungan pemasaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Kp = Kp1 + Kp2 + Kp3 +……..+ Kpn 

Keterangan : 

Kp  : Keuntungan pemasaran beras (Rp/Kg). 

Kp1 +.....+ Kpn : Keuntungan tiap-tiap lembaga pemasaran  

   beras (Rp/Kg) 



18 

 

c. Marjin Pemasaran 

Menurut Sudiyono (2004) Marjin pemasaran adalah selisih harga 

tingkat produsen dan tingkat konsumen akhir. Marjin pemasaran 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

M  = Pr – Pf  

Keterangan : 

Mp : Marjin Pemasaran beras(Rp/Kg) 

Pr : Harga beras di tingkat konsumen (Rp/Kg)  

Pf : Harga beras di tingkat produsen (Rp/Kg) 

Menurut Sudiyono (2004) Marjin yang diperoleh pedagang perantara 

dari sejumlah biaya pemasaran yang dikeluarkan dan keuntungan yang 

diterima oleh pedagang perantara dirumuskan sebagai berikut: 

Mp = Bp + Kp  

Keterangan : 

Mp : Marjin Pemasaran beras hitam (Rp/Kg)  

Bp : Biaya pemasaran beras hitam (Rp/Kg) 

Kp : Keuntungan pemasaran beras hitam (Rp/Kg) 

d. Farmer’s Share 

Pendekatan  yang digunakan untuk menghitung Farmer Share yang 

dibahas mengenai saluran pemasaran utama dan harga yang terjadi pada 

setiap saluran.  Dengan rumus sebagai berikut : 

Fs = 
  

   
        (Kohls dan Uhl, 2002) 

Keterangan : Pf = Harga di tingkat produsen/ petani  

     Pr = Harga di tingkat konsumen. 


