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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan 

menggunakan data empiris. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah memahami 

fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman 

mendalam makna atau meaning (Masyhuri dan Zainuddin, 2011:20). Selain itu, 

menurut Sumadi (2011:75) penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi atau daerah tertentu. Menurut Mukhtar (2013:10) metode penelitian 

kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan 

pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. 

Meskipun peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti 

tidak hanya menggunakan data kualitatif namun juga menggunakan data 

kuantitatif. Data kualitatif  digunakan untuk melihat bagaimana saluran pemasaran 

yang tepat untuk diterapkan perusahaan Sumber Tujuh Berkat. Sedangkan data 

kuantitatif digunakan untuk melihat seberapa besar marjin efisiensi saluran 

pemasaran yang akan didapatkan perusahaan Sumber Tujuh Berkat. 
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3.2 Subyek dan Obyek 

Informan pada penelitian ini adalah konsumen, pedagang perantara, dan 

Kompetitor Sumber Tujuh Berkat. Kriteria informan tersebut antara lain: 

1. Konsumen Sumber Tujuh Berkat 

- Membeli produk Sumber Tujuh Berkat lebih dari 3 kali per bulan 

- Berlokasi di Surabaya, Jawa Timur 

2. Pedagang perantara 

- Mitra kerja pemasaran Sumber Tujuh Berkat 

- Sudah menjadi mitra kerja Sumber Tujuh Berkat minimal satu tahun 

3. Kompetitor Sumber Tujuh Berkat 

- Perusahaan/toko yang menjual fillet ikan 

- Berdiri minimal 1 tahun 

- Peneliti sudah pernah berbelanja minimal 1 kali 

 Pada penelitian ini peneliti menentukan informan yang telah memenuhi 

kriteria di atas. Berikut daftar profil informan tercantum dalam tabel 3.1.  
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Tabel 3.1 Daftar Profil Informan 
No Nama Informan Pekerjaan Status Tanggal 

Wawancara 
Alamat 

1. Rudy Iswanto Karyawan Konsumen Senin, 27 
Oktober 2014 

Graha Family 
N-18 Surabaya 

2. Cynthia Melita Mahasiswa Konsumen Selasa, 28 
Oktober 2014 

Villa Taman 
Telaga TJ5/9 
Citraland, 
Surabaya 

3. Megawati 
Yenny 

Perantara Perantara Selasa, 28 
Okotber 2014 

Pulau 
Sayang no. 
2 Malang 

4. Catherina Rani Perantara Perantara Minggu, 2 
Oktober 2014 

Pakuwon 
Indah Vila 
Regensi 
AT-1 no 34 
Surabaya 

5. Valentina 
Tjendrawati 
Widodo 

Pengusaha Kompetitor Rabu, 29 
Oktober 2014 

Kios 11 

Pasar Modern 
Puncak Permai 
Surabaya 

6. Andhika Widjojo Pengusaha Kompetitor Rabu, 29 
Oktober 2014 

Depo Ikan 

Villa Sentra 
Raya D1 no 8 
Citraland, 
Surabaya 

Sumber: Olahan peneliti 2014 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu (Sugiyono, 2013:231). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

menemukan jawaban dari daftar pertanyaan yang telah disusun penulis sebagai 
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hasil dari wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dalam periode 

26 Oktober 2014 – 2 November 2014. 

3.2.2 Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dengan 

melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri 

atau oleh orang lain tentang subyek (Herdiansyah, 2010:143). Dokumentasi ini 

digunakan peneliti sebagai pelengkap data dalam proses penelitian ini. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan arus kas 

perusahaan terhadap penjualan filet ikan serta transkrip hasil wawancara dari 

beberapa informan.  

3.2.3 Penelitian Kepustakaan 

Pada tahap ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang dijadikan 

sebagai dasar teori dan acuan untuk mengolah data dengan cara membaca, 

mempelajari, menelaah dan mengkaji beberapa literatur berupa buku, jurnal 

maupun penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3.3 Validitas dan Reliabilitas 

 Penelitian yang baik harus diperiksa keabsahan data yang akan digunakan. 

Validitas dan realibilitas merupakan kekuatan dalam penelitian kualitatif 

(Sugiyono, 2013:267). Menurut Sugiyono (2010:3), validitas adalah menunjukkan 

derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data 
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yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas adalah derajat 

konsistensi/keajegan data dalam interval waktu tertentu (Sugiyono, 2010:3).  

Untuk menguji ketepatan data, penulis menggunakan teknik triangulasi.  

Jenis teknik triangulasi pada penelitian ini adalah triangulasi sumber, karena 

menurut peneliti dengan menggunakan teknik ini sudah dapat memberikan 

keabsahan data atau informasi yang didapat dari perbandingan antar informan 

dalam penelitian ini yaitu  konsumen, perantara, dan kompetitor. 

Menurut Sugiyono (2014:444) suatu penelitian yang reliabel adalah 

apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. 

Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan uji dependability yaitu dengan cara 

melakukan audit secara keseluruhan aktivitas penelitian. Auditor dalam penelitian 

ini adalah pembimbing fasilitator Entrepreneurial Project 4 hingga 7. 

3.4 Tahapan Penelitian 

 Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pemilihan informan yang tepat. 

2. Menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara 

kepada informan. 

3. Melakukan wawancara kepada informan. 

4. Melakukan teknik triangulasi sumber pada hasil wawancara. 
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5. Melakukan reduksi data dari hasil triangulasi sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

6. Data diolah dan dihubungkan dengan saluran pemasaran yang digunakan 

perusahaan sehingga menghasilkan saluran pemasaran yang tepat untuk 

diterapkan pada perusahaan Sumber Tujuh Berkat. 

7. Menghitung analisis keuntungan dari masing-masing lembaga perantara 

pemasaran. 

8. Menghitung analisis marjin di setiap lembaga perantara pemasaran. 

9. Menganalisa persentase bagian yang diterima perusahaan Sumber Tujuh 

Berkat. 

10. Merumuskan kesimpulan dari hasil evaluasi. 

3.5 Metode Analisis Data 

Penelitian ini memiliki enam tahapan metode analisis data yang harus 

dilakukan, yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data diambil pada saat sebelum penelitian, saat 

melakukan penelitian, dan bahkan terkadang sesudah melakukan 

penelitian. Penulis mengumpulkan seluruh data dari hasil wawancara, 

dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. 

2. Mengintegrasikan Data 
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Pada tahapan ini, data-data yang telah terkumpulkan akan 

diintegrasikan satu sama lain yaitu antara hasil wawancara, hasil 

dokumentasi, dan teori-teori yang sesuai dengan tema yang diperlukan 

peneliti. 

3. Display Data 

Display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam 

dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke 

dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah 

dikelompokan dan dikategorikan yaitu saluran pemasaran. 

4. Analisis Display Data  

Penulis akan membagi dan menganalisis hasil display data saluran 

pemasaran dengan dua teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini, 

yaitu teori mengenai tingkat saluram pemasaran dan strategi jumlah 

perantara setiap saluran pemasarannya. 

5. Analisis Data Kuantitatif 

Untuk menguji efisiensi saluran pemasaran dan besarnya marjin 

pemasaran diantara saluran pemasaran yang ada digunakan rumus 

sebagai berikut: 

a. Marjin di setiap lembaga perantara pemasaran dihitung dengan 

formula:  Mmi = Hp – Hb 
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Keterangan: 

Mmi = marjin pemasaran pada setiap tingkat lembaga perantara 

pemasaran 

Hp = harga jual pada setiap tingkat lembaga perantara pemasaran 

Hb = harga beli pada setiap tingkat lembaga perantara pemasaran 

b. Untuk menentukan saluran pemasaran yang paling efisien, dapat 

diketahui dengan membandingkan bagian yang diterima oleh 

perusahaan STB.  

Dihitung dengan formula:  F  =  ( )  x  100% 

Keterangan: 

F = bagian yang diterima perusahaan STB (%) 

Pf  = harga ditingkat perusahaan STB/produsen (Rp/kg) 

Pr = harga ditingkat konsumen akhir/perantara/pengecer (Rp/kg). 

6. Simpulan 

Simpulan dalam rangkaian analisis data berisi tentang uraian dari 

seluruh subkategorisasi tema yang tercantum pada tabel kategorisasi 

dan pengodean yang sudah terselesaikan. Penulis akan merangkum 

hasil dari evaluasi menjadi suatu simpulan. 

 


