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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

A. Deskripsi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk 

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, 

sehingga penelitian ini pun menyajikan data, menganalisis, dan 

menginterpretasi (Narbuko dan Achmadi, 2008:44). Penelitian ini 

mendeskripsikan masalah rantai tataniaga udang yang terjadi, price spread, 

share margin, dan tingkat efisiensi tataniaga udang di Situbondo. 

Jenis data dibagi dua, yaitu (Kuncoro, 2009:124): 

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dalam suatu

skala numerik (angka). Data kuantitatif yang dikumpulkan

meliputi: data tonase udang, harga, dan biaya tataniaga.

2. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala

numerik. Data kualitatif yang dikumpulkan meliputi data-data

tentang tataniaga udang.

Sumber data umumnya berasal dari (Hanke dan Reitsch dalam Kuncoro, 

2009:127): 

1. Data Internal, yang berasal dari PT. Gelung Kencana

2. Data eksternal, yang didapat dari: (1) instansi-instansi terkait

seperti pemerintah kabupaten Situbondo, dinas perikanan, dinas
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pengairan, lalu (2) penelitian terdahulu, serta (3) literatur yang 

dibutuhkan 

3. Data primer, dikumpulkan langsung dari lembaga tataniaga terkait 

dengan cara wawancara  

4. Data sekunder, dikumpulkan dari instansi-instansi terkait, 

penelitian terdahulu, ataupun literatur lain yang dibutuhkan 

  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2008:117). 

Populasi dari penelitian ini adalah semua lembaga tataniaga 

produk udang yang beroperasi di Situbondo, yakni:  

1. 31 petambak, yaitu: 
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Tabel 3.1 

Daftar Petambak di Situbondo 

      POTENTIAL 
EFFECTIVE 

NO. NAME OF FARM LOCATION 
Ha 

POND 

      Culr Rsvr Ha Pond 

1 S A B U Krg. Tekok 13.20 37 3 
   
5.25  

       
15  

2 Sidomulyo Joyo Krg. Tekok 2.80 8          -            -    

3 Windu Mas K Krg. Tekok 8.40 20 4        -            -    

4 P M S U Sukorejo 12.80 33 3        -            -    

5 Lautan Emas Sukorejo 2.60 7   
   
2.80  

         
8  

6 Candra Nilam S Jangkar 2.80 9 2 
   
1.05  

         
3  

7 Agel Kencana Agel 7.80 23 3 
   
2.10  

         
6  

8 Cahyana Ernawa Agel 13.00 22 4 
   
1.40  

         
4  

9 Agel Makmur 1 Agel 18.00 40 5        -            -    

10 Agel Makmur 2 Agel 6.70 16 3 
   
2.45  

         
7  

11 Pendawa Sena J Lamongan 7.40 20   
   
2.80  

         
8  

12 DIDIK Lamongan 2.70 9   
   
2.10  

         
6  

13 AGP Arjasa 12.50 30 6        -            -    

14 S A N/Hartono Arjasa 7.70 17 5        -            -    

15 Sumber Roncek 1 Arjasa 4.00 9 3 
   
1.75  

         
5  

16 H. Zubaidi Sletreng 2.00 6          -            -    

17 Tambak Segaran Sletreng 4.00 14          -            -    

18 Sumber Roncek 2 Sletreng 2.00 6   
   
2.10  

         
6  

19 Sletreng Sletreng 2.00 5   
   
1.75  

         
5  

20 AGUS Sletreng 0.60 3   
   
1.05 

         
3  

21 Ko An Sletreng 0.70 3          -            -    

22 Duta Motor Sletreng 1.30 4          -            -    

23 Indo Surya Sletreng 1.50 5          -            -    

24 Pesona Windu Sletreng 1.40 5 2 
   
0.70  

         
2  

25 Budidaya Landangan 2.50 8          -            -    

26 Mira Tirta Pura Landangan 4.80 10 1 
   
2.45  

         
7  

27 Windu Land U. Landangan 4.20 15 2        -            -    

28 S A M Landangan 16.30 38 7 
 
15.40  

       
44  

29 Gelung Kencana Gelung 19.00 28 4 
   
10.35  

23 

30 Empang Kuningan Duwet 6.50 13 
 

     
5.0  

10 

31 Duwet Permai Duwet 4.80 13 2  3.8  12 

  TOTAL 196.00 476 59 53.99 151 

Sumber: CP Farmer List (September 2011) 
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2. Delapan supplier (pengepul), yaitu: 

Tabel 3.2 

Daftar Supplier yang beroperasi di Situbondo 

Nama Supplier  Kota 

A Hai Surabaya 

H. Ashari Bangil 

H. Sutris Bangil 

Handoko Banyuwangi 

Khadafi Banyuwangi 

Johan Banyuwangi 

Hendra (1368) Banyuwangi 

A Kong Banyuwangi 

Sumber: CP (2011) 

 

3. Enam cold storage 

Cold Storage yang beroperasi di Jawa Timur adalah 

sebagai berikut (CP, 2011): 

a) BMI 

b) Winaros 

c) 1368 

d) KML 

e) Seamaster 

f) ICS 

Pembibit tidak dimasukkan ke dalam klasifikasi lembaga 

tataniaga karena pembibit tidak menjual produk udang, melainkan 

benih udang, di mana selain produknya, harganya pun berbeda jauh. 

Untuk supplier (pengepul) dan cold storage semuanya tidak bertempat 

di Situbondo, namun semuanya memiliki jangkauan daerah operasi 

sampai dengan Situbondo. 
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2. Sampel 

Metode sampel yang digunakan adalah metode purposive 

dengan mempertimbangkan hubungan personal yang dimiliki dengan 

para responden dan kelengkapan data.  

Jumlah sampel untuk setiap kelompok dihitung dengan rumus 

Slovin. Rumus Slovin yang dimaksud adalah (Umar dalam Rahayu, 

2011: 6):  

n = N/(1 + Ne^2) 

n  = Number of samples (jumlah sampel) 

N  = Total population (jumlah seluruh anggota populasi) 

e  = Error tolerance (toleransi terjadinya galat; taraf 

signifikansi) –> (^2 = pangkat dua) 

Jumlah sampel masing-masing kelompok sampel sebagai 

berikut: 

1. Petambak 
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2. Supplier 

  
 

     
 

  
 

        
 

         

3. Cold Storage 

Jumlah sampel cold storage tidak ditentukan karena 

merupakan akhir perjalanan dari rantai tataniaga udang. 

Cold storage-cold storage yang terlibat akan terlihat 

dari arah penjualan supplier ataupun petambak. 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, penelitian mengambil jumlahsampel 

petambak sebanyak 24 orang dan supplier sebanyak delapan orang. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ada tiga, yaitu: observasi, wawancara, dan 

survey. Pada penelitian ini data akan dikumpulkan dengan cara wawancara, 

lebih spesifiknya lagi dengan wawancara informan kunci. 

Menurut Kuncoro (2009:139), wawancara personal diartikan sebagai 

wawancara antar orang, yaitu antara peneliti (pewawancara) dan responden 

(yang diwawancarai), yang diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan 

memperoleh informasi yang relevan. Pewawancara biasanya telah menyiapkan 
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rencana wawancara, sering tertulis, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

difokuskan untuk menjawab masalah penelitian. 

Untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada, digunakan  

metode snowball sampling. Metode ini adalah metode yang menentukan 

sampel awal kemudian menentukan sampel berikutnya berdasarkan informasi 

yang diperoleh. (Suharyanto. , Parwati, I. A. P., & Rinaldi, J., 2006:4) 

Untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada, tentu ada 

beberapa hal yang butuh diidentifikasi. Hal-hal yang butuh diidentifikasi 

berbeda-beda untuk setiap lembaga tatanniaga, bahkan untuk satu lembaga 

tataniaga pun, hal-hal ataupun pertanyaan yang ditanyakan dapat berbeda. Hal 

ini dikarenakan  dalam satu tipe lembaga tataniaga meskipun merupakan 

lembaga tataniaga yang sama, dapat beroperasi dengan cara yang berbeda 

untuk setiap orangnya. Berikut hal-hal yang diidentifikasi dalam wawancara: 

 

Tabel 3.3 

Interview sheet lembaga tataniaga cold storage 

Cold Storage 

Nama: 

Dari mana mengambil udang: 

Harga penawaran pengambilan udang: 

Ukuran: 

Biaya Tenaga kerja: 

Biaya transportasi: (truk, bensin, sopir, uang makan 
sopir)  
Uang makan pekerja 

Biaya es 
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Tabel 3.4 

Interview sheet lembaga tataniaga supplier 

Supplier 

Nama: 

Ke cold storage mana menjual udang 

Dari tambak mana mengambil udang 

Ukuran  

Biaya tenaga kerja 

Biaya truk 

Biaya es 

Biaya karyawan 

Biaya uang saku untuk panen 

Biaya transport untuk tim panen 

Uang makan karyawan 

Gaji supir 

Solar 

uang saku kepala panen 

Berapa lama merendam udang: 

Berapa tingkat kenaikan berat 
udang? 
Berapa biaya ke pabrik 

Harga truk 

 

Tabel 3.5 

Interview sheet lembaga tataniaga tambak 

Tambak 

Nama: 

Jual size 

Jual ke mana 

tingkat harga saat menjual 

Kapan menjual 

 

Di atas adalah hal-hal yang diidentifikasi dalam wawancara. Pada 

prakteknya, tiap orang dapat membutuhkan hal-hal yang berbeda untuk 

ditanyakan dan tidak semua pertanyaan berhasil ditanyakan ataupun 

didapatkan jawabannya dari responden.  
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D. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009:60), variabel penelitian pada adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tesebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu: 

1. Lembaga - lembaga Tataniaga 

Penelitian akan mengidentifikasi lembaga-lembaga yang terkait 

dengan tataniaga udang di Situbondo dan alur penjualan produk udang 

yang terjadi di antara lembaga-lembaga ini. Berikut lembaga-lembaga 

yang terkait berdasarkan indikator-indikator yang diukurnya: 

1. Petambak  

Petambak adalah pembudidaya udang yang 

membesarkan benih udang dari kecil hingga siap dijual. 

Pada petambak, sebagai pembudidaya udang, akan 

dilihat ke mana dia menjual, size udang, pada harga 

berapa, dan apa serta berapa biaya-biaya tataniaga yang 

dikeluarkan. 

2. Supplier (Pengepul) 

Supplier adalah pengepul udang yang mengumpulkan 

udang-udang dari berbagai tambak dan menjual ke cold 

storage. Pada umumnya dia memiliki kontrak dengan 

cold storage-cold storage mengenai udang size berapa 

yang harus dipasok atau dia juga dapat mengamati cold 
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storage-cold storage mana yang membutuhkan size-size 

berapa, dan memasok ke cold storage-cold storage 

yang sesuai. 

Pada supplier, akan dilihat dari mana dia membeli 

udang, pada harga berapa, dengan size berapa, dijual ke 

mana, pada size berapa, dengan harga berapa, dan 

biaya-biaya tataniaga yang dikeluarkannya 

3. Cold storage 

Cold storage merupakan fasilitas pengolahan dan 

penyimpanan udang hingga udang siap untuk diekspor. 

Di sini udang diolah sesuai permintaan ekspor dan 

dibekukan dengan suhu yang sangat rendah sehingga 

udang tidak mengalami penurunan mutu dan tetap 

segar. 

Cold storage sebagai akhir perjalanan pada tiap-tiap 

saluran tataniaga, akan menghasilkan data-data sebagai 

berikut: harga pembelian, size pembelian, dan biaya-

biaya tataniaga untuk setiap transaksi. 

 

2. Harga  

Harga jual antar lembaga tataniaga merupakan salah satu komponen 

kunci untuk menentukan perbedaan harga antar lembaga tataniaga dan 

bagian yang diperoleh masing-masing lembaga, serta untuk 
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menghitung efisiensi. Harga yang dimaksud adalah harga penjualan 

yang terjadi pada setiap transaksi antar lembaga tataniaga. Harga yang 

ada merupakan standar yang diberikan oleh kelompok lembaga-

lembaga tataniaga penjual, yakni cold storage dan supplier (pengepul). 

  

3. Biaya Tataniaga 

Biaya yang dimaksud adalah biaya-biaya yang keluar sepanjang 

perjalanan produk udang dalam saluran tataniaga dari awal hingga 

akhir. Secara umum pada industri udang ada biaya-biaya sebagai 

berikut: 

1. Truk (Transportasi) 

2. Es 

3. Pekerja (Handling, sortasi, bongkar muat) 

 

E. Analisis Data 

Rumusan masalah pertama dijawab dengan membangun model supply 

chain management. Model ini dibangun dengan melihat pola dari sumber-

sumber tiap-tiap lembaga tataniaga dan disusun sesuai kerangka supply chain 

management di industri perikanan. Kerangka supply chain management 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 

Kerangka supply chain management industri perikanan 

Sumber: Jayantha dan De Silva (2010: 159-160) 

 

 

Rumusan masalah kedua dan ketiga, di lain pihak, dijawab dengan cara 

yang berbeda. Rumusan masalah kedua dan ketiga dijawab dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

Biaya tataniaga dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya 

yang dikeluarkan selama melakukan fungsi-fungsi pemasaran. 

Price spread, Share margin, dan Efisiensi tataniaga pada setiap 

komponen tataniaga dihitung dengan rumus (Bisuk, 2009:20): 

 

Price spread dihitung dengan cara sebagai berikut: 

Margin tataniaga: 

Mji = Psi-Pbi 

Mji = bti - µi 

µi = mji-bti 

 

Material Supply 
Marketing  

•Manajemen 
suplai material 

•Manajemen 
pakan 

Product 

•Manajemen 
perusahaan 
budidaya 

•Manajemen 
akuakultur yang 
baik 

•Sistem 
monitoring dan 
evaluasi 

Logistic 

•Manajemen 
pasar ikan 

•Keagenan 

Processing 

•Pengolahan 

•Penambahan 
nilai 
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Sehingga margin tataniaga total adalah: 

   ∑   

 

   

 

 

Dimana: 

Mji = Margin pada lembaga tataniaga ke-i 

Psi   = Biaya penjualan pada lembaga tataniaga ke-i 

Pbi = Harga pembelian lembaga tataniaga ke-i 

bti = Biaya tataniaga lembaga tataniaga ke-i 

µi = Keuntungan lembaga tataniaga 

Mj = Margin tataniaga total 

Price spread dapat diperoleh dengan mengelompokkan biaya-biaya 

tataniaga menurut komponen biaya yang sama. 

 

Share margin dihitung dengan rumus (Gultom dalam Bisuk, 2009: 21): 

               

Dimana: 

Sm : Share margin dihitung dalam persen (%) 

Pf : Biaya-biaya pada lembaga tataniaga (Rp) 

Pr : Harga Beli Konsumen (Rp) 
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Efisiensi tataniaga dihitung dengan rumus: 

   
               

                            
        

 

Jika;  

Ep≤ 50% maka saluran pemasaran dikatakan efisien 

Ep> 50% maka saluran pemasaran dikatakan tidak efisien 

Pemasaran akan semakin efisien apabila nilai efisiensi 

pemasaran (Ep) semakin kecil (Soekartawi dalam Bisuk, 2009:21). 

Nilai produk yang dipasarkan ini adalah nilai produk di Cold Storage. 

Harga dalam rupiah yang dibayarkan oleh cold storage. 

 


