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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Metode Penentuan Lokasi 

Metode penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (sengaja). 

Daerah yang dijadikan tempat penelitian adalah Desa Sambogunung Kecamatan 

Dukun Kabupaten  Gresik  Jawa Timur. Pemilihan daerah tersebut dikarenakan 

menjadi salah satu daerah yang kebanyakan penduduknya terdapat banyak 

industri pembuat alat alat pertanian atau pande besi. 

 

1.2 Metode Pengambilan Data 

Seluruh pengusaha industri pembuatan alat alat pertanian atau pande besi 

di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik di jadikan sebagai 

responden penelitian. 

 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder. 

1. Data Primer diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan dan wawancara 

yang menggunakan daftar pertanyaan atau kuisioner yang telah disiapkan 

sebelumnya oleh pihak peneliti. 

2. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, dari berbagai media online selain 

dari berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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1.4 Metode Analisa Data 

Analisis data adalah proses pengelompokan hasil dari observasi dengan 

menggunakan kuisioner yang dilakukan dengan teknik wawancara terhadap 

responden yang merupakan pengusaha pembuatan alat alat petanian atau pande 

besi di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Data yang 

sudah terkumpul, kemudian data yang telah diperoleh maka akan ditabulasikan 

dan selanjutnya dianalisis. 

 

3.4.1.  Analisis SWOT 

Penelitian ini menggunakan analisis SWOT yang di gunakan untuk 

merumuskan strategi strategi apa yang tepat untuk memaksimalkan dalam peluang 

dan kekuatan, dan secara bersama sama dapat meminimalkan kelemahan dan 

menghindari ancaman. 

Analsisis SWOT dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 4 

komponen (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) yang terdapat di industri 

pembuatan alat alat pertanian atau pande besi. Komponen kekuatan dan 

kelemahan merupakan analisis yang bersifat internal, sedangkan peluang dan 

ancaman ekternal. Analisis ini didasarkan pada peningkatkan potensi yang ada 

dan meraih peluang yang setinggi tingginya serta mengurangi kelemahan dan 

ancaman yang ada, juga untuk mengetahui arahan pengembangan industri 

pembuatan alat alat pertanian atau pande besi di Desa Sambogunung Kecamatan 

Dukun Kabupaten Gresik. 

A. Identifikasi potensi yang di miliki daerah penelitian. 
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1. Strenght adalah kekuatan yang di miliki oleh daerah penelitian dilihat dari 

aspek atau komponen yang dapat mendukung untuk di kembangkan.  

2. Weaknesses adalah segala faktor yang tidak menguntungkan dalam upaya 

pengembangan usaha industri pembuatan alat alat pertanian atau pande besi 

sehingga dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah 

pengembangan.  

3. Opportunities adalah keadaan atau kondisi yang dapat mendatangkat 

keuntungan apabilah dapat di manfaatkan secara optimal.  

4. Treaths adalah hal hal yang berpengaruh terhadap ketidak berhasilan upaya 

pengembangan dan hambatan yang harus di atasi. 

B. Upaya pengembangan 

 Penentuan upaya pengembangan industri pembuatan alat alat pertanian atau 

pande besi ini dilakuakn dengan membandingkan atau mengawinkan elemen 

internal dengan eksternal yang di miliki (Lutfi Muta’ali, 2003: 12.7-12.8), 

sehingga di dapatkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Strategi SO ( Strenghts/Opportunities) merupakan strategi yang paling murah 

karena dengan bekal yang palig sedikit dapat di dorong kekuatan yang sudah ada 

untuk maju ( mengandalkan keunggulan komperatif). Pertimbangan yang di pakai 

adalah pendekatan utilitarian yang berupaya memaksimalkan utility institusi dari 

kekuatan dan kesempatan yang telah ada untuk pertumbuhan. 

2. Strategi ST ( Strenghts/Threats) pertimbangan yang di pakai adalah semi 

pendekatan utilitarian yang berupaya memaksimalkan utility institusi dari 
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kekuatan tetapi juga berhati hati dengan mobilitas issue yaitu melawan ancaman 

serta merubah ancaman menjadi peluang. 

3. Strategi WO ( Weaknesses/Opportunities) merupakan strategi yang agak sulit di 

lakukan karena orientasinya adalah memihak pada kondisi yang paling lemah 

tetapi di manfaatkan untuk mengangkat peluang. Pendekatan yang dipakai adalah 

pendekatan pertumbuhan yang terlemah dengan upaya institusi untuk 

mengutamakan pemerataan dan subsidi. 

4.Strategi WT (Weaknesses/Threats) menggunakan pendekatan pertahanan yaitu 

dengan upaya institusi untuk meminimalkan sesuatu yang membawa kerugian 

akibat adanya kelemahan dan ancaman. 

 Teknik analisis SWOT ini digunakan untuk arahan pengembangan 

untuk masa yang akan datang. Strategi pengembangan dengan membandingkan 

elemen internal dengan eksternal daerah penelitian. 

Faktor       Internal 

 

Faktor Eksternal 

S 

(Stenghts) 

 

W 

(Weaknesses) 

 

O 

(Opportunities) 

SO 

(Stenghts, 

Opportunities) 

WO 

(Weaknesses, 

Opportunities) 

 

T 

(Threats) 

ST 

(Strenghts, Threats) 

WT 

(Weaknesses, Threats) 

Tabel 2. Interaksi SWOT ( Lutfi Muta’ali 2003 : 12-3) 
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3.4.2. Analisa Usaha Industri Pembutan Alat Alat Pertanian atau Pande Besi 

Analisis data adalah proses pengelompokan hasil dari observasi dengan 

menggunakan kuisioner yang dilakukan dengan teknik wawancara terhadap 

seluruh pengusaha industri pembuatan alat alat pertanian atau pande besi di Desa 

Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, kemudian data yang telah 

diperoleh maka akan ditabulasikan dan selanjutnya dianalisis. 

1. Biaya  

 

 

Dimana : 

TC = Total Biaya 

FC = Biaya Tetap 

VC = Biaya Variabel 

2. Penerimaan  

 

Dimana : 

TR = Total Penerimaan 

Q = Produksi yang diperoleh dalam suatu usaha 

P = Harga  

3. Pendapatan Usaha 

 

Dimana : 

Pd = Pendapatan 

TR = Total Penerimaan 

TC = Total Biaya 

TC = FC + VC 

TR = Q x P 

Pd = TR - TC 




