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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian       

      Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, tepatnya di 

Desa Wajak dan Desa Blayu. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2017 

sampai dengan bulan Maret 2017. 

1.1 Metode Penentuan Lokasi 

      Penentuan lokasi daerah penelitian dilakukan secara sengaja (purposive), yakni di 

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tepatnya di Desa Wajak dan Desa Blayu. 

Daerah tersebut dipilih menjadi tempat penelitian dengan pertimbangan karena Desa 

Wajak dan Desa Blayu merupakan sentra usaha kerajinan berbasis mendong, selain 

itu usaha kerajinan berbasis mendong di  Desa Wajak dan Desa Blayu  sudah berdiri 

cukup lama sejak tahun 1980. 

      Penelitian tersebut digunakan untuk memperoleh data dan keterangan dari pihak-

pihak yang berkepentingan dengan penelitian, sebanyak dan selengkap mungkin. 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melakukan pra-penelitian dengan 

melakukan survey dan wawancara langsung kepada beberapa pengrajin di lokasi 

penelitian. 

1.2 Metode Pengambilan Sampel dan Penentuan Data 

1.2.1 Metode pengambilan Sampel 

      Teknik pengambilan sampel untuk usaha kerajinan tikar mendong ini dilakukan 

menggunakan simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak 

sederhana dimana semua anggota populasi dianggap sama. Seluruh pengrajin tikar 
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mendong yang memiliki kriteria yang sesuai memiliki kesempatan untuk dijadikan 

responden. Jumlah populasi pengrajin tikar mendong sebesar 104 orang, karena 

jumlah populasi besar sehingga peneliti mengambil sampel sebesar 30 % dari 

jumlah populasi yang ada. Sampel yang diambil adalah berjumlah 32 pengrajin tikar 

mendong. Menurut Arikunto (2006) mengatakan bahwa “apabila subjeknya kurang 

dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi, 

tetapi jika jumlah subjek besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-25% atau 

lebih”, sehingga jumlah sampel yang diambil untuk dijadikan responden sudah 

mencukupi untuk pengambilan data karena sudah melebihi 10-15 % dari populasi 

yang ada. 

      Responden untuk usaha kerajinan tampar mendong menggunakan satu UD yaitu 

UD Rizky Agung. Hal tesebut disebabkan karena di Kecamatan Wajak hanya ada 

satu UD yang memproduksi kerajinan tmpar mendong. 

1.2.2 Metode Pengambilan Data 

      Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Metode pengumpulan data primer yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 3 

metode: 

1. Wawancara 

      Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab kepada responden yaitu pengrajin tikar mendong dan 

pemilik UD Rizky Agung dengan menggunakan pedoman kuisioner.  

2. Observasi atau pengamatan langsung  
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      Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap proses 

pembuatan kerajinan tikar dan tampar mendong, kemudian dideskripsikan secara 

tertulis maupun lisan, sehingga peneliti dapat mengetahui kebenaran fakta akan 

obyek yang diteliti.  

3. Dokumentasi  

      Dokumetasi merupakan teknik yang digunakan untuk menunjang data yang 

telah diperoleh dilapang dengan melakukan pengambilan gambar, 

mengumpulkan data dari sumber langsung maupun dokumen yang terkait dengan 

penelitian. 

            Data sekunder melalui studi pustaka dan berbagai media cetak, media online 

beserta dari berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Beberapa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi harga bahan baku 

utama (mendong), harga bahan tambahan, upah tenaga kerja, harga alat alat 

produksi, biaya penyusutan, dan lain – lain.            

1.3 Metode Analisis Data 

      Metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis 

deskriptif  dan  analisis  kuantitatif. Analisis  deskriptif  digunakan  untuk 

menggambarkan  kegiatan  dari  usaha kerajinan berbasis mendong. Analisis 

kuantitatif dilakukan dengan analisis finansial untuk mengetahui besar biaya, tingkat 

pendapatan, analisis R/C ratio dan nilai tambah usaha kerajinan berbasis mendong. 



25 

 

1.3.1 Analisis Biaya  

      Analisis biaya dilakukan untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan 

oleh pelaku usaha kerajinan berbasis mendong untuk melakukan kegiatan usaha. 

Total biaya dapat diketahui dengan cara sistemaris menggunakan rumus : 

 TC = FC + VC 

Dimana, 

TC  = Total Cost (Total Biaya) 

VC  = Variabel Cost (Total Biaya Variabel) 

FC   = Fixed Cost (Total Biaya Tetap) 

      Total biaya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha kerajinan 

berbasis mendong dalam proses produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel. 

Biaya tetap meliputi biaya penyusutan alat dan biaya perawatan, sedangkan biaya 

variabel meliputi biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja dan lain-lain. 

1.3.2 Analisis Penerimaan 

      Penerimaan didapat dari hasil penjualan output dalam satu kali proses produksi. 

Penerimaan atau total revenue adalah hasil perkalian dari output dengan harga jual. 

Rumus untuk menghitung besarnya penerimaan yang diterima oleh pelaku usaha 

adalah :       

 TR = P.Q 

Dimana, 

TR  = Total Revenue (Total penerimaan)  

P     = Harga Produk kerajinan (Rp per lembar tikar/Rp per kg tampar)  
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Q    = Jumlah Produk kerajinan 

1.3.3 Analisis Pendapatan 

      Pendapatan usaha kerajinan berbasis mendong dalam penelitian ini yaitu 

pendapatan keseluruhan dari hasil penjualan. Pendapatan akan diketahui setelah 

dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Pendapatan usaha 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

Π = TR – TC 

   Dimana, 

 Π = Total Keuntungan/Pendapatan (Rp) 

 TR = Total Penerimaan usaha (Rp) 

 TC = Total Biaya (Rp) 

      Pendapatan tersebut yang nantiya akan menjadi tolak ukur efisiensi dari usaha 

kerajinan berbasis mendong yang sudah dilakukan. 

1.3.4 Analisis R/C Ratio 

      Metode yang digunakan untuk mengetahui apakah usaha kerajinan berbasis 

mendong layak dan menguntungkan yaitu dengan cara analisis R/C ratio (Return 

Cost Ratio). R/C ratio merupakan perbandingan antara penerimaan dengan biaya 

produksi, maka digunakan rumus sebagai berikut : 

 R/C Ratio = TR/TC 

 Dimana, 

TR = Total Revenue (Penerimaan Total) 

TC = Total Cost (Biaya total) 

    Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui kriteria dari R/C ratio sebagai berikut : 
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1) Apabila R/C ratio > 1 maka usaha kerajinan berbasis mendong dapat 

dikatakan layak dan menguntungkan. 

2) Apabila R/C ratio = 1 maka usaha kerajinan berbasis mendong mengalami 

BEP (Impas) 

3) Apabila R/C ratio < 1 maka usaha kerajinan berbasis mendong dapat 

dikatakan Tidak layak dan tidak menguntungkan 
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1.3.5 Analisis Nilai Tambah 

 Nilai tambah adalah pertambahan nilai yang terjadi karena suatu komoditi 

mengalami proses pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan dalam satu proses 

produksi.  

Tabel 3.1 Perhitungan Nilai Tambah Metode Hayami 

No Variabel Nilai 

Output, Input, dan Harga 

1 Hasil produksi Output A 

2 Input bahan (Satuan) B 

3 Input tenaga kerja (HOK/proses produksi) C 

4 Faktor konversi D = A/B 

5 Koefisien tenaga kerja E = C/B 

6 Harga produk Output F 

7 Upah  rata-rata  tenaga  kerja (Rp/HOK) G 

Pendapatan dan Keuntungan 

8 Harga input bahan baku H 

9 Sumbangan input lain I 

10 Nilai produk J = D x F 

11. a Nilai Tambah K =J-I-H 

 b Ratio nilai tambah L% = (K/J) x 100% 

12. a Imbalan Tenaga Kerja M = E x G 

b Bagian Tenaga Kerja N% = (M/K) x 100% 

13. a Keuntungan O = K – M 

b Tingkat Keuntungan P% = (O/K) x 100% 

 Sumber : Data Primer Diolah 2017 


