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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian 

Penentuan daerah penelitian di lakukan secara sengaja ( purposive) daerah. 

Mengenai metode purposive area ini menurut (Suharsimi,2002). Daerah penelitian  

adalah CV. Aura Seed di Jalan Pepaya Kecamatan Pare Kabupaten Kediri 

berdasarkan pertimbangan bahwa CV. Aura Seed Indonesia merupakan perusahaan 

benih yang terkenal di kediri karena kualitas benih ketimun hibridanya yang sudah 

terbukti dan dapat menigkatkan hasil panen petani ketimun. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Semua responden adalah pekerja yang bekerja sebagai pengawas  proses di 

CV. Aura Seed dan mengetahui semu tahapan kegiatan oleh perusahaan beserta 

rincian pengeluaranya. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer diperoleh dari pengamatan langsung di lapang dengan 

wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya oleh pihak peneliti. 

2. Data sekunder diperoleh dari pamong perusahaan CV. Aura Seed, serta 

instansi terkait lainya dari berbagai media online selain dari berbagai buku 
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3. dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dari 

penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif menggunakan tabel 

analisa perhitungan dan efisiensi usaha. 

 

3.4 Analisis Data 

Analisis data merupakan metode yang dilakukan dalam membuktikan apakah 

data sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan atau tidak, untuk mejelaskan kondisi 

data tersebut . 

1. Analisis Biaya 

Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses 

produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, 

baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Volume Produksi : 

1. Biaya Tetap (FC) yaitu biaya yang tidak bertambah seiring dengan 

pertambahan produksi. 

2. Biaya Variabel (VC) yaitu biaya yang bertambah seiring dengan pertambahan 

produksi. 

3. Biaya Total (TC) yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk produksi 

sampai terciptanya barang. 

Perhitungan Biaya : 

Menghitung besarnya biaya yang digunakan dalam suatu usaha digunakan 

analisis biaya (Soekartawi, 1995). 

Rumus : TC = FC + VC 
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Dimana : 

 TC adalah total biaya, dihitung Rp/proses produksi 

 FC adalah biaya tetap, dihitung Rp/proses produksi 

 VC adalah biaya variabel, dihitung Rp/proses produksi 

2. Penerimaan  

Penerimaan atau Revenue adalah semua penerimaan produsen dari hasil 

penjualan barang atau outputnya. sebagai berikut. 

Rumus : TR = Q x P 

Dimana :  

TR = Total penerimaan 

Q = Produksi yang di peroleh dalam suatu usaha 

P = Harga 

3. Analisis Pendapatan 

Pendapatan adalah hasil dari usaha, yaitu hasil kotor dengan produksi yang 

dinilai dengan uang, kemudian dikurangi dengan baiaya produksi dan pemasaran 

sehingga diperoleh pendapatan bersih usaha tani (Mubyarto,2003). Sedangakan 

menurut Hermanto (1995:203) analisis pendapatan sangat penting dalam kaitannya 

dengan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap usaha, demikian pula bagi mereka 

berkepentingan dalam usaha dengan berbagai pertimbangan dan motivasi.  

Menurut Soekartawi (2006:58), perhitungan pendapatan usaha dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

  = TR – TC 
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Keterangan : 

  = Pendapatan 

TR = Total Revenue (total Penerimaan) 

TC = Total Cost (Total Biaya) 

4. Efisiensi R/C Ratio.

untuk mengetahui efisiensi atau kelayakan usaha. 

Dimana : 

R/C Ratio = kelayakan atau efisiensi usaha 

TR = Total Penerimaan 

TC = Total Biaya 

Setelah selesai dilakukan perhitungan maka dapat dilakukan keputusan. 

Kriteria keputusan : 

R/C >1 = Efisien ata menguntungkan. 

R/C =1 = Impas. 

R/C <1 = Tidak efesien atau rugi. 


