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III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan

pertimbangan bahwa Desa Keliran Bulukerto merupakan wilayah Kecamatan

Bumiaji salah satu Home industri yang ada di Kota Batu. Desa ini terdapat usaha

kecil maupun menengah dikenal dengan Home Industri yaitu usaha keripik tempe,

keripik kentang, dan kerupuk. Waktu penelitian dilakukan bulan Januari - Maret

2017.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Surakhmad (1994), data primer adalah data yang langsung dan

segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus

(penyelidikan). Data primer dalam penelitian ini yaitu tentang profil dan

sejarah berdirinya atau awal mulai memproduksi keripik tempe diperoleh

melalui wawancara dengan narasumber yaitu pihak pemilik dan karyawan

keripik tempe di Desa Keliran Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan

dilaporkan oleh orang di luar diri penyelidik sendiri (Surakhmad, 1994). Data

sekunder diperoleh dengan cara mencatat dan mengutip secara langsung dari

pemilik usaha dan karyawan yang terkait dengan penelitian ini di Desa

Keliran Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap daya

terima konsumen terhadap produk keripik tempe.

2. Wawancara, dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung dengan

pihak yang terkait dengan penelitian, yaitu responden dan pengelola

keripik tempe “Adam Kriuk”, hal ini bertujuan untuk memperoleh

informasi tentang preferensi konsumen khususnya keripik tempe.

3. Pencatatan, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder,

yaitu dengan mencatat data yang ada pada perusahaan keripik tempe yang

terkait dengan penelitian ini.

4. Dokumentasi, dilakukan untuk memperoleh data yang mendukung

kemudian di dokumentasikan.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif, data yang

diperoleh dilapang. Usaha keripik tempe di Desa Keliran Bulukerto Kecamatan

Bumiaji Kota Batu, adapun analisis yang digunakan sebagai berikut:

3.4.1 Analisis Break Even Point (BEP)

1. Volume penjualan di mana penghasilannya (revenue) tepat sama besarnya

dengan biaya totalnya, sehingga perusahaan tidak mendapatkan

keuntungan atau menderita kerugian dinamakan Break Even Point (BEP),

untuk menghitung besarnya penerimaan dan produksi dalam keadaan

mencapai break even point pada usaha keripik tempe di Desa Keliran
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Bulukerto Kota Batu. (Bambang Riyanto, 1995) digunakan rumus sebagai

berikut :

a. Perhitungan Break Even Point Atas Dasar Unit

BEP (Q) =

di mana :

BEP (Q) : Jumlah unit/kuantitas produk yang dihasilkan dan dijual

FC : Biaya tetap

P : Harga jual Produk per unit

VC : Biaya variabel per unit

P –VC : Contribution margin

b. Perhitungan Break Even Point Atas Dasar Penjualan Produk dalam

Rupiah.

BEP (Qᵢ) =

di mana :

Qᵢ : Volume Penjualan produk hasil keripik tempe dalam Rupiah

FC : Biaya tetap

VC : Biaya variabel

S : Penerimaan (volume penjualan x harga jual per unit produk)

1–VC/S : Contribution margin ratio
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c. Grafik

Break Even Point (BEP) adalah dengan membuat gambar atau

grafik break even. Gambar tersebut akan tampak garis - garis biaya tetap,

biaya total yang menggambarkan jumlah  biaya tetap dan biaya variabel,

dan garis penghasilan penjualan.

3.4.2 Analisis Keuntungan/Laba

Menghitung Keuntungan/Laba usaha Keripik tempe Adam Kriuk di Desa

Keliran Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu digunakan rumus sebagai

berikut:

I = TR-TC

Dimana:

I =  Keuntungan

TR = Total Revenue/ Penerimaan

TC = Total Cost/ Total Biaya


