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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian  

Daerah penelitian ditentukan secara Purpossive (disengaja), yaitu di daerah 

tempat berdirinya usaha industri rumah tangga (home industry) yang melakukan  

pengolahan ikan janggalak menjadi kerupuk ikan janggalak di Desa pesisir 

Lesanan Lor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo 

3.2 Jenis dan Pengambilan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu : 

1. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait, berupa 

kepustakaan yang tercantum pada daftar pustaka. 

2. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperolah langsung dari 

produsen kerupuk ikan janggalak dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

sudah disiapkan. Pengambilan data primer secara terperinci peneliti menggunakan 

beberapa metode pengumpulan data yaitu : 

a) Kuesioner 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisioer. 

Kuisionerakan diberikan atau dibagikan kepada para pemilik usaha kerupuk ikan 

janggalak. Kuisioner ini digunakan untuk menganalisis besarnya pendapatan dan 

nilai tambah. 

b) Wawancara 
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Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab kepada responden yaitu pemilik usaha kerupuk ikan 

janggalak dengan menggunakan pedoman kuisioner. 

c) Observasi 

Observasi adalah seperangkat pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang ada hubungannya 

dengan analisis pendapatan dan  nilai tambah dalam pengolahan kerupuk ikan 

janggalak 

d) Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan seperti pengambilan gambar atau foto di 

daerah penelitian.Dokumentasi juga dilakukan ketika proses wawancara dengan 

pengelola usaha. 

e) Literatur  

Data-data terkait dengan penelitian diperoleh dari literatur oleh peneliti 

seperti website pemerintah Situbondo maupun website Badan Pusat Statistik. 

Literatur tersebut sangat membantu peneliti untuk menambahkan data-data yang 

akan mendukung karya tulis peneliti. 

3.3 Populsi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik Agroindustri Kerupuk ikan 

janggalak di Kabupaten Situbondo Kecamatan Besuki Desa pesisir Lesanan Lor. 

Teknik pengambilan data sampel ini biasanya didasarkan oleh pertimbangan 

tertentu, misalnya keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat 

mengambil sampel yang besar dan jauh. Adapun cara dalam penentuan sampel, 

penulis menggunakan cara purposive sampling. Hal ini dilakukan dengan cara 
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mengambil subjek bukan didasarkan atas stnata, random, tetapi didasarkan atas 

adanya tujuan tertentu. Dalam buku meteode penelitian oleh Sugiyono (2012:126) 

menjelakan bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Dalam hal ini penulis mengambil sampel berdasarkan 

pengamatan dilapang terhadap usaha kerupuk ikan janggalak yang masih 

berproduksi. 

Berdasar pendapat diatas, maka sampel yang diambil adalah 31 pemilik 

usaha kerupuk ikan janggalak yang masih berproduksi. 

3.4 Metode 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 . Metode analisis data yang digunkan dalam 

penelitian ini adalah : 

1 Menghitung Keuntungan Usaha Pengolahan kerupuk ikan janggalak 

Rumus : π = TR – TC  

Keterangan :  

π = Keuntungan usaha pengolahan kerupuk ikan janggalak (Rp)  

TR = Penerimaan usaha pengolahan kerupuk ikan janggalak (Rp) 

TC = Biaya total usaha pengolahan kerupuk ikan janggalak (Rp)  

2 Menhitung biaya total dapat dihitung dengan mengunakan rumus sebagai 

berikut : Rumus : TC = TFC + TVC  

Keterangan :  

TC    = Biaya total usaha pengolahan kerupuk ikan janggalak (Rp)  

TFC = Biaya tetap usaha kerupuk ikan janggalak (Rp) 
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TVC = Biaya variabel kerupuk ikan janggalak (Rp) 

3 Menghitung penerimaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

Rumus : TR = Q x P  

Keterangan : 

TR = Penerimaan total usaha pengolahan kerupuk ikan janggalak (Rp) 

Q = Jumlah produk kerupuk ikan janggalak ( Bungkus)  

P = Harga produk kerupuk ikan janggalak (Rp) 

4 Menghitung analisis efisiensi usaha dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Rumus :  

 

Dimana :  

1. Jika R/C > 1 maka usaha agroindustri kerupuk ikan 

janggalak menguntungkan untuk diusahakan.  

2. Jika R/C < 1 maka usaha agroindustri kerpuk ikan 

janggalak tidak menguntungkan untuk diusahakan. 

3. Jika R/C = 1 maka usaha agroindustri kerupuk ikan 

janggalak impas, yaitu usaha memberikan jumlah 

penerimaan yang sama dengan jumlah yang dikeluarkan. 

3.4.1 Analisis Nilai Tambah  

Analisi nilai tambah produk kerupuk ikan janggalak menggunakan metode 

Hayami. Nilai tambah adalah pertambahan nilai yang terjadi karena suatu 
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komoditi mengalami proses pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan dalam 

satu proses produksi. dapat dilihat pada Tabel 1. 

 Tabel 1. Kerangka perhitungan nilai tambah metode Hayami 

Variabel Nilai 

a. Ouput, input, dan harga  

1. Output (kg) 

2. Input (kg) 

3. Tenaga kerja (HOK) 

4. Faktor konversi 

5. Koefisien tenaga kerja 

(HOK/kg) 

6. Harga output (Rp) 

7. Upah tenaga kerja (Rp/HOK) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) = (1) / (2) 

(5) = (3) / (2) 

 

(6) 

(7) 

b. Penerimaan dan keuntungan  

8. Harga bahan baku (Rp/Kg) 

9. Sumbamgan input lain 

(Rp/Kg) 

10. Nilai output (Rp/Kg) 

11. a. Nilai tambah (Rp/Kg) 

b. Rasio nilai tambah (%) 

12. a. Pendapatan tenaga kerja 

(Rp/Kg) 

b.pangsa tenaga kerja (%) 

13. a. Keuntungan (Rp/Kg) 

b. tingkat keuntungan (%) 

 

 

(8) 

(9) 

 

(10) = (4) x (6) 

(11a) = (10) – (9) – (8) 

(11b) = (11a/10) x 100% 

(12a) = (5) x (7) 

 

(12b) = (12a/11a) x 100% 

(13a) = (11a) – (12a) 

(13b) = ( 13a/11a) x 100% 

Sumber : Data Primer Diolah 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


