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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

mengambil tempat di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Pertimbangan peneliti 

mengambil tempat tersebut karena, di Kecamatan tersebut terdapat home industri 

pengolahan keripik apel. Di Kecamatan Bumiaji terdapat 6 home industri 

pengolahan keripik apel, dari keenam home industri pengolahan keripik apel 

tersebut memakai minyak goreng berbeda dalam menggoreng keripik apel. Lima  

dari keenam pengolahan keripik apel tersebut, memakai minyak kelapa dan satu 

pengolahan keripik lagi menggunakan minyak kelapa sawit saat menggoreng buah 

apel menjadi keripik apel. 

Dari keenam  home industri pengolahan keripik apel yang berada di 

Kecamatan Bumiaji, hanya 2 tempat yang akan di teliti yaitu home industri 

Norokismo dan Andhini. Pertimbangan peneliti memilih Norokismo dan Andhini 

adalah kedua home industri tersebut menggunakan jenis minyak goreng yang 

berbeda, yaitu ada menggunakan minyak kelapa sawit dan menggunakan minyak 

kelapa. Di samping itu lokasi home industri pengolahan keripik apel tersebut tidak 

berjauhan sehingga memudahkan peneliti dalam penelitian.
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3.2 Metode Pengambilan Sampel dan Pengumpulan Data 

3.2.1 Metode Pengambilan Sampel 

Metode penentuan pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana 

(Simple Random Sampling). Peneliti mengambil 36 responden, sebagai sampel 

yang menilai rasa, warna, aroma, dan tekstur (organoleptik) keripik apel yang 

menggunakan minyak sawit dengan minyak kelapa. penelitian ini dilakukan 

dengan langsung memberikan keripik apel yang menggunakan minyak sawit dan 

keripik apel menggunakan minyak kelapa kepada mahasiswa dan mahasiswi 

sebagai responden atau sampel. 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung 

dari responden melalui kuesioner dan wawancara. Hal ini untuk mengetahui 

perbedaan rasa, warna, aroma, dan tekstur (organoleptik) keripik apel yang 

menggunakan minyak sawit dan minyak kelapa. Data sekunder merupakan data 

yang digunakan untuk melengkapi data primer, data sekunder pada penelitian ini 

adalah data-data dokumen dari home industri pengolahan keripik apel. 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk 

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Metode 

pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara:
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a. Wawancara 

Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data 

dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya 

adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini 

wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai 

aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check 

list) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. 

Dengan pedoman demikian interviwer harus memikirkan bagaimana 

pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, 

sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara 

berlangsung. 

Disamping itu peneliti harus mempersiapkan lembaran kuesioner 

untuk kebutuhan saat mewawancarai responden. Kuesioner nantinya akan 

diberikan kepada responden, untuk mendapatkan data yang akurat dan valid.  

b. Observasi 

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode 

observasi. Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam 

suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini 

observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara 

dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang 

akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama
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wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap 

relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. 

3.3 Metode Analisis Data 

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang 

dilakukan, maka data-data yang diperloh dari hasil penelitian akan diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan beberapa metode, antara lain adalah: 

3.3.1 Analisis Desriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang lebih difokuskan pada 

fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan menitikberatkan pada 

gambaran yang lengkap daripada merinci variabel yang saling terkait. Metode 

penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab 

permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Dilakukan dengan 

langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, dana analisis data serta membuat 

penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi situasi 

(Mohammad Ali, 2011).  

Menurut Sukadinata (2009), metode deksriptif kualitatif ditujukan 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena yang bersifat ilmiah ataupun rekayasa manusia. Analisis deskriptif 

kualitatif ini  digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang lokasi 

penelitian tepatnya pada home industri pengolahan keripik apel Norokismo dan 

Andhini, yang meliputi keadaan demografi, wilayah, dan letak geografis.  

Peneliti kali ini akan mendeskripsikan analisisi tentang perbedaan rasa, 

warna, aroma, dan tekstur (organoleptik) keripik apel yang menggunakan minyak
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kelapa dan keripik apel menggunakan minyak sawit. Sehingga, dalam hal ini 

peneliti dapat menyimpulkan tentang organoleptik keripik apel yang lebih baik 

menurut responden, dari penggunaan dua jenis minyak yang berbeda. 

3.3.2 Analisis Desriptif Kuantitatif 

Analisis deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bersifat deskriptif 

dan lebih banyak menggunakan analisis yang bertujuan mencari hubungan yang 

menjelaskan sebab-sebab dalam fakta sosial yang terukur, menunjukkan 

hubungan variabel serta menganalisis (Hadi, 2014). Analisis ini digunakan untuk 

mendeskripsikan data primer yang diperoleh dari lapang yang bersifat nominal, 

seperti tentang analisis finansial yang meliputi biaya variabel, biaya tetap, total 

biaya, penerimaan dan pendapatan yang diperoleh oleh pengolahan home industri 

keripik apel. 

3.3.3 Analisis Komparasi (Perbandingan) 

Analisis perbandingan digunakan untuk menguji perbandingan antara dua 

sampel atau lebih (k-sampel). Pada jenis penelitian komparasi ini, peneliti akan 

membandingkan dua sampel independent yaitu, home industri pengolahan keripik 

apel yang menggunakan minyak sawit dengan minyak kelapa. Adapun dua 

perlakuan dan pengukuran pada penelitian kali ini yaitu membandingkan rasa, 

warna, aroma, dan tekstur (organoleptik) keripik apel yang menggunakan minyak 

sawit dengan minyak kelapa. 

Dalam penelitian ini akan digunakan uji U Mann-Whitney dan 

menggunakan alat bantu SPSS. Uji U Mann-Whitney merupakan pengujian untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara rata-rata dua populasi yang
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distribusinya sama, melalui dua sampel independen. Tes ini termasuk dalam tes-

tes paling kuat diantara tes-tes nonparametrik. Pengujian ini merupakan alternatif 

uji t dan uji z untuk variabel dependen, hanya berjumlah 2 sampel. Serta keduanya 

tidak berhubungan satu dengan yang lain. Tokoh dibalik uji ini Frank Wilcoxon, 

Henry Mann, dan Donald Ransom Whitney.  

Uji Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan respon dari 2 populasi data yang saling independen. Tes ini merupakan 

alternatif lain dari uji t parametrik ketika data yang diambil dalam penelitiannya 

lebih lemah dari skala interval. Uji Mann-Whitney merupakan salah satu bentuk 

statistik non parametrik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan antara dua sampel independen, syaratnya adalah data bertipe nominal 

atau ordinal (Santoso, 2012). Dalam penelitian ini akan digunakan tes U Mann-

Whitney. Adapun variabel yang akan dibandingkan adalah rasa, warna, aroma, 

dan tekstur (organoleptik) keripik apel yang menggunakan minyak sawit dengan 

minyak kelapa.  
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Adapun rumus yang di gunakan pada pengujian U Mann-Whitney yaitu: 

   

Adapun cara analisis  data dengan menggunakan SPSS, dapat dilihat 

sebagai berikut (Santoso, 2012): 

Analyze  Nonparametric Test  Legacy Dialogs  2-Independent 

Samples  Pindahkan variabel  Define Groups Input 1 dan 

2  Continue  Pilih Mann-Whitney 

U  Options  Descriptive  Continue   Ok. 

 

 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan rasa, warna, aroma, dan tekstur 

(organoleptik) keripik apel yang menggunakan minyak sawit 

deangan minyak kelapa.  

H1 : Terdapat perbedaan rasa, warna, aroma, dan tekstur 

(organoleptik) keripik apel yang menggunakan minyak sawit 

deangan minyak kelapa.  

Adapun syarat dasar untuk pengambilan keputusan yaitu:  

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

Jika probabilitas < 0,50 maka H0 ditolak
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3.3.4 Analisis Finansial 

Analisis finansial ini digunakan untuk menghitung biaya home industri 

pengolahan keripik apel yang menggunakan minyak sawit dengan minyak kelapa. 

Adapun untuk menganalisis data perhitungan yang kemudian dilakukan, akan 

menggunakan rumus-rumus yang ada hubungannya dengan permasalahan. 

Adapun rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan yaitu 

Untuk menghitung besarnya biaya yang digunakan dalam suatu usaha 

digunakan analisis biaya dari Soekartiwi (1995), dengan rumus : 

TC = FC + VC 

Dimana : 

TC : Total Biaya 

FC : Biaya Tetap 

VC : Biaya Valriabel 

Penerimaan merupakan nilai yang dihasilkan dari penjualan produksi. 

Untuk mengetahui besarnya penerimaan yang diperoleh menggunakan rumus: 

TR = P x Q 

Dimana:  

TR : Total Penerimaan 

P : Harga Produksi 

Q : Jumlah Produksi
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Pendapatan usaha pengolahan keripik apel adalah selisih antara 

penerimaan dan semua biaya produksi dihitung dengan rumus: 

Pd= TR-TC 

Dimana: 

Pd : pendapatan usaha pengolahan keripik apel 

TR : Total Penerimaan  

TC : Total Biaya 

(Soekartawi, 2006) 


