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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

       Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian deskriptif kuantitatif 

dikarenakan menjelaskan peristiwa dengan menginterpretasikan berdasarkan data 

yang diperoleh baik itu berupa data sekunder maupun data primer. Penentuan 

daerah penelitian ini dilakukan secara sengaja atau purposive pada agroindustri 

produk bawang goreng UD. Sumber Mandiri. Pemilihan lokasi penelitian di Desa 

Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dengan pertimbangan 

bahwa pada daerah tersebut merupakan daerah potensi bawang merah di wilayah 

Kabupaten Kediri yang digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan bawang 

goreng serta kapasitas produksi bawang goreng yang cukup besar. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2017 bertempat di agroindustri 

bawang goreng UD. Sumber Mandiri yang berlokasi di Desa Kampung Baru 

Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.  

3.2 Populasi dan Sampel 

       Populasi dalam suatu penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri 

dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2011). Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

usaha pengolahan produk pertanian yang berada di Kecamatan Kepung Kabupaten 

Kediri. 
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       Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang 

diperlukan. UD. Sumber Mandiri dijadikan sampel penelitian dikarenakan harga 

bahan baku yang digunakan bersifat fluktuatif dan selisih harga bahan baku 

dengan harga jual bawang goreng tinggi. Selain itu, UD. Sumber Mandiri 

melakukan kegiatan usahanya secara rutin dan berkelanjutan serta memiliki izin 

produksi dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. UD. Sumber Mandiri 

juga merupakan satu-satunya usaha yang mengolah bawang merah menjadi 

bawang goreng di Kecamatan kepung Kabupaten Kediri. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

       Data yang diperoleh dalam penelitian terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian 

dan wawancara langsung dengan responden menggunakan daftar kuisioner yang 

disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer yang dibutuhkan mencakup 

identitas responden, jenis-jenis produk, proses produksi, jumlah produksi, harga 

produk, dll. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, pengambilan data 

pada dinas terkait seperti Direktorat Jenderal Pertanian dan instansi-instansi 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah 

dengan menggunakan cara sebagai berikut: 
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a. Wawancara 

       Teknik pengumpulan data-data dengan cara melakukan wawancara langsung 

kepada pemilik agroindustri bawang goreng sebagai narasumber utama dengan 

menggunakan instrumen kuisioner.  

b. Observasi 

       Mengamati secara langsung objek penelitian sehingga dapat diperoleh 

gambaran yang nyata dari keadaan perusahaan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

       Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara 

kuantitatif, meliputi tahap pengolahan data dan interpretasi data secara deskriptif. 

Analisis yang digunakan terdiri dari analisis biaya, penerimaan, pendapatan, 

tingkat efisiensi, titik impas dan nilai tambah. Analisis ini dilakukan untuk 

mengetahui dan melakukan perhitungan sesuai dengan tujuan penelitian. 

1. Analisis Biaya 

        Analisis ini dilakukan dengan menghitung struktur biaya selama proses 

produksi bawang goreng berlangsung. Perhitungan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

TC = TFC + TVC 

Keterangan: 

TC = Total biaya produksi bawang goreng (Rp) 

TFC = Total biaya tetap bawang goreng (Rp) 

TVC = Total biaya variabel bawang goreng (Rp)  
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2. Analisis Penerimaan 

       Penerimaan adalah hasil kali antara harga jual dengan total produksi. 

Perhitungan penerimaan secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: 

TR = P x Q 

Keterangan : 

TR : Penerimaan total agroindustri bawang goreng (Rp) 

P : Harga jual per unit agroindustri bawang goreng (Rp) 

Q : Jumlah produksi bawang goreng yang dihasilkan (Kg) 

 

3. Analisis Pendapatan 

       Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya total produksi. 

Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut: 

π = TR − TC 

Keterangan: 

Π = Pendapatan usaha produk bawang goreng (Rp) 

TR = Total penerimaan usaha produk bawang goreng (Rp) 

TC = Total biaya usaha produk bawang goreng 

 

4. Analisis Efisiensi Usaha 

       Besarnya efisiensi usaha dihitung dengan membandingkan total penerimaan 

dengan total biaya. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut: 

R/C ratio =
TR

TC
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Dimana 

TR : penerimaan total usaha pengolahan bawang goreng 

TC : biaya total usaha pengolahan bawang goreng 

5. Analisis Break Even Point 

       Break Even Point (BEP) merupakan titik impas dari usaha pengolahan 

bawang merah sehingga dari nilai BEP dapat diketahui pada tingkat dan harga 

berapa usaha pengolahan bawang merah tidak memberikan keuntungan maupun 

kerugian. Jenis perhitungan BEP ada dua, yaitu BEP volume produksi dan BEP 

harga produksi. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut: 

TR = TC 

P. Q = TC 

BEP (Q) =
TC

P
 

BEP (P) =
TC

Q
 

Dimana 

BEPq : Titik impas volume produksi bawang goreng (Kg) 

BEPP : Titik impas harga bawang goreng (Rp) 

TR : Pendapatan total bawang goreng (Rp) 

TC : Biaya produksi bawang goreng (Rp) 

P : Price (harga jual bawang goreng) 

Q : Jumlah bawang goreng (Kg) 
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6. Nilai Tambah

Besarnya nilai tambah didapat dari pengurangan biaya bahan baku ditambah

input lainnya terhadap nilai produk yang dihasilkan, tidak termasuk tenaga kerja. 

Nilai tambah merupakan imbalan bagi tenaga kerja dan keuntungan pengolahan. 

Adapun format yang digunakan dalam analisis nilai tambah menggunakan metode 

Hayami. 

Tabel 3.1 Format Analisis Nilai Tambah Pengolahan Bawang Goreng 

No. Keterangan Rumus 

1 Hasil Produksi Bawang Goreng (kg/produksi) A 

2 Bahan baku Bawang Merah (kg/produksi) B 

3 Tenaga Kerja (HOK/produksi) C 

4 Faktor Konversi  M = A/B 

5 Koefisien Tenaga Kerja  N = C/B 

6 Harga Produk Rata-Rata (Rp/kg) D 

7 Upah Rata-Rata (HOK/produksi) E 

8 Harga Bahan Baku(Rp/kg) F 

9 Input Lain (Rp/kg) G 

10 Nilai Produk (Rp/kg) K = (MxD) 

11 Nilai Tambah (Rp/kg) I = (K-F-G) 

12 Rasio nilai tambah (%) H = (I/K) x 100 

13 Imbalan Tenaga Kerja (Rp/kg) P = (NxE) 

14 Bagian Tenaga Kerja (%) L = (P/I) x 100 

15 Keuntungan (Rp/kg) R = (I-P) 

16 Tingkat Keuntungan (%) Q = (R/I) x 100 

Sumber : Sudiyono, 2002 dimodifikasi 


