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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

Metode penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) 

yaitu di Desa Wonoanti. Pengambilan sampel Desa dilakukan dengan 

pertimbangan Desa yang memiliki unit usaha industri Gula Kelapa. Kecamatan 

Tulakan terdapat empat Desa yang memproduksi Gula Kelapa diantaranya Desa 

Jatigunung, Desa Nanti, Desa Nglaran dan Desa Jetak. Industri Gula Kelapa di 

Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan tersebut sudah ada sejak 

lama, maka dari itu peneliti menentukan Desa tersebut.  

3.2 Metode Penentuan Sampel 

Metode pengambilan sampel diambil secara acak sederhana atau biasa 

disebut dengan (Sample Random Sampling). Setiap pengrajin Gula Kelapa 

mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi responden dari jumlah populasi 

sebesar 135 pengrajin Gula Kelapa di Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, 

Kabupaten Pacitan. Menurut Arikunto dalam Tetty (2012), jika populasi lebih dari 

100 bisa diambil sampel sebesar 10-15 % atau lebih, disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan tenaga, biaya dan waktu yang tersedia bagi peneliti. Responden 

dalam penelitian ini akan diambil sebanyak 20 orang jika sampel diambil 

sebanyak 15% dari jumlah populasi maka jumlah responden tersebut sudah cukup 

mewakili jumlah populasi.  
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3.3 Sumber dan Jenis Data 

Data diambil dengan menggunakan dua sumber, yaitu : 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pengrajin Gula 

Kelapa melalui observasi, quisioner dan wawancara yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui 

kantor kelurahan, BPS, Dinas Perkebunan dan dapat melalui literatur 

(kepustakaan) yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang 

disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu 

tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau 

sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan 

memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil 

pengamatan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

2. Daftar pertanyaan (kuesioner) adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-

pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan seorang analis 

sistem untuk mengumpulkan data dan pendapat dari para responden 

3. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. Teknik wawancara untuk pengisian kuesioner dan 
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melengkapi pertanyaan yang tidak terdapat dalam kuesioner yaitu 

dilakukan dengan wawancara langsung.  

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Biaya 

Nilai total biaya pada industri Gula Kelapa skala rumah tangga di Desa 

Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan adalah penjumlahan dari nilai 

total biaya tetap FC) dan nilai total biaya variabel (TVC) yang digunakan dalam 

kegiatan produksi Gula Kelapa. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut :     

TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

TC (Total Cost)  = Biaya total industri Gula Kelapa (Rupiah). 

TFC  (Total Fixed Cost) = Total biaya tetap home industri Gula Kelapa,  

meliputi biaya penyusutan peralatan dan biaya  

bunga  modal  investasi (Rupiah).          

TVC (Total Variable Cost) =  Total biaya variabel home industri Gula Kelapa,  

meliputi biaya bahan baku, biaya bahan  

penolong, biaya bahan bakar, biaya tenaga kerja,  

biaya pengemasan dan biaya transportasi  

(Rupiah). 

3.5.2 Penerimaan 

Untuk  mengetahui  penerimaan  dari  usaha home industri  Gula Kelapa di 

Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan yaitu dengan mengalikan 

jumlah Gula Kelapa yang diproduksi dengan harga Gula Kelapa  tersebut. Secara 

matematis dirumuskan sebagai berikut : TR = Q x P 
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Keterangan : 

TR (Total Revenue)  = Penerimaan total industri Gula Kelapa (Rupiah) 

Q (Quantity)   = Jumlah Gula Kelapa yang diproduksi (Kg) 

P (Price)     = Harga Gula Kelapa per kilogram (Rupiah) 

3.5.3 Keuntungan 

Keuntungan adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total. 

Metode perhitungan keuntungan usaha home industri Gula Kelapa di Desa 

Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan secara matematis dirumuskan 

sebagai berikut :    π = TR – TC 

Keterangan : 

π (Profit)  = Keuntungan industri Gula Kelapa (Rupiah) 

TR (Total Revenue)   = Penerimaan total industri Gula Kelapa (Rupiah) 

TC (Total Cost)   = Biaya total industri Gula Kelapa (Rupiah) 

3.5.4 Profitabilitas 

Untuk mengetahui nilai profitabilitas usaha home industri Gula Kelapa di 

Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan adalah dengan 

membandingkan antara keuntungan industri Gula Kelapa yang diperoleh dengan 

total biaya yang telah dikeluarkan dan dikalikan 100%. Secara matematis 

dirumuskan sebagai berikut Profitabilitas = 
𝜋

𝑇𝐶
𝑥100% 

Keterangan : 

 π (Profit)    = Keuntungan industri Gula Kelapa (Rupiah). 

 TC (Total Cost)   = Biaya total industri Gula Kelapa (Rupiah). 
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Kriteria  yang  digunakan  dalam  perhitungan  profitabilitas  adalah 

sebagai berikut : 

 Profitabilitas > 0 berarti usaha home industri Gula Kelapa yang 

diusahakan menguntungkan. 

 Profitabilitas < 0 berarti usaha home industri Gula Kelapa yang 

diusahakan tidak menguntungkan. 

3.5.5 Efisiensi  

Untuk mengetahui efisiensi usaha home industri Gula Kelapa di  Desa 

Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan yang telah dijalankan selama 

ini dengan menggunakan perhitungan R/C ratio. R/C ratio adalah singkatan dari 

Return Cost Ratio atau dikenal  dengan  nisbah  antara  penerimaan  dan biaya.  

Efisiensi industri Gula Kelapa dapat dihitung dengan membandingkan 

besarnya penerimaan industri Gula Kelapa dengan biaya yang digunakan untuk 

produksi. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :  

Efisiensi = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡
 

Keterangan : 

 R (Revenue)   = Penerimaan industri Gula Kelapa (Rupiah). 

 C (Cost)   = Biaya total industri Gula Kelapa (Rupiah) . 

Kriteria yang digunakan dalam penilaian efisiensi usaha adalah : 

 R/C > 1 berarti industri Gula Kelapa yang dijalankan sudah efisien. 

 R/C < 1 berarti industri Gula Kelapa dijalankan tidak efisien. 

 R/C = 1 berarti industri Gula Kelapa dalam kondisi impas. 


