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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di home industry Agronusa Mushroom yang 

berlokasi di wilayah Translok Blok B. Jl. Pipier No. 2 Dusun Wonorejo Desa 

Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Penentuan lokasi dilakukan secara 

sengaja (purposive) dengan pertimbangan Agronusa Mushroom yang merupakan 

salah satu usaha industri rumah tangga yang berperan sebagai petani sekaligus 

pengolah jamur tiram menjadi produk makanan. Penelitian ini difokuskan pada 

salah satu produk Agronusa Mushroom yaitu nugget jamur dengan pertimbangan 

nugget jamur diproduksi secara continue. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 20 April 2018 sampai 20 Mei 2018. 

 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 

wawancara, observasi, dokumentasi dan literatur secara primer dan sekunder 

menggunakan metode : 

1. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan cara tanya jawab kepada responden yaitu pemilik usaha Agronusa

Mushroom dengan menggunakan kuisioner terstruktur.

2. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap proses

pembuatan nugget jamur, kemudian dideskripsikan secara tertulis maupun
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lisan, sehingga peneliti dapat mengetahui kebenaran fakta akan obyek yang 

akan diteliti. 

3. Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk menunjang data yang 

telah diperoleh dilapang dengan melakukan pengambilan gambar atau foto 

yang mendukung pembahasan obyek penelitian. 

4. Literatur Data-data terkait dengan penelitian yang diperoleh dari literatur 

seperti jurnal, buku, dan data-data lain yang dapat mendukung karya tulis 

peneliti. 

 

  Metode Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Home Industry Agronusa Mushroom 

selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan tabulasi, maka berikut 

penjelasan rumus yang akan digunakan adalah : 

3.3.1. Analisis biaya 

Besarnya biaya yang digunakan dalam pengolahan jamur tiram menjadi 

nugget jamur dapat di ketahui dengan menggunakan analisis biaya, dengan rumus 

sebagai berikut : 

TC = FC + VC 

Keterangan : 

TC = Total Cost (Biaya total) 

FC = Fixed Cost (Biaya tetap) 

VC = Variabel Cost (Biaya variabel) 



26 

 

3.3.2.  Analisis penerimaan 

Besarnya penerimaan yang diperoleh dari pengolahan jamur tiram menjadi 

nugget jamur dapat di ketahui dengan menggunakan rumus : 

TR = Q x P 

Keterangan : 

TR = Penerimaan total (total revenue) 

Q = Jumlah produk yang dihasilkan (quantity) 

P = Harga (price) 

3.3.3.  Analisis pendapatan 

Besarnya pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari pengolahan jamur 

tiram menjadi nugget jamur dapat diketahui dengan menggunakan rumus : 

Pendapatan (π) = TR – TC 

Keterangan : 

 π  = Keuntungan 

TR = Total penerimaan 

TC = Total biaya 

3.3.4.  Analisis R/C rasio 

Besarnya efisiensi yang diperoleh dari pengolahan jamur tiram menjadi 

nugget jamur dapat diketahui dengan menggunakan analisis R/C rasio, 

menggunakan rumus: 

R/C rasio = TR / TC 
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Keterangan : 

R/C rasio = nilai efisiensi 

TR  = total penerimaan 

TC  = total biaya 

3.3.5.  Analisis nilai tambah 

Analisis nilai tambah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan 

menggunakan metode analisis nilai tambah Hayami, seperti tampak pada tabel 1. 

Tabel 3.1 Perhitungan Metode Nilai Tambah Hayami 

Variabel Notasi 

Output, Input dan Harga  

Hasil Produksi (bungkus/produksi) A 

Bahan Baku (Kg/produksi) B 

Tenaga Kerja (HOK/produksi) C 

Faktor Konversi D = A/B 

Koefisien Tenaga Kerja E = C/B 

Harga Output (Rp/bungkus) F 

Upah Rata-Rata Tenaga Kerja (Rp/HOK) G 

Pendapatan dan Nilai Tambah  

Harga Bahan Baku (Rp/Kg) H 

Sumbangan Input Lain (Rp/Kg) I 

Nilai Output (Rp) J = D x F 

Nilai Tambah (Rp) K = J – I – H 

Ratio Nilai Tambah (%) L = (K/J)x100% 

Imbalan Tenaga Kerja (Rp) M = E x G 

Bagian Tenaga Kerja (%) N = (M/K)x100% 

Keuntungan (Rp) O = K – M 

Tingkat Keuntungan (%) P = (O/K)x100% 

Sumber : Hayami dalam Ningsih, 2008. 
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Keterangan : 

A = Output atau total produksi nugget jamur yang dihasilkan oleh Agronusa 

Mushroom. 

B  = Input atau total bahan baku yang digunakan untuk memproduksi nugget 

jamur. 

C = Tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi nugget jamur dihitung 

dalam bentuk HOK (Hari Orang Kerja). 

F =  Harga jual produk nugget jamur perbungkus. 

G = Jumlah upah rata-rata yang diterima oleh tenaga kerja dalam satu kali produksi 

nugget jamur yang dihitung berdasarkan HOK. 

H = Harga bahan baku utama dalam membuat nugget yaitu jamur tiram. 

I = Sumbangan input lainnya yaitu biaya bahan penolong yang dikeluarkan dalam 

pembuatan nugget jamur. 

  


