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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Metode Penentuan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Batu tepatnya yaitu penelitian yaitu Jl. 

Imambonjol  1 Kota Batu Malang salah satu Home Industry yang ada di Kota Batu. 

Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Home Industry Roti Micky memiliki lokasi 

yang strategis ditengah Kota Batu sehingga mudah dijangkau oleh kendaraan umum 

dari lokasi. Kota Batu merupakan daerah kawasan wisata dan merupakan salah satu 

kota maju di Jawa Timur yang mempunyai penduduk yang cukup banyak.Waktu 

pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Juli 2018. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan mudah di dapat 

langsung dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan tertentu. Data primer dalam 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang profil dan sejarah berdirinya usaha 

atau awal mulai memproduksi Roti Micky yang di peroleh melalu wawancara 

dengan narasumber yaitu pemilik dan karyawan Home Industry Roti Micky. 

2. Data sekunder 

Data sekunder yang dimana data sudah lebih di kumpulkan terlebih dahulu 

dan dilaporkan oleh berbagai sosial media di luar penyidik sendiri. Data skunder 

diperioleh dengan cara mencatat dan mengkutip secara langsung dari pemilik usaha 

dan karyawan terkait dengan penelitian di Kota Batu. 
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3.3 Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pengamatan langsung atau Observasi, dimana dengan melihat daya terima 

konsumen terhadapat produk Roti Micky. 

2. Wawancara, dilaksanakan dengan berkomunikasi secara langsung dengan 

pihak yang terkait, yaitu responden dan pengelola Roti Micky. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mngetahui informasi segala tentang perusahaan. 

3. Dokumentasi, melakukan pengambilan gambar terhadap kegiatan yang 

dilakukan oleh peneliti dan pihak perusahaan untuk di dokumentasikan. 

4. Studi Pustaka, dilakukan dengan mencari refrensi sebagai data pelengkap 

dan pembanding dalam melakukan alternatif pemecahan masalah, refrensi 

tersebut antara lain diperoleh dari buku jurnal dan internet. 

3.4  Metode analisis data 

Metode ini yang dimana menggunakan metode kuantitatif , data yang 

diperoleh dilapang. Produksi Roti Micky Kota Batu, adapun analisis sebagai 

berikut: 

1. Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif digunakan untuk memberikan penjelasan atau 

pemahaman berupa kenyataan-kenyataan. Penjelasan akan di paparkan pada bab 

pembahasan berupa sub bab deskripsi profil home industry Roti Micky, faktor-

faktor eksternal dan internal home indutry Roty Micky. Sehingga data kualitatif 

mempunyai peran yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dan perspektif 

partisipan (responden). 
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2. Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif adalah analisa yang menggunakan model matematis 

dan statistik yang disajikan dalam bentuk angka. Metode kuantitatif dalam 

penelitian ini digunakan untuk menganalisis faktor eksternal dan faktor internal 

yang berpengaruh dalam perhitungan biaya untuk mendapatkan analisis Break 

Event Poin. 

3.4.1  Analisis Break Event Point (BEP) 

Break Event Point (BEP) suatu keadaan dimana perusahaan dalam 

operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian atau dengan 

kata total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada 

rugi. Untuk menghitung besarnya penerimaan dan produksi dalam keadaan 

mencapai Break Even Poin pada usaha home indutri Roti Micky di Kota Batu, akan 

di gunakan rumus sebagai berikut: 

a. Perhitungan Break Event Point 

BEP (Q) = FC 

 P- VC 

 

Keterangan: 

BEP (Q)  : Jumlah unit/kuantitas produk yang dihasilkan dan di jual 

FC   : Biaya tetap 

P   : Harga jual produk per unit 

VC  : Biaya Variabel per unit 

P – Vc : Contribution margin 

b. Perhitungan break event point penjualan produk dalam rupiah. 

BEP (Qᵢ) =    FC 

           1-vc 
   TR 

Keterangan : 
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(Qᵢ)   : Volume penjualan produk hasil roti dalam rupiah 

FC   : Biaya tetap 

VC   : Biaya Variabel 

S  : Penerimaan ( Volume penjualan x harga jual perunit) 

1 – VC/TR : Contribution margin ratio 

c. Grafik 

Grafik Break Event Point(BEP) dengan membuat atau menggambar grafik 

BEP. Gambar tersebut akan tampak bergaris dengan biaya tetap, biaya total yang 

menggambarkan biaya variabel dan garis pengahasil penjualan produk. 

3.4.2 Analisis Keuntungan 

Keuntungan atau laba usaha Roti Micky di Kota Batu akan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

π = TR-TC 

Keterangan: 

π = Keuntungan 

TR = Total Revenue / Penerimaan 

TC = Total Cost / Total Biaya 

 


