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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi  

Penelitian ini dilakukan di CV. Aidrat Amsi di Desa Paciran yang bertepatan 

di Pondok Pesantren Sunan Drajat kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi model, yaitu 

penelitian yang menekankan pada pemecahan masalah-masalah praktis. 

Aplikasi model yang digunakan adalah penelitian evaluasi, yaitu penelitian 

yang digunakan untuk mendukung pemilihan terhadap beberapa alternatif 

tindakan dalam proses pembuatan keputusan bisnis (Indrianto dan Supomo, 

2009:24). 

C. Variabl dan Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabl adalah pengertian variable(yang diungkap 

dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktek, secara riil, 

secara nyata dalam lingkup penelitian atau objek yang diteliti (Prasetya, 2010). 

Variabel dalam penelitian ini adalah. 

1. Alternatif 

Untuk meningkatkan pendapatan terdapat beberapa alternatif yang dapat 

dilakukan perusanhaan. Yaitu. 
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a. Paket AMDK mesin Kemasan Galon dan Gelas 

Paket Amdk mesin kemasan Galon dan Gelas merupakan mesin/alat 

yang digunakan perusahaan untuk memproduksi Amdk jenis kemasan 

galon dan gelas. 

b. Paket AMDK Kemasan  Botol Dan Gelas 

Paket Amdk mesin kemasan Galon dan Gelas merupakan mesin/alat 

yang digunakan perusahaan untuk memproduksi Amdk jenis kemasan 

botol dan gelas. 

c. Paket AMDK Kemasan Galon, Gelas, Dan Botol 

Paket Amdk mesin kemasan Galon dan Gelas merupakan mesin/alat 

yang digunakan perusahaan untuk memproduksi Amdk jenis kemasan 

galon, gelas dan botol. 

2. Peristiwa  

Peristiwa mencerminkan suatu permintaan yang mungkin akan terjadi pada 

setiap alternatif keputusan. Permintaan dibagi dalam berbagai peristiwa 

yaitu, permintaan tinggi, sedang, dan rendah. 

a. Permintaan Rendah  

Pemintaan rendah merupakan peristiwa permintaan yang didasarkan 

pada masing-asing kriteria penilaian pada rentang skala, yang 

dinilainya dapat diketahui dengan hasil pengurangan antara angka 

tertinggi dan terendah dalam pengukuranyang kemudian dibagi dengan 

banyaknya jumlah peristiwa. 
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b. Permintaan Sedang  

Pemintaan sedang merupakan peristiwa permintaan yang didasarkan 

pada masing-asing kriteria penilaian pada rentang skala, yang 

dinilainya dapat diketahui dengan hasil pengurangan antara angka 

tertinggi dan terendah dalam pengukuranyang kemudian dibagi dengan 

banyaknya jumlah peristiwa. 

c. Permintaan Tinggi 

Pemintaan tinggi merupakan peristiwa permintaan yang didasarkan 

pada masing-asing kriteria penilaian pada rentang skala, yang 

dinilainya dapat diketahui dengan hasil pengurangan antara angka 

tertinggi dan terendah dalam pengukuranyang kemudian dibagi dengan 

banyaknya jumlah peristiwa. 

3. Payoff 

Payoff merupakan laba (benefits) atau biaya yang dihasilkan/diakibatkan 

dari atau oleh kombinasi suatu keputusan dan suatu keadaan dasar yang 

diacak. Indikator dari payoff adalah pendapatan dan pengeluaran 

perusahaan. 

4. EMV (Expected Monetary Value) 

EMV (Expected Monetary Value) atau perkiraan nilai dalam bentuk uang 

adalah suatu kriteria yang memanfaatkan probabilitas tentang terjadinya 

situasi (keadaan) masa depan dalam pemilihan alternatif-alternatif 

keputusan (Kasim, 1989). Indikator EMV adalah alternatif, probabilitas, 

dan payoff. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kuantitatif 

sedangkan sumber data yaitu : 

1. Data Primer  

Menurut Indrianto dan Supomo (2009) data primer adalah data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), 

yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Data primer yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah data 

jumlah pekerja, data mesin produksi, kapasitas produksi, hasil produksi, data 

jumlah hari kerja, data kinerja mesin , dan peralatan yang digunakan untuk 

menunjang kegiatan operasional 

2. Data sekunder 

Menurut Indrianto dan Supomo (2009:146) data sekunder adalah data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan. Adapun data 

sekunder yang dikumpulkan adalah:  

a. Daftar pelanggan, 

b. Daftar jumlah pesanan pelanggan 

c. Daftar pembayaran pelanggan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah field 

and research, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
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landsung terjun pada objek yang diteliti, dalam field and research ini melipuri 

kegiatan yaitu. 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan  

secara lisan kepada subjek penulisan (Sanusi,2011:105). Dalam hal ini topik 

yang bahas adalah berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. 

Adapun data yang diperoleh dari wawancara adalah peningkatan kapasitas. 

Paket kemasan amdk galon dan gelas, paket kemasan amdk botol dan gelas, 

paket kemasan amdk galon, gelas, dan botol, biaya produksi, kapasitas 

produksi. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara melihat dan menggunakan laporan-laporan  dan catatan yang diperoleh 

dari perusahaan untuk diolah lebih lanjut (Sanusi, 2011;114). Dalam 

penelitian ini data tertulis yang dapat dari perusahaan berupan gambaran 

umum perusahaan, jumlah permintaan dan produksi,jumlah hari produksi, 

data penjualan pada setiap priodenya. 

3. Observasi  

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan 

perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa 

adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti 

(Sanusi, 2011:111). Adapun teknik yang akan dilakukan dengan obsevasi 

adalah melakukan pengamatan terhadap mesin produksi dan melihat 
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kemampuan kapasitas mesin produksi untuk menghasilkan air minum 

dalam kemasan. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan alternatif yang 

terbaik bagi perusahaan AMDK adalah dengan menghitung keuntungan atau 

produktifitas dan menggunakan metode decision tree (Pohon Keputusan) untuk 

menentukan alternatif terbaik. Muhammad Hasby (2010) Pohon keputusan 

dapat membantu dalam teori keputusan dan merupakan cara yang baik dalam 

pengambilan keputusan dari suatu masalah karena semua faktor-faktor yang 

mempengaruhi masalah tersebut dapat diidentifikasi dan diperhitungkan. 

Dengan menganalisa keputusan dalam pemilihan alternatif terbaik, sehingga 

dapat menghasilkan keputusan yang baik dan berkualitas tidak hanya keputusan 

yang menghasilkan pendapatan yang besar saja.  

Berikut ini merupakan langkah dalam menggambar diagram Pohon 

Keputusan (Heizer &Render, 2009) (Kasim, 1989): 

1. Mendefinisikan masalah 

2. Menggambar pohon Keputusan 

a. Membuat cabang alternatif keputusan  

Pada pohon keputusan di buat cabang-cabang sebagai alternatif-

alternatif keputusan dari titik keputusan (decision node). 

b. Membuat titik situasi masa depan  

Pada ujung tiap alternatif-alternatif keputusan buatlah titik situasi masa 

depan (state of nature nodes).  
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c. Membuat cabang kemungkinan situasi  

Dari tiap titik masa depan ini, maka buatlah cabang-cabang tentang 

kemungkinan situasi masa depan yang mungkin terjadi.  

d. Membuat titik keputusan baru  

Apabila pada ujung cabang-cabang situasi masa depan ini masih ada 

alternatif-alternatif keputusan lain maka buatlah titik keputusan baru 

(decision node). 

e. Ulangi langkan 1), 2), 3), dan 4)  

Apabila langkah 1 – 4 telah selesai, maka ulangi langkah 1 – 4 sampai 

pada akhir tiap titik situasi masa depan menghasilkan payoff dan tidak 

ada titik keputusan baru karena sudah tidak ada alternatif keputusan 

selanjutnya.  

3. Menentukan Peluang Bagi Kondisi Ilmiah 

a. Rentang Skala  

Rentang skala adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui 

rentang anatara masing-masing kriteria penilaian. Dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui tingkat peristiwa yang terjadi yaitu 

pendapatan tinggi, sedang, dan rendah 

b.  Menghitung Peluang Kondisi Ilmiah 

Untuk tiap situasi masa depan, tuliskan probabilitas atau peluang 

kemungkinan menjadi kenyataan. Probabilitas ini didasarkan pada 

rentang skala pada masing-masing peristiwa. Probabilitas dapat 
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diketahui dengan hasil perbandingan antara banyaknya peristiwa 

pendapatan yang mungkin akan diterima tinggi atau rendah.  

4. Memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan 

kondisi ilmiah yang mugkin. Hitung payoff setiap alternate yang ada dan 

masukkan kedalam pohon keputusan. 

5. Menyelesaikan masalah dengan menghitung EMV (expected monetary 

value) bagi setiap titik kondisi alamiah. Pada tahap ini harus menghitung 

perkiraan nilai moneter dari masing-masing alternatif dan kemudian 

memilih alternatif yang menghasilkan perkiraan nilai moneter yang paling 

tinggi. Sisipkan cabang-cabang situasi masa depan (state of nature 

branches) dengan (expected monetary value) pada ujung titik-titik situasi 

masa depan tersebut. 

 

Gambar 3.1 Pohon Keputusan 

Sumber Heizer dan Render (2015) 
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a. Rentang Skala 

RS = 
𝑚−𝑛

𝑏
 

m = Angka tertinggi dalam pengukuran 

n = Angka terendah dalam pengukuran 

b = Banyaknya kelas yang dibentuk 

b. Probabilitas 

P (E) = 𝑋 𝑁⁄  

Dimana : 

P = Probabilitas  

E = Event/Kejadian  

X = Peristiwa  

N = Periode  

b. Payoff 

Payoff = Pendapatan (TR) – Pengeluaran (TC)  

Sumber: Gilarso, 2003:16  

1) Total Revenue (TR) = P × Q  

Dimana: P = Price (Harga)  

Q = Quantity (Jumlah barang)  

2) Total Cost (TC) = TFC + TVC  

Dimana:  

TFC = Total Fixed Cost (jumlah biaya tetap)  

TVC = Total Variabel Cost (jumlah biaya variabel)  
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c. EMV (Expected Monetary Value) 

EMV = ∑ (Probabilitas x Nilai Payoff  yang diharapkan. 


