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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

1.1 Metode Penentuan Daerah dan Waktu Penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) di  Usaha Mikro 

Keripik Singkong Pro – Star Jln. Tirto Taruno No. 9 RT. 01 RW.08 Dusun Klandungan Desa 

Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dengan alasan Usaha Mikro Pro – Star 

sudah sekitar 5 tahun lebih mengusahakan keripik singkong. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan November - Desember 2017.  

1.2 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara observasi dan 

hasil wawancara langsung dengan pemilik usaha keripik singkong Pro – Star yang 

mengetahui baik secara langsung maupun secara mendalam tentang kegiatan keripik 

singkong. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui internet, literatur maupun data 

dari Badan Pusat Statistik yang berhubungan dengan penelitian ini. 

1.3 Metode Penentuan Responden  

Penentuan responden dalam penelitian ditetapkan secara purposive sampling atau 

secara sengaja, dalam hal ini dipilih pimpinan dan karyawan sebanyak 2 orang dengan 

pertimbangan bahwa pimpinan mengetahui tentang seluk-beluk Usaha  Mikro  Keripik  

Singkong  seperti sejarah Usaha  Mikro  Keripik  Singkong, kapasitas produksi, kondisi 

keuangan dan lain-lain, sedangkan karyawan terlibat langsung dalam proses produksi di 

Usaha  Mikro  Keripik  Singkong  . 
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1.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara 

langsung, wawancara mendalam dan observasi. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan 

untuk mengumpulkan data primer. Sedangkan, untuk data sekunder, teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan cara studi literature dan browsing internet. Pengambilan data dengan 

metode pengamatan langsung di lokasi penelitian, yakni dengan wawancara dan pengamatan 

langsung dengan berbagai pihak yang terkait disekitar lokasi penelitian. Selain itu, data yang 

dikumpulkan melalui penelusuran pustaka ataupun literatur di  perpustakaan UMM. 

1.5 Metode Analisis Data  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikumpulkan dan diolah untuk dilakukan 

analisis lebih lanjut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis profitabilitas adalah sebagai 

berikut: 

1) Gross Profit Margin 

EBIT 

 Gross Profit Margin=  X 100% 

Penjualan 

 

Keterangan : 

Gross Profit Margin : Margin laba kotor EBIT : Earning Before Interes and Tax 

(Laba sebelum bunga dan pajak). 

 

 

2) Net Profit Margin 

EAIT 

Gross Profit Margin=  X 100% 

Penjualan 
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Keterangan : 

Net Profit Margin: Marjin laba bersih EBIT : Earning Before Interes and Tax (Laba 

sebelum bunga dan pajak) 

3) Return on Investment (RoI)

EAIT 

Return on Investment=  X 100% 

Total Aktiva 

Keterangan : 

ROI : Return on Investment EAIT : Earning After Interes and Tax (Laba sesudah 

bunga dan pajak) Total aktiva : Total harta 

4) Return On Equity (RoE)

EAIT 

 Return on Equity=  X 100% 

Modal Sendiri 

Keterangan : 

EAIT : Earning After Interes and Tax (Laba sesudah bunga dan pajak) 




