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BAB III  METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi 

Metode penentuan yang digunakan yaitu secara sengaja dengan tujuan tertentu 

atau Purposive. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan 

bahwa Jawa Timur berada di tingkat pertama kontribusi cabai. Menurut data Badan 

Pusat Statistik yang disusun olehAdenan, Kusumaningtyas, & Junaedi (2015) 

terdapat sebanyak 508 industri/UKM yang ada pada Kota Malang, namun hanya 

319 industri/UKM yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Malang. Pada tahun 2015 Kota Malang berada pada urutan ke tujuh setelah 

Kota/Kabupaten Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Banyuwangi dan 

Mojokerto. Industri/UKM yang mengolah sayuran menjadi sambal atau saus cabai 

hanya 12 UKM dari keseluruhan UKM yang ada di Kota Malang. Berkembangnya 

populasi penduduk yang mengakibatkan terbatasnya sumber daya yang tersedia saat 

ini menjamin bahwa UKM sambal cabai ini dapat menghemat penggunaan sumber 

daya yang tersedia. Perkembangan tersebut juga mempengaruhi arus perekonomian 

yang akan berdampak pada masyarakat, maka dari itu penulis mengambil 4 

UKM/industri yang memiliki kriteria yang dapat dijadikan sample penelitian. 

Sampel ini dipilih karena memenuhi kriteria seperti 1) sudah berjalan 2 tahun 

produksi dan 2) memiliki PIRT. 

3.2 Metode Penentuan Populasi dan Sampel 

Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel adalah dengan Purposive 

Sampling.Neuman (2014), menyatakan bahwa purposivesampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. 

Metode ini dipilih berdasarkan anggota populasi yang memiliki pengetahuan 
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khusus tentang usaha yang dijalankan memiliki kriteria tertentu. Populasi dan 

sampel yang diambil untuk diteliti dalam penelitian ini adalah 4 UKM di Kota 

Malang yang mengolah sambal yang memiliki bahan campuran cabai segar. Sampel 

ini dipilih karena memenuhi kriteria seperti 1) sudah berjalan 2 tahun produksi dan 

2) memiliki PIRT. 

3.3 Metode Pengambilan Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari tahun 

2018. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang 

diteliti baik melalui wawancara, pengamatan langsung, maupun diskusi dengan 

pihak yang terkait dengan penelitian (Sanusi, 2011). Data yang digunakan dalam 

penelitian adalah data primer yang diperoleh dari informasi yang didapat melalui 

kuesioner. Kuesioner dibuat secara sengaja oleh peneliti untuk menjawab beberapa 

pertanyaan yang dibutuhkan dalam penginputan data dalam penelitian. Data yang 

dibutuhkan yaitu meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan, produktivitas, penerimaan 

dan pendapatan. Selain dalam aspek finansial, dalam kuesioner juga ditambahkan 

pertanyaan mengenai proses pengolahan produk dan sejarah dan gambaran umum 

UKM. Kuesioner tersebut diisi oleh pemilik UKM dengan didampingi oleh peneliti. 

Selanjutnya data dalam kuisioner akan ditabulasikan dalam bentuk data untuk 

dianalisis. Kuisioner akan dibuat sesuai jumlah responden yaitu sebanyak4 orang 

untuk seluruh pemilik UKM.  

Data sekunder dapat diperoleh dari hasil dokumentasi, studi literatur 

berbagai buku, penelitian terdahulu, jurnal, internet dan instansi yang terkait. Data 

sekunder digunakan untuk menambah informasi dalam penelitian ini antara lain 
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dari hasil studi literatur berbagai buku, penelitian terdahulu, internet dan instansi 

yang terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS).  

3.4 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. 

Metode analisis yang digunakan untuk metode kuantitatif adalah data primer yang 

diperoleh langsung dari pemilik UKM. Data yang diperoleh dilapang kemudian 

ditabulasi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis pendapatan. 

Analisis pendapatan dilakukan dengan tujuan mengukur dan mengetahui besarnya 

biaya, penerimaan dan pendapatan pengusaha sambal cabai di Kota Malang 

kemudian melanjutkan analisis dengan memperhitungkan analisis nilai tambah 

metode Hayami dilakukan untuk menghitung produktivitas, nilai output, nilai 

tambah, keuntungan, balas jasa terhadap tenaga kerja dan keuntungan pengolahan. 

Analisis efisiensi yang digunakan adalah asumsi dua tahun, dimana data yang 

digunakan adalah data pada saat wawancara pada tahun 2018 digunakan untuk 

menghitung efisiensi yang diperoleh dari perhitungan biaya, volume penjualan, dan 

harga jual. 

3.4.1 Analisis Biaya 

 Analisis biaya dilakukan untuk mengetahui berapa besar biaya yang 

dikeluarkan oleh pengusaha untuk melakukan produksi, yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

TC = FC + VC 

Dimana:  

TC = Total biaya (Rp) 

FC = Total biaya tetap (Rp)  
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VC = Total biaya variabel (Rp) 

  Perhitungan biaya tetap adalah salah satu komponen yang penting dimana 

adalah biaya penyusutan dari peralatan produksi. Biaya penyusutan seperti 

penyusutan alat-alat atau mesin-mesin, dan bangunan. Perhitungan ini membagi 

selisih antara nilai pembelian dengan sisa yang ditafsirkan dengan lamanya modal 

dipakai. Metode yang digunakan dalam perhitungan biaya penyusutan adalah 

metode garis lurus. Umur yang dipakai pada perhitungan nilai penyusutan terhadap 

aset adalah umur ekonomis (Pasaribu, 2012). Rumus penyusutan dapat ditulis 

sebagai berikut: 

Penyusutan = 
𝑈𝑛𝑖𝑡𝑥 (𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎𝑏𝑒𝑙𝑖−𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎𝑗𝑢𝑎𝑙)

𝑢𝑚𝑢𝑟𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠
 

3.4.2 Analisis Penerimaan 

Penerimaan didapat dari penjualan hasil produk dalam satu kali masa produksi. 

Penerimaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut (Pasaribu, 2012): 

TR = P x Q 

Dimana, 

TR = Total Revenue (Penerimaan Total) (Rp) 

P = Harga produksi per unit (Rp) 

Q = Kuantitas produksi (unit) 

3.4.3 Analisis Pendapatan 

Pendapatan usaha produk sambal cabai dalam penelitian ini yaitu 

pendapatan keseluruhan hasil penjualan produk. Pendapatan usaha dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut(Pasaribu, 2012): 

π = TR – TC 

Dimana, 
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π   = Pendapatan (Rp) 

TR = Total Revenue (Penerimaan Total) (Rp) 

TC = Total Cost (Biaya Total) (Rp) 

3.4.4 Analisis Nilai Tambah 

  Analisis nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan cabai ditentukan 

dengan menggunakan metode Hayami et al., (1987). Metode Hayami digunakan 

karena dapat digunakan dalam menganalisis nilai tambah pada sub sistem 

pengolahan atau produksi sekunder. Komponen perhitungan nilai tambah terdiri 

dari output, input, harga, penerimaan dan keuntungan, sebagaimana dijelaskan pada 

tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 Perhitungan nilai tambah 

No Variabel Nilai 

 Output, Input dan Harga  

1 Output (kg/produksi) (1) 

2 Input (kg/produksi) (2) 

3 Tenaga kerja langsung (jam/produksi) (3) 

4 Faktor konversi (4)=(1)/(2) 

5 Koefisien tenaga kerja (5)=(3)/(2) 

6 Harga output (Rp/kg) (6) 

7 Upah tenaga kerja langsung (Rp/jam 

produksi) 

(7) 

 Penerimaan dana keuntungan  

8 Harga bahan baku (Rp/kg) (8) 

9 Sumbangan input lain (Rp/kg) (9) 

10 Nilai output (Rp/kg) (10)=(4)x(6) 

11 a. Nilai tambah (Rp/kg) (11a)=(10)-(8)-(9) 

 b. Rasio nilai tambah (%) (11b)=[(11a)/(10)]x100 

12 a. Pendapatan tenaga kerja langsung (Rp/kg) (12a)=(5)x(7) 

 b. Pangsa tenaga kerja (%) (12b)=[(12a)/(11a)]x100 

13 a. Keuntungan (Rp/kg) (13a)=(11a)-(12a) 

 b. Tingkat keuntungan (%) (13b)=[(13a)/(10)]x100 

 Balas jasa pemilik faktor-faktor produksi  

14 Margin (Rp/kg) (14)=(10)-(8) 

 a. Pendapatan tenaga kerja langsung (%) (14a)=[(12a)/(14)]x100 

 b. Sumbangan input lain (%) (14b)=[(9)/(14)]x100 

 c. Keuntungan pemilik perusahaan (%) (14c)=[(13a)/(14)]x100 

Sumber : Hayami et al., (1987) 
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3.4.5 Analisis R/C Rasio 

  Perhitungan keuntungan diketahui dengan menggunakan analisis 

RevenueCost Ratio (R-C rasio). Kriteria yang digunakan dalam analisi R/C 

rasio(Soekartawi, 1995) adalah sebagai berikut: 

-Nilai R-C rasio = 1 artinya usaha tidak untung/rugi 

-Nilai R-C rasio > 1 berarti usaha menguntungkan/efisien 

-Nilai R-C rasio < 1 berarti usaha merugikan/tidak efisien.  

R-C rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

R/C rasio =
𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎
 


