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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Metode Penentuan Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan pada industri pengolahan kripik kulit ikan 

tonang yang terletak di Desa Takerharjo, Kecamatan Solokuro, Kabupaten 

Lamongan. Penentuan lokasi penelitian tersebut dilakukan secara purposive  atau 

secara sengaja atas dasar bahwa industri pengolahan ini merupakan industri 

pengolahan yang sedang berkembang di Kabupaten Lamongan. Penelitian 

dilakukan pada Bulan Maret 2018. 

3.2  Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu 

data primer dan data sekunder, yang meliputi data primer dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan melalui cara 

tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara orang yang melakukan 

penelitian dengan narasumber yang bersangkutan. Teknik wawancara itu sendiri 

dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.  

Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada pihak perusahaan untuk 

memperoleh data berupa gambaran perusahaan, struktur organisasi, pasar,  

penentuan harga, biaya produksi, bahan baku dan alat-alat produksi. 
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2. Observasi 

Observasi merupakan metode megumpulkan data yang bersifat kompleks 

dengan melibatkaan faktor dalam melaksanakannya. Pengumpulan data secara 

observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun dapat merekam 

berbagai fenomena yang terjadi. Observasi ini bertujuan agar dapat mengetahui 

bagaimana proses produksi pengolahan kripik kulit ikan tonang ini, pengaruh 

adanya usaha ini ditengah masyarakat, bagaimana pesaing produk kripik kulit 

ikan tonang, dan dampak usaha ini terhadap masyarakat sekitar 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan peneliti disini untuk mendapatkan gambar 

yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan mengenai bahan 

alat produksi dan proses produksi. Yang meliputi data sekunder dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu: 

a. Membaca  

b. Penelitian yang terdahulu 

c. Mempelajari materi dan mengambil keterangan yang diperlukan dari buku  

d. Bahan-bahan kuliah serta sumber-sumber data lainnya yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif, Data dan informasi kuantitatif yang telah diperoleh diolah 

dengan menggunakan program Microsoft Excel yang kemudian disajikan dalam 
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bentuk tabulasi yang bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis data. Data 

yang bersifat kuantitatif  antara lain data biaya baik biaya investasi, maupun biaya 

operasional serta data penerimaan sebagai hasil dari penjualan produk kripik kulit 

ikan tonang, diperoleh dengan cara wawancara dan observasi serta dokumentasi, 

metode kuantitatif dilakukan untuk memperoleh data kelayakan finansial yang 

meliputi: 

1. Net Present Value (NPV) 

 

Keterangan :  

Bt  =  Benefit tahun ke-1 (Rp)                 

Ct  =  Biaya tahun ke-t (Rp)  

n    =  Umur ekonomis usaha (tahun) 

 i    =  Tingkat bunga yang berlaku (%)  

t     =  Tahun             

a. NPV > 0, artinya suatu usaha telah dinyatakan menguntungkan dan layak 

untuk dijalankan. 

b. NPV < 0, artinya usaha tersebut tidak menghasilkan nilai biaya yang 

dikeluarkan. Dengan kata lain, usaha tersebut merugikan dan tidak layak 

untuk dijalankan. 

c. NPV = 0, artinya usaha tersebut mampu mengembalikan sebesar modal 

social opportunity cost factor produksi normal. Maka, lebih baik atau dana 

tersebut di simpan di bank karena lebih menguntungkan. 
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2.  Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C) 

   

Keterangan :  

Bt       = Manfaat (Benefit) pada tahun ke-t 

Ct      = Biaya (Cost) pada tahun ke-t 

i         = Discount Factor 

t         = Umur proyek 

a. Jika Net B/C   ≥  1, berarti usulan investasi layak dilaksanakan, karena 

arus benefit yang diperoleh lebih besar dari pada arus biaya. 

b. Jika Net B/C  < 1, berarti usulan investasi tidak layak dilaksanakan, karena 

arus benefit yang diperoleh lebih kecil dari pada arus biaya. 

3. Internal Rate of Return (IRR) 

 

Keterangan :   

NPV1 = Net  Present Value (+)  

NPV2 = Net  Present Value (-)  

i1         = Sosial  discount rate (+) 

 i2         = Sosial  discount rate (-) 

a. Jika  IRR ≥  discount  rate, berarti  usulan investasi dilaksanakan, karena 

NPV usulan investasi menghasilkan keuntungan lebih besar daripada di 

save di bank. 
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b. Jika  IRR < discount rate, berarti usulan investasi tidak layak 

dilaksanakan, karena NPV usulan investasi memiliki keuntungan yang 

lebih besar jika di save di bank dari pada diinvestasikan. 

4. Payback Period (PP) 

Payback periode menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar 

dana yang sudah ditanamkan pada suatu investasi dapat diperoleh seluruhnya. 

Semakin kecil Nilai Payback Period pada usaha yang di jalankan maka akan semakin 

cepat waktu pengembalian investasi yang telah di keluarkan. 

 

Keterangan:  

I = Besarnya investasi yang dibutuhkan  

Ab = Benefit bersih yang dapat diperoleh setiap tahunnya 

5. Sensitivitas 

Sensitivitas adalah untuk mengetahui tingkat kepekaan dari investasi, OM 

dan benefit dalam suatu usaha. Pengkajian faktor kepekaan digunakan untuk 

memperbaiki desain proyek, pelaksanaan usaha, dan mengurangi resiko kerugian 

usaha tersebut.   

 


