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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Tempat Penelitian 

Penentuen tempat pada pada penelitian ini menggunakan metode purposive 

sample yakni penentuan secara sengaja. Cafe yang dijadikan tempat penelitian 

antara lain Cafe Four Head, Cafe Equal, Cafe WKP, Copi Mbah, dan STMJ & 

Coffe 209. Tempat yang ditujui merupakan hasil survey peneliti yang digunakan 

dalam penelitian ini sehingga dapat memperoleh data yang diinginkan. 

3.1.1 Cafe Four Head 

Cafe ini di Jl. Tirto Utomo ruko Blok M Kota Malang. Lokasi ini merupakan 

tempat berdirinya Cafe Fore Head  yang ada di Kota Malang. Lokasi ini sangat 

strategis karena berada di kawasan yang padat mahasiswa sehingga tempat nya 

lumayan ramai dikunjungi oleh pelanggan setia Cafe selain itu tempat ini sangat 

mudah untuk ditemukan dan didatangi. Dalam pencariannya Kota Malang sendiri 

merupakan Kota dengan populasi penduduk yang padat dengan bertambahnya 

mahasiswa setiap tahunnya di universitas-universitas di Kota Malang. 

3.1.2 Cafe Equal 

Cafe berada di Jl Raya Dermo 169 Malang. Lokasi ini dahulunya sangat 

sepi pengunjung karena termasuk kawasan yang sepi. Bahkan Equal sendiri 

merupakan yang paling awal membuka Cafe sebelum  yang lainnya ikut menjadi 

kompetitor. Cafe ini berada di Kota Malang yang notabenenya ialah kota dengan 

padat penduduk pendatang dari mahasiswa yang hadir dari daerah lain. Equal 

sendiri menjual produk makanan dan minuman serta bubuk kopi yang dapat 

dikonsumsi atau dimasak dirumah. 
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3.1.3 WKP 

WKP merupukan salah satu tempat penelitian ini yang beralamatkan di Jl 

Raya Saxophone, Tunngulwulung, Lowokwaru, Malang. Cafe ini berada jauh dari 

keramaian penduduk – penduduk kampus, bahkan bukan di kawasan Cafe. 

Meskipun jauh dari keramaian namun Cafe yang berada di kota Malang ini tidak 

kalah ramai dengan yang laiinya. WKP menjual makanan dan minuman untuk 

pelanggannya setianya dengan nuansa cafe sederhana yang ada cafe ini.  

3.1.4 Copi Mbah 

Letak cafe  beralamatkan di Pujonlor, Pujon, Kabupaten Malang. Pendirian 

cafe ini didasarkan ingin menekuni usaha pribadi dengan mendirikan cafe. Selain 

sebagai usaha pribadi perintisan cafe ini dibuat untuk belajar wirausaha dan sebagai 

pebisnis untuk mengangkat citra kopi dan petani kopi khususnya yang berada di 

Pujon. Kopi yang ditekuninya dan melihat adanya peluang pasar yang besar ada 

pada usaha griya-griya kopi. 

3.1.5 STMJ & Coffe 209 

STMJ & Coffe 209 didirikan pada tahun 2015 oleh Santoso. Letak cafe  

beralamatkan di Jl Bukit Berbunga 209 Sidomulyo Batu Malang. Pendirian cafe ini 

didasarkan ingin menekuni usaha pribadi dengan mendirikan cafe. Selain sebagai 

usaha pribadi perintisan cafe ini dibuat untuk belajar wirausaha dan sebagai 

pebisnis untuk mengangkat citra kopi dan petani kopi khususnya yang berada di 

Batu. Kopi yang ditekuninya dan melihat adanya peluang pasar yang besar ada pada 

usaha griya-griya kopi 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder 

sebagai data yang dapat mendukung jalannya penelitian. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data 

peneliti untuk tujuan penelitiannya. Dalam penelitian ini data primer meliputi biaya 

produksi, penerimaan, profil, dan sejarah berdirinya Cafe yang diperoleh dengan 

cara wawancara secara langsung dengan narasumber baik pemilik dan karyawan 

Cafe yang diperlukan dalam penelitian ini.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terkumpul terlebih 

dahulu baik melalui sosial media maupun dari berbagai informasi media cetak 

lainnya. Data sekunder diperoleh melalui pencatatn dan menguktip secara langsung 

dari pemilik data sebelumnya untuk bahan tambahan yang mendukung untuk 

penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data biaya dan 

penerimaan dan lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pengamatan langsung, dilakukan secara pengamatan langsung di tempat 

dengan melihat pemasaran lagsung dan melihat daya beli pelanggan di 

setiap Cafe. 

2. Wawancara, dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung dengan 

pihak terkait seperti Pengelola Cafe dan responden lainnya. Penelitian 
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semacam ini dilakukan untuk mengetahui segala informasi tentang Cafe 

ini. 

3. Dokumentasi, melakukan pengambilan gambar di tepat sebagai bahan 

penunjang dalam penelitian ini. 

4. Studi Pusataka, kegiatan mencari informasi referensi sebagai data 

pelengkap bagi penulis serta sebagai bahan pembanding dalam 

melakukan alternatif pemecahan masalah. Media yang dipakai ialah 

Buku, Jurnal, dan internet. 

3.4      Metode Analisis Data 

Metode ini menggunakan metode kuantitatif, data yang diperoleh secara 

langsung dari Cafe di Malang, adapun analisa sebagai berikut : 

1. Data kuantitatif adalah data penelitian yang dapat dibuat perhitungan 

statistika dan bersifat kuantitas/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis atau perumpamaan yang telah ditentukan. 

2. Data kualitatif adalah data sebuah penelitian yang sifatnya tentang topik 

tertentu. Fokusnya adalah mengeksplorasi data yang diperoleh akan 

bersifat subyektif. Metode pengumpulan datanya menggunakan tekhnik 

terstruktur dan semi terstruktur. 

3.4.1 Analisis Keuntungan 

Keuntungan atau laba dari setiap Cafe Malang akan menggunkan rumus : 

ket : 

 

π  = Keuntungan 

TR  = Total Revenue / Penerimaan 

π = TR-TC 
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TC = Total Cost / Total Biaya 

3.4.2 Analisis Break Event Point (BEP) 

Break Event Point (BEP) merupakan suatu keadaan dimana perusahaan 

mengalami titik impas, yang atinya perusahaan tidak mengalami keuntungan atau 

laba dan bahkan tidak mengalami kerugian. Mengitung besarnya penerimaan dan 

roduksi dalam keadaan Break Event Point pada Cafe akan digunakan rumus 

matematis sebagai berikut : 

Perhitungan Break Event Point  

 

Ket : 

BEP (Q)  = Jumlah unit/kuantitas poduk yang diproduksi dan dijual 

FC  = Biaya Tetap 

P  = Harga Jual Produk per unit 

VC = Biaya variabel per unit 

 

BEP (Q) = F C 

       P-VC 
 


