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BAB III 

M ETODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (puposive) yaitu di 

CV. Mukti Jaya Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Yang menjadi

objek dalam penelitian ini adalah  usaha arang tempurung kelapa. 

3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada akhir bulan februari sampai dengan bulan 

april 2018. Penelitian ini saya lakukan setelah saya menyelesaikan seminar 

proposal guna mendapatkan data yang valid untuk digunakan dalam perhitungan 

analisis profitabiltas. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

sekunder yang bersifat kuantitatif. Pengumpulan seluruh data yang diperlukan 

dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara  yang meliputi : 

1. Wawancara :

Pihak-pihak yang diwawancarai terutama adalah manajemen bagian 

produksi, keuangan, pemasaran serta pihak lain yang berhubungan langsung 

dengan UKM ini, guna memperoleh data primer ini akan diambil bentuk 

wawancara tidak terstruktur dengan pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga 

memberikan keleluasaan bagi responden untuk memberi pandangan secara 

bebas dan memungkinkan peneliti untuk mengajukan perntanyaan secara 

mendalam. 
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2. Observasi  

Melihat secara langsung obyek yang akan diteliti terutama terhadap 

praktekpraktek yang dilakukan perusahaan.  

3. Studi Literatur dan Kepustakaan  

Bertujuan untuk dapat menganalisa secara teoritis terhadap masalah-

masalah yang berhubungan dengan penulisan dengan membaca skripsi, studi 

kepustakaan dilakukan dengan membaca berbagai text book, jurnal jurnal 

pemasaran, artikel artikel yang relevan, sumber-sumber lain guna memperoleh 

data sekunder. 

 

3.4 Pengolahan dan Analisis Data 

Informasi dan data yang di dapatkan dari dilakukannya penelitian ini, 

diolah dan dianalisis. Diawali dengan mengidentifikasi apa saja yang menjadi 

faktor internal dan eksternal dari lingkungan perusahaan arang tempurung kelapa. 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis untuk 

menghitung Analisis Biaya, penerimaan, dan keuntungan.Bagaimana cara 

menghitung analisis diatas dapat diketahui sebagai berikut:  

1. Analisis Biaya 

Biaya adalah besarnya pengeluaran yang harus dibayarkan didalam proses 

produksi untuk mengahsilkan suatu produ, untuk mengetahui besarnya biaya 

yang dikeluarkan dapat diketahui menggunakan metode analisa data secara 

deskriptif, untuk mengetahui besarnya biaya menggunakan rumus sebagai 

berikut :  

                                          TC = FC + VC 
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Dimana :  

TC  = Biaya Total (Rupiah)  

FC   = Biaya Tetap (Rupiah)  

VC  = Biaya Variabel (Rupiah) 

2. Analisis Penerimaan 

Penerimaan adalah besarnya pemasukan dari penjualan yang belum 

dikurangi dengan biaya produksi untuk mengetahui penerimaan menggunakan 

metode analisa data secara diskiptif, untuk mengetahui besarnya penerimaan 

dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut : 

                                       TR = P X Q  

Dimana :  

         TR  = Penerimaan Total (Rupiah)  

         P  = Harga  (Rp/Alir)  

         Q  = Jumlah Alir (Kilogram) 

Kriteria : 

Jika TR = TC maka usaha BEP 

Jika > TC maka perusahaan laba 

Jika TR < TC maka perusahaan rugi 

3. Analisis Keuntungan 

Keuntungan (Profit) adalah besarnya penerimaan bersih yang diterima 

oleh produsen, untuk mengetahui besarnya keuntungan dapat dihitung dengan 

cara mengurangi harga jual dengan harga beli dan biaya yang dikeluarkan per 

kilogram, rumusnya adalah sebagai berikut: 
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                                      π = TR - TC  

Dimana :  

 π  =   Keuntungan (Rp/Proses Produksi)  

TR  = Penerimaan Total (Rp/Proses Produksi)  

TC = Total Biaya  (Rp/Proses Produksi) 

Kriteria : 

Jika π negative berarti usaha rugi 

Jika π 0 berarti usaha impas 

Jika π positif berarti usaha untung 

4. Analisis Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

atau keuntungan. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur tingkat 

efektivitas manajemen seperti ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan dari pendapatan investasi. Untuk Menghitung rasio 

profitabilitas dipat menggunakan rumus seperti dibawah ini : 

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) 

 


