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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

  Pada penelitian ini digunakan metode kuantitatif. Dimana data yang 

diperoleh dianalisa lalu dijabarkan sesuai kenyataan yang ada dilapangan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan 

Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal tersebut dikarenakan di Kecamatan Mentaya 

Hilir Selatan ini adalah salah satu penghasil besar usaha sarang burung walet di 

Kabupaten Kotawaringin Timur. 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif, yang berupa hasil 

dari kuisioner dengan pemilik usaha sarang burung walet. Sumber data ini 

menggunakan data primer yang diambil dari dari data responden. Responden ini 

adalah pemilik usaha sarang burung walet. Penelitian ini mendapatkan informasi 

yang dinginkan dengan cara mengajukan kuisioner atau daftar pertanyaan berupa 

angket dengan mengisi pertayaan dengan tipe isian atau pilihan responden sendiri 

yang harus menuliskan jawaban yang diminta dalam penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

kuisioner. dimana teknik metode kuisioner dengan pengambilan data dengan cara 

melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian 

pada pihak yang terkait. 
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E. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini keseluruhan usaha sarang burung walet yang 

ada di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang berjumlah 116. Metode pengambilan 

sampel yaitu teknik sampel purposive sampling (pengambilan sampel secara di 

sengaja) dengan memilih sampel dengan maksud dan tujuan tertentu yang langsung 

memilih dengan pengusaha sarang burung walet dengan kriteria jenis sarang burung 

walet rumahan. dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 50 pengusaha sarang 

burung walet. 

F. Definisi Variabel 

Devinisi variabel dalam penelitian ini dikemukakan definisi dari variabel 

yang digunakan yaitu: 

1. Biaya 

Biaya adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk pembelian barang dan 

jasa bagi kegiatan usaha. Biaya dalam usaha dapat dibedakan berdasarkan atas 

jumlah output yang dihasilkan terdiri dari : 

 Biaya tetap, adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung kepada besar 

kecilnya produksi, seperti : biaya reparasi dan perawatan bangunan, pajak 

tanah dan sewa lahan. 

 Biaya Variabel, adalah biaya yang berhubungan langsung dengan jumlah 

produksi, seperti: pengeluaran-pengeluaran untuk listrik, tenaga kerja dan 

trasnportasi.  
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2. Penerimaan (Revenue) 

Penerimaan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. 

Total Revenue (TR), yaitu total penerimaan produsen dari hasil penjualan 

outputnya.  

G. Metode Analisis Data 

1. Analisis Pulang Pokok 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pulang 

pokok atau Break Event Point (BEP), yang dirumuskan (Firdaus, 2009) 

sebagai berikut : 

a. BEP atas dasar sales (penjualan) atau penerimaan (revenue) 

𝐵𝐸𝑃 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 =
𝑇𝐹𝐶

1 −
𝑇𝑉𝐶

𝑠

 

Keterangan: 

TFC = Total biaya tetap 

TVC = Total biaya variabel 

S = nilai penjualan (jumlah penerimaan) 

b. BEP atas dasar unit (Q) 

𝐵𝐸𝑃 𝑢𝑛𝑖𝑡 =
𝑇𝐹𝐶

𝑃 − 𝑣
 

Keterangan: 

TFC = Total biaya tetap 

p = harga per unit  

v = biaya variabel per unit 

  



23 
 

2. R/C (Revenue Cost Ratio) Ratio 

R/C (Revenue Cost Ratio) merupakan perbandingan antara 

penerimaan (revenue) dan biaya (cost). Komponen biaya dapat dianalisis 

keuntungan usahatani dengan menggunakan analisis R/C Ratio. R/C adalah 

singkatan dari (Revenue/Cost Ratio) atau dikenal sebagai perbandingan antara 

penerimaan dan biaya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah 

usahatani itu menguntungkan atau tidak dan layak untuk dikembangkan. Jika 

hasil R/C Ratio lebih dari satu maka usahatani tersebut menguntungkan, 

sedangkan jika hasil R/C Ratio sama dengan satu maka usahatani tersebut 

dikatakan impas atau tidak mengalami untung dan rugi dan apakah hasil R/C 

Ratio kurang dari satu maka usahatani tersebut mengalami kerugian. 


