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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada home industry alen-alen,Desa Cangkring, 

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Penentuan daerah yang dijadikan 

penelitian ini dilakukan secara purposive. Penelitian ini menganalisis besarnya 

nilai tambah, pendapatan yang diciptakan dari hasil pengolahan ubikayu menjadi 

makanan ringan alen-alen. Kecamatan Ngadirojo memiliki potensi produksi 

makanan ringan yaitu alen-alen. Melalui observasi yang dilakukanhome industry 

tangga alen-alen yang ada diDesa cangkring sejumlah 24home industry. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29April- 25 Mei2019. 

Tabel 3.1 Industri Formal dan Non Formal 

Jenis Home industry dan Kerajinan  Unit  Tenaga Kerja  

Sale Pisang 235 393 

Kripik Pisang 96 183 

Kripik Nangka 2 5 

Krupuk 204 314 

Tape dan Kue Basah 215 407 

Emping Melinjo 35 112 

Olahan Jagung 6 11 

Olahan Jahe 12 29 

Jenang 12 39 

Kolong Ketela 211 396 

 Kripik Ketela 95 120 

Tiwul Instan 8 12 

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan 2017  
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Berdasrkan data BPS Kabupaten 2017, jumlah home industry kolong tela 

atau alen-alen sejumlah 211 terbagi di beberapa daerah se Kabupaten Pacitan. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh home industry alen-alen terbanyak 

terbagi menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tulakan, dan kecamatan 

Ngadirojo.  

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

seluruh home industry alen-alen yang ada di Desa Cangkring, Kecamatan 

Ngadirojo, Pacitan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

Metode sampling jenuh.Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel 

apabilasemua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal seperti ini 

sering dilakukan apabila jumlah populasi relative kecil kurang dari 30 orang, 

istilah lain sampel jenuh adalah sampel total atau sensus dimana semua anggota 

populasi dijadikan sampel (Sugiono, 2011).  

Arikunto (2010) menyatakan bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar (lebih dari 100 orang) dapat 

menggunakan sampel. Menurutnya sampel diambil antara 10 % -15 % hingga 

20 % -25 % atau bahkan boleh lebih dari 25 % dari jumlah populasi yang ada. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pihak desa mengenai 

jumlah home industry sebanyak 24, terbagi menjadi beberapa produk yang 
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diolah. Khususnya home industry alen-alen berjumlah 24home industry. Jumlah 

home industry alen-alen kurang dari 100 menurut pernyataan (Arikunto, 2010) 

jika populasi kurang dari 100 maka semua dijadikan sampel. Maka jumlah 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 24atau keseluruhan home industyyang 

ada di Desa Cangkring serjumlah. 

3.3 Metode PengumpulanData 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

pengusaha alen-alen dengan menggunakan teknik wawancara seperti: jumlah 

karyawan, jumlah upah tenaga kerja, bahan baku pengolahan alen-alen, dll.Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari pencatatan data terdahulu yang 

diarsipkan oleh instansi yang terkait dengan penelitian ini. Seperti: alamat, 

pendiri atau perintis usaha, tahun berdiri dll.Penelitian ini menggunakan 

kuisioner yang telah disusun sebelumnya. Adapun penjelasannya sebagai 

berikut: 

a. Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti sudah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 

akan dipeeroleh. Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan terstruktur kepada responden untuk dijawab, dengan 

mengkombinasikan pertanyaan tertutup dan terbuka. 
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b. Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian. 

Observasi dlakukan dengan melihat keadaan lapang secara langsung ke lokasi 

yang terpilih dan mengamati secara langsung. Observasi merupakan teknik 

pengambilan data dengan pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan data 

tentang suatu maslah. 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini merupakan 

penelitian menjelaskan secara kalimat atau bahasa dari anka-angka yang 

diperoleh. Data-data yang diperoleh dengan menggunakan analisis nilai 

tambah, analisis keuntungan dan analisis biaya. Analisis yang di gunakan 

adalah analisis rill bukan analisis perusahaan karena tenaga kerja keluarga tidak 

masuk dalam hitungan proses produksi. Nilai tambah merupakan pertambahan 

nilai suatu komoditas karena sudah mengalami proses pengolahan 

pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.  

1. Metode Hayami 

Untuk menganalisis nilai tambah dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode hayami, data yang digunakan adalah hasil produksi, 

bahan baku, tenaga kerja, faktor konversi, koefisien tenaga kerja, harga produk 

rata-rata, upah rata-rata, sehingga akan memperoleh data pendapatan dan 
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keuntungan, kemudian dilanjutkan dengan harga bahan baku, sumnagan input 

lain, nilai produk (nilai tambah, ratio nilai tambah), imbalan tenaga kerja, 

bagian tenaga kerja, keuntungan dan tingkat keuntungan, sehingga dalam 

perhitungan nilai tambah dengan menggunakan metode hayami sebagi berikut: 

Tabel 3.2 Perhitungan Nilai Tambah Metode Hayami 

No Output, Input & Harga Simbol 

1 Total Output (Kg)  A 

2 Input bahan Baku (kg) B 

3 Input Tenaga Kerja C 

4 Faktor Konversi  d=a/b 

5 Koefisien Tenaga Kerja e=c/b 

6 Harga Output (Rp/Kg) F 

7 Upah Rata-rata Tenaga Kerja 

(Rp/Produksi) 

G 

 Pendapatan dan Keuntungan  

8 Harga Input Bahan Baku H 

9 Sumbangan Input Lain I 

10 Nilai Output (Rp/Kg) j=d × f 

11 a. Nilai Tambah (Rp/Kg) k=j-h-i 

 b. Rasio Nilai Tambah (%) l%=k/j × 100 

12 a. Pendapatan Tenaga Kerja (Rp/Produksi) m=e × g 

 b.Pangsa Tenaga Kerja (%) n%=m/k × 100 

13 a. Keuntungan (Rp/Kg) o=k-m 

 b. Tingkat Keuntungan (%) p%=o/j × 100 

Sumber : Hayami at.al, 1987 

2. Analisis Total Biaya 

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan 

uang, yang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan 

tertentu, dalam arti sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh 

aktiva yang disebut dengan istilah harga pokok. Biaya Total (Total Cost) adalah 
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keseluruhan dari jumlah biaya yang dikeluarkan (Kumalasari, 2016). Untuk 

menghitung biaya total produksi dapat di hitung dengan menggunakan rumus: 

TC=TVC+TFC 

Keterangan: 

TC =Total biaya (Rp/Produksi) 

TVC = Total biaya variabel (Rp/Produksi) 

TFC = Total biaya tetap (Rp/ Produksi) 

3. Analisis Penerimaan 

Analisis penerimaan digunakan untuk mengetahui besarnya 

penerimaan(Kamisi, 1991). Penerimaan diketahui dari perkalian jumlah output 

dikalikan dengan harga.Untuk menghitung penerimaan dengan menggnakan 

rumus: 

TR=P×Q 

Keterangan: 

TR = Total Penerimaan(Rp/Produksi) 

P = Harga Produk(Rp/kg) 

Q = Jumlah produk (kg) 

4. Analisis Keuntungan 

Menghitung pendapatan usahatani diperlukan dua keterangan pokok yaitu 

keadaan pengeluaran selama usahatani dijalankan dalam waktu yang ditetapkan 

dan keseluruhan penerimaan. Penerimaan usahatani adalah nilai uang yang 

diterima dari penjualan produk (Normansyah et.al 2014). Analisis ini di hitung 
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dengan melalui pengurangan antara penerimaan dengan total biaya untuk satu 

kali produksi di hitung dengan mengguunakan rumus: 

∏=TR-TC 

Keterangan: 

∏ = Total keuntungan (Rp/produksi) 

TR = Total penerimaan (Rp/produksi) 

TC = Total biaya (Rp/produksi) 

5. Analisis Efisiensi 

Untuk mengetahui efisiensi usahahome industry alen-alen di Desa 

Cangkring, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dengan menggunakan 

perhitungan R/C ratio. Pendapatan yang tinggi akan selalu menunjukan 

efisiensi yang tinggi karena kemungkinan pendapatan yang besar tersebut di 

peroleh dari investasi yang besar. Efisiensi mempunyai tujuan memperkecil 

biaya produksi per satuan produk yang dimaksudkan untuk memperoleh 

keuntungan yang optimal. Cara yang di tempuh untuk mencapai tujuan tersebut 

adalah memperkecil biaya keseluruhan dengan mempertahan kan produksi yang 

telah dicapai untuk memperbesar produksi tanpa meninggkatkan biaya 

keseluruahan (Nikmat et.al 2006). R/C ratio adalah singkatan dari Return Cost 

Ratio atau dikenal dengan nisbah antara penerimaan dan biaya. Efisiensi 

industri alen-alen dapat dihitung dengan membandingkan besarnya penerimaan 

industri alen-alen dengan biaya yang digunakan untuk produksi. Secara 

matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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𝑹/𝑪 =
𝐓𝐑

𝐓𝐂
 

Keterangan : 

R (Revenue) = Penerimaan industri alen-alen (Rupiah).  

C (Cost)=Biaya total industri alen-alen (Rupiah) . 

Kriteria yang digunakan dalam penilaian efisiensi usaha adalah : 

1. R/C > 1 berarti industri alen-alen yang dijalankan sudah efisien. 

2.  R/C < 1 berarti industri alen-alen dijalankan tidak efisien. 

 R/C = 1 berarti industri alen-alen dalam kondisi impas(Nikmat et.al 2006)
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