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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini di lakukan pada usaha warung kopi yang terletak di jalan Ahmad Yani. 

Jalan Usman sadar, dan jalan jaksa agung, Kecamatan Gresik. Penelitian tersebut 

merupakan suatu metode penelitian dengan mengambil objek tertentu. Di Kabupaten 

Gresik terdapat banyak sekali usaha warung kopi, namun peneliti menetapkan 

penelitian pada usaha warung kopi yang terdapat di Kecamatan Gresik. 

 Penelitian yang dilakukan di usaha warung kopi di Kecamatan Gresik, 

Kabupaten Gresik. Penelitian berupa studi kasus merupakan suatu metode penelitian 

dengan mengambil suatu objek tertentu. Di Gresik sangat banyak terdapat usaha 

warung kopi sehingga dalam penelitian ini adalah usaha warung kopi yang terdapat di 

Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha warung kopi yang berada di di 

jalan Ahmad Yani. Jalan Usman sadar, dan jalan jaksa agung, Kecamatan Gresik, 

Kabupaten Gresik. Maka dengan ini sampel yang bisa diperoleh dilokasi tersebut 

sebanyak 19 usaha warung kopi. Maka sampel yang digunakan pada lokasi penelitian 

sebanyak 19 unit usaha warung kopi. 
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3.3. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kuantitatif, dimana data-data dan 

pernyataan diperoleh dari hasil wawancara antara peneliti dengan pemilik usaha 

warung kopi. Penelitian kuatitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis dengan pendekatan induktif. 

 

3.4. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data primer, yakni data pokok yang diperoleh dari sumber 

pertama atau terjun secara langsung ke lokasi penelitian dengan cara wawancara, 

penyebaran kuisioner terhadap para pelaku usaha warung kopi. Dalam penelitian ini, 

responden yang dipilih adalah pemilik usaha warung kopi yang terletak di Kecamatan 

Gresik. 

 

Data yang digunakan adalah data primer data pokok penelitian yang diperoleh dari 

sumber pertama atau terjun langsung ke lokasi yaitu, Dengan melakukan observasi, 

penyebaran kuisoner, serta melakukan wawancara secara langsung terhadap pengusaha 

warung kopi, Dalam penelitian ini yang menjadi respondennya adalah pemilik usaha 

warung kopi di Kecamatan Gresik Kabupten Gresik. 
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3.5. Definisi Operasional 

Usaha Warung Kopi 

Usaha warung kopi adalah usaha kecil menengah yang biasa dibuka dipinggir jalan 

dengan konsep yang sederhana. Indikator yang digunakan adalah minuman dengan 

bahan dasar kopi. 

Total Revenue (TR) 

Total penerimaan produsen dengan penjualan produksi (total produksi x harga atau 

unit) Penghasilan 

a. Pendapatan kotor adalah pendapatan kotor dari produsen dari penjualan  produk. 

b. Pendapatan bersih adalah total penjualan dikurangi semua biaya input yang 

 dikeluarkan untuk semua proses manufaktur. 

c. Indikator yang digunakan adalah pendapatan masing-masing bisnis warung 

 kopi yang dihasilkan dari penjualan produk-produknya. Penghasilan dihitung 

setiap hari, mingguan dan bulanan. 

Harga (P) adalah harga rata-rata produk yang diproduksi pada saat penelitian ini, dan 

harga sedang dievaluasi dalam hal per cangkir kopi. 

Kuantitas (Q) adalah jumlah output mainan yang diproduksi oleh pabrikan. 

Penghasilan adalah penerimaan keuntungan dari penjualan produk dari bisnis kedai 

kopi. Rahmat total formal adalah (TR = P x Q), keuntungannya adalah (π = TR-TC). 

Total Cost (TC) 

Total biaya adalah total biaya (TC = FC + VC) yang digunakan dalam proses 

 pembuatan. 
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 a. Biaya tetap (FC) adalah biaya produksi yang timbul dari penggunaan faktor-

 faktor produksi tetap. 

 b. Biaya variabel (VC) adalah biaya yang ditanggung oleh responden 

 pengusaha kedai kopi sebagai akibat dari variabel faktor produksi: pembelian 

 bahan baku, biaya peralatan dan peralatan, dan biaya lainnya. 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada dengan pihak yang 

bersangkutan khususnya dengan bagian pihak yang berangkutan dengan objek 

penelituan. 

Kuisoner, yaitu dengan memberi selembar atau lebih kertas yang terdapat beberapa 

pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya data gaji pegawai, 

laporan keuangan, bukti setoran pajak.  

3.7. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan mengevaluasi hasil perhitungan keputusan harga jual 

oleh perusahaan, dan dari perhitungan oleh penulis, yang dapat digambarkan sebagai 

berikut:   

Menghitung Tingkat Pendapatan 

TR = P x Q 

TC = FC – VC 

 π   = TR – TC 

                         Keterangan : 

 TR = Total Revenue (penerimaan total) 
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 TC = Total Cost (harga keseluruhan) 

 FC = Fixed Cost (biaya tetap) 

 VC = Variabel Cost (biaya variabel 

 π     = Keuntungan 

 P    = Price (harga) 

 Q    = Quantity (jumlah produksi) 

Menghitung Break Even Point 

Untuk menghitung break even point unsur-unsur yang diperlukan adalah : 

Penggunaan Bahan Baku  

Volume Penjualan (S) 

Harga Jual (P) 

Biaya Variabel (VC) 

Biaya Tetap (FC) 

 BEP unit = FC / (P-VC) 

 BEP rupiah = FC / 1- (VC/S) 

  c. Menghitung tingkat Efisiensi 

𝐸 =
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 

Dimana : 

 E = Efisiensi 

 TR = Total Revenue 

 TC = Total Cost 


