
 

 

30 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Daerah 

Penentuan daerah penelitian ini dilakukan secara purposive atau sengaja di 

Industri Keripik Tempe Kota Batu. Pemilihan daerah penelitian ini didasarkan 

atas pertimbangan bahwa Kota Batu merupakan daerah industri tempe dan keripik 

tempe. Kota Batu dikenal dengan kota pariwisata dimana banyak wisatawan yang 

berkunjung dan membutuhkan oleh-oleh berupa camilan. Salah satu oleh-oleh dari 

Kota Batu berupa makanan camilan yaitu keripik tempe. Banyak dari masyarakat 

Kota Batu yang memiliki mata pencaharian utama sebagai pelaku usaha industri, 

khususnya industri pengolahan pangan berbahan dasar tempe. Industri keripik 

tempe di Kota Batu masih berskala rumah tangga  dimana rata-rata produsen tidak 

pernah melakukan analisis biaya dan pendapatan yang mereka peroleh dari hasil 

usahanya. Industri keripik tempe skala rumah tangga ini perlu diamati dan 

dianalisis mengenai pengeluaran biaya serta pendapatannya agar usaha yang 

dijalankan terus berkembang. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah industri keripik tempe di Kota Batu 

berjumlah 7 unit usaha industri yang telah terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu. Pengambilan 

populasi menggunakan metode sensus artinya semua jumlah populasi diambil 

dalam penelitian yaitu sebanyak 7 responden industri keripik tempe.  
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3.3 Metode Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperkuat 

dengan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapang melalui 

observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada informan yang 

terkait dengan penelitian, khususnya pelaku industri keripik tempe di Kota Batu. 

Informasi data primer diperoleh melalui tabel daftar pertanyaan, dibuat secara 

sengaja oleh peneliti untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dibutuhkan 

dalam penginputan data penelitian. Data sekunder diperoleh dari hasil kajian 

pustaka atau berdasarkan penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan objek 

penelitian. 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari 

industri keripik tempe Kota Batu. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

analisis usaha yang meliputi analisis pendapatan dan efisiensi. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui rata-rata biaya, pendapatan dan efisiensi usaha pada industri  

keripik tempe Kota Batu.  

3.4.1 Analisis Biaya 

Analisis biaya dilakukan untuk mengetahui besar biaya yang dikeluarkan 

oleh pelaku usaha keripik tempe dalam kegiatan industrinya. Total biaya dapat 

diketahui dengan cara sistematis menggunakan rumus : 

 TC = FC + VC 

Dimana : 

TC = Total Cost, biaya total yang dikeluarkan per proses produksi (Rupiah) 
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FC = Fixed Cost , biaya tetap yang dikeluarkan per proses produksi (Rupiah) 

VC = Variabel Cost, biaya variabel yang dikeluarkan per proses produksi 

(Rupiah) 

Total biaya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha 

dalam proses produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Biaya tetap 

meliputi penyusutan alat, biaya sarana prasarana produksi dan lain-lain. Biaya 

variabel meliputi biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja dan 

lain-lain. 

3.4.2 Analisis Penerimaan 

Penerimaan diperoleh dari penjualan hasil industri dalam satu kali proses 

produksi. Penerimaan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

TR = P x Q 

Dimana : 

TR = Total Revenue, total penerimaan yang diperoleh per proses produksi 

   (Rupiah) 

P = Harga produksi keripik tempe (Rupiah) 

Q = Kuantitas produksi keripik tempe (unit) 

3.4.3 Analisis Pendapatan 

Pendapatan industri dalam penelitian ini yaitu pendapatan keseluruhan dari 

penjualan produk keripik tempe. Pendapatan akan diketahui setelah total 

penerimaan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan oleh pelaku industri. 

Pendapatan usaha industri dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

π = TR – TC,  
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Dimana : 

Π = Pendapatan (Rupiah) 

TR = Total Revenue, total penerimaan yang diperoleh per proses produksi 

(Rupiah) 

TC = Total Cost, biaya total yang dikeluarkan per proses produksi (Rupiah) 

 Pendapatan tersebut nantinya akan menjadi tolak ukur efisiensi dari usaha 

industri yang dilakukan.  

3.4.4 Break Event Point (BEP) 

Merupakan titik impas dimana suatu usaha keripik tempe dikatakan layak 

untuk dijalankan apabila memenuhi standar ratio yang ada. BEP dibagi menjadi 

dua yaitu BEP harga dan BEP unit produksi. 

a) BEP Harga 

BEP harga digunakan untuk mengetahui titik impas dalam rupiah pada 

usaha industri keripik tempe, menggunakan rumus sebagai berikut : 

BEP (P) = TC/Q 

Dimana : 

BEP (P) : Titik impas dalam harga produksi keripik tempe (Rupiah) 

TC(Total Cost): Total biaya produksi keripik tempe perproses produksi 

  (Rupiah) 

Q (Quantity) : Jumlah produksi keripik tempe(Unit) 

b) BEP Produksi 

BEP produksi digunakan untuk mengetahui titik impas atas dasar unit 

produksi pada usaha industri keripik tempe, menggunakan rumus sebagai berikut : 

BEP (Q) = TC/P 
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Dimana : 

BEP (Q) : Titik  impas dalam jumlah unit produksi keripik tempe (Unit) 

TC (Total Cost) : Total biaya produksi keripik tempe perproses produksi  

(Rupiah) 

P (Price) : Harga produk keripik tempe (Rupiah) 

3.4.5 Analisis Efisiensi Usaha 

Metode yang digunakan untuk mengetahui apakah industri keripik tempe 

di Kota Batu efisien untuk dilanjutkan yaitu dengan cara analisis R/C Ratio 

(Return Cost Ratio), dimana R/C Ratio merupakan perbandingan antara 

penerimaan dengan biaya produksi, maka digunakan rumus sebagai berikut : 

R/C Ratio = TR / TC 

Dimana : 

TR = Total Revenue, total penerimaan yang diperoleh per proses produksi 

         (Rupiah) 

TC = Total Cost, biaya total yang dikeluarkan per proses produksi (Rupiah) 

Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui kriteria dari R/C Ratio sebagai 

berikut : 

Apabila R/C Ratio > 1, maka usaha industri dapat dikatakan efisien dan layak  

dijalankan 

Apabila R/C Ratio = 1, maka usaha industri mengalami BEP (Impas). 

Apabila R/C Ratio < 1, maka usaha industri terpadu dapat dikatakan tidak efisien  

dan tidak layak dijalankan 

 

 


