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BAB III 

           METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Lokasi Penelitian yang dipilih peneliti adalah di Kelurahan Kendung. 

Kecamatan Benowo, Surabaya. Alasan di Kelurahan kendung yang di ambil sebagai 

penelitian adalah karena Di Kelurahan Kendung sebagian besar penduduknya 

berprofesi sebagai penjual makanan pecel semanggi. 

B. Jenis Penelitian 

 Berdasarkan jenis Penelitian tentang Analisis tingkat pendapatan masyarakat 

penjual makanan tradisional pecel Semanggi di kelurahan Kendung, Kecamatan 

Benowo, Surabaya termasuk kategori penelitian deskriptif Kuantitatif yakni 

menggunkan angka serta memberikan sebuah gambaran yang faktual serta akurat 

berdasarkan data yang sudah didapat serta menganalisa dan menginterprestasi dari data 

tersebut.  

C. Populasi dan Sample  

 Populasi menunjukan keadaan dan jumlah obyek penelitian secara keseluruhan 

yang memiliki karateristik tertentu. Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah para 

pedaganag makanan tradisonal pecel semanggi di Kelurahan Kendung, Kecamatan 

Benowo, Surabaya sebanyak 54 

 Pada penelitian ini jumlah pedagang makanan tradisional pecel semanggi di 

Kelurahan Kendung, Kecamatan Benowo, Surabaya kurang dari 100. Pengambilan 

sample pada penelitian ini menggunakan metode teknik sampling jenuh atau sensus, 

yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 
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Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang makanan 

trdisional pecel Semanggi di Kelurahan Kendung, Kecamatan Benowo, Surabaya 

sebanyak 37 orang yang masih aktif. 

D. Jenis dan Sumber Data 

 Untuk menggali kelengkapan data tersebut, diperlukan sumber-sumber data 

penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu: 

1. Data Primer 

 Data yang diproleh langsung dari responden di Kelurahan kendung, Kecamatan 

Benowo, Surabaya. Cara memproleh data ini dengan wawancara dan memberikan 

daftar pertanyaan atau angket pada responden 

E. Teknik pengumpulan Data 

 Teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, Adapun teknik yang 

digunakan, yaitu: 

1. Kuisioner dan angket 

 Teknik kuisioner dan angket adalah teknik pengambilan data dengan 

menggunakan daftar pertanyan-pertanyaan yang telah disedikan peneliti dan responden 

tinggal menjawab pertanyaan yang telah disediakan. bahwa anggapan yang perlu 

dipegang oleh peneliti dalam menggunkan metode interview dan juga kuisioner 

(angket) adalah sebagai berikut. 

1. Bahwa subyek yang di teliti sebanyak 37 responden akan diberikan pertanyaan. 

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat 

dipercaya 
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3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. 

2. Wawancara (interview) 

 Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilaksankan dengan menggunakan 

tanya jawab secara langsung kepada responden. Metode interview ini merupakan 

metode yang baik untuk mengetahui tanggapan pendapat, Sehingga akan dapat 

menciptakan suasana akrab antara pewawancara dan pihak yang diwawancarai dan 

juga dinilai efektif untuk mengumpulkan data dalam wawancara ini tidak menuntut 

kemampuan berfikir yang tinggi bagi yang akan diwawancarai. 

F.   Teknik Analisa Data 

 Teknik analisis data yaitu digunkan untuk menjawab rumusan masalah yang 

sudah dikemukakan di penelitian. Teknik analisa data berdasarkan pengertiannya yaitu 

teknik dalam menyederhanakan data agar mudah dibaca, di interpretasikan serta di 

pahami. Hal ini memiliki tujuan yaitu agar bisa mendapatkan gambaran secara jelas 

terhadap kejadian yang sudah diteliti serta berguna dalam pemecahan suatu masalah. 

Data yang diperoleh dikumpulkan kemudian ditabulasi berdasarkan tujuan penelitian. 

1. Analisis Biaya Produksi 

Untuk mendapatkan total biaya produksi yang akan dikeluarkan dalam 

memproduksi Pecel Semanggi dapat menggunkan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

  TC  : Biaya total usaha Pecel Semanggi (Rp) 

TC = TFC + TVC 
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TFC  : Biaya tetap usaha Pecel Semanggi (Rp) 

TVC : Biaya variabel usaha Pecel Semanggi (Rp) 

2. Analisis Penerimaan 

Perhitungan  penerimaan  pada usaha Pecel Semanggi dapat menggunkan 

rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

TR : Total revenue / total penerimaan 

  P : Harga jual produk pecel semanggi / porsi 

 Q  : Jumlah Produksi/ porsi 

3. Analisis Pendapatan 

Perhitungan pendapatan yang ditrima usaha Pecel Semanggi di Desa Kendung 

Kecematan Benowo,Surabaya dapat dilakukan menggunkan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

  π : Keuntungan usaha Pecel Semanggi  

TR : Total penerimaan usaha Pecel Semanggi  

TC : Total  biaya usaha Pecel Semanggi 

 

 

 

  

TR = P x Q 

 

π = TR- TC 
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4.  Analisis Efisiensi 

Efisiensi usaha dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu      

usaha untuk dikembagkan , Rumusan sebagai berikut: 

𝑹/𝑪 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑻𝑹

𝑻𝑪
 

 TR : Penerimaan usaha Pecel Semanggi  

TC :  Biaya total usaha Pecel Semanggi  

  Kriteria yang digunkan dalam penentuan efisiensi usaha ialah: 

a. R/C  > 1 berati usaha Pecel Semanggi dinyatakan efisien. 

b. R/C < 1 berati usaha Pecel Semanggi dinyatkan tidak menguntungkan. 

c. R/C = 1 berarti usaha Pecel Semanggi mencapai titik impas (tidak untung juga 

tidak rugi). 

 

 

 


