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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Desa Gedangkulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik karena lokasi ini 

dikenal memiliki banyak unit usaha sarung tenun yang masih menggunakan alat 

tradisional dan hasil produksi sarung tenun merupakan produk unggulan yang ada 

di Kabupaten Gresik. 

B. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sugiyono 

(2018 : 213) mengungkapkan penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang 

digunakan berlandaskan filsafat dan digunakan dalam meneliti kondisi ilmiah 

yang dimana peneliti sebagai instrumennya. Sedangkan data kualitatif ialah data 

yang berbentuk kalimat, skema, gambar yang berupa penjelasan mengenai 

deskripsi fenomena atas objek penelitian melalui aktivitas sosial. Data kualitatif 

dalam objek penelitian ini ialah dilakukan untuk mengatuhui karakteristik dari 

usaha industri rumah tangga sarung tenun alat tradisional yang dilihat dari 

deskriptif usaha melalui aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, teknis dan 

operasi, manajemen atau organisasi, aspek ekonomi sosial dan aspek dampak 

lingkungan. 

 Sugiyono (2018:8) mengungkapkan penelitian kuantitatif ialah penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat potivisme digunakan untuk meneliti pada objek yang 

alamiah dan pada populasi dan jumlah sampel tertentu. Jenis data kuantitatif 

dalam penelitian diukur menggunakan alat ukur untuk keperluan analisis dalam 

bentuk angka yang dilakukan untuk mengetahui jumlah modal atau investasi, 

jumlah produksi dan biaya-biaya yang dikeluarkan dari adanya proses produksi 
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yang pada akhirnya akan melihat pendapatan unit usaha industri rumah tangga 

sarung tenun alat tradisional dan akan disimpulkan layak dijalankan atau tidak 

dengan model perhitungan benefit cost ratio, paybeck period dan net present 

value. 

C. Jenis dan Sumber Data 

 Pada penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder. Sugiyono (2018 : 255) mengungkapkan data primer diperoleh 

dari lapangan melalui metode kuisioner secara langsung kemudian diolah dari 

sumber pertama yaitu responden yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini yang 

menjadi narasumber adalah pemilik industri rumah tangga sarung tenun alat 

tradisional Desa Gedangkulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. 

 Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang terkait serta dilakukan 

penulusuran melalui internet, literatur-literatur yang terkait dan buku-buku yang 

menunjang teori. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer, dimana data 

primer diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui studi lapang dengan 

metode:  

1. Metode Kuisioner 

 Metode yang dilakukan dengan cara menyebarkan angket atau kuisioner pada 

masing-masing pengusaha industri rumah tangga sarung tenun sebagai responden. 

Penggunaan metode kuisioner ini bertujuan untuk mengetahui modal atau 

investasi, biaya-biaya produksi, keuntungan atau penerimaan dan informasi lain 

yang dilihat dari deskripsi usaha industri rumah tangga sarung tenun alat 

tradisional. 
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E. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi menggambarkan seluruh objek yang akan dilakukan penelitian, 

penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja karena Desa Gedangkulut 

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik merupakan sentra industri rumah tangga 

sarung tenun alat tradisional, populasi pada objek ini adalah semua industri rumah 

tangga sarung tenun yang menggunakan alat tradisional di Desa Gedangkulut 

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yaitu 14 unit usaha. 

2. Sampel 

 Berdasarkan penelitian ini jumlah populasinya terdapat 14 unit yang kurang 

dari 100% maka sampel yang diambil ialah keselurahan dari populasi yaitu 

sebanyak 14 unit. Dengan begitu penggunaan seluruh populasi tanpa menarik 

sampel pada penelitian ini dinamakan sampal sensus. 

F. Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel yang digunakan baik secara operasional, praktik 

dan nyata dalam lingkup objek penelitian. Adapun variabel yang diteliti meliputi: 

1. Karakteristik usaha yang dilihat dari deskripsi usaha dengan menganalisis 

melalui aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis atau operasi, 

aspek manajemen atau organisasi, aspek sosial atau ekonomi dan aspek amdal. 

2. Variabel biaya produksi merupakan biaya variabel dan biaya tetap yang 

dibutuhkan dalam proses produksi sarung tenun. Biaya variabel meliputi biaya 

bahan baku, bahan penolong dan biaya tenaga kerja langsung, listrik dan termasuk 

biaya yang besarnya berubah-ubah tergantung besar atau jumlah output. Biaya 

tetap meliputi biaya penyusutan peralatan tenun. 
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3. Variabel pendapatan kotor yang diperoleh dari hasil penjualan produk sarung 

tenun. 

4. Variabel pendapatan bersih yang diperoleh dari hasil pendapatan kotor yang 

dikurangi dengan total biaya. 

5. Efisiensi yang diukur dengan menggunakan rumus metode B/C ratio, paybeck 

period dan net present value. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Teknik karakteristik usaha atau industri dilihat dari masing-masing unit 

usaha melalui 6 indikator sebagai berikut: 

a.  Aspek hukum dengan melihat apakah industri sarung tenun memiliki SIUP 

dan NPWP. 

b. Aspek pasar dan pemasaran dilihat dari skala pemasaran export dan lokal. 

c.  Aspek teknis atau operasi dilihat dari penentuan lokasi dan jenis teknologinya. 

d. Aspek manajemen atau organisasi dilihat apakah usaha industri rumah tangga 

sarung tenun alat tradisional memiliki struktur organisasi. 

e. Aspek ekonomi sosial dilihat dari berpengaruh atau tidaknya usaha industri 

rumah tangga sarung tenun alat tradisional terhadap masyarakat sekitar dan 

tenaga kerjanya. 

f.  Aspek dampak lingkungan dilihat dari dampak apa yang ditimbulkan dari 

usaha industri rumah tangga sarung tenun alat tardisional di Desa Gedangkulut 

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. 

2. Teknik kelayakan usaha yang dilihat dari total biaya, jumlah pendapatan 

kotor, pendapatan bersih (keuntungan)>tingkat bunga yang berlaku, 

kemudian dihitung menggunakan kriteria metode sebagai berikut: 

a. B/C ratio = 
Nilai Sekarang 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡
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Sumber: Abdullah (2013: 153) 

Standar kelayakan: 

Jika hasil perhitungan B/C ratio lebih dari (>1) maka usaha tersebut dikatakan 

layak atau menerima usulan investasi. 

Jika hasil perhitungan B/C Ratio kurang dari (<1) maka usaha tersebut dikatakan 

tidak layak atau menolak usulan investasi. 

b. Paybeck Period dengan cash inflow yang tidak sama besar: 

PP = n + 
1X − Y

X1 −  Y
 

Sumber: Abdullah (2013: 144) 

Standar kelayakan: 

Jika semakin kecil paybeck period maka semakin cepat pengembalian investasi 

atau nilai paybeck period lebih kecil dari umur investasi. 

c. Net Present Value =  

NPV = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤 − 𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡 

Sumber: Abdullah ( 2013 : 146) 

Kriteria penilaian NPV: 

Jika NPV = 0 maka imbal hasil dari investasi usaha sama dengan tingkat bunga 

yang digunakan dalam analisis, jadi usaha tidak mendapatkan keuntungan dan 

tidak mengalami kerugian. 
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Jika NPV = Positif maka investasi diterima, jadi investasi yang ditanam 

menguntungkan melebihi tingkat bunga yang digunakan dalam analisis atau cash 

inflow menutupi total net invesment. 

Jika NPV = Negatif maka investasi ditolak, jadi investasi yang ditanam 

mengalami kerugian atau hasilnya dibawah tingkat bunga yang digunakan dalam 

analisis atau cash inflow tidak dapat menutupi net invesment.  

 


