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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel 

 

 

Penjelasan  mengenai definisi operasional dan variabel pengukuran perlu dibuat 

untuk menghindari kekeliruan dalam pembahasan hasil penelitian ini.  Penjelasan 

tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Agroindustri adalah industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai 

bahan baku utamanya. 

2. Faktor internal adalah semua faktor yang mempengaruhi kelangsungan 

usaha Bandrek Lampung yang berasal dari dalam perusahaan, seperti 

kekuatan dan kelemahan. 

3. Faktor eksternal adalah semua faktor yang mempengaruhi kelangsungan 

usaha Bandrek Lampung yang berasal dari luar perusahaan, seperti 

peluang/kesempatan yang dimiliki dan ancaman. 

4. Pay back period (PBP) merupakan waktu atau periode yang diperlukan 

untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran 

kas.  Hasil perhitungan PBP dinyatakan dalam satuan waktu. 

5. Break event point (BEP) adalah kondisi dimana perusahaan tidak untung 

dan tidak rugi.  BEP menggambarkan ambang batas yang harus dicapai 

perusahaan dalam penjualan produk untuk melampui titik impas.  Hasil 

perhitungan dinyatakan dalam satuan unit. 
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6. Revenue per cost ratio (R/C ratio) adalah perbandingan antara penerimaan 

total dengan biaya total atu disebut juga R/C ratio  atas biaya total. 

7. R/C ratio  atas biaya tunai adalah perbandingan antara penerimaan total 

dengan biaya tunai. 

8. Investasi ialah dana yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat secara 

ekonomis dan dinyatakan dalam rupiah. 

9. Keuntungan atau pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dengan 

total biaya usaha dan dinyatakan dalam rupiah. 

10. Penerimaan adalah hasil kali antara harga jual per unit produk Bandrek 

Lampung dengan jumlah produksinya.  Penerimaan dinyatakan dalam 

rupiah. 

11. Umur ekonomis adalah usia alat produksi yang digunakan hingga tidak 

lagi menguntungkan secara ekonomi meski secara teknis masih dapat 

dipakai. 

12. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan secara rutin tiap bulannya yang 

besarnya tidak terkait dengan jumlah produksi atau penjualan produk 

perusahaan.  Biaya tetap dinyatakan dalam rupiah. 

13. Biaya variabel adalah biaya per satuan output.  Besarnya tergantung dari 

jumlah produksi perusahaan.  Biaya variabel dinyatakan dalam rupiah. 

14. Biaya tunai adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk tunai (uang). 

15. Biaya diperhitungkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk produksi 

namun biasanya tidak dihitung, seperti tenaga kerja dalam keluarga, 

penyusutan, dan sebagainya. 
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16. Gross B/C rasio adalah perbandingan dari present value nilai total 

produksi terhadap present value investasi dan biaya total. 

17. Net B/C rasio adalah perbandingan present value dari net benefit yang 

positif dengan present value dari net cost. 

18. Strategi pengembangan ialah sebuah rencana yang disatukan, menyeluruh 

dan terpadu yang mengkombinasikan keadaan internal perusahaan dengan 

keadaan eksternal perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan 

akan tercapai jika pelaksanaanya tepat.  

 

3.2 Lokasi, Waktu Penelitian, dan Responden 

 

 

Penelitian ini dilakukan di lokasi usaha (tempat produksi) minuman Bandrek 

Lampung yang berlokasi di Kelurahan Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten 

Lampung Selatan Provinsi Lampung.  Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan bahwa usaha Bandrek Lampung merupakan 

salah satu agroindustri yang bergerak di bidang pengolahan dan penjualan jahe 

menjadi minuman bandrek khas Lampung yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan.  Pengambilan data dilaksanakan pada bulan November hingga 

Desember 2012.  

 

Responden dalam penelitian ini adalah pengusaha sekaligus pemilik/pimpinan 

usaha Bandrek Lampung dan karyawan usaha.  Penelitian ini juga melibatkan 

konsumen Bandrek Lampung sebagai pihak eksternal perusahaan. 
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3.3 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data 

 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study) 

dengan satuan kasusnya adalah industri rumah tangga Bandrek Lampung.  Studi 

kasus merupakan metode dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu.  

Penelitian studi kasus memusatkan perhatian pada satu obyek tertentu yang 

diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu 

menbongkar realitas dibalik fenomena (Rahardjo, 2010). 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan 

lokasi penelitian.  Data sekunder diperoleh dari bacaan yang terkait penelitian ini.  

Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan responden 

menggunakan kuisioner terkait dengan semua faktor baik kekuatan usaha, 

kekurangan/kelemahan, maupun peluang dan ancaman yang berdampak pada 

usaha. Data sekunder diperoleh dari beberapa buku, jurnal, artikel, dan publikasi 

instansi terkait.  Beberapa instansi yang berhubungan dengan penelitian antara 

lain Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Koperindag Provinsi Lampung, dan Dinas 

Koperindag dan UKM Kabupaten Lampung Selatan. 

 

3.4 Metode Analisis dan Pengujian Data 

 

 

Analisis data merupakan proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang 

ringkas dan lebih mudah diinterpretasikan (Singarimbun dan Effendi, 1989).  Data 

kuantitatif yang terkumpul dianalisis menggunakan beberapa kriteria finansial 

usaha dan analisis sensitivitas.  Data kualitatif yang dikumpulkan kemudian 
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dianalisis menggunakan SWOT , dan FGD untuk menentukan strategi 

pengembangan usaha. 

 

3.4.1 Analisis Finansial Usaha 

 

 

Beberapa analisis digunakan untuk menilai kekuatan sebuah usaha dari segi 

finansial.  Pemakaian alat analisis ini disesuaikan dengan kondisi usaha dan 

ketersediaan data yang diperlukan.  Pendapatan usaha (π) yaitu selisih total 

revenue (TR) dengan total cost (TC) dihitung dengan persamaan: 

 

 

 

 

Alat analisis yang digunakan selanjutnya adalah analisis imbangan penerimaan 

dan biaya (R/C ratio).  Penggunaan R/C ratio bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana hasil yang diperoleh dari usaha menguntungkan dalam periode tertentu.  

R/C ratio atas biaya total dihitung dengan persamaan: 

 

 

 

 

Kemudian untuk R/C ratio atas biaya tunai dihitung dengan persamaan: 

 

 

 

 

Keterangan: jika R/C >1 maka usaha untung 

  jika R/C <1 maka usaha rugi. 

 

 

Total penerimaan 

Total biaya tunai 

Total penerimaan 

Total biaya 

π   = TR - TC 

R/C = 

R/C = 
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Investasi 

Keuntungan bersih per tahun 

       Total biaya tetap 

1 –   total biaya variabel 

         penerimaan 

P.V.  dari gross benefit 

P.V.  dari gross cost 

Alat analisis yang digunakan selanjutnya adalah periode balik modal (pay back 

period/PBP).  Penggunaan PBP bertujuan untuk mengetahui waktu yang 

diperlukan untuk kembalinya modal.  PBP dihitung dengan rumus: 

 

 

 

 

 

Keterangan: jika PBP < umur ekonomi, maka usaha layak dijalankan 

  jika PBP > umur ekonomi, maka usaha tidak layak. 

 

 

Selanjutnya dilakukan pula perhitungan break event point (BEP).  Perhitungan ini 

bertujuan untuk mengetahui berapa minimal produk yang harus terjual setiap 

periodenya agar usaha impas.  Hasil dari perhitungan BEP dapat digunakan untuk 

membandingkan apakah kinerja usaha ini telah melebihi BEP atau belum.  Nilai 

BEP per tahun dapat dihitung melalui persamaan: 

 

 

 

 

 

Persentase untuk BEP dapat dihitung melalui persamaan: 

 

 

 

 

Kapasitas pada BEP per tahun suatu usaha dihitung dengan persamaan berikut. 

 

 

 

Alat analisis berikutnya adalah Gross B/C yang dihitung dengan persamaan 

berikut. 

 

PBP = X 1 tahun 

BEP = 

Persentase BEP = 
Total biaya tetap 

penerimaan – biaya variabel 
X 100% 

Kapasitas BEP = Persentase BEP X jumlah produksi 

Gross B/C = 
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Σ Keuntungan usaha 

Umur ekonomis 

Selanjutnya dihitung pula Net B/C rasio.  Net B/C ialah perbandingan antara 

present value dari net benefit yang positif dengan present value dari net costs.  

Periode pertama dari usaha biasanya akan menghasilkan gross cost lebih besar 

dari gross benefit, sehingga net benefit  akan negatif.  Hal ini disebut dengan net 

costs.  Waktu selanjutnya, gross benefit umumnya lebih besar dari gross cost, 

sehingga net benefit  akan positif.  Usaha dinyatakan menguntungkan jika nilai 

Gross B/C dan Net B/C lebih besar dari 1.  Net B/C dapat dihitung dengan 

persamaan berikut. 

 

 

 

 

Alat analisis untuk menghitung profitabilitas usaha selanjutnya adalah ROI 

(return on investment). ROI digunakan untuk mengukur sejauh mana usaha ini 

menghasilkan tingkat keuntungan dengan investasi yang ditanamkan. ROI 

dihitung dengan persamaan berikut. 

 

 

 

 

3.4.2 Perumusan Strategi Pengembangan Usaha 

 

 

Perumusan strategi pengembangan usaha dilakukan dengan bantuan matrik 

SWOT.  Data mengenai faktor eksternal dan internal diperoleh dengan metode 

wawancara.  Data ini selanjutnya dikonfirmasi kepada manager untuk 

mendapatkan kecocokan dan poin penting lain.  Faktor internal yang digali dalam 

wawancara ini berisi seputar aspek pemasaran, perencanaan, keuangan, produksi, 

dan aspek sumber daya manusia.  Informasi tentang faktor eksternal yang akan 

Net B/C = 
∑ P.V.  net B positif           Net benefit 

∑ P.V.  net B negatif          Net costs 

ROI (persen) = : investasi 
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dikumpulkan adalah mengenai pengaruh lingkungan industri yang terkait 

pelanggan, pesaing, dan pemasok (Primozic, 1991 dalam Wahyudi, 1996). 

 

Aspek pelanggan juga meliputi kekuatan tawar-menawar pembeli.  Aspek pesaing 

adalah mencakup pendatang baru, ancaman produk pengganti, dan persaingan dari 

perusahaan sejenis.  Aspek pemasok disini juga mencakup kekuatan tawar-

menawar dari pemasok/supplier.   

 

Informasi yang didapat dari wawancara tersebut kemudian digabungkan dengan 

hasil observasi maupun data sekunder yang telah dikumpulkan.  Langkah 

berikutnya ialah mengklasifikasikan beragam informasi ini kedalam daftar 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.  Langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis SWOT dengan tahapan membuat kolom IFAS dan EFAS.  

Berikutnya adalah melihat posisi perusahaan dalam kuadran SWOT untuk 

menentukan orientasi strategi yang akan diambil. 

 

Tahap selanjutnya adalah membuat matrik SWOT.  Semua poin dari faktor 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah dihitung dalam kolom 

IFAS dan EFAS dimasukan dalam matrik ini.  Kemudian menyilangkan SO, ST, 

WO, dan WT.  Tiap-tiap faktor dalam sel S, W, O, dan T disilangkan, misal 

S1O1, S1O2, S1O3, dan seterusnya. 

 

 

Tahap berikutnya ialah pemilihan strategi prioritas.  Strategi yang terbentuk dari 

persilangan SO, ST, WO, dan WT sangat banyak.  Jika masing-masing sel S, W, 

O, dan T memiliki lima (5) faktor saja, maka akan terbentuk seratus (100) strategi 

yang mungkin dijalankan.  Mencocokan faktor internal dengan eksternal 
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merupakan bagian sulit untuk mengembangkan strategi-strategi dan memerlukan 

penilaian teliti.  Banyak strategi yang dapat dihasilkan dan kemudian 

dikembangkan dari analisis SWOT.  Hal ini karena perencana strategi dibekali 

kerangka kerja yang luas dan terstruktur. 

 

Pemilihan strategi prioritas dilakukan dengan metode FGD dengan responden.  

Seluruh strategi alternatif yang telah tersusun dari matrik SWOT, selanjutnya akan 

dipilih sebanyak sepuluh (10) buah strategi yang akan dijalankan perusahaan.  

Sepuluh (10) strategi ini diurutkan berdasarkan peringkat yang telah disepakati 

dalam FGD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


