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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada agroindustri sate bandeng yang terdapat 

di Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. Penelitian ini dilaksanakan 

dari bulan Januari 2018 sampai Juli 2018. 

Tabel 2. Tahapan Waktu Penelitian 

3.2  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Menurut Stephen P. 

Robbins (2008) studi kasus merupakan deskripsi menyeluruh berisi detail 

mengenai individu, suatu kelompok, atau suatu organisasi. Sumber informasi 

utama dalam studi kasus didapat melalui observasi, kadang-kadang didukung oleh 
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wawancara dan peninjauan atas catatan dan dokumen. Tujuan studi kasus adalah 

memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang diteliti 

yang berarti bahwa studi ini bersifat sebagai satu penelitian yang eksploratif. 

Penelitian ini bersifat mendalam sehingga menghasilkan gambaran peristiwa 

tertentu. 

Penentuan responden penelitian ditentukan secara sengaja (purposive), 

yaitu pada agroindustri sate bandeng Kecamatan Serang yang berlokasi di 

Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, dengan alasan Kecamatan 

Serang merupakan pengolah sate bandeng terbanyak dan Kecamatan Serang 

merupakan pelopor pertama dalam usaha sate bandeng. 

3.3 Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

Berdasarkan sumber datanya, data terdiri dari data primer dan data sekunder. 

1. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden, yaitu 

pengusaha agroindustri sate bandeng dengan mempergunakan daftar 

pertanyaan berupa kuesioner.  

2. Data sekunder merupakan data pelengkap yang bersumber dari berbagai 

instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan serta literatur yang terkait dari berbagai sumber seperti buku, 

jurnal, media cetak dan elektronik (internet) 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Operasionalisasi variabel berfungsi mengarahkan variabel-variabel yang 

digunakan di dalam penelitian ini ke indikator-indikatornya secara kongkrit, yang 

berguna dalam pembahasan hasil penelitian. Variabel-variabel yang diamati 

dalam penelitian ini meliputi: 

1) Output adalah  jumlah sate bandeng yang dihasilkan dalam satu kali proses  

produksi dihitung dalam satuan kg. 

2) Input adalah bahan baku utama berupa ikan bandeng yang dibutuhkan dalam 

satu kali proses produksi yang dihitung dalam satuan kg. 

3) Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan pengolahan ikan 

bandeng menjadi sate bandeng, dihitung dalam jam kerja orang (JKO). 
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4) Faktor konversi menunjukkan output yang dihasilkan dari satu kilogram bahan 

baku. Faktor konversi dihitung dari output dibagi bahan baku dalam satu kali 

proses produksi. 

5) Koefisien tenaga kerja banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk 

mengolah satu kilogram bandeng menjadi sate bandeng dalam satu kali proses 

produksi dihitung dalam satuan  (JKO/Kg). 

6) Harga output adalah harga jual produk berupa sate bandeng yang  dinilai 

dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg). 

7) Upah tenaga kerja adalah nilai upah tenaga kerja dalam agroindustri sate 

bandeng dihitung dalam satuan rupiah per jam kerja orang (Rp/JKO). 

8) Harga bahan baku adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli ikan 

bandeng yang  dihitung dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg). 

9) Sumbangan input lain adalah bahan baku pelengkap dalam proses agroindustri 

sate bandeng.  

a) Santan dihitung dalam satuan liter (L) dan dinilai dalam satuan rupiah 

(Rp). 

b) Minyak goreng dihitung dalam satuan kilogram (Kg) dan dinilai dalam 

satuan rupiah (Rp). 

c) Ketumbar dihitung dalam satuan kilogram (Kg) dan dinilai dalam satuan 

rupiah (Rp). 

d) Bawang merah dihitung dalam satuan kilogram (Kg) dan dinilai dalam 

satuan rupiah (Rp) 

e) Gula merah dihitung dalam satuan kilogram (Kg) dan dinilai dalam satuan 

rupiah (Rp) 

f) Gula putih dihitung dalam satuan kilogram (Kg) dan dinilai dalam satuan 

rupiah (Rp) 

g) Garam dihitung dalam satuan kilogram (Kg) dan dinilai dalam satuan 

rupiah (Rp) 

h) Gas dihitung dalam satuan kilogram (Kg) dan dinilai dalam satuan rupiah 

(Rp) 
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i) Arang dihitung dalam satuan kilogram (Kg) dan dinilai dalam satuan 

rupiah (Rp) 

j) Pelepah pisang dihitung dalam satuan kilogram (Kg) dan dinilai dalam 

satuan rupiah (Rp) 

k) Tusuk bambu dihitung dalam satuan kilogram (Kg) dan dinilai dalam 

satuan rupiah (Rp) 

l) Plastik kemasan dihitung dalam satuan unit dan dinilai dalam satuan 

rupiah (Rp) 

m) Kardus kemasan dihitung dalam satuan unit dan dinilai dalam satuan 

rupiah (Rp) 

n) Listrik dihitung dalam satuan Kwh dan dinilai dalam satuan rupiah (Rp) 

10) Nilai output adalah harga sate bandeng yaitu nilai perkalian antara harga 

output dengan faktor konversi yaitu jumlah output yang dihasilkan dari satu 

satuan input. Nilai output diukur dalam satuan (Rp/Kg). 

11) Nilai tambah 

a) Nilai tambah sate bandeng adalah selisih antara nilai output dengan harga 

bahan baku (Ikan Bandeng) dan sumbangan input lain dalam satu kali 

proses produksi diukur dalam satuan (Rp/Kg). 

b) Rasio nilai tambah adalah presentase nilai tambah dari nilai output dalam 

satuan persen (%). 

12) Tenaga kerja 

a) Pendapatan tenaga kerja adalah koefisien tenaga kerja dikali upah tenaga 

kerja dinilai dalam satuan (Rp/Kg). 

b) Pangsa tenaga kerja adalah presentase pendapatan tenaga kerja dari nilai 

tambah dinilai dalam satuan persen (%). 

13) Hasil keuntungan 

a) Keuntungan adalah selisih antara nilai tambah dengan pendapatan tenaga 

kerja dinilai dalam satuan (Rp/Kg). 

b) Tingkat keuntungan adalah presentase keuntungan dari nilai tambah 

dinilai dalam satuan persen (%). 
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14) Marjin adalah nilai output dikurangi harga bahan baku diukur dalam satuan 

(Rp/Kg). 

a) Marjin pendapatan tenaga kerja adalah presentase pendapatan tenaga 

kerja terhadap marjin dalam satuan persen (%). 

b) Marjin sumbangan input lain adalah presentase sumbangan input lain 

terhadap marjin dalam satuan persen (%). 

c) Marjin keuntungan pengusaha adalah presentase keuntungan pengusaha 

terhadap marjin dalam satuan persen (%) 

3.5 Kerangka Analisis 

 Hasil pembahasan dari proses pembuatan ikan bandeng menjadi sate 

bandeng dibahas menggunakan analisis deskriptif, analisi deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan 

variabel lain (Sugiyono, 2012). Dalam hal ini adalah untuk mengetahui teknis 

produksi, sumber daya produksi yang digunakan dalam usaha agroindustri sate 

bandeng. 

Data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner 

serta pengamatan langsung dilokasi penelitian selanjutnya diolah menggunakan 

metode Hayami. Metode Hayami merupakan analisis nilai tambah, menurut 

Hayami (1987) nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditi karena 

adanya input fungsional yang diberikan pada komoditi yang bersangkutan. Input 

fungsional tersebut berupa proses mengubah bentuk, memindahkan tempat, dan 

menyimpan. Dalam menghitung metode hayami menggunakan analisis kuantitatif. 

Analisis kuantitatif adalah metode yang didasarkan pada informasi 

numerik atau kuantitas-kuantitas, dan biasanya diasosiasikan dengan analisis-

analisis statistik (Syamsul Bahri dan Fahkry Zamzam, 2012) selanjutnya menurut 

Naila Hayati (2015) metode kuantitatif adalah data penelitian berupa angka-angka 

dan analisis menggunakan statistik. Digunakan untuk menjelaskan aspek 

ekonomis dari kegiatan agroindustri agroindustri sate bandeng. 
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Tabel 3.  Analisis Nilai Tambah Metode Hayami 

Variabel Nilai 

I.Output, Input dan Harga  

1.Output (kg) 

2.Input (kg) 

3.Tenaga Kerja (JKO) 

4.Faktor Konversi 

5.Koefisien Tenaga Kerja (JKO/kg) 

6.Harga Output (Rp/kg) 

7.Upah Tenaga Kerja (Rp/JKO) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4)     = (1) / (2) 

(5)     = (3) / (2) 

(6) 

(7) 

II.Penerimaan dan Keuntungan  

8.Harga bahan baku (Rp/kg) 

9.Sumbangan input lain (Rp/kg) 

10.Nilai Output (Rp/kg) 

11.a.Nilai Tambah (Rp/kg) 

     b.Rasio Nilai Tambah (%) 

12.a.Pendapatan Tenaga Kerja (Rp/kg) 

     b.Pangsa Tenaga Kerja (%) 

13.a.Keuntungan (Rp/kg) 

     b. Tingkat Keuntungan (%) 

(8) 

(9) 

(10)   = (4) x (6) 

(11a) = (10) - (9) - (8) 

(11b) = (11a / 10) x 100 % 

(12a) = (5) x (7) 

(12b) = (12a / 11a) x 100 % 

(13a) = (11a) - (12a) 

(13b) = (13a / 11a) x 100 % 

III.Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi  

14. Marjin (Rp/kg) 

    a.Pendapatan Tenaga kerja (%) 

    b.Sumbangan Input Lain (%) 

    c.Keuntungan pengusaha (%) 

(14)   = (10) - (8) 

(14a) = (12a / 14) x 100% 

(14b) = (9 / 14) x 100% 

(14c) = (13a / 14) x 100% 

Sumber: Hayami (1987)  

 


