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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriftif dengan pendekatan kuantitatif. “penelitian deskriftif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul”. 

Pendekatan kuantitatif adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dan sampel yang menitikberatkan pengujian hipotesis dimana 

data terukur yang akan menghasilkan simpulan yang dapat digeneralisasikan. 

(Sugiono:2011) 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah, sehingga menghaasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang menunjukkan 

fakta. Data juga merupakan kumpulan fakta, angka atau segala sesuatau yang 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan (Siregar, 2014) 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. 

a. Data primer adalah  data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian (Siregar, 

2014). Dalam penelitian ini penulis memperoleh data tersebut dengan 
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langsung mewawancarai pemilik Usaha Keripik Nenas Sianar Hidayah 

yaitu Ibuk Samsinar. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan yang dibuat 

oleh suatu instansi baik berupa buku, jurnal dan lain-lain (Trianto, 

2015). Dalam peneliti ini penulis memperoleh data tersebut dari studi 

kepustakaan dan data yang ada diperusahaan dalam bentuk tertulis 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi mengenai kegiatan produksi di Usaha Keripik Nenas, biaya-

biaya apa saja yang dikeluarkan untuk memproduksi Keripik Nenas, 

bahan-bahan apa saja yang dibutuhakan dalam memproduksi Keripik 

Nenas, peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi Keripik 

Nenas, dan gambaran umum tentang perusahaan. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang akan 

diteliti, dalam hal ini peneliti akan langsung melihat proses pembuatan 

keripik nenas. 

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang biaya-biaya yang berhubungan dengan 

penentuan harga pokok produksi pada Usaha Keripik Nenas. 
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3.4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Home industri atau Usaha Keripik Nenas Sinar 

Hidayah  Kualu Nenas Tambang Kabupaten Kampar Riau. 

3.5. Analisis Data 

Analisis yang digunakan yaitu kuantitatif deskriftif. Yang mana analisis 

kuantitatif itu merupakan  teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dan sampel yang menitikberatkan pengujian hipotesis dimana data terukur yang 

akan menghasilkan simpulan yang dapat digeneralisasikan. Sedangkan analisis 

deskriptif disebut juga analisis sederhana, karena memang masih tahap awal 

analisis statistik yang hanya menggambarkan secara lebih jelas data yang 

disajikan. Penyajian data ini biasa silakukan dengan tabel dan grafik, ukuran 

tendensi pusat dan ukuran variabilitas data. 

a. Tabel dan grafik 

Teknik ini mungkin merupakan teknik yang paling mudah dan paling banyak 

digunakan untuk mendeskripsikan data. Distribusi frekuensi mengindikasikan 

jumlah dan persentase respnden, objek yng masuk kedalam kategori yang ada. 

Teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi awal dalam 

penelitian tentang objek atau responden.  

b. Ukuran tendensi pusat  

Ukuran pemusatan data memperlihatkan suatu ukuran kecenderungan skor dalam 

suatu kelompok data. Terdapat tiga jenis ukuran kecenderungan data (central 

tendency) yang sering digunakan dalam mendeskripsikan data kuantitatif yaitu 
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rata-rata, median, dan modus. Ukuran tersebut sering digunakan untuk 

menggambarkan karakteristik kelompok data tanpa harus menunjukkan semua 

data yang ada dalam kelompok tersebut.  

c. Ukuran penyebaran data 

Penjelasan keadaan kelompok data dapat pula didasarkan pada ukuran 

penyebarannya atau variasinya. Sebaran data menunjukkan variasi data secara 

keseluruhan dilihat dari nilai tengah (rata-rata). Ukuran penyebaran data biasanya 

dilakukan dengan melihat rentang skor (kisaran data), varians, dan simpangan 

baku (Sumarni, 2012). 

 


