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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang digolongkan ke 

dalam jenis penelitian penjelasan (explanatory research). Penelitian kuantitatif 

adalah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif-induktif yang 

berasal dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, dan pemahaman peneliti 

berdasarkan pengalaman yang selanjutnya dikembangkan menjadi 

permasalahan-permasalahan dan pemecahan-pemecahan yang diajukan untuk 

memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di 

lapangan  

Metode kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara input 

dan output produksi dalam tujuan untuk mencapai efisiensi usaha. Input dan 

output produksi tersebut disusun menjadi sebuah model yang diestimasikan 

menggunakan pendekatan non parametric DEA (Data Envelopment Analysis),  

dan untuk selanjutnya hasil tersebut akan dideskripsikan. 

Dalam penelitian ini menggunakan data kuisoner dari 20 industri kecil dan 

10 industri menengah kerajinan rotan yang berada di sentra kerajinan rotan 

Balearjosari Malang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

dalam sekali produksi pada industri-industri rotan. 
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3.2 Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini dilakukan terhadap kinerja industri kecil dan menengah 

kerajinan rotan di sentra industri kerajinan rotan, Balearjosari Malang. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data input dan output pada industri 

kerajinan rotan yang diperoleh dari data hasil kuisoner. 

3.3 Definisi Operasional 

 Dalam penelitian pada industri kerajinan rotan di Balearjosari Malang,  

berbagai variabel turut berpengaruh dalam kinerja proses produksinya, guna 

mencapai efisiensi usaha. Karena variabel-variabel tersebut merupakan faktor-

faktor produksi yang ada dalam proses produksi pada industri tersebut. Seiring 

dengan pemenuhan variabel sebagai faktor produksi, permasalahan-

permasalahan pun juga akan sering muncul dalam pemenuhannya seperti 

keterbatasan bahan baku, keterbatasan modal, minimya tenaga kerja yang 

memadai, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi semua bahan baku tersebut 

para perajin rotan akan berusaha semaksimal mungkin dalam mendapatkan 

bahan baku tersebut 

 Untuk memudahkan pemahaman variabel-variabel yang digunakan, maka 

terdapat beberapa definisi variabel dalam penelitian ini. Antara lain : 
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Tabel 3.1: Definisi Operasional 

no variabel input Definisi Sumber Data 

1 Rotan Jumlah rotan yang 
digunakan perajin rotan 
dalam sekali proses 
produksi 

Kuisoner 

2 Rotan fitrit Jumlah rotan fitrit yang 
digunakan perajin rotan 
dalam sekali proses 
produksi 

Kuisoner 

3 Tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang 
digunakan perajin rotan 
dalam sekali proses 
produksi 

Kuisoner 

4 Paku Jumlah paku yang 
digunakan perajin rotan 
dalam sekali proses 
produksi 

Kuisoner 

5 Biaya produksi Jumlah biaya produksi 
yang digunakan perajin 
rotan dalam sekali proses 
produksi 

Kuisoner 

6 Rotan kor Jumlah rotan kor yang 
digunakan perajin rotan 
dalam sekali proses 
produksi 

Kuisoner 

No Variabel output Definisi Sumber Data 

1 Furniture Hasil kerajinan rotan dalam 
sekali produksi seperti 
kursi, meja,dll 

Kuisoner 

2 Kerajinan Souvenir 
dan Cinderamata 

Hasil kerajinan rotan dalam 
sekali produksi berupa 
barang hias, keranjang 
parsel,dll 

Kuisoner 

Sumber : Data Paguyuban Industri Kerajianan Rotan, Kelurahan Balearjosari, Malang 
2013,diolah 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 industri rotan yang berada di 

seluruh wilayah Kelurahan Balearjosari. Berikut adalah daftar populasi dalam 

penelitian ini : 
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Tabel 3.2 : Tingkat Produksi kerajinan Industri Rotan 

No Nama Industri 
Produk Furniture 

(unit) 
Produksi Souvenir 

(unit) 

1 Sentosa rotan 15 20 

2 Makmur rotan 15 22 

3 Jaya rotan 16 24 

4 Mahmud rotan 17 24 

5 Agus rotan 17 25 

6 Rahmat rotan  17 25 

7 Berkah rotan 18 27 

8 Bening jaya rotan 18 28 

9 Kusnadi rotan 19 28 

10 Anyar rotan 20 30 

11 Marem Jaya rotan 20 33 

12 Nandra rotan 21 33 

13 Binaria rotan 23 34 

14 Barokah rotan  23 36 

15 Sena rotan 25 37 

16 Gunawan rotan 25 38 

17 Rohman galerri 27 38 

18 Mapan rotan 30 40 

19 Samiji rotan 31 41 

20 UD. Arkas rotan 34 43 

21 UD. Tiban Jaya 35 47 

22 Cindy rotan 36 48 

23 UD. Sejahtera rotan 36 50 

24 Yulianti rotan  37 55 

25 Ilham galerri 39 55 

26 Sukir rotan 39 55 

27 UD. Trikarya rotan 40 55 

28 Karanglo rattan 43 55 

29 Bali Pasadena 43 57 

30 Pasific rattan handycraft 45 61 
Sumber : Data primer 2013, diolah 
 
 
 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari semua populasi  

industri kerajinan rotan yang ada di wilyah Kelurahan Balearjosari. Pengambilan 
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sample ini menggunakan teknik populasi yakni sample dipilih dari semua 

populasi industri kerajinan rotan Kelurahan Balearjosari sampelnya didasarkan 

pada tingkat skala produksi dari masing-masing industri kerajinan rotan. 

 

3.5  Jenis dan Sumber Data  

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh sendiri dari pengamatan yang 

telah dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, serta dari hasil 

wawancara terhadap responden (dengan panduan kuesioner). Data 

primer yang digunakan meliputi : data pemakaian bahan baku, pemakaian 

tenaga kerja, jumlah jam kerja, jumlah pemakaian modal dan jumlah 

produksi dalam sekali proses produksi kerajinan rotan. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpukan oleh pihak 

lain. Data sekunder yang digunakan bersumber dari : Badan Pusat 

Statistik (BPS) Indonesia, Badan Pusat Statistik Kota Malang, dan 

paguyuban sentra industri kerajinan rotan Kelurahan Balerjosari Kota 

Malang. Serta sumber lain yang berhubungan. 

 
3.6  Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode 

wawancara dan studi pustaka. 

1. Wawancara  

Merupakan praktek lapangan yang dilakukan pada saat melakukan 

kuisoner 

2. Studi pustaka 
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Dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan permasalahan 

yang tengah diteliti melalui referensi dari berbagai sumber pustaka, media 

massa dan internet. 

 
3.7 Alat analisis 

Penelitian ini menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) sebagai 

alat analisisnya. DEA merupakan suatu metode pengukuran kinerja yang 

digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif antar Decision Making Unit 

(DMU). DMU adalah sebuah sumber daya dapat berupa Sekolah, Bank, Rumah 

sakit, Universitas, dan lain – lain, yang akan dihitung efisiensinya. DMU yang 

akan dibandingkan tingkat efiensinya harus sejenis, yaitu memiliki proses yang 

sama di dalamnya, atau paling tidak memiliki input dan output yang mirip atau 

kurang lebih sama satu dengan yang lain. DEA dalam penerapannya dapat 

digunakan untuk mengestimasi DMU yang tidak atau kurang efisien, mengatur 

target untuk peningkatan efisiensi. 

Data Envelopment Analysis (DEA) bila diartikan secara bebas bearti 

analisa data terbungkus. Disebut demikian karena bila hasil dari perhitungan 

efisiensi telah didapatkan dan kemudian diplot dalam suatu grafik dan nilai – nilai 

yang terluar dihubungkan maka akan melingkupi atau membungkus nilai – nilai 

tertentu. Nilai – nilai yang terbungkus inilah yang masih harus ditingkatkan 

efisiensinya dengan mencari penyebab yang mungkin ditimbulkan oleh input dan 

output DMU dan menetapkan target agar efisiensinya dapat ditingkatkan dengan 

berorientasi pada DMU yang nilai efisensinya lebih baik. 

karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi 

usaha pada sebuah industri. Dan fungsi dari dari DEA adalah untuk menganalisis 

tingkat efisiensi pada perusahaan atau industri, dengan variabel input dan output 

yang ada di dalam proses produksinya. 
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  Efisiensi di sini merupakan perbandingan antara output produksi 

kerajinan rotan dengan masukan input, berupa bahan baku, tenaga kerja, jam 

kerja dan modal. Variabel-variabel output dan input produksi inilah yang akan 

masuk dalam perhitungan dengan menggunakan Data Envelopment Analysis 

(DEA). Dalam mengevaluasi data dengan metode DEA  perlu diperhatikan 

beberapa aspek : 

1. Kebutuhan nilai input dan output untuk masing – masing DMU 

2. DMU memiliki proses yang sama yang menggunakan jenis input 

dan jenis output yang sama 

3. Mendefinisikan nilai efisiensi relatif masing – masing DMU melalui rasio 

antara penjumlahan bobot input dengan penjumlahan bobot output. 

4. Nilai efisiensi berkisan antara 0 dan 1. 

5. Nilai bobot yang diperoleh dari hasil pemrograman dapat digunakan 

untuk memaksimumkan nilai efisiensi relatif 

 
3.8 Spesifikasi Model 

 Penilitian ini menggunakan alat analisis yaitu Data Envelopment Analysis 

(DEA). DEA digunakan untuk meneliti efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomi pada 

usaha kerajinan rotan. Variabel-variabel yang mempengaruhi output meliputi 

faktor-faktor produksi yang berpengaruh pada produksi. 

 Setiap DMU memerlukan seuatu program linier dimana model program 

linier untuk masing – masing DMU pada dasarnya serupa. Suatu DMU dikatakan 

efisien secara relatif bila efisiensinya bernilai 1 (satu) nilai efisiensi sebesar 

100%. Sebaliknya nilai – nilai efiensi kurang dari 1 (satu), maka DMU tersebut 

dianggap tidak efisien. Bila dalam rumus 2.1 nilai efisiensi diperoleh dari hasil 

pembagian antara nilai output dan nilai input maka perbaikan nilai efisiensi dapat 

dilakukan dengan cara: 
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1. Nilai output ditingkatkan sementara nilai input tetap. 

2. Ketika tiap output tetap maka nilai input diturunkan. 

3. Pada saat nilai output meningkat secara bersamaan nilai input diturunkan. 

Pada model DEA perbaikan nilai efisiensi lebih mengarah pada peningkatan nilai 

outpus sedangkan nilai input tetap. 

 Model yang diperkenalkan dengan tujuan untuk menentukan efisiensi 

untuk tiap DMU ke-p dirumuskan sebagai; 

= 
t

j

s

i
iipYO

1
j jp

1
 

XI
      

atau bisa ditulis dengan   

 (Cooper et al, 2000: 15) 

dimana yr = jumlah output r 

 ur = bobot tertimbang dari output r  

xi  = jumlah output i 

vi = bobot tertimbang dari output i 

 Efisisensi relatif DMU didefinisaikan sebagai rasio dari total output 

tertimbang dibagi total input tertimbangnya. Efisiensi disini juga bisa diartikan 

sebagai virtual input atau virtual output yang berarti jumlah keseluruhan input 

dan output. Inti dari DEA adalah menentukan bobot setiap input dan output 

DMU.Konsep dari DEA secara grafis adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

u1y1 +u2y2 +………+usys 

 
v1x1 +v2x2+……….+vmxm 
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Grafik 3.1: Efisiensi Frontier dari Beberapa Input 

  

Sumber: Cooper et all, 2000 

 

 Dari grafik  X1 dan X2  di atas, menunjukkan input yang dipergunakan 

oleh DMU A, B, C, D dan E untuk mengahasilkan output yang sama. Evaluasi 

efisiensi diperoleh dengan menarik garis pada titik yang dekat dengan sumbu, 

sehingga membentuk garis yang membungkus hasil observasi. Garis tersebut 

ialah garis QQ’. Dari garis yang ditarik tesebut, bisa ditentukan DMU yang efisien 

ataupun inefisien. DMU yang efisien adalah DMU A, C dan E. DMU ini bisa 

menjadi suatu percontohan untuk DMU lain yang inefisien (Prasetya, 2006).  

Secara grafis pemaparan dari tingkat efisiensi dan potensial improvement 

dari DEA adalah sebagai berikut: 
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Grafik 3.2: Efficiency Frontier 

 
Sumber: Cooper et all, 2000 

Grafik efisiensi frontier di atas menunjukkan titk- titik yang efisien maupun 

inefisien. Titik A, C, D merupakan titik yang tidak efisien, dan tingkat efisiensi 

mereka dapat dievaluasi dengan menunjuk pada garis batas. Misalnya D, 

merupakan DMU yang tidak inefisien, maka efisiensinya dinilai dengan: 

),(

),(

POd

DOd
, dimana d (O, D) dan d (O, P)merupakan jarak dari nol ke D dan  

jarak dari nol ke P yang dapat digambarkan grafik 3.3 tentang potensial 

improvement. 
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Grafik 3.3: Improvement 

 

Sumber: Cooper et all, 2000 

Grafik improvement di atas menunjukkan tentang perbaikan yang dapat 

dilakukan oleh DMU D, dengan kata lain DMU D proporsi dari inefisiensinya 

ditunjukkan oleh kedua output D. sehingga, output D dapat diperbaiki dengan 

meningkatkan kedua output tanpa mengubah proporsinya sampai mencapai titik 

P.  

 Model DEA juga dapat diformulasikan ke dalam bentuk fraksional dengan 

menjadikan input dan output yang bersangkutan dari DMU yang bersangkutan 

sebagai variable keputusan. Tiap DMU menggunakan sejumlah m input untuk 

menghasilkan sejumlah s output. Hal ini juga dilakukan untuk mengukur masing-

masing DMU. Penyelesaian berdasarkan kendala program fraksional untuk 

menentukan nilai dari bobot input (vi) (i=1,… m) da bobot output (ur) (r=1,… s) 

sebagai variable-variable (Cooper et all, 2000: 23). 
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v1, v2, ..., vm ≥ 0  

u1, u2, ..., us ≥ 0 

Secara matematis, pembatas non negativity tidaklah cukup untuk istilah 

fraksional dalam menghasilkan nilai definitif. Sehingga program fraksional diatas 

ditransformasikan dalam sebuah program linier (LPo) kemudian permasalahan 

tersebut dipecahkan melalui metode simpleks untuk memperoleh solusi optimal 

untuk program linier tersebut. Selanjutnya masing-masing variable input dan 

output tersebut dapat langsung dimasukkan ke dalam program linier tanpa harus 

memiliki satuan pengukuran yang sama (Nugroho, 1995 dalam Prasetya, 2006), 

sehingga bentuk transformasinya adalah sebagai berikut: 

(LPo) max θ= u1y1o +……+usyso   

 Subject to v1x1o +……. +vmxmo = 1  

 u1y1j +…. + usysj ≤ v1x1j +….+ vmxmj , (j=1,…,n)  

 v1, v2, ..., vm ≥ 0  

u1, u2, ..., us ≥ 0  

(Cooper et all, 2000: 23-24) 

 

Dalam asumsi non zero, dimana v dan X > 0, denominator kendala dari 

FPo adalah positif untuk setiap j dan oleh karena itu, fungsi (7) yang merupakan 

fungsi kendala diperoleh dengan melipatgandakan fungsi (2) dengan 

denominator. Program fraksional invariant dalam perkalian dari kedua numerator 

dan denominator dengan nonzero number. Lalu menetapkan denominator (1) 

sama dengan 1, memindahkan kendala seperti dalam fungsi (6) dan 

memaksimalisasi numerator yang menjadi tujuan dalam program linier (LPo). 

u1y1j +…. + usysj 

 
v1x1j +…. + vmxmj 

 

Subject to ≤ 1(j=1, …, n) 
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fungsi dari program tersebut, digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi dari 

masing-masing DMU, dimana: 

DMUo = industri  yang sedang di uji 

DMUj = industri yang lainya yang akan di bandingkan  

n = Jumlah industri yang dianalisis  

m = Jumlah input yang digunakan  

s = Jumlah output yang dihasilkan  

x1j  = Jumlah input 1 yang digunakan industri lainya 

y1j = Jumlah output 1 yang dihasilkan indsutri lainya 

v1 = Bobot tertimbang dari input 1  

vm = Bobot tertimbang dari input m  

u1 = Bobot tertimbang dari output 1  

us = Bobot tertimbang dari output s 

x1o = Jumlah input 1 yang digunakan industri yang di uji 

y1o = Jumlah output 1 yang dihasilkan oleh industri yang di uji 

θ   = Nilai yang dioptimalkan sebagai indikator efisiensi relatif dari 

industri yang sedang diuji. 

Nilai efisiensi yang diperoleh dari analisis DEA bermacam-macam, 

berkisar antara 0-100 persen atau 0-1. Nilai 1 menunjukkan bahwa DMU atau 

dalam hal ini pengeluaran publik yang dilakukan bersifat efisien, tetapi jika 

kurang dari 1 atau 100 persen ,maka DMU atau pengeluaran persektor yang 

dilakukan tdak efisien. 

Penggunaan analisis DEA mampu mengatasi keterbatasan yang dimiliki 

oleh regresi berganda atau analisis rasio parsial. Penerapan metode ini dapat 

menentukan bobot yang diberikan kepada input dan outputnya. Nilai atau bobot 

yang dihasilkan bersifat non-negativity dan bersifat universal. Dalam analisis 
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DEA ini, input yang digunakan adalah bahan baku, tenaga kerja, modal, dan jam 

kerja. Sedangkan output yang digunakan hasil dari kerajinan industri rotan 

berupa barang furniture dan barang souvenir serta cenderamat 



 

 

 

 


