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III.  METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada sebuah usaha pengolahan ikan lele

(Clarias sp.) pada Farm Fish Boster Centre di Pergudangan Sinar Gedangan

Blok G-37, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Dimana waktu pelaksanaanya pada bulan November 2016.

3.2.  Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil salah

satu usaha secara sengaja atau purposive. Dari banyaknya usaha yang bergerak

pada bidang pengolahan hasil perikanan, Farm Fish Boster Centre dalam

penelitian ini akan dijadikan responden karena pada usaha ini selain sebagai

pusat pelatihan mandiri kelautan perikanan juga merupakan salah satu bidang

usaha di Kabupaten Sidoarjo yang banyak dijadikan refrensi usaha untuk

melakukan pelatihan dan kerjasama. Pemilihan sampel didasarkan pada

pertimbangan bahwa usaha ini melakukan produksi secara terus menerus serta

terdapat usaha memanfaatkan kembali sisa hasil olahan utama sebagai satu nilai

tambah dalam usaha tersebut.

3.3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pada salah satu usaha budidaya sistem boster

dan pengolahan ikan lele yaitu Farm Fish Boster Centre dimana pemiliknya

adalah bapak Eka Jaya Tjioe serta usaha ini berlokasi di Pergudangan Sinar

Gedangan Blok G-37, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Pemilihan objek penelitian didasarkan pada jenis usaha yang berorientasi pada

kegiatan peningkatan nilai tambah berupa usaha pengolahan hasil perikanan

disamping beberapa kegiatan usaha utama seperti pembuatan formula obat dan



47

vitamin pada bidang usaha perikanan budidaya serta kegiatan budidaya ikan lele

dengan sistem boster. Pemilihan objek penelitian pada usaha ini juga didasarkan

pada beberapa jenis produk olahan yang dihasilkan pada usaha ini yang memiliki

kesamaan manfaat kegiatan usaha dengan manajemen zero waste sebgai

produk sampingan yang kreatif dan inovatif dan merupakan salah satu nilai

tambah dalam usaha ini. Keberagaman produk yang dimiliki pada usaha ini

memberikan ketertarikan untuk melakukan analisis pada bebrapa produk

berdasarkan profitabilitas sehingga hasil analisis dapat dijadikan salah satu

acuan pengembangan dan pengambilan keputusan manajer. Sehingga

Penelitian ini difokuskan pada kegiatan usaha pengolahan ikan lele sebagai

salah satu bentuk peningkatan nilai tambah usaha. Serta subjek yang menjadi

fokus penelitian ini adalah Manajer HRD Bapak Dedi dan sub divisi marketing

bidang pengolahan pada usaha ini.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang kemudian

digunakan diantaranya adalah dengan melakukan observasi, wawancara,

kuisioner dan dokumentasi, dimana secara lebih terperinci dapat dijelaskan

sebagai berikut:

3.4.1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dan melakukan tatap muka

antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan

menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara atau interview guide

(Nazir, 2005).

Menurut Sugiyono (2012), wawancara digunakan sebagai teknik

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk
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menemukan permasalahan-permasalahan yang ingin diteliti, dan juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan

jumlah respondennya sedikit atau kecil.

Tahap wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan

direktur utama Bapak Eka Jaya Tjioe, manajer HRD Bapak Dedi Hermansyah

dan sub divisi marketing bagian pengolahan yang membantu pada usaha

pengolahan ikan lele serta kepala DesaGemurung untuk mendapatkan data

sekunder. Wawancara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini untuk

mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan beberapa aspek diantaranya:

A. Aspek teknis yaitu mengenai sarana atau alat-alat, mesin, tanah dan

bangunan yang digunakan, prasarana dalam usaha seperti kondisi jalan,

transportasi, penyedian tenaga listrik, penyedian air  serta proses produksi

usaha pengolahan ikan lele mulai dari bahan baku sampai ketempat

produksi hingga proses pengemasan.

B. Analisis Profitabilitas yaitu mengenai permodalan, struktur biaya,

penerimaan, RC rasio, titik impas atau Break Even Point, Margin of Safety,

Margin Income Ratio, Degree of Operating Leverage, keuntungan serta

return to equity capital, dimana yang kemudian ditanyakan adalah nilai-nilai

dari formula yang kemudian ingin dianalisis untuk mendapatkan hasil dari

penelitian. Wawancara analisis profitabilitas untuk mengetahui tingkat

pengunaan modal menghasilkan laba atau keuntungan.

C. Analisis nilai tambah dengan mengunakan metode hayami yang kemudian

menjadi materi yang akan ditanyakan adalah berkaitan dengan nilai output

yang dihasilkan dalam 1 bulan serta skala 1 tahun, input yang digunakan, TK

yang dipakai dalam satuan HOK, harga output yang dijual, upah tenaga

kerja, harga bahan baku per satuan serta nilai dari sumbangan input lain

yang digunakan.
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3.4.2.  Observasi

Pengumpulan data dengan observasi secara langsung adalah cara

pengambilan data dengan mengunakan mata tanpa ada pertolongan alat

standart lain untuk keperluan yang diinginkan. Dalam mengunakan teknik

observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si

peneliti. Observasi juga merupakan pengamatan dan pencatatan secara

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Nazir, 2005).

Tahab observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan

melakukan pengamatan dan pecatatan secara sistematis terhadap hal-hal yang

diselidiki sesuai dengan tujuan-tujuan dalam penelitian ini tanpa mengajukan

pertanyaan-pertanyaan. Secara terperinci bentuk observasi pada usaha ini

adalah mengamati dan mempelari beberapa hal sesuai tujuan yamg kemudian

dirincikan sebagai berikut:

A. Aspek teknis yaitu mengamati sarana yang digunakan dalam usaha

pengolahan ikan lele mulai dari alat-alat dan mesin yang digunakan serta

proses pengolahan masing-masing produk yang sesuai dengan tujuan

penelitian ini, mengamati proses mulai dari pengadaan bahan baku,

pengolahan bahan baku sampai ke pengemasan hingga menjadi suatu

produk yang siap dipasarkan. Kemudian juga mengamati beberapa teknologi

yang digunakan, cara pengoprasiaanya serta fungsi masing-masing dari

penggunaan alat dan teknologi tersebut, mengamati penggunaan alat yang

sama pada masing-masing proses produksi.

B. Analisis Profitabilitas dengan melakukan pengamatan pada bentuk rincian

permodalan baik modal tetap, modal lancar dan modal kerja, kemudian

rincian biaya pada usaha ini serta mengelompokan kedalam biaya tetap,

biaya tidak tetap serta total biaya. Mengamati berapa produk yang kemudian

dihasilkan dalam usaha ini serta mengamati proporsi biaya yang digunakan
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pada masing-masing sarana dan prasarana yang sama kemudian dicocokan

dengan hasil penjualan masing-masing produk pada analisis penerimaan.

C. Analisis nilai tambah dengan mengunakan metode hayami yang kemudian

menjadi bebrapa hal yang diamati adalah berkaitan dengan nilai output yang

dihasilkan dalam 1 kali produksii, input yang digunakan, TK yang dipakai

dalam setiap proses serta mengamati berapa HOK untuk melaksanakan satu

proses ke proses lain, dan mengamati sumbangan-sumbangan input lain

yang digunakan dalam proses produksi.

3.4.3.  Kuisioner

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden

untuk kemudian dijawab. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang

efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel-variabel yang akan diukur dan

paham apa yang akan diharapkan dari responden (Sugiyono, 2012).

Kuisioner yang diajukan dalam penelitian ini adalah berisi pertanyaan-

pertanyaan tentang aspek teknis, ukuran-ukuran formula untuk mencari rincian

nilai aspek finansiil yang kemudian hasil-hasil tersebut dapat digunakan untuk

mencari nilai profitabilitas, serta melakukan wawancara berkaitan dengan

formula-formula untuk mencari nilai tambah dengan mengunakan metode hayami

secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Aspek teknis yaitu mengenai sarana atau alat-alat, mesin, tanah dan

bangunan yang digunakan, prasarana dalam usaha seperti kondisi jalan,

transportasi, penyedian tenaga listrik, penyedian air  serta proses produksi

usaha pengolahan ikan lele mulai dari bahan baku sampai ketempat

produksi hingga proses pengemasan serta bahan-bahan lain yang

digunakan dalam pembuatan beberapa produk.
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B. Analisis profitabilitas yang sebelumnya dirincikan dari perhitungan finansiil

mengenai permodalan, struktur biaya, penerimaan, RC rasio, titik impas atau

Break Even Point, keuntungan serta perhitungan Margin of Safety, Margin

Income Ratio, dan Degree of Operating Leverage, dimana yang kemudian

ditanyakan dalam kuisioner adalah nilai-nilai dari formula yang kemudian

ingin dianalisis untuk mendapatkan hasil dari penelitian seperti nilai outout

dan harga jual yang dihasilkan masing-masing produk. Dan hasil-hasil

perhitungan nilai-nilai diatas kemudian akan dimasukan kedalam analisis

profitabilitas return to equity capital sebagai nilai-nilai yang kemudian akan

menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

C. Analisis nilai tambah dengan mengunakan metode hayami yang kemudian

menjadi materi yang akan ditanyakan dalam kuisioner adalah berkaitan

dengan nilai output yang dihasilkan dalam 1 bulan serta skala 1 tahun, input

yang digunakan, TK yang dipakai dalam satuan HOK, harga output yang

dijual, upah tenaga kerja, harga bahan baku per satuan serta nilai dari

sumbangan input lain yang digunakan.

3.4.4.  Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan memepelajari dan

mencatat serta menyalin dokumen atau catatan yang sumbernya dapat dari

lembaga pemerintah maupun bentuk sumber refrensi lain yang berguna bagi

pengambilan data oleh peneliti (Nazir, 2005).

Dokumentasi dilakukan dalam penelitian ini untuk menunjukan dan

menjelaskan beberapa dokumen atau gambar untuk keperluan perlengkapan isi

dari penelitian, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan didalam usaha

serta diluar usaha dan beberapa bentuk dokumentasi dari data-data sekunder

yang didapatkan dari sumber pemerintahan desa setempat seperti data
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topografis, geografis atau kependudukan. Secara lebih terperinci bentuk

dokumentasi dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

A. Keadaan umum  lokasi, bentuk dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan

data atau foto keadaan umum desa Gemurung, Kecamatan Gedangan,

Kabupaten Sidoarjo yaitu berkaitan dengan data geografis, topografis,

administratif, kependudukan serta potensi desa. keadaan potensi perikanan

Desa Gemurung. Keadaan umum lokasi usaha seperti tata letak usaha atau

layout serta denah fasilitas bangunan, struktur organisasi, sejarah usaha,

sertifikat ijin usaha, sertifikat kesehatan pangan dan sertifikat tanda usaha.

B. Aspek teknis, bentuk dokumentasi berkaitan dengan sarana atau alat-alat,

mesin, tanah dan bangunan yang digunakan, prasarana dalam usaha seperti

kondisi jalan, transportasi, penyedian tenaga listrik, penyedian air  serta

proses produksi usaha pengolahan ikan lele mulai dari pengadaan bahan

baku sampai ketempat produksi, pengolahan bahan baku dan pencampuran

bahan tambahan lain hingga proses pengemasan serta proses pengolahan

lain yang dilakukan dalam pembuatan beberapa produk.

3.5.  Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan

data kuantitatif serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan

cara mencatat hasil dalam kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sedangkan data sekunder yang digunakan meliputi data atau informasi dalam

bentuk catatan keadaan umum dan letak geografis Kecamatan Gedangan, data

perikanan budidaya dan data tingkat konsumsi ikan oleh badan pusat statistik

kelautan perikanan, laporan atau penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku terbitan

berkala, serta data laporan kinerja Jawa Timur mengenai produk domestik bruto
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daerah pada hasil usaha pengolahan perikanan. Secara lebih terperinci

kemudian akan dijelaskan sebagai berikut:

3.5.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan

data kuantitatif yang keduanya kemudian dijabarkan sebagai berikut:

A. Data Kuantitatif

Menurut Dahlia (2011), data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung

yaitu data berupa angka-angka dan dapat diinput kedalam skala pengukuran

statistik. Nilai perhitungannya atau fakta dan fenomena data yang didapatkan

tidak dinyatakan dalam struktur bahasa melainkan numerik. Data kuantitatif pada

penelitian ini kemudian diantaranya adalah volume penjualan, harga jual, biaya

tetap, biaya variabel, penggunaan bahan baku, harga masing-masing bahan

baku, skala produksi dalam satu bulan, jumlah satuan dalam unit kemasan per

produksi, serta informasi pendukung berupa data biaya produksi dan lainnya.

B.  Data Kualitatif

Menurut Dahlia (2011), data kualitatif merupakan data yang tidak dapat

dihitung dan bukan berupa angka-angka yang dapat diinput kedalam skala

statistik. Data yang hampir mencangkup semua data non-numerik diantaranya

adalah data berkaitan dengan aspek teknis baik sarana usaha, prasarana yang

menunjang dan alur proses produksi masing-masing produk olahan ikan lele

yang dihasilkan pada usaha ini, kemudian data kualitatif pada penelitian ini juga

berkaitan dengan sejarah dan perkembangan usaha, struktur organisasi, dan

ketenagakerjaan dalam usaha ini.

3.5.2. Sumber Data

Sumber data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif

dan data kuantitatif yang keduanya kemudian dijabarkan sebagai berikut:
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A. Data Primer

Menurut Sugiyono (2012), data primer adalah data yang diperoleh

langsung dari sumber asli atau tanpa melalui perantara. Data ini langsung

memberikan data kepada pengumpul data.

Data primer adalah data yang didapatkan melalui teknik pengumpulan

data secara langsung dapat berupa wawancara secara langsung, pengumpulan

kuisioner, observasi langsung kepada responden yang diteliti (Pradhana, 2015).

Data primer dapat diperoleh dengan menggunakan metode survei dan metode

observasi serta dari kegiatan wawancara secara langsung kepada manajer dan

teknisi pengolahan melalui data berdasarkan arahan kuisioner. Jenis dan sumber

data primer dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Jenis dan Sumber Data Primer
Jenis Data Primer Sumber Data

1. Sejarah usaha Farm Fish Boster Centre
2. Profil usaha

A. Struktur organisasi
B. Ketenagakerjaan
C. Sejarah Usaha
D. Sejarah usaha pengolahan
E. No Ijin pendirian P2MKP
F. Fasilitas Usaha
G. Tata Letak Usaha
H. Dokumentasi Usaha

Farm Fish Boster Centre

3. Aspek Teknis
A. Sarana usaha

- Alat dan Mesin
- Bahan Baku dan Tambahan

B. Prasarana Usaha
- Kondisi Jalan
- Transportasi
- Penyedian Tenaga Listrik
- Penyedian Komunikasi
- Penyedian Air dan wifi

C. Proses produksi pada pembuatan
- Rambak
- Krupuk Mentah
- Krupuk Matang
- Fillet
- Skinless
- WGGS
- Hollyball

Farm Fish Boster Centre
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Jenis Data Primer
- Meat Ball
- Nugget
- Otak-otak
- Siomay
- Tofu
- Tempura/furai
- Drum Stick/Kaki naga
- Spring Roll
- Kapasitas produksi
- Komposisi Produksi

Sumber Data

4. Analisis Profitabilitas
4.1. Finansiil Jangka Pendek

A. Permodalan
- Harga Tanah dan bangunan
- Harga Alat Transportasi
- Harga Alat Komunikasi
- Gaji Tenaga Kerja Tetap (Rp/HOK)
- Umur Teknis
- Merek Alat Produksi
- Jumlah Alat Produksi

B. Pembiayaan
- Harga Tanah dan bangunan
- Harga Alat Transportasi
- Harga Alat Komunikasi
- Gaji Tenaga Kerja Tetap (Rp/HOK)
- Pajak Bumi Bangunan
- Perawatan
- Tagihan-tagihan
- Harga kemasan per satuan

C. Penerimaan
- Harga produk per satuan (Rp)
- Jumlah Produk yang Dijual (Rp)

D. Break Even Point
- Volume Penjualan

E. MOS
F. MIR
G. DOL
H. Keuntungan

4.2. Profitabilitas
A. Return to Equity Capital (%)

Farm Fish Boster Centre

6. Analisis Nilai Tambah
A. Output yang dihasilkan (Kg/Tahun)
B. Input Bahan Baku yang digunakan (Kg/Hari)
C. Total HOK yang digunakan (Jam/Hari)
D. Harga Output (Rp/Kg)
E. Upah rata-rata tenaga kerja (Rp/Jam)
F. Harga bahan baku (Rp/Kg)
G. Sumbangan input lain (Rp/Output)

Farm Fish Boster Centre

Tabel 8. Lanjutan Jenis dan Sumber Data Primer
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Penelitian ini mengunakan data primer baik kualitatif dan kuantitatif.

Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui kegiatan pada metode

penelitian yaitu wawancara, kuisioner, observasi dan dokumentasi.

B. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012), data sekunder adalah sumber data yang

diperoleh dari membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lainyang

bersumber dari studi literatur dan data yang diolah, dokumentasi dan arsip-arsip

resmi. Data sekunder pada umumnya di peroleh dari media – media atau sumber

lain yang bukan di peroleh secara langsung di lokasi penelitian.

Data sekunder pada penelitian ini berasal dari bahan studi pustaka,

publish online dari badan pusat statistika perikanan dan kelautan, laporan kinerja

Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur pada bidang usaha perikanan dan

pengolahan. Secara terperinci akan dijelaskan pada tabel 10. Sebagai berikut:

Tabel 10. Jenis dan Sumber Data Sekunder
Jenis Data Sekunder Sumber Data

1. Peta Lokasi Usaha Kecamatan Gedangan Kabupaten
Sidoarjo Literatur

2. Keadaan Umum Perikanan Kabupaten Sidoarjo Literatur
3. Monografi Kecamatan Gedangan dalam angka Literatur
4. Penyedian Ikan Untuk Konsumsi dan Angka Konsumsi

Ikan
Literatur

5. Distribusi rata-rata pengeluaran per kapita sebulan
menurut jenis pengeluaran Provinsi Jawa Timur

Literatur

6. Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Terbesar di
Indonesia

Literatur

7. Perkembangan jumlah produksi  perikanan Literatur
8. PDBR Kabupaten Sidoarjo atas harga berlaku menurut

lapangan usaha
Literatur

9. Trend Capaian Produksi Lele Literatur

3.6. Metode Analisis dan Pengolahan Data

Adapun metode analisis dan pengolahan data yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis data

digunakan untuk menjawab setiap butir-butir tujuan dalam penelitian ini yang

kemudian ingin dicapai dalam pemecahan permasalahan yang sudah dijabarkan.
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Rincian analisis data yang kemudian digunakan untuk mencapai tujuan penelitian

ini dapat dilihat dalam tabel 12.

Tabel 12. Analisis Data untuk Mencapai Tujuan pada Penelitian Ini
No Tujuan Penelitian Aspek dan Analisis yang Diteliti Analisis

Data
1. Mengetahui Aspek

Teknis Usaha
Teknis (Sarana, Prasarana, Proses
Produksi)

Deskriptif
Kualitatif

2. Menganalisis
profitabilitas usaha
pengolahan ikan lele

Analisis Profitabilitas (Permodalan,
pembiayaan, penerimaan, R/C,
BEP, MOS, MIR, keuntungan,
DOL, REC

Deskriptif
Kuantitatif

3 Menganalisis nilai
tambah produk ikan lele
jika dibandingkan
dengan ikan lele segar.

Metode Hayami Deskriptif
Kuantitatif

Dari tabel 12 dapat diuraikan lebih rinci mengenai metode pengolahan

dan analisis data yang digunakan dalam penelitian analisis profitabilitas dan nilai

tambah produk olahan ikan lele berdasarkan tujuan penelitian tersebut adalah

sebagai berikut:

3.6.1.  Analisis Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk

menjelaskan dan menjabarkan tujuan pertama pada penelitian ini yaitu mengenai

aspek teknis pada usaha pengolahan ikan lele pada usaha ini. Pengunaan

metode ini digunakan untuk memberikan gambaran pembuatan olahan ikan lele

secara terperinci yang kemudian dapat dijadikan acuan dalam perhitungan

analisis tujuan berikutnya. Data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian yang

kemudian pengolahan datanya dirincikan sebagai berikut:

Salah satu bentuk analisis deskriptif kualitatif adalah menjelaskan dan

menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek teknis yaitu berkaitan

dengan sarana yang digunakan dalam usaha, prasarana yang melengkapi

usaha, serta proses produksi mulai dari pengadaan bahan baku sampai pada
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proses pengemasan. Dimana kriteria data kualitatif pada aspek teknis kemudian

tersaji dalam tabel 13.

Tabel 13. Kriteria Data Kualitatif pada Aspek Teknis
No Rincian Aspek Ketentuan Analisis
1 Sarana usaha Mesin dan peralatan yang digunakan dalam

kondisi baik serta pengunaan ruang yang
optimal

2 Prasarana usaha Kelengkapan penunjang umum dalam usaha
yang memberikan kemudahan bagi usaha serta
lokasi usaha yang dekat dengan sumber bahan
baku, sasaran konsumen, tenaga kerja dan
mudah untuk dijangkau

3 Proses Produksi Mengunakan teknologi dan peralatan yang tepat
dan efisien sehingga memudahkan dalam
perpindahan alur proses dari satu kegiatan ke
kegiatan yang lain secara sistematik

Data mengenai aspek teknis tersebut kemudian dianalisis dengan

mengunakan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui dan

menjabarkan sarana yang digunakan, prasarana yang menunjang serta proses

produksi pada pengolahan ikan lele mulai dari pengadaan bahan baku, tahap

penanganan dan pengolahan bahan baku serta pencampuran bahan tambahan

sampai ke tahap pengemasan produk.

3.6.2.  Analisis Deskriptif Kuantitatif

Pada tahap analisis data kuantitatif dalam penelitian ini dengan

mengunakan bantuan perangkat lunak Microsoft Office Excel 2007. Analisis data

dengan deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis nilai finansiil pada

usaha dimana hasil perhitungan finansiil tersebut kemudian digunakan untuk

melakukan analisis pada profitabilitas usaha untuk menjawab dari tujuan dalam

penelitian ini.

Kemudian analisis data dengan deskriptif kuantitatif juga digunakan untuk

melakukan analisis nilai tambah usaha pengolahan ikan lele dengan

memanfaatkan hasil rendemen atau sisa pengolahan utama berupa kulit, kepala,
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tulang dan sirip sebagai produk baru yang inovatif dan kreatif yaitu kripik sirip dan

kulit ikan lele dengan mengunakan metode Hayami.

Pengolahan dan analisis data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel dan

uraian, dimana tahap pengolahan data kuantitatif dimulai dari mengelompokan

point-point data, kemudian menyusun data-data tersebut kedalam perhitungan

berdasarkan rumus-rumus yang digunakan, mentabulasi data untuk

mempermudah dalam perhitungan dan interpretasi hasil, mengolah data dengan

mengunakan bantuan microsoft excel 2007, sehingga hasil analisis perhitungan

pada penelitian ini dapat diuraikan dalam bentuk kesimpulan.

Adapun uraian pengolahan data masing-masing poin kemudian dapat

dilihat pada penjabaran sebagai berikut:

3.6.2.1. Analisis Profitabilitas

Profitabilitas merupakan perhitungan untuk melihat kemampuan usaha

dari pengolahan ikan lele dalam memperoleh laba, perhitungan profitabilitas

dirincikan terlebih dahulu dari perhitungan finansiil diantaranya adalah

permodalan, pembiayaan dan penerimaan yang kemudian dihitung nilai RC

rasionya, titik impas usaha, MOS, MIR, DOL, keuntungan usaha dan kemudian

dianalisis kemampuan modal menghasilkan laba melalui perhitungan REC.

A. Permodalan

Menurut Riyanto (2008), modal merupakan hasil produksi yang

digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Modal ditekankan pada nilai, daya

beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam

barang-barang modal. Modal meliputi dalam bentuk uang maupun dalam bentuk

barang, misalnya mesin, barang dagangan dan lain-lain.

Rincian permodalan menjadi bagian penting dalam melakukan analisis

finansiil maupun profitabilitas pada suatu usaha. Permodalan yang kemudian

dianalisis pada penelitian ini adalah meliputi modal tetap yaitu modal-modal yang
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perputarannya relatif lebih lama kemudian modal lancar yaitu modal yang

berputarannya relatif lebih cepat serta modal kerja yaitu modal-modal yang

digunakan untuk melakukan proses operasi produksi pada usaha ini.

A.  Struktur biaya

Biaya merupakan faktor penting dalam perencanaan laba suatu usaha.

Struktur biaya pada usaha yang diteliti harus dilakukan analisis terlebih dahulu

dengan melakukan kunjungan lapang secara langsung. Biaya yang dianalisis

pada usaha pengolahan ikan lele ini memperhitungkan semua unsur biaya

produksi yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead

usaha yang kemudian dikelompokan menurut perilakunya menjadi biaya tetap,

biaya variabel dan total biaya.  Adapun rumus perhitungan total biaya menurut

Primyastanto dan Istikharoh (2006) adalah sebagai berikut:

TC = TFC + TVC

Keterangan: TC (Total Cost) = Total Biaya Produksi (Rp)

TFC (Total Fix Cost) = Total Biaya Tetap (Rp)

TVC (Total variabel Cost) = Total Biaya Tidak Tetap (Rp)

Setiap proses produksi dalam pengunaan peralatan produksi pasti

dihadapkan pada biaya penyusutan. Adapun rumus yang digunakan menghitung

penyusutan menurut Siang dan Nurdiana (2015) adalah sebagai berikut:

B.  Biaya Bersama

Menurut Mulyadi (2014), biaya bersama dapat disebut sebagai biaya

bergabung (common cost) dan biaya bersama (joint cost). Biaya bergabung

adalah biaya-biaya untuk memproduksi dua atau lebih produk yang terpisah atau

tidak diolah bersama dengan fasilitas yang sama pada saat yang bersamaan.
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Biaya bersama pada penelitian ini adalah dengan menghitung masing-

masing proporsi produk berdasarkan nilai pasar. Perhitungan biaya bersama ini

digunakan untuk menghitung besar biaya tetap yang digunakan pada masing-

masing produk dari pengunaan fasilitas yang sama. Perhitungan proporsi biaya

bersama dengan pendekatan nilai pasar ini mencari besar tingkat pemakaing

dengan hasil persen. Rincian proporsi masing-masing produk berdasarkan nilai

pasar tersaji dalam tabel 14.

Tabel 14. Proporsi Masing-masing Produk Berdasarkan Nilai Pasar

Produk Jumlah
Produk Harga Penjualan %

Bahan Baku Daging Ikan Lelel (Pelumatan Daging)
Tahu Lele A B = A x B = ((AXB) / F) * 100
Bakso Lele
Nugget Lele
Crispy Lele
Siomay Lele
Rollade Lele
Kaki Naga Lele
Spring Roll Lele
Tempura Lele
Produk Lain
Bahan Baku Sisa Rendemen (Sirip dan Kulit Ikan Lele)
Rambak C D = C x D = ((C x D) / F) * 100
Krupuk

Total F

Dari hasil persentase masing-masing produk kemudian dapat dihitung

biaya masing-masing pengunaan sarana dan prasaran bersama.

D.  Penerimaan

Menurut Primyastanto dan Istikharoh (2006), penerimaan merupakan

salah satu nilai perhitungan yang digunakan dalam mengukur analisis

profitabilitas usaha. Rumus penerimaan secara matematis adalah,

TR = P x Q

Keterangan: TR (Total Revenue) = Total Penerimaan (Rp)

P (Price) = Harga Produk (Rp)

Q (Quantity) = Jumlah Produk (Rp)
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E. Revenue Cost Ratio (RC rasio)

Menurut Marisa (2010), revenue cost ratio merupakan analisis untuk

menghitung kelayakan suatu usaha, yaitu dihitung dari perbandingan total

penerimaan dengan total biaya pada usaha tersebut. Nilai RC rasio dapat

dirumuskan sebagai berikut:

RC rasio =

Keterangan : TR (Total Revenue) : Total Penerimaan (Rp.)

TC (Total cost) : Total Biaya (Rp.)

Kriterianya : Apabila nilai RC rasio > 1, maka usaha tersebut menguntungkan

Apabila nilai RC rasio = 1, maka usaha tersebut impas

Apabila nilai RC rasio < 1, maka usaha tersebut rugi

F.  Titik Impas (Break Even Point)

Menurut (Puspita, 2014), menghitung nilai BEP apabila terdapat lebih dari

dua produk yang berbeda secara harga dan biaya variabelnya makan dapat

dihitung mengunakan break even point sales mix.

1. Break Even Point Sales Totalitas

Membandingkan produk mix kemudian dapat menghitung nilai titik impas

penjualan total mengunakan formula rumus sebagai berikut:

BEP Sales total =

Keterangan : FC (Fix cost) = Biaya Tetap (Rp.)

VC (Variabel cost) = Biaya tidak tetap (Rp.)

S = Volume penjualan (Rp.)

2. Break Even Point Sales Mix atas Dasar Penjualan

BEPS =
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Keterangan : TRn (Total revenue produk ke-n) = Total penerimaan (Rp.)

TRTotal (Total revenue) = Penerimaan Total (Rp.)

BEP Sales Total = Nilai BEP sales total (Rp.)

C. Break Even Point atas Dasar Unit

BEPQ =

Keterangan : TRn (Total revenue produk ke-n) = Total penerimaan (Rp.)

TRTotal (Total revenue) = Penerimaan Total (Rp.)

BEP Sales Total = Nilai BEP sales total (Rp.)

Pn (Price) = Harga Produk Ke-n (Rp.)

G.  Margin of Safety

Menurut Mulyadi (2001), MOS adalah penurunan penjualan yang dapat

ditoleransi oleh suatu usaha, secara matematis Margin of Safety dapat dihitung

melalui rumus sebagai berikut:

MOS (%) =

Keterangan : TR (Total Revenue) = Total Penerimaan (Rp)

BEP S = BEP dalam rupiah atau sales (Rp)

MOS = Margin of Safety (%)

H.  Margin Income Ratio

Menurut Mulyadi (2001), MIR adalah persentase hasil penjualan yang

tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba, secara matematis

dapat ditimusakan sebagai berikut:

MIR (%) =

Keterangan: MIR = Margin Income Ratio (%)

VC = Variabel Cost (Rp)

TR = Total Penerimaan (Rp)
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I.  Keuntungan

Setelah didapatkan nilai pada masing-masing analisis, hasil-hasil tersebut

dapat dicocokan dengan kondisi laba yang dihasilkan oleh usaha tersebut dalam

bentuk nilai keuntungan baik keuntungan berupa keuntungan bruto maupun

keuntungan netto. Menurut Primyastanto dan Istikharoh (2006) rumus untuk

melakukan analisis nilai keuntungan dapat di tuliskan sebagai berikut:

π = TR – TC

π = TR – (FC + VC)

Keterangan : π : Keuntungan (Rp / tahun)

TR : Total Revenue (pendapatan total)Rp / tahun

TC : Total Cost (biaya total) Rp / tahun

VC : Variable Cost (biaya variable) Rp / tahun

FC : Fixed Cost (biaya tetap) Rp / tahun

J.  Degree of Operating Leverage

Menurut Mulyadi (2001), DOL adalah dampak perubahan penjulan

terhadap laba bersih pada tingkat penjualan tertentu, secara matematis dapat

ditimusakan sebagai berikut:

Degree of Operating Leverage

Keterangan : DOL (%)    = Degre of Operating Leverage (%)

TR = Total Penerimaan (Rp)

TVC = Total Biaya Tidak Tetap (Rp.)

TC = Total Biaya (Rp)

K. Rentabilitas Modal Sendiri (Return to Equity Capital)

Menurut Riyanto (2008), nilai rentabilitas dapat dibedakan berdasarkan

sumber modal yang digunakan, rentabilitas sendiri adalah efisiensi kemampuan
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modal menghasilkan laba. Dimana terdapat dua perhitungan nilai rentabilitas

yaitu berdasarkan sumber modal sendiri (return to equity capital) dan adanya

sumber modal asing yang kemudian rumus keduannya dapat dituliskan sebagai

berikut:

REC =

Keterangan :

Return to Equity Capital (REC) :  nilai imbalan terhadap modal

Laba bersih : pendapatan – biaya

Nilai Kerja Keluarga (NKK) : nilai tenaga kerja yang berasal dari pemilik

usaha dihitung berdasarkan bunga deposito

dari sejumlah modal yang digunakan.

3.6.2.2. Analisis Nilai Tambah

Analisis nilai tambah dipandang sebagai usaha untuk melaksanakan

prinsip-prinsip distribusi dan berfungsi sebagai salah satu indikator dalam

keberhasilan suatu kegiatan produksi. Dalam menganalisis nilai tambah yang

diperoleh dari usaha pengolahan ikan lele ini dengan mengunakan metode

Hayami seperti kemudian disajikan dalam tabel 15. Metode ini digunakan karena

metode ini dapat digunakan dalam menganalisis nilai tambah usaha pengolahan.

Faktor konversi pada tabel 15, menunjukan banyaknya produk olahan

yang dihasilkan dari satu kilogram bahan baku. Koefisien tenaga kerja dalam

tabel menunjukan banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk mengolah satu

satuan input yang digunakan (Pradhana, 2015).

Komponen dalam perhitungan nilai tambah terdiri dari output, input,

harga, penerimaan, keuntungan. Faktor konversi adalah banyaknya output yang

dihasilkan dari pengunaan 1 Kg input. Koefisien tenaga kerja merupakan
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pengunaan tenga kerja dalam pengolahan satu satuan output. Sumbangan input

lain merupakan nilai input yang digunakan dalam pengolahan selain bahan baku.

Khusus untuk sirip dan kulit yang merupakan rendemen fillet ikan umumnya

berkisar 40% sampai 60% dari berai ikan segar (Indriyashari, 2011).

Tabel 15. Perhitungan Nilai Tambah dengan Mengunakan Metode Hayami
No Variabel Nilai

Output, Input, dan Harga
1 Output yang dihasilkan (kg/tahun) A
2 Bahan baku yang digunakan (kg/tahun) B
3 Tenaga Kerja (HOK/tahun) C
4 Faktor konversi (1/2) d = a / b
5 Koefisien tenaga kerja (3/2) e = c / b
6 Harga output (Rp/kg) F
7 Upah rata-rata tenaga kerja (Rp/HOK) G

Pendapatan dan Keutungan
8 Harga bahan baku (Rp/kg bahan baku) H
9 Sumbangan input lain (Rp/kg output) I

10 Nilai output (4 x 6) (Rp) j = d x f
11 a. Nilai tambah (10 – 9 – 8) (Rp)

b. Rasio nilai tambah ((11a/10) x 100%)
k = j – h – i
l (%) = (k/j) x 100%

12 a. Imbalan tenaga kerja (5 x 7) (Rp)
b. Bagian tenaga kerja ((12a/11a) x 100%)

m = e x g
n (%) = (m/k) x 100%

13 a. Keuntungan (11a – 12a) (Rp)
b. Tingkat keuntungan ((13a/11a) x100%)

o = k – m
p (%) = (o/k) x 100%

Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi
14 Marjin (10 – 8) (Rp)

a.Pendapatan tenaga kerja((12a/14)x100%)
b. Sumbangan input lain ((9/14) x 100 %)
c.Keuntungan perusahaan((13a/14)x100%)

q = j – h
r (%) = (m/q) x 100%
s (%) = (i/q) x 100%
t (%) = (o/q) x 100%

Sumber : Hayami et. al. (1987)

Setelah melakukan perhitungan nilai tambah, maka dapat dilakukan

pengujian nilai tambah menurut kriteria pengujian Hubeis dalam Maulidah dan

Kusumawardani (2011) dalam Nurdiani (2015) sebagai berikut :

1. Rasio nilai tambah rendah apabila memiliki persentase < 15 persen

2. Rasio nilai tambah sedang apabila memiliki persentase 15 persen – 40 persen

3. Rasio nilai tambah tinggi apabila memiliki persentase > 40 persen


