
METODE PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian 

 Metode yang diterapkan dalam penelititan ini yaitu dengan menerapkan metode 

deskriptif kuantitatif yang dimana metode tersebut membahas permasalahan-permasalahan yang 

berupa fakta-fakta saat ini yang bersifat menggambarkan, menguraikan, serta melukiskan suatu 

keadaan objek penelitian sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan agar dapat 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 

 

Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data didapatkan dengan wawancara secara langsung pada RM. Ayam Goreng Bu 

Toha yang berupa sejarah perusahaan, Harga bahan baku, Jumlah penjualan, serta informasi 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Adapun jenis data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu data primer dengan sumber 

data yang diperoleh dari narasumber yang dapat diperoleh dengan cara wawancara secara 

langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan serta dengan cara observasi dan 

dokumentasi langsung pada perusahaan.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Wawancara 

Dengan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berwenang pada RM. 

Ayam Goreng Bu Toha sesuai dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan sebagai berikut: 

a. Harga beli ayam selama tahun 2019 

b. Jumlah penjualan ayam selama tahun 2019 

Data lain diperoleh dengan melakukan wawancara kepada peternak ayam. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sehingga menghasilkan beberapa data yang 

diperoleh. Observasi dilakukan di RM. Ayam Goreng Bu Toha untuk dapat melihat 

gambaran perusahaan dan data perusahaan secara lebih jelas. Seperti data penjualan per 

hari, harga pembelian bahan baku, dan sebagainya. Observasi yang kedua dilakukan 

pada peternak ayam agar dapat melihat lebih jelas gambaran peternakan. Seperti data 

biaya yang diperlukan selama memelihara ayam untuk mengetahui harga penjualan ayam 

per ekor. 

 

 



3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan agar dapat memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara 

melalui dokumentasi perusahaan, laporan-laporan dan sebagainya. 

 

Langkah Analisis 

Langkah-langkah analisis penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Mendefinisikan masalah yang akan diteliti secara spesifik. 

2. Membuat beberapa pilihan alternatif dan memilih solusi alternatif yang tepat. 

3. Mengidentifikasikan biaya dan manfaat yang dapat diperoleh dari setiap alternatif. 

4. Menghitung total biaya yang diperlukan serta menilai manfaat yang ada pada setiap 

alternatif. 

Mengambil keptusan dari hasil pertimbangan alternatif. 




