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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Prakterk Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama enam minggu mulai 

dari tanggal 6 Februari sampai dengan 20 Maret 2017 dengan mengambil tempat 

di CV. Capita Farm Dusun Sumogawe Desa Sumogawe Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang. Lokasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) terlampir pada 

Lampiran 1. 

 

3.1. Materi 

Materi yang digunakan selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan adalah 

wearpack sebagai standar operasional prosedur kegiatan, sepatu boot sebagai 

standar operasonal prosedur, alat tulis untuk mencatat data dan kamera untuk 

dokumentasi kegiatan. 

 

3.2. Metode 

Metode yang digunakan selama prakek kerja lapangan antara lain : 

3.2.1. Metode praktek kerja lapangan 

Metode yang diterapkan selama kegiatan praktek kerja lapangan adalah 

dengan metode partisipasi aktif dimana penulis ikut berpartisipasi berkerja di CV. 

Capita Farm. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode 

wawancara menggunakan kuisioner seperti pada Lampiran 2 dan observasi selama 
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43 hari masa Praktek Kerja Lapangan. Metode wawancara dilakukan dengan 

bertanya langsung dengan pegawai dan pemilik CV. Capita Farm. Sedangkan 

metode observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan di CV. 

Capita Farm. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh langsung dari responden sedangkan data sekunder diperoleh dari 

instansi terkait. 

  

3.2.2. Metode pengolahan data 

Metode dasar yang digunakan dalam mengolah data adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang memusatkan diri pada 

masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual 

dengan cara data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian 

dianalisis (Surakhmad, 1994). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk 

mengetahui biaya produksi, penerimaan, pendapatan dan mencapai titik impas 

atau BEP menggunakan metode analisis usaha tani diperhitungkan dengan metode 

sebagai berikut : 

a). Menghitung Biaya Produksi 

Besaran Biaya produksi (Soekartawi, 1995) terdiri dari biaya produksi 

tetap dan biaya produksi variabel yang dirumuskan : 

         

Keterangan : 

TC = Biaya Produksi Total / Total Cost (Rp) 

FC = Biaya Produksi Tetap / Fixed Cost (Rp) 

VC = Biaya Produksi Variabel / Variabel Cost (Rp) 
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b). Menghitung Penerimaan 

Nilai penerimaan usahatani (Soekartawi, 1995) bisa diketahui dari hasil 

perkalian antara jumlah produk dan harga jual susu per liter yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

        

 Keterangan : 

 TR = Total Penerimaan / Total Revenue (Rp) 

 P   = Harga Produk / Price (Rp) 

 Q  = Jumlah Produk Terjual / Quantity  

c). Menghitung Pendapatan 

Nilai pendapatan usahatani (Soekartawi, 1995) dapat diketahui dari hasil 

jumlah penerimaan dikurang biaya-biaya yang dapat dirumuskan : 

        

Keterangan : 

Π = Pendapatan Usahatani (Rp) 

TR = Total Penerimaan / Total Revenue (Rp) 

TC = Biaya Produksi Total / Total Cost (Rp) 

d). Menghitung Break Even Point 

Untuk menghitung nilai BEP Penjualan (Soekartawi, 1995) dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

                                 
  

   
  
 

 

Keterangan : 

FC = Biaya Produksi Tetap / Fixed Cost (Rp) 

VC = Biaya Produksi Variabel / Variabel Cost (Rp) 

S    = Total Penjualan (Rp) 
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Sedangkan untuk menghitung BEP dalam unit (Soekartawi, 1995) dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

                           
              

 
 

 

Keterangan : 

BEP (Rp) = Break Even Point Penjualan (Rp) 

P   = Harga Jual Produk (Rp) 

 

  


