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BAB III 

METODE PENELITIAN  
 

3.1 Penentuan Lokasi dan Waktu penelitian  

Penelitian ini dilakukan di 4 Desa yaitu Desa Alas Rejo, Alasbuluh, 

Wongsorejo, dan Sumber Kencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten 

Banyuwangi. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

berdasar pertimbangan bahwasannya Kecamatan Wongsorejo merupakan sentra 

produksi rumput laut Eucheuma cottonii.  Waktu penelitian ini dilakukan pada 

Tanggal 3 April 2017 sampai selesai.            

3.2 Metode Pengambilan Sampel  

Pemilihan responden (sampel) dilakukan dengan teknik Purposive 

sampling (dilakukan dengan sengaja) yaitu dengan mengikutsertakan seluruh 

anggota populasi yang ada di daerah penelitian. Hal ini disebabkan karena jumlah 

pembudidaya rumput laut Eucheuma cottonii di Kecamatan Wonsorejo belom 

diketahui, sehingga di dapat jumlah responden yang membudidayakan rumput laut 

Eucheuma cottonii sebanyak 56 orang. 

Menurut arikunto, (2006) mengatakan bahwa “apabila subjeknya kurang 

dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. 

Tetapi, jika jumlah subjek besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-25% atau 

lebih.” Pendapat tersebut sesuai menurut Roscoe dalam Sugiono (2011), ukuran 

sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.  

3.3 Metode Pengambilan Data  

Metode pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan pengumpulan 

data. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data skunder. Data primer 
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merupakan data pokok penelitian yang diperoleh dari responden melui angket atau 

kuesioner, wawancara sesuai dengan angket dan observasi. Sedangkan untuk data 

sekunder adalah data yang diperoleh melalui internet, literatur maupun data dari 

Badan Pusat Statistik yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3.4 Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dan kuantitatif. Data yang diolah menggunakan metode kuantitatif 

dilakukan dengan analisis efisiensi penggunaan faktor produksi budidaya rumput 

laut Eucheuma cottonii menggunakan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dan 

melakukan perhitungan keuntungan/ pendapatan usaha tani dengan analisis R/C 

Rasio 

3.4.1 Analisis Fungsi Cobb-Douglas 

Menurut Tain (2005: 89), bentuk umum dari fungsi Cobb-Douglas yaitu 

   Y = A X1
B1  X2

B2  X3
B3  X4

B4 

Dalam bentuk logaritma  

Log Y  = Log A + �1 Log �� + ��	Log ��+ ��Log ��+ ��Log �� 

Keterangan :  

Y  : Produksi Rumput laut (Kg) 

X1 : Luas tanam (Ha) 

X2 : Bibit (Kg) 

X3 : Tenaga kerja (HOK) 

X4 : Waktu panen (Hari) 

Log A  : Konstanta yang merupakan intersep 

Bi  : Koefisien regresi untuk variabel ke i 
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i  : Jumlah variabel 1 sampai ke n 

u  : Simpangan (eror) 

3.4.2 Analisis Efisiensi  

 Menurut Tain Anas (2005), efisiensi adalah upaya untuk mencapai tujuan 

dengan menggunakan sumberdaya seminimal mungkin atau penggunaan 

sumberdaya yang optimal untuk mencapai tujuan yang maksimal. efisiensi dapat 

berarti teknis maupun ekonomis. 

a. Efisiensi Teknis 

Yaitu apabila efisiensi itu diukur dengan ukuran fisik (kuantitas). Dari sisi 

pemakaian input, efisiensi merupakan upaya meminimkan penggunaan 

input (faktor produksi) untuk mencapai produk (output) yang optimal. 

Dalam fungsi Cobb-Douglas produksi optimum apabila Bi = 1. 

b. Efisiensi Ekonomis 

Menurut Tain (2005: 100), yaitu apabila efisiensi tersebut dikaitkan 

dengan harga, dengan kata lain efisiensi ini diukur dengan nilai uang 

(profits). Efisiensi secara ekonomis tercapai apabila diperoleh profits 

maksimum. Keuntungan (profit) maksimum diperoleh apabila tercapai 

kombinasi input yang optimum. Syarat untuk memperoleh profit 

maksimum adalah apabila :  

  PX = Py . PM 

   Berarti apabila : 

��

��	
 PM = 1 kombinasi input optimum 
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��

��	
 PM > 1 kombinasi input belum optimum 

��

��	
 PM < 1 kombinasi input sudah tidak optimum lagi  

Dari fungsi Cobb-Douglas diketahui bahwa  

PMX  = B 
�

	��	
  

Maka profit maksimum tercapai apabila : PXi =  Bi 
�

��		
 Py 

Atau kombinasi input optimum apabila  

Bi 
�	��

��	���	
 = 1  

Dan masing masing input (X1) yang digunakan sebesar : 

Xi= 
��		�	.��

���	
  

Dimana : 

Xi  : macam input  

Px� : harga per satuan input yang bersangkutan 

Y  : produksi rata-rata 

Py  : harga persatuan output (produksi) 

Bi  : koefisien regresi  
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3.4.4 Menghitung Keuntungan  

Keuntungan/ Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dengan 

semua biaya produksi. Secara sistematis menurut Soekartawi (2006), yaitu dengan 

rumus sebagi berikut : 

Rumus : π = TR – TC  

Keterangan : 

 π  = Pendapatan 

TR   = Penerimaan total (Total Revenue)  

TC = Biaya Total (Total Cost) 

Untuk biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

   Rumus : TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

TC  = Biaya Total (Total Cost) 

TFC  = Total Biaya Tetap ( Total fix cost) 

TVC  = Total Biaya Variabel ( Total variabel cost ) 

Untuk menghitung penerimaan dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

   Rumus : TR = Q . P  

Keterangan : 
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TR = Penerimaan Total (Total Revenue ) 

P  = Harga Produk (Price) 

Q  = Jumlah Produksi  

(Soekartiwi, 2006) 

Besarnya pendapatan belum mencerminkan efisiensi usaha. Beberapa 

analisis dapat dilakukan untuk menganalisis tingkat efisiensi usaha budidaya 

rumput laut Eucheuma cottonii. Salah satu analisis yang digunakan yaitu analisis 

imbangan penerimaan dan biaya (R/C rasio). R/C Rasio dihitung dengan 

menggunakan rumus:  

R/C Rasio = : 
�����	����������	(��)	

�����	�����	(��)	
 

Kriteria keputusan untuk menilai hasil analisis R/C rasio adalah  

1. Jika R/C Rasio < 1, artinya budidaya rumput laut Eucheuma cottonii di 

Kecamatan Wongsorejo tidak menguntungkan.  

2. Jika R/C Rasio = 1, artinya budidaya rumput laut Eucheuma cottonii di 

Kecamatan Wongsorejo berada pada titik impas.  

3. Jika R/C Rasio > 1, artinya budidaya rumput laut Eucheuma cottonii di 

Kecamatan Wongsorejo menguntungkan.  
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