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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1Metode Penentuan Daerah Penelitian 

 Metode penentuan tempat penelitian dilakukan secara sengaja (purposive 

sampling)berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan 

penelitian (Singa rimbun dan Efendi, 1989).Tempat  penelitian yang diambil 

adalahberdasarkan pertimbangan bahwa di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten 

Banyuwangisudah memproduksi sejak tahun 2008 sampai sekarang.Budidaya 

rumput laut ini masih berkembang sampai saat ini dan mengalami peningkatan 

pada produksi rumput laut diKecamatanWongsorejo Kabupaten Banyuwangi. 

 

3.2Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilansampel yang berupa data sekunder diperoleh dari 

pihak terkait (Kecamatan Wongsorejo dan Dinas Perikanan dan Kelautan 

Banyuwangi) mulai tahun 2010sampai dengan 2016. Sampelpenelitian diambil 

secara sengaja (purposive sampling)yang dimana dari anggota populasi sebanyak 

145 di pilih 36 orang secara sengaja dengan pertimbangan memiliki keahlian 

budidaya rumput laut dan pembukuan usaha.Melakukan observasimelalui 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena atau 

gejala-gejala yang ada hubungannya dengan perkembangan produksi rumput 

laut(Eucheuma cottonii) di Kecamatan Wongorejo Kabupaten Banyuwangi. 
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3.3Jenis Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  data sekunder yang didapatkan dari 

koordinator rumput laut, Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi dan lembaga 

terkait.Data sekunder yang diperoleh berupa data perkembangan produksi rumput 

laut (Eucheuma cottonii)di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi 

selama 7 tahun terakhir (2010-2016).Data primer yaitu data mentah yang 

diperoleh dan bersumber dari hasil wawancara langsung dan survey lapang 

mengenai perkembangan produksi rumput laut (Eucheuma cottonii).Data 

sekunder yaitu data yang sudah diolah dan data yang bersumber dari hasil telaah 

literature dan laporan-laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Banyuwangi. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data merupakan metode yang dilakukan dalam 

membuktikan apakah data sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan atau tidak, 

untuk menjelaskan kondisi data tersebut.  

 

3.4.1 Analisis Trend 

 Analisis Trend adalah metode analisis data yang bertujuan melakukan 

estimasi pada masa mendatang untuk melihat kecenderungan meningkat atau 

menurun pada suatu variabel, pada kurun waktu tertentu. Analisis trend dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui trend luas tanam, produksi rumput 

laut(Eucheuma cottonii)Kabupaten Banyuwangi pada tahun2010-2016.Analisis 



 
 

26 
 

trend tersebut menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil (Least Square Method) 

untuk mencari garis trend, yaitu suatu perkiraan mengenai nilai a dan b, sehingga 

jumlah kesalahan kuadrat terkecil (minimum). Rumus yang digunakan  adalah :   

 

 

Dimana :    Y = Data berkala (Luas lahan, produksi dan produktivitas) 

        a = Konstanta 

                   b = Koefisien regresi 

                   x = Waktu 

 

3.4.2. Perkiraan   

 Peramalan adalah prediksi, proyeksi atau estimasi tingkat kejadian yang 

tidak pasti dimasa yang akan datang. Ketepatan secara mutlak dalam memprediksi 

peristiwa dan tingkat kegiatan yang akan datang adalah tidak mungkin dicapai, 

oleh karena ketika perusahaan tidak dapat melihat kejadian yang akan datang 

secara pasti, butuh waktu dan tenaga yang besar agar mereka memiliki kekuatan 

untuk menarik kesimpulan terhadap kejadian  yang akan datang. 

 

  

Keterangan : 

 Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

 X  = Variabel independen 

 a = Konstanta (nilai Y’apabila X = 0 

 b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

Y = a + bx 

Y’= a + bX 
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3.4.3 Analisis SWOT 

Analisis SWOT pada umunya digunakan untuk mengetahui faktor-faktor 

baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman dalam kondisi saat ini kemudian dilakukan penyesuaiaan antara faktor 

internal dan faktor eksternal 

a. Matriks SWOT 

Matriks SWOT berisi daftar kekuatan,, kelemahan, peluang dan ancaman 

hasil data dari analisis SWOT sebelumnya. Matriks SWOT akan mempermudah 

dalam penyusunan alternatif trend produksi rumput laut (Eucheuma cottonii) 

diKecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan faktor-faktor 

strategi yang sudah di tentukan sebelumnya. 

Terdapat delapan tahapan didalam menentukan strategi penembangan, yaitu  

1. Menuliskan kekuatan internal 

2. Menuliskan kelemahan internal  

3. Menuliskan peluang eksternal 

4. Menuliskan ancaman eksternal 

5. Menyesuaikan kekuatan internal dengan peluang eksternal 

dan mencatat strategi SO 

Menyesuaikan kelemahan internal dengan peluang eksternal 

6. dan mencatat strategi WO 

7. Menyesuaikan kekuatan internal dengan ancaman eksternal 

dan mencatat strategi ST 

8. menyesuiakan kelemahan internal dengan ancaman eksternal  dan mencatat 

strategi WT 
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Model metriks SWOT : 

Strenght (S) 

Menentukan 5-10 kekuatan 

internal perusahaan 

Weakness (W) 

Menentukan 5-10

kelemahan internal 

perusahaan 

Opportunities 

(O) 

Menentukan 5-10 

peluang eksternal 

perusahaan 

Strategi S-O 

Menciptakan strategi untuk 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Strategi W-O 

Menciptakan strategi 

untuk Meminimalisir 

kelemahan untuk  

memanfaatkan peluang 

Threats (S) 

Menentukan 5-10 

ancaman 

eksternal 

perusahaan 

Strategi S-T 

Menciptakan strategi untuk 

menggunakan kekuatan 

untuk meminimalisir 

ancaman 

Strategi W-T 

Menciptakan strategi 

untuk meminimalisis 

kelemahan untuk 

menghindari ancaman 


