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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Daerah 

Metode penentuan daerah di Desa Gerongan, Kecamatan Kraton, 

Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan sengaja. Pemilihan daerah penelitian di 

Desa Gerongan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan didasarkan atas 

produksi ikan bandeng yang sangat berpotensi dan banyak sekali masyarakat 

disekitar yang membudayakan ikan bandeng. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Januari – Februari 2017. 

 

3.2 Metode Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah petani tambak ikan bandeng yang 

paling sedikit sudah bertani tambak ikan bandeng selama 5 tahun di Desa 

Gerongan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Jumlah sampel yang akan 

digunakanan dalam penelitian ini sebanyak 48 petani budidaya tambak 

bandeng di Desa Gerongan. Penetapan responden dilakukan dengan metode 

sensus yaitu dengan menyelidiki seluruh populasi yang berada diwilayah 

tersebut. 

 

3.3 Metode Pengambilan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh dari petani ikan bandeng di Desa 

Gerongan dengan wawancara/ bertanya secara langsung menggunakan daftar 

pertanyaan (kuesioner) yang sudah disediakan. Sugiyono, 2012 mengatakan 

bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteiti, dan juga apabila peneliti ingin meneliti hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil. Wawancara 
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dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dan dapat 

dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan 

telepon. Data primer meliputi data kuantitatif yang berhubungan dengan luas 

lahan, struktur biaya, kuantitas produksi, dan harga. Sedangkan data sekunder 

yang digunakan adalah teori-teori dan hasil penelitian yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terstruktur merupakan 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi apa yang kan diperoleh. Dengan wawancara 

terstruktur setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpulan 

data mencatatnya. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang 

diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu juga dilakukan 

observasi lapang dan dokumentasi untuk setiap kegiatan. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis pendapatan, biaya 

yang dilekuarkan dan pendpatan pada usaha tambak ikan bandeng di Desa 

Gerongan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan antara lain : 

a. TR (Total Revenue) 

Menurut Ahmad, 2007 menyebutkan bahwa penerimaan (revenue) 

adalah sumberdaya yang masuk ke perusahaan dalam satu periode. Penerimaan 

total (Total Revenue = TR) adalah keseluruhan penerimaan yang diterima oleh 

produsen dari hasil penjualan barang- barang. Total Revenue (TR) dapat 

dihitung dengan rumus: 

TR = Q x P 

Dimana : 

TR : Penerimaan total 

Q  : Jumlah produk yang dihasilkan 
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P  : Harga Jual produk per unit 

  Sedangkan untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh oleh produsen 

dapat dihitung dengan rumus : 

Keuntungan (π) = Penerimaan (TR) – Total Biaya (TC) 

Pengujian selanjutnya yaitu tentang analisis kelayakan usaha untuk 

usaha budidaya ikan bandeng di Desa Gerongan Kecamatan Kraton Kabupaten 

Pasuruan dengan kriteria investasi untuk menganalisis kelayakan aspek 

finansial, antara lain: 

a. Harga Pokok Penjualan (HPP) 

Menurut Suryani, 2005 menyebutkan bahwa Harga Pokok Penjualan 

(HPP) adalah harga terendah dari produk yang tidak mengakibatkan kerugian 

bagi perodusen. Harga Poko Penjualan (HPP) dapat dihitung dengan rumus: 

Harga Poko Penjualan (HPP) = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒔𝒊
 

b. Return/ Cost Ratio (R/C Ratio) 

Menururt Pasaribu, 2012 menyebutkan bahwa R/C Rasio merupakan 

perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya. Secara sistematis 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

R/C Ratio = 
𝑻𝑹

𝑻𝑪
 

Dimana : 

TR : P x Q 

TC : VC + FC 

dalam setiap biaya produksi yang dikeluarkan juga akan dihitung biaya 

penyusutannya dengan menggunakan rumus: 

Penyusutan = 
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏−𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖

𝑼𝒎𝒖𝒓 𝑬𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒔
 

kriteria pengambilan keputusan: 

 R/C ratio> 1, budidaya ikan bandeng di Desa Gerongan Kecamatan 

Kraton layak dikembangkan. 

 R/C ratio< 1, budidaya ikan bandeng di Desa Gerongan Kecamatan 

Kraton tidak layak dikembangkan. 
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 R/C ratio = 1, budidaya ikan bandeng di Desa Gerongan Kecamatan 

Kraton impas. 

c. Break Event Point (BEP) 

Menururut Wicaksono, 2007 menyebutkan bahwa Break Event Point 

(BEP) merupakan keadaan yang menggambarkan suatu perusahaan yang tidak 

memperoleh laba tetapi juga tidak menderita kerugian. Secara sistematis, nilai 

BEP per unit dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut: 

BEP (unit) = 
𝑻𝑭𝑪

𝑷 𝒑𝒆𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒕−𝑻𝑽𝑪 𝒑𝒆𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒕
 

Nilai BEP dalam rupiah dapat diketahui dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

BEP (Rp) = 
𝑻𝑭𝑪

𝟏−(
𝑻𝑽𝑪

𝑻𝑹
)
 

Dimana: 

TFC : Total biaya tetap 

P  : Harga jual per unit 

TVC : Biaya variabel per unit 

TR : Total Penerimaan  

Kriteria pengambilan keputusan: 

 Apabila nilai penjualan bandeng > nilai penjualan BEP, maka budidaya 

ikan bandeng telah memiliki titik impas sehingga ikan bandeng 

menguntungkan. 

 Apabila nilai penjualan bandeng < nilai penjualan BEP, maka budidaya 

ikan bandeng tidak memiliki titik impas sehingga budidaya ikan bandeng 

akan mengalami kerugian. 

d. Net B/C Ratio 

Net B/C Ratio merupakan ratio antara PV net benefit positif dengan PV 

net benefit negatif. Kriteria ini memberikan pedoman bahwa proyek akan 

dijalankan apabila Net B/C Ratio lebih dari satu. Namun apabila sebaliknya, 

yakni nilai Net B/C Ratio kurang dari satu  maka proyek tidak diterima atau 
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tidak layak dijalankan. Nilai Net B/C Ratio dapat diketahui dengan rumus 

sebagi berikut: 

Net B/C ratio = PV NB (+) : -(PV NB (-)) 

Dimana: 

PV NB (+) : Present Value Net Benefit yang bernilai positif 

PV NB (-)  : Present Value Net Benefit yang bernilai negatif 

Kriteria pengambilan keputusan: 

 Net B/C Ratio> 1, maka budidaya ikan bandeng layak untuk dijalankan. 

 Net B/C Ratio< 1, maka budidaya ikan bandeng tidak layak untuk 

dijalankan 

 


