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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian yaitu di Desa Karanggeger Pajarakan Probolinggo, yang 

merupakan sentra produksi tambak udang yang cukup meluas. Kawasan yang 

memiliki cuaca panas dan lokasi yang sangat berdekatan dengan pantai membuat 

usaha ini pendukung dalam usaha dan penelitian ini. PT. Mitra Tambak Sejati 

adalah tempat penelitian yang peneliti pilih secara sengaja dengan pertimbangan 

bahwa perusahaan tambak tersebut pembudidaya udang vanname. Penelitian akan 

dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih tiga (3) bulan, yakni mulai bulan  

Desember 2016 hingga  Februari 2017. 

3.2 Teknik Penentuan Responden 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini secara sengaja 

(Purposive Sampling) dilakukan pada responden petambak udang yang berada di 

Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Responden dari 

penelitian ini adalah Bapak Yugu selaku teknisi tambak udang vanname di PT. 

Mitra Tambak Sejati. 
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3.3 Jenis Data Dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

Penelitian ini merupakan kajian analisis produktivitas dan efisiensi udang 

vanname dengan budidaya sistem intensif. Analisis difokuskan pada penilain 

hubungan variabel atau faktor produksi terhadap produktivitas udang, efisiensi 

budidaya udang vanname, biaya, penerimaan pendapatan dan skala usaha pada 

usaha tambak udang vanname. Pendekatan studi ini dilakukan melalui studi lokasi 

usaha petambak udang. Sumber data yang didapat penelitian melalui sumber data 

primer dan sekunder.  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden 

melalui observasi dan wawancara. Data primer digunakan untuk mencari 

informasi terkait analisis produktivitas dan efisiensi udang vanname dengan 

sistem intensif. Analisis data primer yang bersifat nominal dengan menggunakan 

analisis biaya pendapatan yang meliputi beberapa variabel hitung antara lain biaya 

variabel, biaya tetap, total biaya, penerimaaan dan pendapatan dari usaha setiap 

petani.  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berbagai 

sumber, baik publikasi yang bersifat resmi, berbagai jurnal dan hasil penelitian 

terkait penelitian tentang udang vanname, seperti berasal dari Dinas Perikanan dan 

Kelautan, jurnal dan artikel. Data sekunder merupakan data pendukung guna 

menambah informasi bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.  

 



39 

 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penyebaran 

kuisoner, wawancara, observasi langsung terhadap petani serta dokumentasi. 

a. Kuisoner merupakan metode yang dilakukan dengan memberikan daftar 

pertanyaan kepada responden. Kuisoner yang diberikan bersifat terbuka. 

Pertanyaan terbuka responden memberikan tanggapan yang diungkapkan 

dengan tulisan.  

b. Wawancara adalah metode tatap muka langsung, dimana narasumber dan 

audiens saling bertemu langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan sekitar 

petambak.  

c. Observasi merupakan metode penelitian dimana peneliti melakukan penelitian 

secara langsung pada objek penelitian. Observasi adalah cara pengumpulan 

data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik.  

d. Dokumentasi adalah suatu hasil luaran atau gambar yang menunjang hasl 

penelitian yang telah dilakukan, yaitu dapat berupa gambar.  
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3.4 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis 

kuantitatif adalah metode yang difokuskan pada angka. Data yang dihasilkan dari 

penelitian kuantitatif adalah sebuah analisis. Analisis kuantitatif digunakan untuk 

menganalisis peran budidaya sistem intensif (kincir, benur, pakan, bakteri, 

vitamin, suhu, salinitas, Dissolved Oxygen (do) dan kematian udang) terhadap 

produktivitas, serta menghitung struktur biaya hingga pada tingkat efisiensi 

budidaya udang vanname. Metode kuantitatif juga menganalisa keadaan statistik 

inferensial seperti analisis regresi. Pengujian ini dimaksudkan untuk memperoleh 

kepastian tentang konsistensi model estimasi yang dibentuk berdasarkan teori 

ekonomi yang mendasarinya. Pengujian ini terdiri dari : 

3.4.1 Uji Regresi 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis regresi sederhana dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Dimana : Y = Output (variabel dependen)  

     X = Input (variabel independen) 

     α = Konstanta/ Intercep  

     b = nilai koefisien regresi masing-masing variabel  

     e = error term  

Rumus analisis regresi sederhana sebagai berikut : 

α  =  

Y = α + βx + e 
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β = 

r = 

Se =

t hitung =  β 

          Se 

Langkah – langkah analisis regresi linier sederhana adalah sebagai berikut: 

Analyze → Regression → Linear 

Maka akan ditampilkan kotak dialog Linear regression. Kemudian : 

1. Masukkan variabel Nilai Statistik ke kotak Dependent serta independent.

2. Klik tab Statistics, maka akan ditampilkan kotak dialog Linear regression

Statistics.

3. Berilah centang pada Colinearity Diagnostics, dan Casewise Diagnostics,

kemudian pilih All cases. Setelah itu, klik continue.

4. Kliklah OK, maka hasil output akan.

Hasil perhitungan nilai R (koefisien korelasi) antara produktivitas udang 

vaname dan budidaya sistem intensif merupakan keeratan hubungan variabel 

tersebut. Koefisien determinasi (R2), adalah besaran yang dipakai untuk 

menunjukan sampai sejauh mana keragaman produksi Y dapat diterangkan oleh 

model dugaan. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu, jika nilai 

koefisien determinasi semakin mendekati satu berarti samakin besar keragaman 

hasil produksi dapat dijelaskan oleh faktor-faktor produksinya (Gujarati 2003). 

Uji t merupakan analisis untuk mengetahui peran secara signifikan dari variabel 
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penelitian yang ditunjukkan dengan koefisien regresi. Uji F adalah untuk 

menganalisis peran signifikan dari variabel bebas secara serempak.  

Syarat pengambilan keputusan berdasarkan analisis regresi sederhana : 

a. Uji F (Anova) 

Hipotesis : 

Ho : Tidak ada peran yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y 

H1 : Ada peran yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y 

1). Pengambilan keputusan berdasarkan Fhitung dan Ftabel) 

Fhitung < Ttabel, Ho diterima 

Fhitung > Ftabel , Ho Ditolak 

2). Berdasarkan Nilai Probabilitas 

Pengambilan keputusan  

Jika Probbabilitas > 0,05 , maka Ho diterima 

Jika probabilitas < 0,05 , maka Ho ditolak 

b. Uji t 

Uji t untuk menguji signifikan konstanta dan variabel bebas. 

Hipotesis : 

Ho : Koefisien regresi tidak berperan signifikan terhadap produktivitas 

H1 : Koefisien regresi berperan signifikan terhadap produktivitas 
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1). Berdasarkan Nilai t hitung dan t tabel 

Pengambilan keputusan : 

t hitung < t tabel, maka koefisien regresi tidak berperan signifikan terhadap 

produktivitas (Ho diterima) 

t hitung > t tabel, maka koefisien regresi berperan signifikan terhadap produktivitas 

(Ho dolak ) 

2). Berdasarkan Uji Probabilitas 

Jika Probabilitas > 0.05, maka Ho Diterima 

Jika Probabilitas < 0.05, maka Ho Ditolak 

Penelitian ini terdapat 9 variabel yang diamati,  faktor-faktor yang berperan 

terhadap produktivitas adalah sebagai berikut :  

1. Kincir (X1)  

2. Benur (X2) 

3. Pakan (X3)  

4. Bakteri Delvi (X4)  

5. Vitamin Natur (X5) 

6. Suhu (X6) 

7. Salinitas (X7) 

8. DO ( X8 ) 

9. Kematian Udang (X9) 
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3.4.2 Analisis Struktur Biaya 

Menganalisis data perhitungan yang kemudian dilakukan, akan 

menggunakan rumus-rumus yang ada hubungannya dengan permasalahan yaitu: 

1. Menentukan Variabel Cost (VC), Fixed Cost (FC), Total Cost (TC), Total 

Reveneu (TR), Pendapatan, serta  R/C ratio.  

Rumus perhitungan TC adalah sebagai berikut :     

Rumus perhitungan TR adalah sebagai berikut :     

Keterangan : 

TR  : Penerimaan  

P : Harga 

Q : Jumlah barang 

Rumus menghitung pendapatan yaitu dengan rumus :  

Keterangan : 

Ƞ  : Pendapatan 

TR : Penerimaan 

TC  : Total Cost (Biaya Total) 

Menghitung R/C ratio, merupakan alat analisis untuk mengukur biaya dari 

suatu produksi adalah sebagai berikut:   

Kriteria: 

R/C Ratio > 1, usahatani efisien dan menguntungkan 

R/C Ratio < 1, usahatani tidak efisien tidak menguntungkan 

R/C Ratio = 1, usahatani impas 

 

  TC = FC + VC 

     TR = P x Q 

  Ƞ = TR –TC 

  R/C ratio = TR / TC 


