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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian usaha budidaya rumput laut ini dilakukan di Kecamatan 

Saronggi Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja 

(purposive) yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai tujuan 

peneliti. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian ini karena di Kecamatan 

Saronggi merupakan salah satu lokasi yang potensial untuk budidaya rumput laut 

jenis Eucheuma cottonii. Selain itu, lokasi Kecamatan Saronggi yang lebih dekat 

dengan jalan raya sehingga memudahkan dalam akses pendistribusian dan 

pengolahan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan April tahun 

2017. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode penentuan responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Non Probability Sampling yaitu secara purposive sampling. Purposive Sampling 

adalah penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu sesuai tujuan peneliti. Responden yang dipilih oleh peneliti yaitu ketua 

kelompok gabungan kelompok tani (Gapoktan), instansi terkait serta petani 

pembudidaya rumput laut. Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan 

mewawancarai pembudidaya rumput laut yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti. Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau 

obyek yang merupakan sifat-sifat umum. Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
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 kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah petani rumput laut yang ada 

di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berupa angka, 

sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka yang akan. Sumber data 

yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data 

primer diperoleh melalui survei lapangan dan wawancara kepada pembudidaya 

rumput laut, pedagang pengumpul dan ketua kelompok usaha bersama serta 

instansi terkait yang memiliki data yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen atau 

monografi instansi-instansi berwenang seperti Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Bappeda Kabupaten Sumenep, Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Sumenep, dinas dan instansi terkait lainnya baik di tingkat kabupaten 

maupun provinsi dan laporan hasil studi dari berbagai lembaga/instansi yang 

relevan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini 

adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan 

melakukan wawancara semi terstuktur secara indepth (luas dan mendalam) 

kepada responden yang berdasarkan daftar pertanyaan (quisioner) yang telah 
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dipersiapkan sebelumnya. Data wawancara yang diperlukan data profil dan 

komponen biaya usaha budi daya rumput laut, serta penilaian bobot dan rating 

faktor strategis internal dan eksternal. 

b. Observasi 

Mengamati secara langsung objek penelitian sehingga dapat diperoleh 

gambaran yang nyata terhadap permaslahan yang diteliti. 

c. Pencatatan 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu 

dengan mencatat data yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga yang 

terkait dengan penelitian ini. 

3.5 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh merupakan data kualitatif dan kuantitatif yang diolah 

dengan bantuan komputer dengan aplikasi Microsoft Excel. Analisis keuangan 

dilakukan untuk melihat apakah usaha yang dijalankan tersebut layak atau tidak 

dengan melihat Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), 

Internal Rate of Return (IRR), dan Pay Back Period (PBP). Pendekatan analisis 

keuangan yang digunakan, yaitu: 

1. Net Present Value (NPV)  

Analisis aliran kas dilakukan untuk mengetahui besarnya arus kas yang 

diperoleh dari selisih penerimaan dan biaya. Arus penerimaan bersih sekarang 

(NPV) menunjukkan keuntungan yang akan diperoleh selama umur investasi, 

merupakan jumlah nilai penerimaan arus tunai pada waktu sekarang dikurangi 
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dengan biaya yang dikeluarkan selama waktu tertentu. Rumusnya sebagai 

berikut: 

    ∑
       

      

   

   

 

 Keterangan:  

B = Benefit pada tahun ke t 

C = Cost pada tahun ke t  

t = Tahun kegiatan usaha (t = 1,2,...n)  

i = Tingkat diskon yang berlaku  

Kriteria NPV yaitu:  

NPV > 0, maka proyek menguntungkan dan layak dilaksanakan.  

NPV = 0, maka proyek tidak untung dan tetapi juga tidak rugi (manfaat diperoleh 

hanya cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan sehingga pelaksanaan 

proyek berdasarkan penilaian subyektif pengambilan keputusan).  

NPV < 0, maka proyek rugi dan lebih baik untuk tidak dilaksanakan.  

2. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)  

Menurut Ali Musa (2012), Net B/C adalah perbandingan antara jumlah NPV 

positif dengan jumlah NPV negatif. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya benefit 

berapa kali besarnya biaya dan investasi untuk memperoleh suatu manfaat. Dapat 

juga dikatakan untuk mengetahui sejauh mana hasil/penerimaan yang diperoleh 

dari penggunaan biaya usaha selama periode tertentu. Rumusnya sebagai berikut: 

     ⁄  
∑          

   

∑          
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Keterangan:  

N = umur ekonomis usaha (tahun) 

i = tingkat suku bunga (%)  

t = periode investasi (i = 1,2,...n) 

Kriteria kelayakan pada metode ini adalah:  

Net B/C > 1, usaha dianggap layak  

Net B/C = 1, merupakan titik impas  

Net B/C < 1, usaha tidak layak. 

3. Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) ialah untuk mengetahui sebagai alat ukur 

kemampuan proyek dalam mengembalikan bunga pinjaman dari lembaga internal 

keuangan yang membiayai proyek tersebut. Pada dasarnya IRR memperlihatkan 

bahwa Present Value (PV) benefit akan sama dengan Present Value (PV) cost. 

Dengan kata lain, IRR tersebut menunjukkan NPV = 0. Dengan demikian, untuk 

mencari IRR kita harus menaikkan Discount Factors (DF) yang merupakan 

Opportunity Cost of Capital ( Ali Musa, 2012).  

Menurut Ali Musa (2012), untuk mencari IRR dibutuhkan perhitungan yang 

berkali-kali oleh karena proses sebenarnya lebih bersifat coba-coba (trial and 

error), sebaiknya dapat menggunakan perangkat lunak seperti Lotus, Excel, dan 

lain-lain. Rumusnya sebagai berikut: 

      
    

         

        

Keterangan :  

NPV1 = Nilai NPV yang positif (Rp)  

NPV2 = Nilai NPV yang negatif (Rp)  
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i1 = tingkat suku bunga nilai NPV yang positif (%)  

i2 = tingkat suku bunga nilai NPV yang negatif (%)  

Kriteria IRR yaitu :  

IRR > tingkat suku bunga, berarti usaha layak dilaksanakan  

IRR < tingkat suku bunga, berarti usaha tidak layak dilaksanakan. 

4. Pay Back Period (PBP)  

Penghitungan PBP untuk mengetahui jumlah periode (tahun) yang diperlukan 

untuk mengembalikan (menutup) ongkos investasi awal dengan tingkat 

pengembalian tertentu (Giyatmi et al. 2003). Semakin cepat waktu pengembalian 

semakin baik untuk diusahakan. Akan tetapi payback period tersebut akan 

mengabaikan nilai uang pada saat sekarang (present velue). Untuk mengukur  

payback period dapat menggunakan Net Benefit komulatif atau dapat 

menggunakan Net Benefit rata-rata setiap tahun (Ali Musa, 2012). Rumusnya 

sebagai berikut: 

    
 

  
 

Keterangan:  

I = Jumlah investasi  

Ab= Rata-rata benefit bersih pertahun  

Analisis kualitatif dilakukan dengan melakukan analisis secara deskriptif 

terhadap aspek teknis produksi, lingkungan pemasaran dan pengembangan usaha 

budidaya rumput laut. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara 

keseluruhan usaha budidaya rumput laut termasuk kondisi lingkungan internal dan 

eksternal yang sedang dialami oleh pembudidaya. Menurut Rangkuti (2003), ada 
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tiga tahap analisis dalam proses penyusunan perencanaan strategi pengembangan, 

yaitu: Tahap pengumpulan data, tahap analisis, tahap pengambilan keputusan. 

Tahap pengumpulan data merangkum informasi-informasi yang diperlukan dalam 

formulasi strategi dengan melakukan identifikasi faktor internal dan eksternal 

perusahaan dengan matriks Internal Faktor Evaluation (IFE) dan External Faktor 

Evaluation (EFE). Kemudian tahap analisis dengan menganalisis matrik 

Strengths, Weaknesses, Opportunies, Treaths (SWOT) untuk menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan 

dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Langkah 

selanjutnya adalah analisis matrik Internal Eksternal (IE) untuk memperoleh 

strategi yang lebih ditail dan tepat bagi usaha.  

1. Matrik IFE dan EFE  

Analisis menggunakan matrik IFE dan EFE dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghadapi lingkungan internal dan eksternalnya 

dengan cara mendapatkan angka yang menggambarkan kondisi perusahaan 

terhadap kondisi lingkungannya. Faktor internal yang dianalisis meliputi petani 

kondisi keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, produksi/operasional dan 

manajemen. Faktor eksternal yang dianalisis kondisi perekonomian, social dan 

budaya, politik dan hukum, teknologi dan persaingan. 

Menurut Rangkuti (2003) matriks IFE dan EFE diolah dengan menggunakan 

beberapa langkah sebagai berikut: 

a. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal 

Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor internal, 

yaitu dengan mendaftarkan semua kelemahan dan kekuatan usaha. Kekuatan 
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diidentifikasi terlebih dahulu, baru kemudian perlu dikenali kelemahan usaha. 

Faktor eksternal perusahaan diidentifikasi dengan mendata semua peluang 

dan ancaman usaha. Hasil kedua identifikasi faktor-faktor diatas menjadi 

faktor penentu internal dan eksternal yang selanjutnya akan diberikan bobot 

dan rating. 

b. Penentuan Bobot 

Bobot diberikan pada masing-masing faktor, mulai dari skala 1,0 (sangat 

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Berdasarkan pengaruh faktor-

faktor tersebut terhadap posisi strategis usaha. Semua bobot tersebut 

jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00. 

c. Penentuan Rating 

Penentuan rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala 

mulai dari 4 sampai dengan 1, berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap 

kondisi usaha yang bersangkutan. Skala nilai rating yang digunakan untuk 

matriks IFE yaitu: 1 = kelemahan utama, 2 = kelemahan kecil, 3 = kekuatan 

kecil, dan 4 = kekuatan utama. Skala nilai rating untuk matriks EFE adalah 1 

= rendah, respon kurang; 2 = rendah, respon sama dengan rata-rata; 3 = 

tinggi, respon diatas rata-rata; dan 4 = sangat tinggi, respon superior. Faktor 

ancaman merupakan kebalikan dari faktor peluang, dimana skala 1 berarti 

sangat tinggi, respon superior terhadap perusahaan dan skala 4 berarti rendah, 

respon kurang terhadap perusahaan. 

 

 

 



27 

 

 

 

Tabel 1. Matrik IFE 

Factor-Factor Strategi Internal Bobot Rating Bobot X Rating Komentar 

Strenghts 

1 

2 

Dst. 

    

Subtototal     

Weaknesses 

1 

2 

Dst. 

    

Subtotal     

Total     

Sumber: Rangkuti, 2003 

Tabel 2. Matrik EFE 

Factor-Factor Strategi 

Eksternal 

Bobot Rating Bobot X Rating Komentar 

Opportunities 

1 

2 

Dst. 

    

Subtototal     

Threaths 

1 

2 

Dst. 

    

Subtotal     

Total     

Sumber: Rangkuti, 2003 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

2. Matrik Internal – Eksternal (IE) 

Penggabungan matrik IFE dan EFE akan menghasilkan sebuah matrik yaitu 

matrik Internal – Eksternal (Matrik IE). Matrik IE digunakan untuk menganalisis 

posisi perusahaan secara lebih detail dan melihat strategi apa yang tepat untuk 

diterapkan oleh perusahaan. 

Pada sumbu X matriks IE, total nilai IFAS yang diberi bobot 1,0-1,99 

menunjukkan posisi internal yang lemah; nilai 2,00-2,99 dianggap sedang; nilai 

3,00-4,00 kuat. Pada sumbu Y matriks IE, total nilai EFAS yang diberi bobot 

1,00-1,99 dianggap rendah; nilai 2,00-2,99 sedang; dan 3,0-4,0 tinggi. 

Menurut David (2010) matrik IE dapat dibagi menjadi tiga bagian besar 

yang berbeda-beda. Pertama, ketentuan untuk divisi-divisi yang masuk 

dalam sel I, II, dan IV dapat digambarkan sebagai tumbuh dan membangun. 

Kedua, divisi-divisi yang masuk dalam sel III, V, dan VII dapat ditangani 

dengan baik melalui strategi menjaga dan mempertahankan. Ketiga, ketentuan 

umum untuk divisi yang masuk dalam sel VI, VIII, dan IX adalah panen atau 

divestasi. 
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Gambar 2. Matrik IE 

 

 

 

Sumber: David, 2010 

3. Matrik SWOT 

Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman dari faktor eksternal yang dihadapi oleh suatu usaha dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Analisis SWOT digambarkan ke 

dalam Matriks SWOT dengan 4 kemungkinan alternatif strategi, yaitu stategi 

kekuatan-peluang (S-O strategies), strategi kelemahan-peluang (W-O strategies), 

strategi kekuatan-ancaman (S-T strategies), dan strategi kelemahan-ancaman (W-T 

strategies). 
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Tabel 3. Matrik SWOT 

 Strenght (S) 

Menentukan 5-10 

faktorfaktor 

kekuatan internal 

Weakness (W) 

Menentukan 5-10 faktor-

faktor 

kelemahan internal 

Opportunities (O) 

Menentukan 5-10 

faktor-faktor peluang 

eksternal 

Strategi S-O 

Menciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

Strategi W-O 

Menciptakan strategi 

yang meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

Threats (T) 

Menentukan 5-10 

faktor-faktor ancaman 

eksternal 

Strategi S-T 

Menciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

Strategi W-T 

Menciptakan strategi 

yang meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

Sumber: Rangkuti, 2003 

Terdapat 8 tahapan dalam membentuk matriks SWOT, yaitu:  

a. Penentuan faktor-faktor peluang eksternal perusahaan.  

b. Penentuan faktor-faktor ancaman eksternal perusahaan.  

c. Penentuan faktor-faktor kekuatan internal perusahaan.  

d. Penentuan faktor-faktor kelemahan internal perusahaan.  

e. Penyesuaian kekuatan internal dengan peluang eksternal untuk 

mendapatkan strategi S – O.  

f. Penyesuaian kelemahan internal dengan peluang eksternal untuk 

mendapatkan strategi W – O.  

g. Penyesuaian kekuatan internal dengan ancaman eksternal untuk 

mendapatkan strategi S – T.  
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h. Penyesuaian kelemahan internal dengan ancaman eksternal untuk 

mendapatkan strategi W – T.  

 


