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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KJA milik CV. Ocean Mega Persada di dusun 

Gundil RT 002 RW 001, desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo 

Provinsi Jawa Timur pada bulan Mei 2015. Penentuan lokasi penelitian ini 

dilakukan secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan terdapat budidaya ikan 

kerapu macan sistem KJA ( Keramba Jaring Apung ). 

3.2  Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data 

sekunder terkait dengan biaya-biaya yang diperlukan dalam kegiatan budidaya, 

alat tulis untuk melakukan pencatatan pada hasil wawancara dari narasumber, 

serta kamera untuk melakukan dokumentasi sebagai penguat data sekunder. 

3.3  Tahapan Penelitian 

 Penelitian mengenai analisis kelayakan usaha budidaya ikan kerapu macan 

di dusun Gundil kecamatan desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo 

dirancang menjadi 5 (lima) tahap untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan 

penelitian. Adapun tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi indikator yang akan dianalisa untuk menentukan 

kelayakan usaha budidaya kerapu macan 
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2. Membuat rancangan analisis kelayakan usaha untuk budidaya ikan kerapu 

macan sistem KJA 

3. Mengumpulkan seluruh data yang mencakup indikator kelayakan usaha 

untuk budidaya ikan kerapu macan 

4. Menganalisa data (pendapatan, keuntungan, BEP, B/C Ratio, Payback 

Periode, NPV, IRR) 

5. Menyimpulkan apakah usaha budidaya ikan kerapu macan sistem KJA di 

desa Kalatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo layak untuk 

dilakukan atau tidak. 

3.4  Rancangan Penelitian 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua 

jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer 

disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk 

mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. 

Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara 

lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion – FGD) dan 

penyebaran kuesioner. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan 

kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat 

Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain (Suryana, 2010). Pada aspek 

finansial ada beberapa atribut yang digunakan sebagai indikator apakah suatu 
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usaha layak atau tidak untuk dijalankan. Atribut tersebut adalah BEP, Internal 

Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), dan Payback Periode 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode partisipasi aktif, yaitu 

metode dengan cara mengikuti setiap kegiatan penelitian unuk memperoleh data 

primer. Pengumpulan data juga dilakukan dengan metode wawancara langsung 

dan kuesioner untuk mendapatkan informasi lain yang belum didapatkan dari 

metode partisipasi aktif. Sedangkan studi literatur dilakukan unutk memperoleh 

data sekunder guna melengkapi dan menguatkan data yang telah didapatkan 

sebelumnya. 

3.5  Analisis Data 

 Data yang telah dikumpulkan melalui metode yang disebutkan sebelumnya 

ditabulasikan dalam bentuk tabel maupun di transformasikan dalam bentuk grafik 

serta dianalisa dengan metode deskriptif untuk menjelaskan gambaran keadaan 

mengenai keadaan lingkungan pembesaran ikan kerapu macan. Whitney (1960) 

berpendapat, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta 

tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk 

tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan serta proses-proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

Data yang telah didapat dari penelitian selanjutnya dimasukkan ke dalam 

rumus-rumus sebagai berikut : 
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1. Total Penerimaan ( Revenue ) 

TP = HP . VP 

Dimana : 

 TP = Total Penerimaan (Rp) 

 HP = Harga Penjualan (Rp/Kg) 

 VP = Volume Produksi (Kg) 

2. Pendapatan 

Pd = TP – TB 

Dimana : 

 Pd = Pendapatan (Rp) 

 TP = Total Penerimaan (Rp) 

 TB = Total Biaya (Rp) 

3. Laba Bersih ( Benefit ) 

LB = Pd – (Pd x Tax10%) 

Dimana : 

 LB = Laba Bersih (Rp) 

 Pd = Pendapatan (Rp) 

 Tax = Pajak (10%) (Rp) 

4. BEP Produksi 

BEP (p) = TB / HP 

Dimana : 

 BEP (p) = BEP Produksi (Kg) 

 TB   = Total Biaya (Rp) 
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 HP   = Harga Penjualan (Rp/Kg) 

5. BEP Harga 

BEP (h) = TB / VP 

Dimana : 

 BEP (h) = BEP Harga (Rp/Kg) 

 TB   = Total Biaya (Rp) 

 VP   = Volume Produksi (Kg) 

 

6. Payback Periode (PP) 

PP = I / LB 

Dimana : 

 PP = Payback Periode 

 I = Investasi (Rp) 

 LB = Laba Bersih / Keuntungan (Rp) 

7. R/C Ratio ( Revenue / Cost Ratio ) 

R/C Ratio = TP / TB 

Dimana : 

 TP = Total Penerimaan (Rp) 

 TB = Total Biaya (Rp) 

8. B/C Ratio ( Benefit / Cost Ratio ) 

B/C Ratio = LB / TB 

Dimana : 

 LB = Laba Bersih (Rp) 
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 TB = Total Biaya (Rp) 

9. NPV ( Net Present Value ) 

NPV = Present Value Benefit – Present Value Cost 

atau 

 

Dimana : 

 bt  =Benefit bruto proyek pada tahun t 

ct= Biaya bruto proyek pada tahun t  

i= Suku bunga 

t  = 0,1,2,3,...,n 

 Io= Initial Investment  

10. IRR ( Internal Rate of Return ) 

 

3.6 Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas adalah suatu alat analisis untuk menguji secara 

sistematis perubahan pada kapasitas penerimaan suatu proyek apabila terjadi 
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perubahan atau adanya perbedaan dengan perkiraan-perkiraan yang dibuat dalam 

perencanaan. Analisis sensitivitas diperlukan karena pada setiap proyek pasti 

terdapat unsur ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan 

datang. 

Untuk penelitian ini akan dilakukan uji sensitivitas terhadap perubahan 

harga bibit kerapu, harga jual ikan kerapu, perubahan tingkat SR ikan kerapu 

macan dan harga pakan ikan kerapu sebesar sebesar sepuluh persen (10%) 

berdasarkan tingkat inflasi rata-rata selama sepuluh tahun terakhir sebesar tujuh 

koma empat persen (7,4%),. Uji sensitivitas dilakukan terhadap atribut yang 

tersebut di atas karena atribut-atribut tersebut dianggap komponen penting dalam 

kegiatan budidaya serta atribut tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari 

atribut-atribut lainnya. Dengan adanya analisis ini dapat diketahui sampai berapa 

besar perubahan yang berada dalam batas toleransi proyek yang dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 


