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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus - 01 September 2017. 

Bertempat di perairan Teluk Cempi, Desa Jala, Kabupaten Dompu, Kecamatan Hu’u,  

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi 

 Adapun materi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

Tabel 1. Materi penelitian 

No Materi Keterangan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Teknis 

Deskripisi Payang 

 Tali selambar 

 Sayap 

 Badan 

 Kantong 

 Pemberat 

Kapal atau Perahu 

 Panjang x Lebar 

 Tinggi 

   Finansial 

 Penerimaan per tahun 

 Harga Jual 

 Total Biaya per tahun 

 Jumlah ABK 

1. Teknis 

 Deskripsi Payang 

 Panjang 150 m 

 Panjang 50 m 

 Panjang 25 m 

 Panjang 10-15 m 

 Berat 2 kg 

Perahu 

 P 5-7 m x L 70-1 m 

 Tinggi 70-1 m 

2. Finansial 

 Rp, 207,883,368 

 Rp, 11,333 

 Rp, 26,003,334 

 2 Orang 

 

Sumber : Data Primer 
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3.2.2 Alat 

 Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

Tabel 2. Alat yang digunakan dalam penelitian 

No                   Alat Keterangan 

1. 

2. 

3.   

 

4.                  

 Kuesioner 

 Handpone 

 Sampel hasil tangkapan payang 

 

Kalkulator dan komputer 

(Microsoft excel) 2010 

Pengumpulan data 

Dokumentasi  

Untuk mengetahui jenis ikan 

hasil tangkapan payang 

Untuk menganalisis data yang 

diperoleh baik data primer 

maupun data sekunder 

    Sumber : Data Primer 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti tentang 

ananlisis teknis dan finansial menggunakan alat tangkap payang di perairan Teluk 

Cempi, Desa Jala, yaitu metode analisis deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. 

Menurut Rianse (2008), metode studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial 

berupa individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Sedangkan metode deskriptif 

bertujuan untuk mendiskriptifkan gejala atau fenomena sosial yang sedang terjadi di 

masyarakat, didalamnya terdapat upaya untuk mendiskripsikan, mencatat, 

menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi (Mardalis, 2004). 
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3.4 Batasan Penelitian 

 Adapun batasan yang digunakan oleh penulis untuk kegiatan penelitian yang 

berjudul Analisis Teknis dan Finansial Usaha Perikanan Menggunakan Alat Tangkap 

Payang di Perairan Teluk Cempi, Desa Jala, Kecematan Hu’u, Kabupaten Dompu, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebagai berikut : 

a) Wilayah penelitian meliputi nelayan pengguna alat tangkap payang  Desa Jala 

diperairan Teluk Cempi Kabupaten Dompu 

b) Alat tangkap yang menjadi kajian dalam penelitian adalah alat tangkap payang 

c) Aspek yang menjadi kajian penulis dalam kegiatan penelitian adalah analisis 

teknis dan finansial 

d) Analisis teknis meliputi deskripsi alat tangkap payang, metode pengoperasian, 

jumlah ABK dan daerah penangkapan 

e) Responden yang dipilih per satu unit nelayan yang menggunakan alat tangkap 

payang tengkulak yang membeli hasil tangkapan tersebut 

f) Pengambilan data dari responden melalui angket atau kuisoener dengan 

pertanyaan yang sama untuk nelayan alat tangkap payang dan pertanyaan yang 

sama pula untuk tengkulak 

g) Analisis finansial meliputi analisis usaha dan analisis kriteria investasi 

h) Analisis usaha merupakan analisis yang dilakukan berkaitan dengan analisis 

Pendapatan usaha, Revenue-cost ratio, Payback Period, Return of Investmen dan 

Break Even Point 

i) Pendapatan usaha merupakan selisih antara penerimaan dan biaya yang 

dikeluarkan selama proses produksi 

j) penerimaan merupakan hasil kali antara jumlah produksi atau hasil tangkapan alat 

tangkap payang dengan harga hasil tangkapan per kilogram 

k) Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah penegeluaranya tidak bergantung pada 

volume produksi. Biaya tetap teridri atas biaya penyusustan dan biaya perawatan 

unit alat tangkap payang 
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l) Biaya Variabel merupakan biaya yang jumlah penegluaranya bergantung kepada 

volume produksi. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan bakar solar, perbekalan 

dan upah ABK 

m) Revenue-cost ratio,adalah perbandingan antara penerimaan total dengan biaya 

total  

n) Payback Period, adalah waktu yang dibutuhkan untuk menutup kembali investasi 

yang dinyatakan dalam tahunan 

o)  Returrn of Investment, adalah besarnya keuntungan yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dengan investasi yang ditanamkan 

p) Break Event Point, adalah jumlah pendapatan sama besarnya dengan biaya 

pengeluaran atau tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian 

q) Analisis kriterian investasi adalah biaya yang dikeluarkan pada tahap persiapan 

produksi yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang meliputi NPV, Net B/C dan  

IRR  

r) NPV (Net Present Value), merupakan proyeksi penerimaan laba bersih yang akan 

diterima untuk usaha yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dinilai pada 

saat sekarang pada tingkat suku bunga tertentu, dinyatakan dengan NPV > 0 

s) Net B/C adalah perbandingan dari jumlah kini (total present value) dari 

keuntungan bersih (net benefit) bernilai positif dengan kuntungan bersih (net 

benefit) bernilai negatif, dinyatakan Net B/C > 1 

t) IRR adalah tingkat suku bunga dari unit usaha dalam jangka waktu tertentu yang 

membuat nilai NPV sama dengan nol, dinyatakan IRR > tingkat suku bunga. 
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3.5 Jenis dan Sumber Data 

 Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer 

dan data sekunder. 

3.5.1 Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya. Data primer diperoleh langsung dari nelayan yang 

menggunakan alat tangkap payang diperairan Teluk Cempi, Desa Jala. Data tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a) Aspek Teknis 

 Identitas nelayan meliputi : nama, jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir 

dan domisili 

 Nama armada perahu dan ukuran 

 Konstruksi alat tangkap payang 

 Jenis dan hasil tangkapan 

 Lokasi penangkapan (fishing ground) 

 jumlah pengoperasian dalam satu kali trip 

 Jenis dan kekuatan mesin 

 Ukuran box penampungan 

 Jumlah ABK dan lain-lain 

 Waktu untuk melaut 

b) Aspek finansial 

 Pembiayaan, berupa biaya investasi, biaya operasional, biaya tetap dan lain-

lain yang masuk dalam aspek finansial 

 Permodalan  

 Biaya operasional satu kali trip 

 Hasil yang diperoleh dalam satu kali trip (pendapata kotor) 

 Pendapatan nelayan per hari, minggu, bulan dan tahun 

 Harga jual hasil tangkapan per kilogram 

 Perhitungan bagi hasil 
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3.5.2 Data Sekunder 

 Data sekunder yang dikumpukan dalam penelitian adalah : 

a) Data keadaan umum atau letak geografis letak lokasi penelitian perairan Teluk 

Cempi, Desa Jala, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

b) Data Kependudukan serta profesi masyarakat di daerah penelitian 

c) Data produksi hasil tangkapan payang 2017 

d) Data produksi time series alat tangkap payang di perairan Teluk Cempi dari 

tahu 2013 sampai 2017 tentang produksi, harga persatuan, penggunaan alat 

tangkap, jumlah dan jenis alat tangkap serta jumlah dan jenis perahu. 

Data tersebut diperoleh dari statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Dompu dan instansi-instansi yang terkait. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara dan partisipasi langsung 

di lapang mengenai seluruh kegiatan penangkapan menggunakan alat tangkap 

payang. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi terkait dan 

studi pustaka penelitian tedrdahulu atau referensi lainya. 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

3.6.1 Teknik Observasi  

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematika 

fenomena yang diselidiki. Narbuko dan Achamadi (2001), observasi adalah 

pengumpulan data melalui pengamatan dilapangan mengenai gejala dan tanpak pada 

objek pengamatan dan pelaksanaanya dilakukan langsung di tempat penelitian atau 

lapang. 
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3.6.2 Teknik Wawancara 

 Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

wawancara terstruktur, yaitu dengan menyiapkan instrumen penelitian (panduan 

wawancara atau kuisoner) berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya 

disediakan. Pada wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan 

yang sama. Sehingga peneliti memperoleh sejumlah informasi yang akan 

dipergunakan dalam penelitian. Wawancara memerlukan komunikasi yang baik dan 

lancar antara pewawancara dengan subyek, sehingga pada akhirnya diperoleh data 

yang dapat dipertanggung jawabkan secara keseluruhan (Nazir, 1999).  

 

3.6.3 Partisipasi Langsung 

 Partisipasi langsung merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung 

dalam kegiatan penangkapan payang serta mendengarkan dan mengamati dengan 

teliti agar memperoleh data yang faktual dan akurat (Sugiyono, 2006). 

 

3.6.4 Teknik Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, majalah dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2002). Teknik 

dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder berupa mata 

pencaharian pokok masyrakat, jumlah penduduk, peta lokasi dan sebagainya yang 

dipergunakan untuk mendukung penelitian ini. 

 

3.7 Populasi dan Sampel 

3.7.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian baik yang terdiri dari benda 

nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data yang memiliki 

karakter tertentu dan sama (Arikunto, 1990). Populasi dalam penelitian adalah 

pemilik perahu dan ABK yang menggunakan alat tangkap payang di periaran Teluk 

Cempi, Desa Jala, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara 
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Barat. Populasi nelayan payang di Perairan Teluk Cempi Desa Jala adalah sebanyak 

75 orang pemilik kapal. 

 

3.7.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh 

populasi. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

tersebut (Arikunto, 1990). Berdasarkan populasi diatas penelitian ini menggunakan 

sampel sebanyak 12 pemilik perahu dan 6 orang ABK.  

 Teknik pengambilan sampel menggunakan porposive sampling, yaitu cara 

mengambil sampel secara tidak acak atau peneliti menanggap sampel yang diambil 

memiliki informasi, pengalaman dan pegetahuan yang diperlukan dalam penelitian 

ini. Pemilihan responden dilakukan dengan pertimbangan bahwa responden mampu 

berkomunikasi dengan baik terkait  pengisian kuisioner untuk mendapatkan data yang 

valid dan akurat. 

Tabel 3. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dan Sampel 

No Pemilik Kapal ABK 

1 Populasi (N) Sampel (n) Populasi (N) Sampel (n) 

2 75 12 150 6 

    Sumber : Data Primer 

 

3.8 Analisis Data 

3.8.1 Analisis Teknis  

 Analisis teknis dilakukan secara deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan 

faktor-faktor teknis seperti metode pengoperasian alat tangkap payang, konstruksi 

payang, daerah penangkapan, perahu atau kapal dan hasil tangkapan alat tangkap 

payang di perairan Teluk Cempi, Desa Jala, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Analisis ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yang dilengkapi 
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dengan studi pustaka untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

 

3.8.2 Analisis  Finansial 

Analisis finansial dilakukan secara deskriptif kuantitatif yang yang meliputi 

analisis usaha dan analisis kriteria investasi. Menurut Hermanto (1989) dalam 

Laitupa (2013), analisis finansial usaha perikanan payang dilakukan untuk mengukur 

kinerja usaha penangkapan ikan menggunakan metode analisis usaha dan analisis 

kriteria investasi. Analisis  usaha yaitu melakukan analisis pendapatan atau 

keuntungan, analisis imbangan, penerimaan dan biaya (Revenue-Cost Ratio), analisis 

PP (Payback Period) dan analisis ROI (Return of Invesment). Sedangkan analisis 

kriteria investasi yang dilakukan dalam penelitian ini yang dilakukan meliputi analisis 

NPV (Net Present Value), Net B/C  (Net Benefit-Cost Ratio), dan IRR (Internal Rate 

of Return). 

 

3.8.2.1 Analisis Usaha 

3.8.2.1.1 Analisis Keuntungan (π) 

 Analisis keuntungan bertujuan untuk mengukur kegiatan usaha perikanan 

yang dilakukan saat ini berhasil atau tidak. Analisis ini dapat digunakan untuk 

mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha yang 

dilakukan (Umar, 2003). 

 Rumus yang digunakan untuk menghitung keuntungan yaitu : π = TR-TC 

Keterangan : 

π   = Keuntungan 

TR = Total  Penerimaan (total revenue) 

TC = Total Pengeluaran (total cost) 

Kriteria : 

a) TR > TC, maka usaha penangkapan menguntungkan 

b) TR < TC, maka usaha penangkapan rugi 

c) TR = TC, maka usaha berada dalam titik impas. 



26 

3.8.2.1.2 Analisis imbangan, penerimaan dan biaya (Revenue-Cost Ratio) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang diperoleh 

dari kegiatan usaha selama periode tertentu cukup menguntungkan (Sugiarto, 2002). 

Rumus yang digunakan untuk menghitung Revenue-Cost Ratio adalah : 

R/C=
�

 �
=

��

��

Keterangan : 

π    = Keuntungan 

TR  = Total penerimaan 

TC  = Total biaya 

R    = Revenue (Pendapatan) 

C    = Cost (biaya) 

Kriteria : 

a) Jika R/C > 1, maka kegiatan usaha tersebut untung atau layak dijalankan

b) Jika R/C < 1, maka kegiatan usaha tersebut rugi atau tidak layak dijalankan

c) Jika R/C = 1, maka kegiatan usaha tersebut tidak untung maupun tidak rugi (titik

impas).

3.8.2.1.3 Analisis PP (Payback Period) 

Sutojo (2002), menyatakan bahwa analisis PP (payback period) adalah waktu 

yang diperlukan oleh suatu usaha untuk mengembalikan jumlah dana yang telah 

diinvestasikan dalam usaha tersebut. Semakin pendek payback period, maka semakin 

kecil resiko investasi yang dihadapi. 

Rumus yang digunakan untuk mengitung PP (payback period) adalah : 

PP = 
���������

����������
x1 �� ��  

3.8.2.1.4 Analisis  ROI (Return of Invesment) 

Menurut Hermanto (1989) dalam  Laitupa (2013), analisis ROI (Return of 

Invesment) adalah kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan 

aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih. 
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 Rumus yang digunakan untuk menghitung ROI (Return of Investment)  

ROI = 
����������

���������
x% 

 

3.8.2.1.5 Analisis BEP (Break Even Point) 

 Analisis BEP (Break Event Point) adalah suatu keadaan dimana total 

penghasilan yang didapatkan (total revenue) sama dengan total biaya (total cost) yang 

dikeluarkan (Prajnata, 2002). 

 Rurmus yang digunakan untuk menghitung BEP (Break Event Point) 

 BEP Harga Jual = 
����� ����� ��������

����� ��������
 

 BEP Volume Produksi = 
 ����� ����� ��������

����� ���� ��������
 

 

3.8.2.2 Analisis Kriteria Investasi 

3.8.2.2.1 Analisis NPV (Net Present Value) 

 Analisis NPV (net present value) merupakan kombinasi antara present value 

penerimaan dan present value pengeluaran. NPV digunakan untuk menilai manfaat 

investasi, yaitu nilai dari manfaat bersih usaha yang dinyatakan dalam rupiah. Usaha 

dinyatakan layak untuk dilanjutkan apabila NPV > 0, bila NPV < 0 maka investasi 

dinyatakan tidak menguntungkan atau tidak layak untuk dijalankan. Sedangkan bila 

nilai NPV = 0 berarti pada usaha tersebut bertitik impas atau tidak rugi dan tidak 

untung (Umar, 2002). 

 Rumus yang digunakan untuk menghitung NPV (net present value)  

NPV = ∑
(�����)

(���)
�
���  

Keterangan :  

NPV = Net present value 

Bt     = Benefit proyek pada tahun ke-t 

Ct     = Biaya proyek pada tahun ke-t 

i        = Tingkat suku bunga yang berlaku 

n       = Umur proyek 
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t        = 5 tahun proyek 

Ketentuan dari NPV adalah : 

a) NPV > 0, artinya usaha penangkapan layak dijalankan 

b) NPV < 0, artinya usaha penangkapan tidak layak dijalankan 

c) NPV = 0, artinya usaha penangkapan tidak untung maupun tidak rugi. 

 

3.8.2.2.2 Analisis NB/C (Net Benefit Cost Ratio) 

 Menurut Kadariah, et al (1999), analisis NB/C (Net benefit cost ratio) adalah 

jumlah perbandingan antara jumlah kini (Present value total), dari keuntungan  bersih 

padan tahun seterusnya, keuntungan bersih bernilai positif dengan keuntungan bersih 

yang bernilai negatif. 

 Rumus yang digunakan untuk menghitung NB/C (Net benefit cost ratio) 

NB/C = 
∑

�����

(���)
�
���

∑
�����

(����)
�
���

 
����� �������

����� �������
 

 

Keterangan : 

Bt = penerimaan pada tahun ke-i 

Ct = biaya pada tahun ke-i 

n   = umur proyek (5 tahun ) 

i    = discount ratre 

Ketentuan : 

a) Net B/C > 1, maka usaha penangkapan tersebut mendapat keuntungan 

b) Net B/C < 1, maka usaha penangkapan tersebut mengalami kerugian 

c) Net B/C = 1, maka usaha tersebut impas. 

 

3.8.2.2.3 Analisis IRR (Internal Rate of Return) 

 Analisis IRR (Internal rate of return) adalah discount rate yang menyamakan 

nila sekarang (present value) arus kas masuk dan nilai investasi suatu usaha. Semakin 

tinggi IRR dibandingkan dengan biaya modalnya, maka semakin baik usaha tersebut 
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untuk dipilih. Biaya modal maksimum yang dapat ditanggung suatu usaha adalah 

sebesar IRR (Zubir, 2005). 

 Rumus yang digunakan untuk menghitung IRR (Internal rate of return)  

IRR = r₁ + (r₂ + r₁) 
����

�����∣����∣
 

Keterangan : 

IRR   = Internal Rate of Return 

r₁      = discount rate menghasilkan NPV positif 

r₂        = discount rate menghasilkan NPV negatif 

NPV₁ =  NPV pada tingkat suku bunga r₁ 

NPV₂  = NPV pada tingkat suku bunga r₂ 

Ketentuan : 

a) IRR > i, usaha penangkapan layak untuk dijalankan dan mendapat keuntungan 

b) IRR < i, usaha penangkapan tersebut tidak layak dijalankan  

c) IRR = i, usaha tersebut berada di titik impas. 

 

 




