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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi  penelitian  dilakukan  di Kabupaten Trenggalek  lokasinya tepat 

di arah barat  Kabupaten  Trenggalek  di Kecamatan  Watulimo  Desa Tasikmadu  

pesisir  Pantai Prigi.  

Peneliti memilih Pantai Prigi sebagai lokasi penelitian dengan 

pertimbangan wilayah  Pantai  Prigi  merupakan  daerah  penghasil  tangkap  ikan  

terbesar  di pantai selatan  pulau  Jawa  dan  memiliki  Pelabuhan  Perikanan  

Nusantara (PPN)  terbesar di Jawa Timur  dan  dilengkapi Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI). 

 

B. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapang yaitu penelitian  mengambil  

sampel dari  satu kumpulan nelayan pemilik kapal dan  menggunakan alat bantu 

lembar pertanyaan sebagai pengumpulan  data  pokok. 

 

C. Sumber data 

Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer,  dimana  penelitian  

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, atau pengumpulan data yang 

dilakukan untuk memperoleh  data  yang  tidak  terdapat  di  instansi  melalui  

pengumpulan  secara langsung. 
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D.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk  mendapatkan  data  yang  akurat  peneliti  harus  memperhatikan  

hal penting  dalam  persiapan  penelitian  lapangan  yaitu  dengan  penyusunan  

data informasi.  Pengumpulan  data  dan  informasi  dapat  melalui  observasi  

atau  pengamatan  langsung   pada  kondisi  yang  terjadi  dalam  wilayah  

penelitian. Adapun teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah: 

1. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pembicaraan langsung dengan responden nelayan pantai Prigi di desa 

Tasikmadu Kecamatan Watulimo  Kabupaten  Trenggalek  untuk  mendapatkan  

keterangan  mengenai  obyek  penelitian. 

2. Kuisioner 

Teknik pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang ada 

hubungannya  dengan  masalah  yang  diteliti  untuk  diajukan  kepada  

Responden  yang telah  ditetapkan  dalam  penelitian. 

3. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat laporan-laporan atau 

mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan  untuk  menganalisis.  

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi  merupakan  seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-

ciri tertentu  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat  kesimpulan  jadi  
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kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu 

menunjukkan karakteristik dari kumpulan  itu. Populasi  dalam  penelitian  ini  

adalah  seluruh  nelayan pemilik kapal yang ada di Desa Tasikmadu  Kecamatan  

Watulimo  Kabupaten Trenggalek  sejumlah 30 nelayan. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah 30 Responden nelayan yang 

mempunyai kapal di pantai prigi. Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  

adalah purposive  sampel  yakni  suatu  teknik  penentuan  sampel  berdasarkan  

pengelompokan anggota  populasi  yang  mempunyai  kapal  nelayan. 

 

F. Variabel dan Definision Operasional Variabel 

Variabel  diartikan  objek  penelitian  yang menjadi fokus di dalam suatu 

penelitian.  Variabel  merupakan  konsep  yang  mempunyai  nilai  yang  

bermacam-macam. Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  variabel  penelitian  

adalah : 

1. Nelayan 

Nelayan  adalah  orang  yang  hidup  dari  mata  pencarian  hasil  laut. Suatu 

kelompok  masyarakat  yang  hidup  tergantung  langsung  pada  hasil  laut.  

Penelitian  ini hanya berfokus  pada  nelayan  desa  Tasikmadu  Kecamatan  

Watulimo  Kabupaten  Trenggalek, serta  sedikit  menulis  gambaran  Desa  

Tasikmadu.   

 

 



20 
 

2. Total Revenue (TR) 

Adalah penerimaan total produsen dari hasil penjualan outputnya (Jumlah 

Produksi x Harga atau Unit). Indikator yang digunakan adalah pendapatan 

nelayan, penjualan hasil tangkapan laut, dimana  pendapatan  dihitung  per bulan  

dalam  Rupiah. 

Harga (P) merupakan harga rata-rata tangkapan yang dihasilkan pada saat 

penelitian  ini  dinilai  dalam  hitungan  harga  per Kg  per bulan. Quantitas (Q) 

merupakan jumlah total output yang dihasilkan nelayan per bulan. Pendapatan  

adalah  penerimaan  laba  nelayan  hasil  tangkapan yang telah dijual. Dapat 

dirumuskan Total revenue adalah output kali harga jual output (TR=PxQ). 

3. Pendapatan (π) 

Pendapatan  Bersih  adalah  total  hasil  penjualan  output  dikurangi  semua 

biaya input yang  dikeluarkan, pendapatan bersih dapat dihitung sebagai 

berikut,Total Revenue dikurangi total biaya (π=TR-TC). 

4. Total Cost (TC) 

Total cost merupakan jumlah keseluruhan biaya yang digunakan pada saat 

melakukan kegiatan produksi (melaut) (TC=FC+VC), yaitu: 

a. Fixed cost (FC)  adalah  biaya  produksi  yang  dikeluarkan  karena  

penggunakan faktor  produksi  yang  tetap. Fixed Cost nelayan diantaranya 

terdiri dari biaya perawatan kapal dan mesin (ganti oli mesin), biaya 

peralatan dan perlengkapan, biaya penyusutan kapal selama 5 tahun.  
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b. Variabel cost (VC) adalah biaya yang dikeluarkan nelayan sebagai akibat 

dari pengguaan  faktor  produksi  variabel  yaitu  pembelian  bahan  bakar, 

gaji buruh dan konsumsi. 

5. Efisiensi 

Efisiensi merupakan tindakan memaksimalkan hasil dengan menggnakan 

modal yang minimal. Efisiensi diuji dengan rasio antara input dan output, dan 

perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran. 

 

G. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan 

kotor, pendapatan  bersih  dan  efisiensi  pendapatan. 

1. Pendapatan bersih dari Nelayan di pantai Prigi desa Tasikmadu Kecamatan 

Watulimo Kabupaten Trenggalek digunakan alat ukur dengan rumus sebagai 

berikut: 

π = TR – TC 

 Dimana: 

π  = Pendapatan bersih (Keuntungan) 

TR = Total revenue (Pendapatan total) 

TC = Total cost (biaya total yang dikeluarkan) 

2.  Pendapatan Kotor atau Total Revenue (TR)  dari  Nelayan  pantai  Prigi  

Desa Tasikmadu  Kecamatan Watulimo Kabupaten  Trenggalek  dapat  

menggunakan  rumus: 

TR = P x Q 
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Dimana:  

TR = Pendapatan total 

P = Price (Harga) 

Q = Quantitas (Jumlah) 

3. Untuk  mengetahui  tingkat efisiensi pendapatan Nelayan digunakan alat

ukur sebagai berikut:

E = 
𝑇𝑅

𝑇𝐶

Dimana: 

E = Efisiensi 

TR = Total Revenue 

TC = Total Cost 

Keterangan : 

1. R/C rasio >1, dapat dikatakan usaha Nelayan Pantai Prigi di Desa

Tasikmadu Kabupaten Trenggalek yang dijalankan efisiensi atau

menguntungkan.

2. R/C rasio =1, dapat dikatakan usaha Nelayan Pantai Prigi di Desa

Tasikmadu Kabupaten Trenggalek yang dijalankan dalam kondisi tidak

menuntungkan dan juga tidak rugi (seimbang).

3. R/c rasio <1, dapat dikatakan dikatakan usaha Nelayan Pantai Prigi di

Desa Tasikmadu Kabupaten Trenggalek yang dijalankan dalam

kondisi tidak efisien (mengalami kerugian).


