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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juli 2018 sampai bulan Agustus 

2018. Lokasi penelitian ini ditentukan secara purposive (disengaja). Menurut 

Sugiyono (2015) purposive adalah dengan pertimbangan tertentu. Dasar dari 

pertimbangan tertentu menunjukkan bahwa di Dusun Kauman, Desa Bangsal, 

Kabupaten Mojokerto merupakan daerah tempat budidaya ikan air tawar dengan 

model keramba. Model keramba di dusun ini berbeda dengan wilayah lain karena 

pemasangan keramba terletak pada saluran irigasi yang dulunya tempat 

pembuangan sampah. 

3.2 Metode Penentuan Sampel 

Menurut Sugiyono (2015), populasi merupakan lingkungan yang terdiri 

dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel 

merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Metode penentuan sampel menggunakan metode sensus, dimana semua 

anggota populasi dijadikan sebagai responden. Jumlah populasi sebesar 99 orang 

yang berarti jumlah sampel sebesar 99 responden. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Pengumpulan data primer ini diperoleh dari wawancara langsung dengan 

menggunakan daftar pertanyaan, meliputi karakteristik pembudidaya ikan (umur, 

lama pendidikan, pengalaman budidaya, dan jumlah tanggungan keluarga) dan 

profil usaha (skala usaha, penggunaan modal, dan jumlah tenaga kerja) 

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari pembukuan budidaya ikan 

selama 4 tahun, literatur baik jurnal, penelitian terdahulu, buku, maupun sumber 

lain yang  memuat tentang analisis biaya dan pendapatan serta strategi 

pengembangan budidaya ikan. 

1.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data terbagi menjadi 2, yaitu metode kuantitatif dan 

metode kualitatif. Metode kuantitatif menganalisis data biaya dan pendapatan dan 

metode kualitatif menganalisis SWOT.  

3.4.1 Analisis Data Biaya dan Pendapatan 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis usahatani. Rancangan 

analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Analisis Biaya 

Menurut Suratiyah (2015), untuk menghitung besarnya biaya total 

(Total Cost) diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya tetap (Fixed Cost) 

dengan biaya variabel (Variabel Cost) dengan rumus: 

TC = FC + VC 
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Dimana: 

TC = Total Cost (Biaya Total) 

FC = Fixed Cost (Biaya Tetap) 

VC = Variable Cost (Biaya Variabel) 

2. Analisis Penerimaan 

Menurut Suratiyah (2015), secara umum perhitungan penerimaan total 

(Total Revenue) adalah perkalian antara jumlah produksi (Y) dengan harga 

jual (Py) dan dinyatakan dengan rumus: 

TR = Py . Y 

Dimana: 

TR = Total Revenue (Penerimaan Total) 

Py = Harga produk 

Y = Jumlah produksi 

3. Analisis Pendapatan 

Menurut Suratiyah (2015), pendapatan merupakan selisih antara 

penerimaan (TR) dan biaya total (TC) dan dinyatakan dengan rumus: 

I = TR – TC 

Dimana: 

I = Income (Pendapatan) 

TR = Total Revenue ( Penerimaan Total) 

TC = Total Cost (Biaya Total) 
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3.4.2 Analisis Data Strategi Pengembangan 

Analisis yang digunakan dalam strategi pengembangan yaitu analisis 

deskriptif kualitatif. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel yang meliputi: 

umur, lama pendidikan, pengalaman berusaha, jumlah tanggungan keluarga, skala 

usaha, penggunaan modal, dan jumlah tenaga kerja. Sedangkan untuk 

memformulasikan strategi pengembangan usaha menggunakan analisis SWOT 

(Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang akan mempermudah 

merumuskan berbagai strategi bru dengan mengelompokkan masing-masing 

permasalahan ke dalam tabel (Rangkuti, 2003). 

Analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan 

faktor eksternal yang kemudian ditabulasikan ke dalam tabel IFAS (Internal 

strategic Factor Analisys Summary) kedalam kerangka Strength (kekuatan) dan 

Weaknesses (kelemahan) dan EFAS (External strategic Factor Analisys 

Summary) kedalam kerangka Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). 

Masing-masing unsur SWOT dihubungkan keterkaitannya menggunakan symbol 

S-O (Strength-Opportunities), S-T (Strength-Threats), W-O (Weaknesses-

Opportunities), dan W-T (Weaknesses-Threats). 

Penentuan alternatif strategi yang utama dilakukan dengan penilaian dan 

memperhatikan unsur SWOT yang terkait. Jumlah skor penilaian menentukan 

kebijakan yang akan di ambil dalam pengembangan budidaya ikan model 

keramba. 

 


