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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong 

Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dilakukan secara 

purposive yaitu secara sengaja, alasan memilih lokasi tersebut karena dari beberapa 

desa yang berada di Jawa Timur, Kelurahan Brondong merupakan salah satu desa 

yang masyarakat nelayannya yang masih banyak  menggunakan alat tangkap 

cantrang, rawai, dan pancing ulur. Brondong juga salah satu sentra penghasil ikan 

tangkap terbesar di Jawa Timur. Sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan 

penelitian. Penelitian dilakukan kurang lebih 1 bulan dari tanggal 24 Oktober 2018 

sampai 20 November 2018.  

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, Data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah 

data yang berbentuk bilangan atau angka. Sesuai dengan bentuknya kuantitatif dapat 

di analisis atau diolah menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka, data 

kualitatif diperoleh dari teknik wawancara, analisis dokumen atau observasi. Data 

kualitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan di teliti. 

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan metode pengumpulan data yang 
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diperoleh dari sebagian individu atau kelompok yang menjadi sasaran penelitian. 

Data primer diperoleh melalui wawancara, pengisian kuisioner nelayan di Kelurahan 

Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Data sekunder merupakan 

metode pengumpulan data yang diperoleh dari kajian atau penelitian sebelumnya 

melalui media perantara seperti literature, buku teks, buku catatan, data yang 

diterbitakan oleh pihak instansi yang berkaitan. Dalam penelitian ini data sekunder 

yang diperoleh adalah jumlah nelayan aktif, dan jumlah alat tangkap yang 

digunakan. 

 

3.3. Metode  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Observasi  

Metode observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan 

keadaan daerah yang akan dijadikan tempat penelitian. 

2. Wawancara 

Metode wawanacara selalu dilakukan dalam sebuah penelitian karena 

memudahakan peneliti untuk memproleh informasi yang berakaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

3. Angket (kuisioner) 

Metode ini dilakukan untuk memberikan pertanyaan seputar penelitian 

dengan cara membuat daftar pertanyaan atau pernyataan yang akan di isi 

oleh responden. 
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4. Dokumentasi  

Metode ini dilakukan untuk menacatat atau mendokumentasikan kegiatan 

serta hasil pengamatan yang dilakukan dalam penelitian dan sebagai bahan 

penyususnan skripsi  atau sebagai bukti melaksanakan kegiatan penelitian. 

Berikut merupakan kisi-kisi instrument pada kuesioner penelitian 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Pendapatan Nelayan  
No. Komponen Deskriptor 

1 Biaya Variabel (Variabel cost) Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 

nelayan yang persekali melaut. 

2 Biaya Tetap (Fix cost) Biaya yang dikeluarkan oleh olehnelayan 

yang menggunakan jenis alat tangkap 

cantrang, rawai dan pancing ulur persekali 

melaut. 

3 Jumlah Produksi Hasil tangkapan ikan  per sekali melaut   

4 Penerimaan  Keuntungan yang diperoleh nelayan dari 

penjualan hasil tangkapan ikan sebelum 

dikurangi dengan semua biaya produksi 

yang telah dikeluarkan persekali melaut 

5 Pendapatan Keuntungan penjualan hasil tangkapan 

ikan  yang diperoleh nelayan setelah 

dikurangi dengan semua biaya produksi 

yang telah dikeluarkan per sekali melaut. 

Sumber: Data Primer Diolah, (2018) 

Tabel. 3.2 Kisi-kisi Instrument Penelitian Persepsi Nelayan 
No.  indicator Pernyataan Jumlah Butir 

1. Pengamatan Biaya yang 

dikeluarkan  

Pendapatan yang 

diperoleh  

Tenaga kerja (ABK) 

5,4,6,7,8, 5 

2. Pengalaman Hambatan pada alat 

tangkap yang 

digunakan. 

pengoperasian alat 

tangkap  

1,3 2 

3. Pengetahuan jenis alat tangkap 

yang digunakan 

 

2,9 2 

Sumber: Data Primer Diolah, (2018) 
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3.4. Populasi Dan Sampel 

Menurut Sugiyono, (2016) hal. 199 populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari suatu objek/subjek yang memiliki kualitas dan karateristik tertentu 

yang telah di tetapkan oleh peneliti yang akan dijadikan objek penelitian dan dapat 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini sebanyakadalah semua nelayan 

yang menggunakan alat tangkap Cantrang, Rawai dan Pancing Ulur yang berada di 

Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. 

Sampel adalah bagian dari beberapa karakterisktik yang dimiliki oleh  

populasi dalam penelitian. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

yang digunakan untuk menentuka jumlah sampel yanag akan digunakan dalam 

penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode probability sampling. menggunakan teknik proportionate 

stratified random sampling. Proportionate stratified random sampling adalah teknik 

yang digunakan apabila populasi memiliki anggota/unsur yang tidak homogen. 

Penentuan jumlah sampel penulis menggunakan rumus  Slovin karena 

dalam suatu penarikan sampel,  jumlah harus respresentative agar hasil dalam 

penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungan. Jumlah sampel dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus sederhana. 

Rumus Slovin yang digunakan untuk penetuan sampel adalah sebagai berikut : 

  
 

        
 

Keterangan : 

n =  ukuran sampel / jumlah responden 
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N = ukuran populasi/ jumlah populasi 

E = presentase kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa 

ditolerir . e = 0,1 

Rumus slovin ada beberapa ketentuan untuk menentukan nilai e/ presentase 

kelonggaran adalah sebagai berikut : 

Nilai e = 0,1 (10%)  

Nilai e = 0,05 (5%)  

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 154 dengan prosentase 

kelonggaran yang digunakan 10%, perhitungan yang digunakan untuk mengetahui 

jumlah sampel penelitian sebagai berikut : 

n =
   

            
 

n = 
   

    
       dibulatkan oleh peneliti menjadi 61 responden. 

Tabel 3.3 Pembagian Jumlah Sampel Berdasarkan Alat Tangkap Yang Digunakan 

Alat Tangkap Populasi (orang) Sampel (orang) 

Pancing Ulur  125 50 

Rawai 16 6 

Cantrang 13 5 

Jumlah 154 61 

Sumber: Data Primer Diolah, (2018) 

Tabel 3.3 sampel yang di gunakan dalam penelitian ini sebanyak 61 orang 

yang terdiri dari nelayan Pancing Ulur 50 orang , Rawai 6 orang  dan Cantrang 5 

orang.  

3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis 

pendapatan untuk menjawab permasalahan tentang pendapatan nelayan dengan 
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menggunakan bantuan software Microsoft excel dan analisis statistik deskriptif dari 

pengukuran Skala Likert untuk menjawab permasalahan tentang persepsi nelayan 

terhadap alat yang digunakan. 

3.5.1. Analisis Biaya 

Menurut Sardjono, (2017) Analisis biaya adalah semua beban finansial yang 

harus ditanggung oleh produsen dalam suatu kegiatan produksi untuk menghasilkan 

suatu produk atau jasa. Analisis biaya dalam penelitian ini dilakukan  untuk 

menganalisis dan mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan nelayan untuk persekali 

melaut. Total biaya dapat diketahui dengan menggunakan rumus : 

TC = FC + VC 

Dimana  

TC = total cost ( total biaya) (Rp) 

FC = biaya tetap yang dikeluarkan (Rp) 

VC = biaya variabel yang dikelurkan.(Rp) 

Analisis Biaya yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Total biaya (TC) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh nelayan untuk 

kegiatan persekali melaut, baik biaya tetap maupun biaya variabel.  

2. Biaya tetap (FC) adalah biaya yang dikeluarkan oleh nelayan namun tidak 

mempengaruhi besar kecilnya hasil tangkapan. Biaya tetap pada penelitian 

ini meliputi perahu motor, mesin, jangkar, alat tangkap, (Cantrang, Rawai, 

Pancing Ulur). 
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3. Biaya variabel (VC) adalah biaya yang dikeluarkan nelayan dan habis dalam 

sekali melaut. Biaya variabel pada penelitian ini meliputi Solar, 

perbekalan,umpan, oli mesin 

Dalam kegiatan melaut dibutuhkan biaya-biaya seperti biaya tetap dan biaya 

variabel, biaya tetap nelayan cantrang meliputi : 

Tabel 3.4 Biaya Tetap Dan Biaya Variabel Alat Tangkap Cantrang 
Baiaya Tetap (FC) Biaya Variabel (VC) 

Gardan  Perbekalan  

Cantrang Solar 

Mesin  Oli mesin 

Kapal  

Box penampung ikan  

Jangkar  

Lampu  

baling-baling  

Garmin  

Sumber: data primer diolah,(2018) 

Dalam kegiatan melaut dibutuhkan biaya-biaya seperti biaya tetap dan biaya 

variabel, biaya tetap nelayan Rawai meliputi : 

Tabel 3.5 Biaya Tetap Dan Biaya Variabel Alat Tangkap Rawai 
Biaya Tetap (FC) Biaya Variabel (VC) 

Mesin Perbekalan  

Kapal Solar 

Gardan oli mesin 

Rawai  

Cantrang  

Jangkar  

Lampu  

Garmin  

Baling-baling  

Box penampung ikan  

Sumber: Data Primer Diolah,(2018) 
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Dalam kegiatan melaut dibutuhkan biaya-biaya seperti biaya tetap dan biaya 

variabel, biaya tetap nelayan cantrang meliputi : 

Tabel 3.6 Biaya Tetap dan biaya Variabel alat tangkap pancing ulur 
Baiaya Tetap (FC) Biaya Variabel (VC) 

Mesin Perbekalan 

Kapal Oli mesin 

pancing Ulur  Umpan 

Garmin Solar 

baling-baling  

Jangkar  

Gardan  

Box penampung ikan  

Lampu  

Sumber: data primer diolah,(2018) 

 

3.5.2. Analisis Penerimaan 

Menurut Mesra, (2016) Analisis penerimaan adalah seluruh pendapatan atau 

yang diperoleh dari hasil penjualan barang pada tingkat harga tertentu. Analisis 

Penerimaaan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan mengetahui 

hasil yang diperoleh nelayan dari hasil penjualan ikan persekali melaut 1 kali berlayar  

berkisar 7 samapi 10 hari. Total penerimaan dapat diketahui dengan menggunakan 

rumus : 

TR = P X Q 

Dimana  : 

TR = Total revenue (total penerimaan) 

P =  harga ikan / (Rp harga ikan sekali melaut) 

Q = jumlah quantity/ (kg/ton/kw jumlah tangkapan ikan persekali melaut) 
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3.5.3. Analisis Pendapatan 

Menurut Soekarwati, (2002) dalam Nugroho, (2017) Analisis Penadapatan 

adalah selisih antara penerimaan (TR) dan semua biaya (TC). Jadi Π = (TR – TC). 

Analsisis pendapatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pendapatan 

keseluruhan yang diperoleh nelayan dalam persekali melaut 1 kali trip berkisar 7 

sampai 10 hari. Pendapatan bersih akan diketahui setelah diketahui peneriamaan yang 

diperoleh nelayan di kurangi dengan total biaya yang dikeluarkan nelayan dalam 

sekali melaut. Rumus total pendapatan adalah sebagai berikut : 

Π = TR – TC 

Dimana : 

 Π = Total keuntungan atau Penadapatan nelayan (Rp) 

TR = Total Penerimaan yang dapatkan nelayan sekali melaut (Rp) 

TC = Tota Biaya yang dikeluarkan nelayan sekali melaut. (Rp) 

3.5.4. Uji Instrumen  

3.5.4.1 Uji Validitas  

Penelitian ini menggunakan uji instrument yaitu uji validitas dimana uji ini 

dilakukan untuk mengkur valid atau tidaknya kuisioner yang akan dignakan dalam 

penelitian. Menurut Ghozali, (2017) hal 49) dalam Bilondatu, (2013) berpendapat 

bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisioner, 

dinyatakan valid apabila pertanyaan yang berada di dalam kuisioner dapat 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Untuk mengukur 

validitas, dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu : 
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1. Melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk 

atau variabel 

2. Melakukan korelasi biviarate antara masing-masing skor indikator dengan 

total skor konstruk. 

3. Uji dengan Confirmatory Factor analisis (CFA)  

 

3.5.4.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Suliyanto, (2011) hal. 231 dalam Bilondatu, (2013) Uji Reliabilitas 

adalah indeks yang menunjukan apakah alat ukur yang digunakan dapat dipercaya 

atau diandalkan, apabila suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang 

sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relative konsisten maka alat ukur tersebut 

reliabel.reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima 

dan diatas 0,8 adalah baik. Koefisien reliabilitas diperoleh dengan menggunakan 

rumus alpha cronbach, bila Alpha cronbanch < 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel 

dan sebaliknya dikatakan reliabel. 

3.5.5. Skala Likert 

Menurut Sugiyono, (2016) hal. 136 Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial yang sedang atau sudah terjadi. Skala Likert adalah skala psikometrik yang  

biasa digunakan dalam angket (kuisioner) dalam instrument penelitian. Skala ini 

digunakan untuk mengukur persepsi atau pendapat seseorang tentang sebuah 

fenomenaatau peristiwa yang sedang terjadi. Pengukuran data dalam Penelitian ini 



34 
 

menggunakan Skala Likert yang di indikatorkan melalui tanggapan dan digolongkan 

kedalam empat kategori sebagai berikut : 

1. Untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) diberi nilai = 1 

2. Untuk jawaban  tidak setuju (TS) diberi nilai = 2 

3. Untuk jawaban ragu-ragu (R) diberin nilai = 3 

4. Untuk jawaban setuju (S) diberi nilai = 4 

5. Untuk jawaban sangat setuju (SS) diberi nilai = 5 

Jawaban persepsi nelayan terhadap alat tangkap yang digunakan setiap pernyataan 

nelayan dihitung dan diprosentasekan menggunakan perhitungan skala likert. Rumus 

yang digunakan untuk perhitungan likert adalah sebagai berikut : 

Skor pilihan jawaban dari tiap soal= T × Pn 

Dimana: 

T = Total jumlah responden yang memilih 

Pn = Pilihan angka skor likert 

Interpretasi skor yang digunakan: 

Total nilai (%) = 
                          

 
 × 100% 

Dimana: 

Y = Total nilai tertinggi 

 


