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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

     Penentuan lokasi penelitian dilakukan di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang 

Kabupaten Tuban dengan pertimbangan bahwa didaerah ini merupakan pusat petani 

tambak udang vanami yang mempunyai wilayah luas tambak tertinggi. Penelitian ini 

difokuskan pada petani tambak udang vanami agar dapat menunjang pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

B. Jenis Penelitian 

     Penelitian ini menggunakan metode survei, dimana peneliti langsung mencari para 

petani tambak udang vanami untuk memperoleh data yaitu dengan menggunakan 

Kuisioner sebagai alat pengumpulan data. 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Data Primer 

     Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang 

diambil langsung dari sumbernya atau melalui proses pengumpulan dari pihak lain 
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melalui wawancara dan penyebaran kuisioner pada petani tambak udang vanami di 

Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. 

2. Data Sekunder 

     Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil tidak langsung 

dari sumbernya atau sudah melalui proses pengumpulan dari pihak lain berkenaan 

dengan informasi yang bersangkutan dengan penelitian yang berasal dari monografi 

desa. 

D.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu:  

1. Daftar pertanyaan (Kuesioner), yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden yang telah dipilih di Desa Cepokorejo 

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. 

2. Wawancara, yaitu  pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

3. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dalam hal 

ini adalah petani tambak udang vanami di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang 

Kabupaten Tuban.  
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

     Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah jumlah pemilik petani tambak udang vanami di Kecamatan 

Palang Kabupaten Tuban yaitu yang berjumlah 316 orang.  

2.Sampel 

     Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut Sugiyono (2013). 

     Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling, 

purposive sampling  adalah pengambilan secara sengaja sesuai dengan persyaratan 

sampel yang diperlukan. Kriteria pertama yaitu jumlah luas tambak yang terluas 

diantara Desa yang ada di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yaitu Desa 

Cepokorejo. Untuk menentukan berapa minimal sampel yang dibutuhkan dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode rumus Slovin, yaitu: 

  

 

Dimana: 

n  = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

E = Taraf Signifikan 

n = 
ே

ଵାேమ
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     Dalam penelitian ini diketahui N sebesar 316, e ditetapkan sebesar 10%. Jadi 

jumlah minimal sampel yang diambil oleh peneliti adalah sebesar: 

 

n = ଷଵ
ଵ ା ଷଵ (,ଵ)మ

 

n = ଷଵ
ଵାଷଵ (,ଵ)

 

 n = ଷଵ
ଵାଷ,ଵ

 

 n = ଷଵ
ସ,ଵ

 

 n = 75 

  

     Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 75 sampel. Dalam hal ini sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive random sampling yaitu 

merupakan teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan pertimbangan-

pertimbangan yang dibuat oleh peneliti. 

 

F. Definisi Operasional 

     Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam mengartikan maka akan 

diberikan beberapa definisi dari masing-masing variabel yang diteliti, sehingga 

mudah dipahami oleh pembaca. Adapun variabelnya sebagai berikut: 

 



23 
 

1. Tenaga Kerja, adalah kemampuan manusia dalam melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan produksi barang atau jasa untuk memperoleh pendapatan guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

2. Tingkat Produksi udang vanami, adalah banyaknya jumlah udang vanami yang 

dihasilkan oleh petani tambak dalam setahun masa panen yang dinyatakan dalam 

satuan kg. 

3. Harga Jual udang vanami, adalah harga rata-rata penjualan udang vanami di 

Kematan Palang Kabupaten Tuban diukur dalam satuan rupiah per kilo gram. 

4. Biaya produksi, adalah biaya rata-rata berdasarkan luas lahan dalam satu kali 

penanaman yang diukur dalam satuan rupiah. 

5. Pendapatan petani tambak udang vanami, adalah total penerimaan petani tambak 

udang vanami dari hasil penjualan udang vanami setelah dikurangi biaya-biaya 

yang digunakan dalam produksi tambak udang vanami tersebut, satuan yang 

dinyatakan yaitu rupiah. 

G. Teknik Analisis Data 

     Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis pendapatan 

dan metode analisis Location Quotient (LQ). Metode analisis pendapatan digunakan 

untuk meghitung seberapa besar pendapatan yang diperoleh petani tambak udang 

vanami serta memberi gambaran tentang tingkat produksi petani tambak udang 

vanami di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. 
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    Sedangkan Analisis Location Quotient (LQ) merupakan suatu teknik yang 

digunakan untuk menentukan kapasitas perekonomian daerah yaitu dengan cara 

membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan 

perekonomian yang sama pada perekonomian regional. 

     Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Location Quotient (LQ) adalah 

sebagai berikut: 

   LQ = 
ௗ௧ ௦ ௧ ௧ ௨ௗ  /௦

ௗ௧ ௦ ௧ ௧ ௨ௗ /௧
 

Dimana: 

LQ ≤ 1 :  Budidaya petani tambak udang vanami di Desa Cepokorejo Kecamatan 

Palang Kabupaten Tuban tidak berpotensi. 

LQ ≥ 1 :  Budidaya petani tambak udang vanami di Desa Cepokorejo Kecamatan 

Palang Kabupaten Tuban berpotensi. 

 

 




