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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan 

Cantrang di Palang Kabupaten Tuban. Waktu pelaksanaan penelitian ini di 

laksanakan pada bulan September 2018 sampai dengan selesai. Lama tidaknya 

penelitian ini tergantung dengan pengumpulan data yang bersumber dengan 

responden nelayan cantrang yang berada di  Palang Kabupaten Tuban.  

Penelitian ini dilakukan di  Palang karena lokasi ini memiliki potensi yang 

baik dan mendukung pada penelitian ini,   Desa Palangmerupakan desa nelayan 

yang sebagaian besar masyarakat tersebut merupakan nelayan cantrang.   

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1.Populasi Penelitian 

Menurut Widayat (2004 : 93), Populasi merupakan keseluruhan dari 

kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteritik umum, yang merupakan 

wilayah (dimana) penelitian tersebut akan digeneralisasi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah penduduk di Desa Palang yang memeiliki pekerjaan sebagai 

nelayan cantrang. Populasi yang di gunakan merupakan nelayan cantrang Desa 

Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang berjumlah 170 nelayan 

cantrang. 

3.2.2.Sampel Penelitian 

Sampel  merupakan suatu bagian yang terpilih hanya beberapa dari jumlah 

seluruh populasi (Sugiyono, 2012:120). Teknik yang peneliti gunakan untuk 
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menentukan sampel dalam penelitian ini ialah teknik accidental sampling,metode 

sampling yang memilih sample dari orang maupun unit yang paling mudah di 

temui di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel 

dengan menggunakan rumus dari Slovin dan Husein(1998:78-79) dengan 

bedasarkan data yang di peroleh peneliti sebagai berikut : 

  
 

     
 

 

Keterangan: 

N = nilai populasi 

n  = nilai sampel 

e² = Karena kesalahan dalam pengambilan, kelonggaran ketidaktelitian 

berupa nilai persen.  

Sampel yang tertolelir, penelitian ini menggunakan 10 persen.  

Berdasarkan rumus di atas, maka perhitungan nilai sampel sebagai berikut: 

 

  
   

           
 

 

  
   

      
 

 

 

  
   

    
 

 

  62,962 

 

Dibulatkan menjadi 63 
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Bedasarkan perhitungan diatas yang berdasarkan rumus dari Slovin dan 

Husein di atas, peneliti menggunakan sampel sebanyak 65 responden yang sudah 

di anggap memakili dari keseluruan nelayan cantrang yang berada di TPI Desa 

Palang yang berjumlah 170 nelayan cantrang. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif, yaitu jenis yang 

digunakan untuk menganalisis data-data penelitian (sampel) secara statistik.  Data 

yang peneliti gunakan ialah data primer dan ada data sekunder sebagai 

pendukung. Data primer ini didapat melalui hasil wawancara face to face (secara 

langsung) dengan responden (para nelayan cantrang di Desa Palang) 

menggunakan kuesioner. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber atau pihak lain 

yang tersedia dan telah diolah oleh sumber tertentu. Data sekunder yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini didapat dari Statistik Desa Palang atau Informasi-

informasi mengenai Desa Palang dan  Palang. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang mengenai tentang nelayan cantrang di  Palang desa Palang 

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini diperoleh dengan pengumpulan data-data 

yang penting melalui metode-metode yang telah dipilih. Pengumpulan data 

merupakan suatu pengumpulan bahan-bahan atau data-data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penilitian ini ialah: 

3.4.1 Angket/Kuesioner 

Angket merupakan suatu hal yang tertulis dan dipergunakan untuk 

memperoleh informasi-informasi  dari responden (Nelayan Cantrang  Palang) 
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biasanya mengenai hal-hal yang diketahui dan di alami oleh nelayan selain itu 

untuk memperdalam informasi tentang usaha nelayanπcantrang. 

Metode Angket/Kuesioner ini dipergunakan untuk mencari data nelayan 

cantrang dengan menyebar angket ke beberapa responden nelayan cantrang di  

Palang Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Angket/Kuesioner 

ditujukan agar peneliti mendapatkan data atau informasi dari variabel Modal , 

Jumlah Tenaga Kerja, Alat yang digunakan dan Pendapatan Nelayan Dalam 

penelitian menggunakan angket   yang akan di berikan kepada responden dalam 

hal ini adalah nelayan cantrang yang berada di  Kecamatan Palang. 

3.4.2 Wawancara 

Metode wawancara ini adalah metode yang dilakukan melalui pertemuan 

langsung pewawancara (Peneliti) dengan terwawancara (Nelayan cantrang di 

Desa Palang) untuk mendapatkan informasi (data) lebih dalam yang mendukung 

dalam penelitian. 

Wawancara ialah metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data 

apabila peneliti ingin memperoleh informasi lebih mendalam dengan responden 

mengenai data dalam penelitian, teknik ini biasanya digunakan untuk studi 

pendahuluan untuk menemukan suatu permasalahan yang akan diteliti. (Sugiyono, 

2009: 137) 

Metode ini mempunyai beberapa kelebihan yaitu pewawancara dapat 

melakukan kontak langsung terhadap terwawancara agar dapat memperoleh 

informasi lebih mendalam, selain itu pewawancara akan dapat menanyakan 

berbagai pertanyaan secara lebih luas untuk mendukung data dalam penelitian. 
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3.4.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode yang ditujukan untuk mencari 

data mengenai variabel bisa berupa majalah, notulen, foto yang mendukung 

penelitian, agenda dan lain-lain (Arikunto, 2006:231). Metode dokumentasi ini 

dilakukan dengan pengambilan gambar atau ffoto kondisi wilayah atau aktivitas 

yang berkaitan dengan penelitiannya, digunakan untuk mendukung lampiran-

lampiran yang memperkuat sumber data. Hal itu merupakan salah satu cara 

dokumentasi yang dipilih dalam penelitian ini. 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan sesuatu yang  berupa apa saja yang telah 

terpilih oleh peneliti dan akan dipelajari sehingga akan memperoleh informasi 

mengenai penelitian yang akan diringkas kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 38). 

Variabel penelitian yang terpilih meliputi: 

3.5.1 Variabel Bebas (Independen) (X) 

Variabel independen merupakan segala sesuatu yang telah dipilih oleh 

peneliti bisa berupa apa saja yang bersifat bebas, variabel ini yang menjadi 

pengaruh timbulnya variabel terikat (dependen) (Sugiyono, 2013: 39). Variabel 

independen yang terpilih untuk penelitian ini ialah sebagai berikut: 

4.1 Jumlah ABK (Anak buah kapal) (X1) 

Jumlah ABK (anak buah kapal) dalam penelitian ini di gunakan untuk 

mencari informasi berapa banyak tenaga kerja atau biasa disebut anak buah kapal 

yang di pekerjakan dalam hitungan satu kali peberakatan aktivitas melaut untuk 

mencari ikan yang di lakukan nelayan cantrang. 
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4.2 Modal (X2) 

Modal dalam penelitian ini berupa rincian (indikator) sebagai berikut: 

a) Biaya Keperluan Produksi  

 Berupa nominal uang (Rupiah) yang dipergunakan nelayan cantrang 

dalam menjalankan usaha nelayan dalam satu kali pemberangkatan 

melaut. 

b) Biaya Tenaga Kerja  

  Berupa nominal uang (Rupiah) yang dikeluarkan untuk upah tenaga 

kerja dalam satu kali pemberangkatan melaut. 

4.3  Ukuran Alat Tangkap (X3) 

Alat tangkap yang dimaksud yaitu cantrang. Cantrang merupakan alat 

penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh 

dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar 

secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, 

kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukanDalam penelitian ini 

nelayan menggunakan ukuran diameter 2000 meter dalam 10 gross ton 

(GT). 

3.5.2 Variabel Terikat (Dependen) (Y) 

 Variabel terikat (Y) ialah variabel output yang timbul karena munculnya 

beberapa variabel bebas (Independen) Sugiyono, (2013: 39). Variabel terikat 

penelitian ini ialah hasil pendapatan nelayan cantrang di  Palang Desa Palang 

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan  indikator keseluruhan jumlah 

penghasilan nelayan cantrang   dalam satu kali masa pemberangkatan melaut 
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untuk satuannya pendapatan nelayan (Rp) di  Palang Desa Palang Kecamatan 

Palang Kabupaten Tuban. 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Metode Analisis Deskriptif 

Metode Analisis Deskriptif merupakan metode yang dipergunakan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan melalui data-data pendukung yang telah 

dikumpulkan dalam penelitian dan akan diringkas kesimpulannya (Sugiyono, 

2013: 147). Dalam menganalisis suatu penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada 

harus dilakukannya cara-cara dalam memperoleh data penelitian sebagai berikut: 

1. Membuat jawaban angket penelitian 

2. Menentukan skor atas jawaban dari responden sesuai ketetapan dalam 

keterangan 

3. Mentotal/Menambahkan hasil skor dari jawaban responden (nelayan 

cantrang) 

4. Hasil yang didapat dan dibuat tabel untuk diterangkan 

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda merupakan metode yang dipergunakan 

untuk melihat hubungan antara variabel independen anak buah kapal (ABK), 

modal, dan alat tangkap berpengaruh terhadap pendapatan nelayan di  Palang 

Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, selain hal itu juga untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan variabel independen dengan variabel 

dependen dengan mentransformasikan ke dalam bentuk Logaritma Natural (ln), 

secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

LnY = a + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 + e 



24 

Keterangan: LnY : Log natural variabel pendapatan nelayan cantrang 

a       : Konstanta 

LnX1: Log natural variabel jumlah tenaga kerja (ABK) 

LnX2: Log natural variabel modal 

LnX3: log natural variabel ukuran alat tangkap 

b       : Konstanta 

e       : Distrubance Error. 

Terdapat alasan mengapa peniliti memilih logaritma natural Ghozali, 

(2011) sebagai berikut: 

a. Untuk menghindari terjadinya heterokedastisitas

b. Untuk melihat koefisien elastisitas

c. Untuk mendekatkan skala data.

3.7 Pengujian Hipotesis 

Uji ini ditujukan untuk menentukan suatu persamaan regresi yang  

didapatkan baik dalam pengestimasian variabel bebas (Jumlah ABK,Modal,Alat 

tangkap yang digunakan) maka dibutuhkannya sebuah pembuktian kebenaran 

hipotesisinya. Dapat dibuktikan melalui cara sebagai berikut: 

3.7.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji Parsial ini ialah suatu uji dipergunakan untuk menunjukkan ada dan 

tidaknya sebuah pengaruh dari masing-masing variabel independen (Jumlah ABK, 

Modal dan Alat tangkap yang digunakan nelayan)terhadap variabel dependen 

(Pendapatan Nelayan Cantrang di  Palang). Uji t dengan kata lain akan dapat 

menunjukkan seberapa jauhnya pengaruh variabel-variabel bebas yang terpilih 

(Jumlah ABK, Modal dan Alat tangkap yang digunakan nelayan) secara sendiri-
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sendiri untuk menerangkan variabel terikat dependen (Pendapatan nelayan 

cantrang di  Palang) .Ghozali,( 2011: 84). Jika        > t tabel maka dapat 

dinyatakan masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen. Dalam pengujian ini peneliti melakukan perhitungan dengan program 

aplikasi SPSS for windows version 22. 

3.7.1 Uji Bersama-sama (Uji F) 

Uji statistik F ini ditujukan dalam melihat apakah seluruh variabel bebas 

(Jumlah ABK, Modal dan Alat tangkap yang digunakan nelayan) memiliki 

pengaruh secara bersama antar variabel bebas dalam model terhadap satu variabel 

terikat (Pendapatan nelayan cantrang di  Palang) .Ghozali (2013: 98). Jika F 

hitung > F tabel maka dapat dinyatakan menolak Ho d1an Ha diterima. Dalam 

pengujian ini peneliti melakukan perhitungan dengan program aplikasi SPSS for 

windows version 22. 

3.8.1 Koefisien Determinasi (  ) 

Pengujian R² ini ialah uji untuk menunjukkan besarnya presentase dari 

keragaman variabel terikat (Pendapatan nelayan cantrang di  Palang) yang bisa 

diterangkan oleh model regresi, nilai dari uji ini ialah antara nol atau satu. Tingkat 

kemampuan variabel-variabel bebas (Jumlah ABK, Modal dan Alat tangkap yang 

digunakan nelayan) dalam menerangkan variabel terikat (Pendapatan nelayan 

cantrang di  Palang) akan terbatas apabila nila R² kecil, begitupun sebaliknya 

apabila nilai mendekati angka 1 maka penjelasan variabel-variabel bebas (Jumlah 

ABK, Modal dan Alat tangkap yang digunakan nelayan) terhadap variabel terikat 

(Pendapatan nelayan cantrang di  Palang) semakin lengkap seluruh 

informasinya.Ghozali, (2011: 97). 


