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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Desa Banyusangka Kecamatan 

Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Desa Banyusangka ini dikenal 

sebagai desa “majengan” atau desanya para nelayan karena mayoritas 

penduduknya bekerja sebagai nelayan, bahkan tidak hanya masyarakat asli 

desa Banyusangka yang menjadi nelayan namun orang – orang dari desa 

lain memilih menjadi nelayan di desa Banyusangka karena lebih dikenal 

sebagai desanya para nelayan dibandingkan dengan desa – desa lain yang 

berada di Kecamatan Tanjung Bumi.  

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif 

merupakan pendekatan yang menggambarkan secara umum mengenai 

status subyek dalam kondisi tertentu. melalui penelitian deskriptif ini 

dilakukan untuk mengetahui gambaran secara umum nelayan, analisis 

rata- rata pendapatan, dan Break Even Point nelayan di Desa 

Banyusangka, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

data yang diperoleh langsung dari tangan pertama yaitu dari tempat 

pelelangan ikan (TPI)  yang berupa biaya operasional, hasil tangkapan, 

harga jual, dan penerimaan nelayan dalam satu kali melaut. 
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D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan suatu subyek yang mempunyai karakteristik 

dan kualitas tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah nelayan 

perorangan desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten 

Bangkalan yaitu sebanyak 50 populasi, nelayan perorangan merupakan 

nelayan yang memiliki perahu sendiri dan memiliki alat tangkap sendiri 

yang pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain . Untuk mengetahui 

berapa jumlah sampel yang dibutuhkan maka digunakan rumus slovin 

(Puluhulawa, 2016) sebagai berikut : 

    
 

        
 

     
   

            
 

                 
  

             
 

                 
  

       
 

                 
  

     
 

                      

 Keterangan : 

 n : ukuran sampel 
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 N : ukuran populasi 

 e : presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel 

  Setelah menggunakan perhitungan rumus slovin untuk mengetahui 

jumlah sampel, maka dapat diketahui bahwa jumlah sampel pada 

penelitian ini sebanyak 44,44 atau dibulatkan menjadi 44 sampel nelayan 

perorangan.  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu digunkan untuk menjawab rumusan masalah 

yang sudah dikemukakan di penelitian. Teknik analisa data berdasarkan 

pengertiannya yaitu teknik dalam menyederhanakan data agar mudah 

dibaca, di interpretasikan serta di pahami. Hal ini memiliki tujuan yaitu 

agar bisa mendapatkan gambaran secara jelas terhadap kejadian yang 

sudah diteliti serta berguna dalam pemecahan suatu masalah. Data yang 

diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan tujuan penelitian. 

1. Analisis Biaya 

Untuk mendapatkan total biaya yang dikeluarkan dalam proses 

penangkapan ikan dilakukan analisis terhadap biaya dengan rumus 

sebagai berikut (Julindri, 2016) : 

TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

TC    : Biaya total nelayan 

TFC  : Biaya tetap nelayan 
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TVC  : Biaya variabel  

2. Analisis Penerimaan  

Untuk menghitung penerimaan yang diperoleh oleh usaha 

perikanan tangkap adalah dengan melakukan perkalian harga jual ikan 

Rp/Kg dikali jumlah produksi Kg/bulan. Pernyataan ini daapat dituliskan 

sebagai berikut (Julindri, 2016) : 

TR = P x Q 

Keterangan : 

TR  : Total Revenue / Total Penerimaan  

P     : Harga Jual  

Q    : Jumlah tangkapan  

3. Analisis Pendapatan  

Untuk menghitung pendapatan yang diterima nelayan dengan 

melakukan perhitungan antara biaya tetap ditambah biaya tidak tetap atau 

biaya variabel yang dikeluarkan dalam usaha perikanan tangkap nelayan. 

Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Julindri, 2016):   

 π = TR – TC 

Keterangan : 

π      : Pendapatan nelayan  

TR     : Total penerimaan nelayan  

TC     : Total biaya nelayan   
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4.   Break Even Point 

Break Even Point (BEP) adalah suatu analisis yang digunakan 

untuk mengetahui dimana suatu usaha berada dititik impas yang artinya 

tidak mendapatkan keuntungan tetapi juga tidak menderita kerugian 

usaha, Break Even Point juga dapat memberikan solusi atas keputusan 

menutup usaha atau melanjutkan usaha karna jika hasil perhitungan 

Break Even Point lebih tinggi dari produksi maka usaha tersebut tidak 

bissa dikatakan impas atau masih mengalami kerugian. Perhitungsn BEP  

dapat dirumuskan secara matematis yaitu sebagai berikut (Putra, 2019) : 

    
  

 
 

  Keterangan : 

  BEP  : Break Even point 

  TC  : total biaya operasional 

  P  : harga jual 

 


