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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 minggu, yang di 

mulai pada bulan Oktober 2018. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pandaan 

Kabupaten Pasuruan. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Materi 

Tabel 2. Materi Penelitian 

No. Materi Keterangan 

1.  Usaha pembesaran 

ikan lele dumbo secara 

tradisional 

Menggunakan kolam yang dasar dan tanggulnya 

tanah. Pakan yang di berikan hanyalah berupa 

limbah rumah tangga dan limbah pertanian.  

2.  Usaha pembesaran 

ikan lele dumbo secara 

semi intensif 

Menggunakan kolam bulat dan menggunakan  air 

mengalir. Teknologi budidaya semi intensif 

adalah teknologi yang cukup maju dalam 

budidaya perairan. 

 

  

 Sistem Organik dan Teknologi bioflok 

merupakan salah satu contoh pengembangan dari 

sistem budidaya semi intensif 

3.2.2 Alat Penelitian 

Tabel 3. Alat yang digunakan 

No. Alat Keterangan 

1.   Alat tulis Mencatat pernyataan dari responden 

2.  Hp (handphone) Digunakan sebagai alat : dokumentasi, perekam 

suara dari responden 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode survey, yaitu: 

metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang 

alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan 

data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan 

sebagainya (Sugiyono 2013). Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 

adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-

hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian. Peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi 

terhadap objek atau wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi 

pada diri objek yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam 

bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya (Arikunto, 2010). 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitain merupakan urutan atau tahapan peneliti dalam melakukan 

penelitian dengan tujuan agar data yang diperlukan dapat dikumpulkan dan 

dianalisis serta disajikan secara tepat dan efektif. 

3.4.1 Penentuan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah  di Kecamatan Pandaan, 

karena di Kecamatan Pandaan memiliki potensi yang kaya akan mata air serta 

mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan 

daya beli masyarakat serta memasyarakatkan gemar makan ikan sehingga usaha 

dibidang budidaya merupakan usaha yang memiliki prospek sangat baik, karena 

permintaan akan ikan lele sangat banyak. 

3.4.2 Penentuan Responden 

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah 

penelitian, yang secara umum juga berperan sebagai narasumber dalam 

wawancara. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembudidaya 

ikan lele dumbo di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, yaitu 5 

pembudidaya tradisional dan 5 pembudidaya semi intensif. 
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3.4.3 Pembuatan Draf Wawancara 

Draf wawancara sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam pengumpulan data 

serta dalam melakukan wawancara kepada responden. Wawancara dilakukan 

terhadap pembudidaya ikan lele dumbo di Kecamatan Pandaan yaitu 5 

pembudidaya tradisional dan 5 pembudidaya semi intensif. 

3.5 Metode Pengambilan Data 

Data dikumpulkan mulai pada bulan Oktober 2018 yang mencakup data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode survei, yaitu 

mewawancarai secara langsung pembudidaya ikan lele dumbo dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebagai alat bantu 

pengumpulan data. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, laporan-laporan, 

publikasi, dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta 

lembaga/instansi yang terkait dalam penelitian ini, seperti Badan Pusat Statistik, 

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan, dan lain-lain. 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Break Event Point (BEP) 

Tujuan dari analisis break event point adalah untuk mengetahui pada tingkat 

volume dan tingkat harga berapa titik impas berada. Analisis break event point 

juga dapat digunakan untuk membantu pemilihan jenis produk atau proses dengan 

mengidentifikasi produk atau proses yang mempunyai total biaya terendah untuk 

suatu volume harapan. Suatu Usaha akan mencapai break event point bila jumlah 

penerimaan  hanya mampu menutup keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Dengan 

kata lain, suatu usaha tidak memperoleh laba juga tidak mengalami kerugian. 

Maka, BEP yang dihitung adalah BEP rata-rata produksi dan BEP rata-rata harga 

dari sejumlah sampel tersebut yang dapat ditulis: 

    Biaya Total Rata-Rata 

BEP Produksi = 

        Harga Jual 

 

       Biaya Total Rata-Rata 

BEP Harga     =                  

              Jumlah Produksi  
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3.6.2 R/C Ratio (Revenue cost ratio) 

             Alat analisis yang digunakan selanjutnya adalah analisis imbangan 

penerimaan dan biaya (R/C ratio). Penggunaan R/C ratio bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil yang diperoleh dari usaha menguntungkan dalam 

periode tertentu. R/C ratio atas biaya total dihitung dengan persamaan:  

   Total Peneriman Rata-Rata 

R/C Ratio =                  

        Biaya Total Rata-Rata 

Keterangan: 

jika R/C >1 maka usaha untung  

jika R/C <1 maka usaha rugi 

3.6.3 Payback Period (PP) 

Analisis Kuantitatif, digunakan untuk menganalisis seberapa besar sumber 

dana yang dibutuhkan oleh usaha pembudidaya ikan lele dumbo untuk dapat 

beroperasi. Selain itu, untuk menganalisis mengenai kelayakan usaha dari 

pembudidaya ikan lele dumbo itu sendiri digunakan rumus sebagai berikut: 

       Total Biaya Rata-Rata 

PP   =                  
               Laba Rata-Rata 

 

3.8. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Kerangka Penelitian 
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Efektifitas usaha pembesaran ikan lele dumbo   


