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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, yaitu mulai dari tanggal 1 

September sampai dengan tanggal 30 September 2018. Penelitan ini dilaksanakan 

di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. 

1. Materi 

Tabel 2. Materi yang diteliti 

No. Materi Keterangan 

1.  Hatchery skala rumah tangga 

 

  

Usaha pembenihan ikan karapu yang ada 

di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan 

kabupaten Situbondo. 

   

   

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. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 

studi kasus (Arikunto, 2000). Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah 
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hatchery skala rumah tangga yang berada di Kecamatan Bungatan Kabupaten 

Situbondo. 

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data 

primer diperloreh melalui wawancara dan pengisian kuisioner oleh responden 

utama yaitu pemilik hatchery skala rumah tangga. Struktur kuisioner dirancang 

berdasarkan tujuan penelitian, yaitu merujuk pada usaha hatchery skala rumah 

tangga, meliputi ukuran dan jumlah bak pembenihan, jumlah pegawai, harga banih 

ikan kerapu, biaya operasional, pendapatan pemilik dan pendapatan pegawai. 

Pemilihan responden sesuai kebutuhan penelitian dengan menggunakan 

metode purposive sampling dalam pengambilan subjeknya didasarkan atas tujuan 

tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono 2006). Adapun responden dalam 

penelitian ini adalah semua pemilik hatchery skala rumah di Kecamatan Bungatan 

Kabupaten Situbondo. Selain itu, untuk memperkaya data dilakukan yaitu dengan 

study literatur. 

3.4 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian 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 Desa Pasir Putih 

Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Pertimbangan peneliti dalam memilih 

lokasi tersebut adalah karena di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan merupakan 

daerah pesisir dan sentra utama dalam usaha hatchery skala rumah di Kabupaten 

Situbondo. 
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3.4.2 Penentuan Hatchery 

 Penentuan sampel hatchery dalam penelitian ini adalah usaha pembenihan 

ikan kerapu (hatchery) skala rumah tangga yang ada di Kecamatan Bungatan 

kabupaten Situbondo, dengan metode 50% sampling hatchery di daerah tersebut. 

Dimana yang diambil 10 hatchery dari total 20 hatchery yang ada. 

Tabel 4. Penentuan Hatchery 

Hachery Skala Rumah Tangga ( HSRT) 

Populasi (100%) Sampel (50%) 

12 HSRT 6 HSRT 

Dokumen pribadi 

3.4.3 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 pemilik hatchery skala 

rumah tangga sebagai narasumber utama dan pagawai yang melakukan usaha 

hatchery skala rumah tangga sebagai narasumber pendukung. 

Menurut Gay, L.R (1992) menyatakan bahwa penentuan jumlah responden 

(sampel) yang dibutuhkan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan 

deskriptif kuantitatif adalah sebanyak 10% dari total populasi. Namun pada 

penelitian ini, peneliti akan mengambil 50% sampel dari total populasi pada 

Hachery ikan kerapu cantang skala rumah tangga. Jumlah responden dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5. Jumlah responden 

Pemilik HSRT Pegawai 

6 orang 12 orang 

Dokumen pribadi 

Pada tabel diatas, peneliti mengambil 50% sampel responden ditunjukan 

kepada pemilik hachery dan 50% sampel responden ditunjukkan ke pegawai  

hachery yang ada di daerah Kecamatan Bungatan kabupaten Situbondo. 

3.4.4 Pembuatan Kuisioner 

 Kuisioner sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam pengumpulan data serta 

dalam melakukan wawancara kepada responden. Wawancara dilakukan terhadap 

pemilik hatchery ikan kerapu cantang serta kepada pegawai. Beberapa pertanyaan 

yang terdapat dalam kuisioner diantaranya jumlah investasi, keseluruhan biaya dan 

pendapatan. 

3.5 metode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder, yang meliputi : 

1. data primer yang diperoleh secara langsung dari petani pengusaha hatchery 

skala rumah tangga dengan menggunakan metode wawancara berdasarkan 

daftar pertanyaan yang telah disiapkan. 

2. Data sekunder diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kantor Kecamatan 

Bungatan serta intansi-intansi yang terkait. 
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3.6 Metode Pengambilan Data 

1. Teknik Observasi  

Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung pada 

lapangan atau lokasi penelitian. Aktivitas yang dilakukan dalam teknik ini meliputi 

melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek 

yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang 

sedang dilakukan. Observasi pada penelitian ini merupakan kegiatan utama untuk 

memperoleh data primer. Hasil observasi didokumentasikan menggunakan alat 

bantu yang sesuai. Alat bantu yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan 

observasi ini antara lain alat tulis (log book) dan alat elektronik berupa kamera 

untuk mendokumentasikan gambar (foto).  

2. Teknik Wawancara  

Teknik wawancara merupakan teknik yang dilakukan oleh dua komponen, 

yaitu pewawancara dan responden. Pewawancara adalah peneliti dan responden 

adalah beberapa warga desa yang dapat memberikan sumber pengetahuan 

mengenai kondisi lapangan. Wawancara pada penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara tidak terstruktur (unstructured interview). Wawancara tak terstruktur 

merupakan wawancara yang bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan 

datanya. Wawancara berlangsung secara spontan dan mengalir tanpa menggunakan 

pedoman wawancara.  

3. Teknik Studi Literatur  

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan 

data atau informasi dengan membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis 
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kebijakan tertentu, dan bahan-bahan tulisan lainnya. Dokumen yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah dokumen arsip desa, peta desa dan jurnal atau karya ilmiah 

lain yang relevan dengan penelitian. 

3.7 Analisis Data  

Data yang telah terkumpul dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis 

untuk mengetahui kelayakan usaha Hatchery skala rumah tangga di Kecamatan 

Bungatan kabupaten Situbondo. Teknik analisis pada penelitian kuantitatif ini 

adalah dengan teknik pendekatan deskriptif kuantitatif yang menekankan pada data-

data numerikal (angka-angka) yang diolah dengan metode statistika. Metode 

analisis data yang digunakan bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan 

kelayakan usaha Hatchery skala rumah tangga di Desa Pasir Putih Kecamatan 

Bungatan kabupaten Situbondo. Beberapa metode analisis yang digunakan untuk 

mengetahui kelayakan usaha Hatchery skala rumah tangga di Kecamatan Bungatan 

kabupaten Situbondo yaitu Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C), Break Even Point (BEP) 

dan Payback Period, harga pokok penjualan (HPP). 

1) Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C) 

Net benefit-cost ratio (Net B/C) merupakan suatu ukuran perbandingan antara 

pendapatan dengan total biaya produksi. Net B/B ini dapat dilihat dengan rumus 

sebagai berikut: 

     Net B/C= TR/TC 

Keterangan :  

B = benefit;  

C = cost;  

TR= Total pendapatan  
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TC = Total pengeluaran 

Dengan demikian apabila Net B/C = Lebih dari 1 menunjukkan bahwa suatu 

proyek layak untuk dilanjutkan, sedangkan bila Net B/C < 1 merupakan tanda tidak 

layaknya suatu proyek. 

2) Break Even Point (BEP) 

Break Even Point dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu atas Unit, 

dan atas dasar nilai jual dalam rupiah. 

1) Analisis Break Even Point atas dasar produksi dapat dilakukan dengan rumus : 

𝐵𝐸𝑃 (𝐾𝑔) =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖

𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 − 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
 

2) Analisis Break Even Point atas dasar harga jual dapat dilakukandengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐵𝐸𝑃 (𝑅𝑝) =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 

1 −
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙

𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

 

3) Payback Period 

Bambang Riyanto (2004) payback period adalah suatu periode yang 

diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan 

menggunakan proceeds atau aliran kas netto (net cash flows). 

 Penghitungan Payback Period (PP) menggunakan rumus : 

𝑃𝑃 =
𝐼

𝐿𝐵
𝑥 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 

keterangan : 

PP = Paybeck Period 

LB = Laba Bersih 

I = Jumlah Investasi.  
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4) Harga Penjualan Pokok (HPP) 

 Harga Pokok Penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memproduksi suatu barang atau produk. Sesuai definsinya HPP berarti biaya yang 

berkaitan langsung dengan penjualan maka yang termasuk dalam HPP umumnya 

merupakan biaya tenaga langsung, bahan baku, biaya pemeliharaan, biaya packing, 

dan lain-lain. Sedangkan biaya-biaya seperti penjualan, biaya sewa tidak masuk 

dalam harga pokok penjualan. Harga pokok merupakan biaya-biaya yang terjadi 

dalam mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. 

HPP= Total Biaya : Jumlah Total Produksi. 

 

 


