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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian Struktur biaya dan Pendapatan Nelayan Juragan Ikan Trasak

dilakukan di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive, dengan

pertimbangan bahwa penelitian ini di dasarkan pada pendapatan nelayan.

Pengambilan data dilakukan pada bulan November 2019.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan

kuantitatif, yaitu penelitian yang dipusatkan menggunakan angka, mulai dari

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari

hasilnya (Arif, 2018). Penggunaan pendekatan kuantitatif dengan harapan

partisipasi masyarakat untuk keberhasilan metode yang digunakan. Data yang

digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder, yang akan

dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari

informasi aslinya. Data primer diperoleh dari survei lapangan melalui

wawancara dan observasi terhadap responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh media perantara atau data

yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder diperoleh dari data website

pemerintah daerah Desa Sidokumpul.
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3.3 Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel adalah metode yang digunakan untuk mengambil

sampel dalam penelitian yang dimiliki oleh suatu populasi. Populasi nelayan

juragan ikan trasak Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

sebanyak 70 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan teknik Simple Random Sampling dimana pengambilan sampel

dilakukan secara acak tanpa memandang strata. Pengambilan sampel penelitian ini

menggunakan rumus slovin. Rumus slovin menurut (Imran, 2017) adalah sebagai

berikut:

= 1 +
Keterangan :

1 = konstanta

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d2 = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang

dapat ditolerir yakni 10% dengan tingkat kepercayaan 90%. Perhitungan

dengan metode solving sebagai berikut:

= 701 + 70 (0.1) = 701 + 0,7 = 701,7 = 41,17
Penentuan jumlah sampel minimal diperoleh angka sebesar 41,17, dan

dibulatkan menjadi 42 sampel.



20

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk

memperoleh informasi data yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian.

Pengambilan data diperoleh dari setiap responden dalam waktu sekali melaut.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode yang dilakukan secara langsung turun lapang

lokasi penelitian bertujuan untuk mengamati objek di lingkungan tersebut dan

memperoleh data yang akurat. Yasrizal (2018) menyebutkan bahwa observasi atau

pengamatan merupakan suatu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan

pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya dan alat pancaindra lainnya seperti

telinga, peciuman, mulut, dan kulit sebagai alat bantu lainnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang dilakukan secara langsung terhadap

responden dengan alat bantu daftar pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan-

pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yasrizal (2018) menyebutkan

bahwa wawancara atau interview merupakan sebuah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka

antar pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau

tanpa menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang diperoleh dari data melalui foto

dan video hasil dari pelaksanaan penelitian di lokasi. Yasrizal (2018) menjelaskan

bahwa metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang
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digunakan metodologi penelitian sosial. Pengumpulan data dari dokumentasi bisa

menggunakan kamera digital atau kamera handphone.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memberikan data yang digunakan

berdistribusi normal dan dalam model tidak mengandung multikolienaritas dan

heteroskeditas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji normal atau tidaknya variabel terikat

dan bebas berdistribusi. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data berdistribusi tidak

normal, sebaliknya jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal

(Dama, 2016). Model regresi yang baik adalah model yang memiliki ditribusi data

normal atau mendekati normal. Pengujian menggunakan SPSS yaitu kolmogorof

smirnov test.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu hubungan linier yang sempurna antara variabel

independen pada penelitian. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah

model regresi yang digunakan pada penelitian terdapat korelasi antara variabel

independen (Dama, 2016). Nilai yang digunakan untuk menunjukkan adanya

multikolinieritas yaitu nilai VIF > 10 dan nilaitolerance < 0,01.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Dama (2016) bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi terjadi perbedaan variance dari residual pengamatan ke

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi
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heteroskedastisitas. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari ada

tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara Z prediksi dan S residual.

3.6 Metode Analisis

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang memiliki variable

bebas dua atau lebih variable bebas. Teknik ini digunakan untuk mengetahui ada

tidaknya pengaruh signifikan dari dua atau lebih variable bebas (X1, X2, X3, X4,

X5...... k) terhadap variable terikat (Y) (Mona dkk., 2015). Data variabel bebas

menggunakan harga beli perahu, harga beli mesin, harga beli alat tangkap, biaya

bahan bakar, dan biaya tenaga kerja. Menurut (Yasrizal, 2018) rumus analisis

regresi linier berganda adalah:

exbxbxbxbxbay  5544332211

Keterangan :

Y = Pendapatan nelayan juragan ikan trasak

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien regresi

X1= Perahu

X2= Mesin

X3 = Alat Tangkap

X4 = Bahanbakar

X5 = Tenaga kerja

1. Uji t (Parsial)

Uji t menurut Haslinda dan Jamaluddin (2016) digunakan untuk mengetahui

tingkat signfikan koefisien regresi. Dasar pengambilan keputusan dilakukan
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dengan membandingkan t hitung dengan t table secara parsial dengan taraf

signifikansi0,05 (α = 5%). Jika t hitung lebih besar dari t table maka Ho ditolak

dan H1 diterima. Kriteria hipotesis yang digunakan adalah:

- Ho : tidak ada pengaruh secara nyata antara variabel bebas terhadap

variabel terikat.

- H1  : ada pengaruh secara nyata antara variabel bebas terhadap

variabel terikat.

2. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui atau menguji apakah koefisien regresi

yang di dapat signifikan atau tidak. Uji F digunakan untuk menguji  koefisien

regresi secara bersama – sama (Haslinda dan Jamaluddin, 2016) yaitu antara

variabel perahu, mesin, alat tangkap, bahan bakar, dan tenaga kerja terhadap

pendapatan dengan taraf signifikansi 0,05 (α = 5%). Jika F hitung lebih besar dari

F table maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kriteria hipotesis yang digunakan

adalah:

- Ho : tidak ada pengaruh secara nyata antara variabel bebas terhadap

variabel terikat.

- H1  : ada pengaruh secara nyata antara variabel bebas terhadap

variabel terikat.

3. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur kemampuan

model dalam menerangkan variable terikat. Nilai koefisien determinasi berada

diantara satu dan nol. Apabila variabel-variabel independent memberikan hamper
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semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen

maka nilainya mendekati angka satu (Haslinda dan Jamaluddin, 2016).

3.6.2 Analisis Pendapatan

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis

pendapatan. Analisis pendapatan nelayan merupakan analisis yang digunakan

untuk mengetahui besar kecilnya pendapatan nelayan dalam satu kali produksi.

Analisis pendapatan ini akan menghasilkan data secara kuantitatif yang diperoleh

nelayan dari hasil penangkapan ikan. Menurut (Pratama et al, 2012) Rumus

analisis pendapatan dapat ditulis sebagai berikut:

Keterangan :

Π = Pendapatan nelayan (Rp)

TC = Total biaya (Rp)

TR = Total penerimaan (Rp)

Py = Harga y (Rp)

Y = Hasil tangkapan yang diperoleh (Rp)

FC = Biaya tetap (Rp)

VC = Biaya variabel (Rp)

π= TR – TC

= (Y .Py) - (VC + FC)

GambarGambar2.1 Metode AnalisisGambar 1Gambar 2.1 Metode Analisis


