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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian perlu di tentukan agar penelitian tidak 

mengambang terlalu jauh dari sasaran. Hal ini berarti bahwa penelitian yang 

dilakukan sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang telah disebutkan di 

awal. Penentuan ruang lingkup dan lokasi penelitian ini di dasarkan atas 

pertimbangan-pertimbangan antara lain: (a) jangka waktu penelitian; (b) dana 

dalam penelitian; (c) keterbatasan peneliti; (d) maksud dan tujuan peneliti; (e) 

kerangka teori yang digunakan. 

 

3.1.1 Batasan Penelitian 

 Mengingat batasan peneliti seperti yang telah di uraikan sebelumnya, 

maka dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada nelayan disekitar wilayah 

pelelangan ikan di Brondong kabupaten Lamongan. Kemudian akan coba di 

analisis pengaruh bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan lamongan terhadap 

produktifitas nelayan disekitar wilayah pelelangan ikan di Brondong kabupaten 

Lamongan. Nantinya akan di ambil sampel sebesar kurang lebih 10% dari 

populasi kemudian akan di bandingankan produktifitas antara nelayan penerima 

bantuan dan non-penerima bantuan. Nelayan penerima bantuan akan diambil 

sampel kurang lebih 10% begitu juga dengan nelayan non-penerima bantuan akan 
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di ambil sampel sebesar 10%. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sedangkan tempat penelitian yaitu 

diwilayah sekitar tempat pelelangan ikan di Brondong kabupaten Lamongan. 

Pemilihan obyek penelitian adalah nelayan yang menerima bantuan dari Dinas 

Perikanan dan Kelautan kabupaten Lamongan. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Menurut Singarimbun (1989:152) “populasi merupakan jumlah 

keseluruhan dari unit analisayang ciri-cirinya akan diduga-duga”. Populasi 

penelitian ini adalah nelayan yang berada disekitar kawasan tempat pelelangan 

ikan di Brondong Kabupaten Lamongan, sedangkan semua individu dalam 

populasi tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota 

sampel.  

 

3.2.1 Tehnik Pengambilan Sampel 

Untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil agar mendapatkan data 

maka ada tiga faktor yang harus diperhatikan (Mantra, 1987): 

1. Derajat keseragaman (degree of homogenity) dari populasi. Semakin seragam 

populasi maka semakin kecil sampel yang akan diambil. 

2. Presisi yang dikehendaki oleh peneliti. Semakin tinggi tingkat presisi yang 

dikehendaki maka semakin besar sampel yang harus diambil. Sampel besar 

cenderung akan memberikan pandangan yang lebih mendekati nilai 

sesungguhnya. 
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3. Biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Semakin besar biaya, tenaga dan waktu 

yang tersedia, maka akan semakin besar sampel yang akan diambil dan tingkat 

presisi yang dikehendaki menjadi tinggi. 

4. Penentuan jumlah sampel sesuai dengan pendapat Arikunto, S., bahwa jika 

subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian 

merupakan penelitian populasi. Jika subyeknya besar dapat diambil 10-15% atau 

20-50% atau lebih tergantung kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, 

dana, dan luas sempitnya wilayah pengamatan setiap subyek serta besarnya resiko 

yang ditanggung (1996). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sampel pertimbangan 

(Hasan, 2008:91). Tehnik penarikan sampel pertimbangan memberikan 

keleluasaan bagi peneliti. Pengambilan sampelnya ditentukan oleh peneliti 

berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaannya. Pertimbangan dalam penelitian 

ini yaitu batasan yang dimiliki peneliti seperti yang dijelaskan, misalnya 

keterbatasan waktu penelitian, dana penelitian, serta tenaga peneliti. Jadi sampel 

diambil dari nelayan penerima bantuan dan nelayan non-penerima bantuan dengan 

persentase yang sama yaitu sekitar 10%. Tidak ada aturan yang tegas tentang 

jumlah sampel yang dipersyaratkan untuk suatu penelitian dari populasi yang 

tersedia. Mengenai jumlah sampel yang sesuai sering disebut aturan sepersepuluh, 

jadi sekitar 10% dari populasi (Nasution,2007:101). Mengenai besar jumlahnya 

penulis menyarankan agar peneliti memasukkan sedikitnya tiga puluh subyek 

kedalam sampel. Menurut Furchan (2007:204), mengatakan bahwa dalam 

penelitian eksperimen hendaknya dipilih sampel yang akan dapat menampung 
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sedikitnya tiga puluh orang. Untuk itu dalam penelitian ini akan menggunakan 

sampel sebanyak 35 sampel. Tiga puluh sampel untuk memenuhi jumlah minimal 

sampel dalam suatu penelitian, dan 5 sampel agar mengantisipasi apabila ada 

sampel yang gagal untuk dimasukkan. 

3.3 Data dan Sumber Data 

 Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyangkut 

sumber-sumber informasi tentang permasalahan yang menjadi pusat perhatian 

peneliti. Terdapat dua macam sumber yang diharapkan mampu menyediakan 

informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, 

misalnya hasil wawancara. Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara 

dengan panduan angket atau kuisioner dimana sampel diberi pertanyaan yang 

ditujukan bagi nelayan untuk kemudian dicatat dalam kuisioner. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga 

yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Menurut Nasution dan Usman (2007:25), untuk melakukan pengujian 

terhadap hipotesis yang dibuat, maka dibutuhkan data untuk setiap variable. 

Pengumpulan data tentunya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, ada beberapa cara yang akan 

dilakukan, yaitu: 
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1. Wawancara langsung kepada responden. 

Cara ini dilakukan dengan mendatangi responden secara langsung yaitu nelayan 

penerima bantuan dan non-bantuan dan mengadakan Tanya jawab dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. 

2. Studi literatur 

Yaitu dengan membaca buku-buku atau jurnal dan penelitian terdahulu yang 

terkait dengan penelitian ini untuk mendapatkan data pendukung penelitian. 

 

3.5 Pengukuran Variabel 

 Dalam penelitian yang mempelajari pengaruh suatu treatment (pernyataan) 

terhadap variable bebas dan terikat, Arikunto (1992:93) menjelaskan tentang hal 

ini, yaitu variable yang mempengaruhi disebut variable bebas (independent 

variable). Sedangkan variable yang dipengaruhi atau variable akibat disebut 

variable tidak bebas (dependent variable). 

A. Variabel Dependen 

1. Produktifitas tangkapan(Y) 

Produktifitas didapat dari hasil perbandingan antara output dan input. Output 

disini yaitu besarnya hasil tangkapan yang diperoleh nelayan sekali melaut. 

Sedangkan input yaitu jumlah total biaya yang dikelurkan nelayan untuk 

keperluan melautnya dan variabel lain yang di ikut sertakan untuk melaut 

contohnya variabel banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan. 
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2. Pendapatan dalam penelitian ini yaitu seluruh hasil uang dari penjualan ikan yang 

dihasilkan dari operasional atau hasil tangkapan ikan di laut sebelum dikurangi 

biaya-biaya. 

B. Variabel Independen 

1. Biaya Upah Karyawan (X1) 

Biaya upah disini adalah besaran rupiah yang dikeluarkan oleh pemilik kapal guna 

membayar upah kepada nelayan buruh yang mengoperasikan kapalnya. Biasanya 

pemberian upah kepada nelayan buruh ada 3 cara: 

a. Berdasarkan total hasil tangkapan 

Pemberian upah kepada buruh nelayan yang menggunakan hasil tangkapan 

sebagai patokan. Jadi semakin besar hasil tangkapan yang diperoleh, maka upah 

yang diberikan juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. 

b. Berdasarkan waktu 

Pemberian upah yang diberikan berdasarkan waktu, jadi sama sekali tidak ada 

hubungannya dengan hasil tangkapan yang diperoleh. Meskipun hasil tangkapan 

yang diperoleh sedikit, besaran upah yang diberikan akan tetap sama sesuai 

dengan kontrak awal yang disepakati. 

c.  Berdasarkan waktu dan jumlah tangkapan 

Pemberian upah yang diberikan berdasarkan waktu, jadi upah akan diberikan 

sesuai kontrak awal yang telah disepakati meskipun hasil tangkapan yang 

diperoleh sedikit. Namun ketika jumlah tangkapan yang diperoleh banyak, maka 

nelayan buruh akan mendapat insentif atas hasil tersebut. 
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Dan pada penelitian ini pemberian upah yang diberikan kepada nelayan buruh 

melalui cara yang ketiga, yaitu pemberian upah berdasarkan waktu dan jumlah 

tangkapan. 

2. Biaya Bekal Melaut (X2) 

Biaya bekal melaut yaitu besaran rupiah yang dikeluarkan oleh nelayan guna 

keperluan operasional kapal, seperti biaya BBM, bekal makanan dan minuman, 

uang rokok, retribusi laut, dll. 

3. Anak Buah Kapal/Nelayan Buruh (X3) 

ABK atau nelayan buruh yaitu sejumlah tenaga kerja yang dipekerjakan pemilik 

kapal untuk di ikut sertakan untuk mengoperasikan kapal selama masa melaut. 

Biasanya nelayan buruh adalah kerabat atau teman dari pemilik kapal sehingga 

nantinya dapat meminimalisir adanya kecurangan atas hasil tangkapan yang 

diperoleh. 

4. Bantuan dari pihak DKP/Dummy 

Dummy variable yaitu variable untuk membedakan kriteria antara kriteria 

penerima bantuan dan non-penerima bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. 

Dan kriteria dummy variabel akan di ukur dengan nilai sebagai berikut: 

 1 = nelayan yang tidak menerima bantuan dari DKP 

 2 =  nelayan yang menerima bantuan dari DKP 

Bantuan yang di berikan pihak DKP disini adalah bantuan modal secara Cuma-

Cuma. Baik itu dalam bentuk peralatan untuk menangkap ikan, baik itu jaring, alat 

GPS dan bisa peralatan yang lainnya, maupun bantuan dalam bentuk bahan bakar 

solar guna berlangsungnya kegiatan melayar dan juga bantuan dalam bentuk yang 
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lainnya. Jadi nantinya nelayan/pemilik kapal tidak diminta untuk mengembalikan 

bantuan yang diberikan dari pihak DKP. 

 

3.6 Perumusan Model dan Rencana Analisis Data 

Model dan tehnik analisis data digunakan untuk mengetahui nilai dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Untuk memperoleh nilai dari penelitian ini maka 

peneliti menggunakan analisis Linier Berganda, dimana sebuah variable terikat 

dipengaruhi oleh tiga variable bebas. Sebagian data dirubah dalam bentuk log 

untuk tujuan mempermudah membaca hasil perhitungan karena bisa dibaca dalam 

bentuk persentase, mengingat jarak antara variable dependen dan varibael 

independen sangat jauh. 

Model yang digunakan sebagai berikut: 

Y= a + b1 logX1 + b2 logX2 + b3 logX3 + b4 D + e 

 

Keterangan: 

Y = produktifitas nelayan 

A = konstanta 

logX1 = biaya upah karyawan 

logX2 = biaya bekal melaut 

logX3 = jumlah nelayan buruh 

D = Dummy (kriteria penerima bantuan dan non-penerima bantuan) 

e = error (variable lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini) 
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seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya maka produktifitas didapat dari 

perbandingan antara output dengan input. Perhitungan produktifitas didapat dari 

rumus sebagai berikut: 

Produktifitas = Output (pendapatan dari hasil tangkapan)    

  Input (total biaya yang digunakan) 

 

Dimana output adalah total hasil tangkapan yang diperoleh nelayan selama sekali 

melaut, sedangkan Input yaitu total biaya yang dikeluarkan untuk melaut , biaya-

biaya tersebut antara lain biaya upah karyawan, biaya bekal melaut. 

 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

Dalam suatu persamaan regresi linear berganda, untuk mendapatkan nilai 

penaksir yang tidak bias dan efisien maka sebelum dilakukan analisis hasil 

estimasi haruslah memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri atas: Uji 

Mutikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heterokedastisitas (Hasan, 2008:281). 

 

3.6.1.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana terdapat korelasi linier yang 

sempurna diantara variabel-variabel bebas dalam model. Korelasi linier yang 

ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi diantara sesama variabel bebas sama 

dengan 1. 

  Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel 
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yang menjelaskan dengan model regresi, karena asumsi yang harus dipenuhi 

dalam regresi linier berganda adalah bahwa tidak ada multikolinearitas. 

  Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dalam 

suatu model regresi dapat dilihat dari beberapa kondisi yang harus dipenuhi 

sebagai berikut: 

1. Multikolinearitas terjadi nilai koefisien korelasi (R
2
) antara sesama 

variabel bebas lebih besar dari 0.8 

2. Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF (Varian Inflating Factor) lebih 

besar dari 10. 

3. Multikolinearitas terjadi bila nilai R
2
 cukup tinggi, tetapi sedikit sekali 

koefisien regresi parsial yang signifikan secara individu kalau dilakukan uji t. 

 

3.6.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana masing-masing 

kesalahan pengganggu mempunyai varian yang tidak sama (tidak konstan). Uji ini 

dimaksudkan untuk menguji apakah varian dari kesalah pengganggu tidak konstan 

untuk semua nilai variabel bebas. 

 Pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan uji White. 

Ada – tidaknya heteroskedastisitas ditentukan dengan melihat signifikasi variabel 

bebas dengan variabel terikat, yaitu dengan membandingkan thitung dengan ttabel. 

Apabila hasil regresi menunjukkan bahwa variabel bebas signifikan terhadap nilai 

residual, maka model regresi yang dianalisa mengandung heteroskedastisitas. 
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Sebalikya, apabila tidak signifikan maka model regresi tersbut memenuhi asumsi 

homoskedastisitas. 

3.6.1.3 Uji Auto - Korelasi 

Autokorelasi adalah suatu kondisi dimana variabel gangguan pengamatan 

berkorelasi dengan variabel gangguan pengamatan yanglain. Pegujian ada 

tidaknya autokorelasi dalam suatu persamaan regresi dapat dilakukan dengan 

metode statistik d dari Durbin – Watson. Keuntungan besar dari statistik d adalah 

bahwa statistik tadi didasarkan pada residual yag ditaksir, yang secara rutin 

dihitung dalam analisis regresi. Perumusan hipotesa dalam tes Durbin – Watson 

adalah sebagai berikut : 

- H0 : tidak ada autokorelasi baik positif ataupun negatif 

- H1 : ada autokorelasi baik positif ataupun negatif 

Uji ini memiliki kriteria sebagai berikut : 

- Jika d < dL  : menolak H0 

- Jika d > 4 – dL  : menolak H0 

- Jika du < d < 4 – du  : meneria H0 

Keterangan : 

dL : Durbin – Watson tabel batas bawah 

du : Durbin – Watson tabel batas atas 

 

3.6.2 Uji Statistik 

Uji statistik ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya 

korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dari hasil regresi berganda 
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akan diketahui besarnya koefisien masing-masing variabel. Dari besarnya 

koefisien akan dilihat adanya hubungan dari variabel-variabel bebas, baik secara 

terpisah maupun bersama-sama terhadap variabel terikat. Untuk melakukan uji 

atas hipotesa, dilakukan dengan cara : 

 

 

3.6.2.1 Uji  Statistik F. test 

 Uji hipotesis secara simultan yaitu untuk menguji pengaruh secara 

bersama-sama variabel bebas yaitu X1, X2, dan X3 terhadap variabel terikat (Y) 

dilakukan dengan uji F. Hipotesis statistik yang terkait dengan uji ini adalah:  

H0 = 0 berarti bahwa variabel independen secara keseluruhan tidak 

mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen  

H1 ≠ 0 berarti bahwa variabel independen secara keseluruhan 

mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen  

Penerimaan atau penolakan H0 dengan cara membandingkan nilai signifikansi F 

dengan α = 0,05. Jika nilai signifikansi F < α, berarti H0 ditolak. 

 

3.6.2.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Untuk mengetahui sumbangan (kotribusi) variabel bebas terhadap 

perubahan variabel terikat, maka akan ditinjau dari hasil uji koefisien determinan 

atau uji R
2
. Nilai R

2
 ini terletak diantara 0 sampai dengan 1 (0 < R

2
 < 1). Semakin 

mendekati nilai 1 maka semakin besar nili variasi variabel terikat yang dapat 

diterangkan secara bersama-sama oleh variabel bebas. 
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3.6.2.3 Uji Statistik t. test 

Pengujian secara parsial pengaruh dari variabel dependen yaitu X1, X2, dan 

X3 terhadap variabel independen Y dilakukan dengan uji t. Hipotesis statistik 

yang terkait dengan uji ini adalah: 

H0 = 0  berarti bahwa variabel independen tidak mempengaruhi 

secara signifikan terhadap variabel dependen  

H1 ≠ 0  berarti bahwa variabel independen mempengaruhi secara 

signifikan terhadap variabel dependen 

Penerimaan atau penolakan H0 dengan cara membandingkan nilai signifikansi t 

dengan α = 0,05. Jika nilai signifikansi F < α, berarti H0 ditolak atau ada pengaruh 

signifikan dari sebuah variabel independen terhadap variabel dependen. 


