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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Definisi Operasional 

 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi, dimana 

pada penelitian ini, peneliti mengkombinasi berbagai metode yang dipakai 

untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan 

perspektif yang berbeda (Moleong, 2009).Pada tujuan pertama dan kedua, 

jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode analisis 

deskriptif.  Menurut Surakhmad (1994), metode deskriptif yaitu 

penelitianyang memusatkandiripadapemecahanmasalah-masalahyangada 

padamasa sekarang,pada masalah-masalahyangaktualdan 

datayangdikumpulkanmula-mula disusun,dijelaskankemudiandianalisis, 

sedangkan untuk menjawab tujuan ketiga, metode yang akan digunakan 

adalah metode survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu 

populasi. 

 

Keberhasilan KUD Mina Jaya adalah suatu bentuk penilaian kinerja koperasi 

yang didasarkan pada keberhasilan koperasi dalam berbadan usaha, kontribusi 

koperasi terhadap pembangunan, dan peran koperasi terhadap tingkat 

kesejahteraan anggota. 
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Kinerja keuangan KUDMina Jaya adalah pengukuran prestasi dilihat dari sisi 

keuangan atau finansial koperasi dalam suatu periode tertentu yang diukur 

dengan analisis rasio. 

 

Analisis rasio keuangan adalah adalah metode analisis untuk mengetahui 

hubungan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan, dinyatakan dalam satuan 

persen (%). 

 

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan 

koperasi dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera 

dipenuhi, melalui pembagian total harta lancar terhadap total hutang lancar, 

dinyatakan dalam satuan persen (%). 

 

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan koperasi untuk membayar semua 

hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, melalui pembagian 

total hutang terhadap total harta, dinyatakan dalamsatuan persen (%). 

 

Rasio rentabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki koperasi untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu, melalui pembagian laba bersih 

terhadap modal sendiri, dinyatakan dalam satuan persen (%). 

 

Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh koperasi yang terdiri dari aktiva 

lancar, aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva lain-lain, dinyatakan 

dalamsatuan rupiah (Rp). 

 

Aktiva tetap adalah aktiva yang memiliki umur kegunaan relatif permanen 

atau jangka panjang, dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 
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Aktiva lancar adalah aktiva yang secara normal dapat ditransformasikan 

menjadi kas dalam jangka waktu setahun atau sebelum berakhirnya siklus 

produksi, dinyatakan dalamsatuan rupiah (Rp). 

 

Kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

koperasi, dinyatakan dalamsatuan rupiah (Rp). 

 

Persediaan waserda adalah semua barang-barang yang sampai tanggal neraca 

masih di gudang atau belum laku dijual, dinyatakan dalamsatuan rupiah (Rp). 

 

Piutang adalah hak koperasi untuk menerima pembayaran sejumlah tertentu 

dari pihak yang berkewajiban membayar pada saat tertentu terdiri atas piutang 

anggota dan piutang lain-lain, dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Cadangan penyisihan piutang adalah sejumlah saldo penyisihan piutang tak 

tertagih dengan nilai uang negatif pada kolom aktiva, dinyatakan dalam satuan 

rupiah (Rp). 

 

Hutang adalah semua kewajiban keuangan koperasi kepada pihak lain yang 

belum terpenuhi yang terdiri dari hutang lancar dan hutang tidak lancar, 

dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Hutang lancar adalah semua hutang dan kewajiban lainnya  yang harus 

dilunasi dalam jangka waktu perputaran usahanya yang normal (lazimnya satu 

tahun), dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Modal adalah selisih antar jumlah aktiva dan jumlah kewajiban, dinyatakan 

dalam satuan rupiah (Rp). 
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Laba usaha (sisa hasil usaha) adalah keuntungan bersih yang diperoleh dari 

hasil usaha koperasi unit desa selama periode waktu tertentu, dinyatakan 

dalamsatuan rupiah (Rp). 

 

Harga Pokok Penjualan/HPP (cost of goods sold) adalah biaya-biaya yang 

dipergunakan oleh koperasi unit desa untuk mengadakan barang yang akan 

dijual di koperasi atau menyediakan jasa bagi anggotanya, dinyatakan dalam 

satuan rupiah (Rp). 

 

Laba sebelum pajak dan bunga adalah laba usaha ditambah pendapatan lain-

lain, dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Laba setelah pajak dan bunga adalah laba yang diperoleh koperasi setelah 

mengurangi laba sebelum pajak dan bunga dengan pajak, dinyatakan dalam 

satuan rupiah (Rp). 

 

Penjualan adalah nilai dari semua produk yang dinyatakan dengan nilai uang 

yang terjual dalam periode perhitungan rugi laba, dinyatakan dalam satuan 

rupiah (Rp). 

 

Kontribusi terhadap pembangunan adalah suatu bentuk perhatian koperasi 

terhadap pembangunan sekitar yang dapat dinilai berdasarkan ketaatan 

koperasi membayar pajak, jumlah penyerapan tenaga kerja, dan rasio tingkat 

upah karyawan. 

 

Ketaatan membayar pajak adalah kontribusi koperasi dalam membayar pajak 

bumi dan bangunan setiap tahunnya, dinyatakan dalam satuan tahun. 
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Penyerapan tenaga kerja adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar 

koperasi menyerap tenaga kerja dari lingkungan, dinyatakan 

dalamsatuanpersen (%). 

 

Rasio tingkat upah adalah rasio yang mengukur perbandingan antara besar 

upah karyawan rata-rata terhadap besarnya upah minimum yang berlaku, 

dinyatakan dalam satuan persen (%). 

 

Usaha ikan tangkap adalah suatu bentuk organisasi produksi yang dilakukan di 

daerah perairan dengan komoditi perikanan laut.  Nelayan adalah individu atau 

sekelompok orang yang melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan sebagai 

(secara) keseluruhan dalam hidupnya dalam bidang perikanan laut. 

 

Hasil produksi perikanan adalah jumlah hasil tangkapan ikan yang diperoleh 

oleh nelayan, dinyatakan dalam satuan kilogram (Kg). 

 

Harga ikan adalah harga yang diterima oleh nelayan atas penjualan ikan, 

dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg). 

 

Penerimaan usaha ikan tangkap adalah hasil yang diperoleh nelayan dari 

penjualan ikan sebagai hasil produksi dikalikan dengan harga jual diukur 

dalam satuan rupiah per tahun (Rp/ tahun). 

 

Jumlah keluarga adalah total anggota keluarga yang menjadi tanggungan 

keluarga dan tinggal dalam satu rumah, dinyatakan dalam satuan orang.   
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Manfaat ekonomi adalah seluruh pendapatan yang diperoleh anggota dalam 

bentuk tunai dan diperhitungkan, dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun 

(Rp/th). 

 

Pendapatan nelayan adalah penerimaan yang diperoleh nelayan setelah 

dikurangi biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, dalam hal ini biaya 

bahan bakar, alat tangkap, konsumsi, tenaga kerja, perawatan alat, umpan dan 

biaya penyusutan alat-alat pertanian dalam satu kali musim tanam,dinyatakan 

dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th). 

 

Pendapatan non usahatani dan non koperasi adalah seluruh pendapatan 

keluarga nelayanyang berasal dari usaha non usahatani dan non koperasi 

setelah dikurangi dengan pengeluaran tunai,dinyatakan dalam satuan rupiah 

per tahun (Rp/th). 

 

Pendapatan rumahtangga adalah jumlah uang yang diperoleh dari koperasi, 

usahatani perikanan, serta non perikanan dan non koperasi setelah dikurangi 

dengan biaya, dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th). 

 

Pengeluaranrumahtangga adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh seluruh 

anggota rumahtangganelayan, yang meliputi pengeluaran pangan dan non 

pangan, dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp/th). 

 

Pengeluaran pangan adalah besarnya uang yang dikeluarkan dan barang yang 

dinilai dengan uang untuk konsumsi semua anggota keluarga, dinyatakan 

dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th). 
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Pengeluaran non pangan adalah besarnya uang yang dikeluarkan dan barang 

yang dinilai dengan uang untuk konsumsi semua anggota keluarga, dinyatakan 

dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th).  

 

Biaya tetap usaha ikan tangkap adalah jumlah uang yang pasti dikeluarkan 

nelayan setiap tahunnya yang meliputi surat izin usaha perikanan (SIUP), surat 

izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin berlayar (Pas biru), biaya perawatan 

kapal dan mesin alat tangkap, dan biaya penyusutan aset tetap,dinyatakan 

dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th). 

 

Biaya variabel usahatani perikanan adalah jumlah biaya yang harus 

dikeluarkan oleh koperasi didasarkan pada volume produksi yang meliputi oli, 

solar/bensin, minyak tanah, es, garam, tenaga kerja, dan konsumsi saat melaut, 

dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th). 

 

Biaya total usaha ikan tangkap adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan 

oleh nelayan untuk melakukan usahatani perikanan meliputi biaya tetap dan 

biaya variabel, dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th). 

 

Kesejahteraan adalah di mana setiap orang mempunyai pedoman, tujuan dan 

cara hidup yang berbeda-beda pula terhadap faktor-faktor yang menentukan 

tingkat kesejahteraan.  Tingkat kesejahteraan masing-masing keluarga diukur 

dengan setara beras menurut kriteria Sajogyo. 

  



63 
 

B. Tempat, Responden, dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilakukan di KUD Mina Jaya Kecamatan Teluk Betung Selatan 

Kota Bandar Lampung, secara studi kasus.  Tempat penelitian ditentukan 

secara sengaja dengan pertimbangan bahwaKUD Mina Jaya merupakan salah 

satu koperasi yang berkualitas di Kota Bandar Lampung.  Selain itu, sektor 

perikanan juga merupakan salah satu sektor yang menyumbang devisa di Kota 

Bandar Lampung.  Penelitian juga dilakukan secara survey kepada anggota 

KUD Mina Jaya.  Anggota KUD Mina Jaya merupakan masyarakat yang mata 

pencaharian utamanya adalah nelayan.  KUD Mina Jaya merupakan wadah 

bagi para nelayan yang berada di wilayah tersebut dalam kegiatan pemasaran 

hasil produksi. 

 

Sifat nelayan sebagai populasi dalam penelitian ini cenderung homogen dalam 

hal: (1) semua nelayan merupakan anggota koperasi (2) jenis ikan yang 

ditangkap cenderung sama (3) semua nelayan bermaksud menjual produknya, 

(4) semua nelayan mencari keuntungan dalam menjual produknya, dan (5) 

semua nelayan menginginkan kemudahan-kemudahan dalam menjual 

produknya, tetapi nelayan tersebut memiliki keragaman dalam melakukan 

penangkapan di laut, sehingga untuk lebih terwakilinya data yang digunakan, 

maka penentuan responden dilakukan dengan menggolongkan sampel 

(disproportional stratified random sampling) atas dasar status nelayan, yaitu: 

(1) juragan (pemilik kapal), (2) nahkoda, (3) kepala kamar mesin (KKM), dan 

(4) anak buah kapal (ABK).  Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan 

pada bulan Oktober – November 2014. 
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Tabel 5. Sebaran populasi dan sampel pada penelitian analisis keberhasilan 

Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya di Kecamatan Teluk Betung 

Selatan Kota Bandar Lampung berdasarkan pendekatan tripartite, 

tahun 2014 

 

 

Jenis kapal 

Sebaran populasi 

Juragan 

(orang) 

Nahkoda 

(orang) 

KKM 

(orang) 

ABK 

(orang) 

Jumlah 

(orang) 
Kapal dengan ABK > 10 89 124 53 2.190 2.453 

Kapal dengan ABK ≤ 10 138 227 82 1.067 1.517 

Jumlah 227 351 135 3.257 3.970 

 

Jenis kapal 

Sebaran sampel 

Juragan 

(orang) 

Nahkoda 

(orang) 

KKM 

(orang) 

ABK 

(orang) 

Jumlah 

(orang) 

Kapal dengan ABK > 10 9 9 9 9 36 

Kapal dengan ABK ≤ 10 14 14 14 14 56 

Jumlah 23 23 23 23 92 

 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban KUD Mina Jaya, 2014 (data diolah) 

 

PadaTabel 5 dijelaskan bahwa jumlah seluruh populasiadalah 3.970 orang, 

yang terdiri dari 227 orang juragan, 351 orang nahkoda, 135 orang KKM, dan 

3.257 orang ABK.  Dari 3.970 populasi, dapat dibagi menjadi dua buah 

strataberdasarkan jumlah ABK, yaitu 2.453 orang pada kapal dengan jumlah 

ABK > 10 per kapal dan 1.517 orang pada kapal dengan jumlah ABK ≤ 10 per 

kapal.Pada kapal dengan ABK > 10 terdiri dari 89 juragan, 124 nahkoda, 53 

KKM, dan 2.190 ABK,sedangkanpada kapal dengan ABK ≤ 10 terdiri dari 

138 juragan, 227 nahkoda, 82 KKM, dan 1.067 ABK.  Penentuan jumlah 

sampel mengacu pada jumlah juragan pada setiap strata, dimana jumlah 

sampel yang diambil adalah 10% dari masing-masing jumlah juragan.   
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Selanjutnya, agar seluruh strata nelayan yang ada di lokasi penelitian dapat 

terwakili, maka dapat ditentukan melalui juragan yang telah dipilih diambil 

masing-masing satu orang nahkoda, KKM, dan ABK pada setiap juragan, 

sehingga jumlah sampel yang diperoleh pada strata kapal dengan ABK > 10 

adalah 9 orang juragan, 9 orang nahkoda, 9 orang KKM, dan 9 orang ABK.  

Jumlah sampel yang diperoleh pada strata kapal dengan ABK ≤ 10 adalah 14 

orang juragan, 14 orang nahkoda, 14 orang KKM, dan 14 orang ABK. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data 

sekunder.  Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari orang yang 

berwenang di KUD Mina Jaya, yaitu pengurus, anggota, dan karyawan 

koperasi dengan cara melakukan wawancara langsung melalui teknik 

wawancara terstruktur dan dengan teknik wawancara langsung kepada nelayan 

dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) yang telah disiapkan 

terlebih dahulu.  Data sekunder dalam penelitian ini adalahdatayang 

dicatatsecarasistematisdandikutip secaralangsung dariKUD Mina Jaya seperti 

anggaran dasar, anggaran rumahtangga, laporan pertanggungjawaban, dan 

laporan keuangan.  Selain itu, data sekunder juga bersumber dari berbagai 

kepustakaan dan instansi-instansi pemerintah yang terkait dalam penelitian ini, 

seperti data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Lampung, dan 

KementerianPerikanan dan Kelautan Provinsi Lampung.  
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D. Metode Analisis Data 

 

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama adalah 

analisis rasio keuangan.  Untuk menjawab tujuan kedua digunakan ketaatan 

koperasi membayar pajak, rasio pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, rasio 

tingkat upah karyawan, sedangkan untuk menjawab tujuan ketiga, metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis pendapatan, analisis pendapatan 

rumahtangga, analisis tingkat kesejahteraan melalui pengeluaran per kapita per 

tahun setara beras kriteria Sajogyo, dan uji t.  Metode pengolahan data 

dilakukan dengan metode tabulasi dan komputerisasi (Microsoft Excell dan 

SPSS 16). 

 

1. Keberhasilan Koperasi sebagai Badan Usaha 

 

Metode yang digunakan untuk mengukur keberhasilan koperasi sebagai 

badan usaha adalah analisis rasio keuangan.  Analisis rasio keuangan 

adalah metode analisis untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam 

laporan keuangan (Harahap, 2002).  Macam-macam rasio keuangan 

menurut Riyanto (2001) adalah rasio likuiditas, solvabilitas, dan 

rentabilitas.   

 

Menurut Harahap (2002), rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan 

untuk menilai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi.  Nilai rasio likuiditas dapat 

dihitung dengan rumus: 

Rasio likuiditas =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔  𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝑥 100% ……...………………...(10) 
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Menurut Harahap (2002), rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui 

kemampuan koperasi dalam melunasi seluruh hutang-hitangnya yang 

dijamin dengan total aktiva.  Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang 

dapat ditutupi oleh aktiva.  Nilai rasio solvabilitas dapat dihitung dengan 

rumus: 

Rasio solvabilitas =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
𝑥 100% ………………………….....(11) 

 

Menurut Harahap (2002), rasio rentabilitas merupakan kemampuan suatu 

koperasi untuk menghasilkan keuntungan dari modal sendiri yang bekerja 

di dalamnya.  Nilai rasio solvabilitas dapat dihitung dengan rumus: 

Rasio rentabilitas =
𝑙𝑎𝑏𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ  (𝑆𝐻𝑈)

𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙  𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝑥 100%…………..…………...(12) 

 

Standar pengukuran rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas menurut 

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 

129/Kep./M/KUKM/XI/2012, dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 7. Standar pengukuran rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas 

menurut Kementerian Koperasi dan UKM 
 

Jenis Rasio Standar Kriteria 

Rasio Likuiditas 175% - 200% Sangat Baik 

 

150% - ≤ 175% Baik 

 

125% - ≤ 150% Cukup Baik 

 

≤ 125% Kurang Baik 

Rasio Solvabilitas ≥ 110% Sangat Baik 

 

> 100% - ≤ 110%  Baik 

 

90% - 100%  Cukup Baik 

 

≤ 90%  Kurang Baik 

Rasio Rentabilitas ≥ 21% Sangat Baik 

 

10% - ≤ 21% Baik 

 

1% - ≤ 10% Cukup Baik 

 

≤ 1% Kurang Baik 

 

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2012 
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2. Kontribusi pada Pembangunan 

 

a. Ketaatan Koperasi Membayar Pajak 

 

Ketaatan koperasi membayar pajak merupakan suatu bentuk partisipasi 

koperasi terhadap pembangunan daerah.  Standar ketaatan koperasi 

membayar pajak dapat dilihat dari kontribusinya membayar pajak pada 

lima tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2010 hingga tahun 2014, dengan 

batas waktu pembayaran pada bulan September.  Standar nilai yang 

diterapkan dalam analisis ini adalah(Deputi Bidang Kelembagaan 

Koperasi dan UKM, 2013) : 

(1) Membayar lebih cepat dari waktu yang ditentukan (sangat baik) 

(2) Membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan (baik)  

(3) Membayar terlambat ≤ seminggu dari waktu yang ditentukan 

(cukup baik)  

(4) Membayar terlambat > seminggu dari waktu yang ditentukan 

(kurang baik)  

(5) Tidak mebayar pajak pada tahun ini (tidak baik). 

 

 

b. Rasio Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja 

 

Rasio pertumbuhan penyerapan tenaga kerja menggambarkan seberapa 

besar koperasi berperan dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah 

kerja koperasi, dengan rumus(Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi 

dan UKM, 2013) : 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑇𝐾 =
jumlah  TK  thn  ini−Jumlah  TK  thn  sebelumnya

jumlah  TK  tahun  sebelumnya
𝑥100 %…(15) 

Keterangan   : Rasio penyerapan TK Koperasi > 15,0%   (Sangat Baik) 

Rasio penyerapan TK Koperasi 10,0% - 14,9%  (Baik) 

Rasio penyerapan TK Koperasi 5,0% - 9,9%  (Cukup Baik) 

Rasio penyerapan TK Koperasi 0,1% - 4,9%  (Kurang Baik) 

Tidak ada penyerapan TK Koperasi    (Tidak Baik) 
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c. Rasio Tingkat Upah Karyawan 

 

Rasio tingkat upah karyawan menggambarkan perbandingan antara 

besarnya upah karyawan rata-rata terhadap besarnya upah minimum 

yang berlaku, dirumuskan sebagai (Deputi Bidang Kelembagaan 

Koperasi dan UKM, 2013) : 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑈𝑝𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 =
besar  upah  karyawan  rata −rata

besar  upah  minimum  yang  berlaku
𝑥100 %.....(16) 

 

Keterangan : Rasio tingkat upah karyawan > 200%   (Sangat Baik) 

   Rasio tingkat upah karyawan 151% - 200%  (Baik) 

   Rasio tingkat upah karyawan 101% - 150%  (Cukup Baik) 

    Rasio tingkat upah karyawan 81% - 100%  (Kurang Baik) 

    Rasio tingkat upah karyawan ≤ 80%  (Tidak Baik) 

 

3. Kesejahteraan Anggota 

 

a. Analisis Pendapatan Usaha Ikan Tangkap 

 

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan 

nelayan.  Pendapatan diperoleh dengan menghitung selisih antara 

penerimaan yang diterima dari hasil usaha dengan biaya produksi yang 

dikeluarkan dalam satu tahun dirumuskan sebagai : 

π = TR – TC = Y. PY – (Xi . Pxi ) – BTT  …………………….…..(17) 

Keterangan: π :  Keuntungan (pendapatan) 

TR :  Total penerimaan 

TC :  Total biaya  

Y :  Produksi 

Py :  Harga satuan produksi 

Xi :  Faktor produksi variabel 

Pxi :  Harga faktor produksi variabel 

BTT :  Biaya tetap total 
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Untuk mengetahui apakah usaha ikan tangkapmenguntungkan atau 

tidak bagi nelayan, maka digunakan analisis nisbah penerimaan dan 

biaya dirumuskan sebagai : 

R/C =
PT

BT
  ………………………………………………………….(18) 

 

Keterangan : R/C =  Nisbah antara penerimaan dengan biaya 

PT =  Penerimaan total 

BT =  Biaya total yang dikeluarkan oleh nelayan 

Kriteria pengukuran pada analisis nisbah penerimaan dengan biaya 

total :  

(1) Jika R/C > 1, maka usaha ikan tangkap menguntungkan. 

(2) Jika R/C = 1, maka usaha ikan tangkap impas. 

(3) Jika R/C ≤ 1, maka usaha ikan tangkapmengalami kerugian. 

 

 

b. Analisis Pendapatan Lain-Lain 

 

Pendapatan lain-lain nelayan merupakan pendapatan yang diperoleh 

dari kegiatan luar usaha ikan tangkap (off farm), seperti berdagang 

ikan, buruh nelayan, dan pengrajin ikan asin, serta kegiatan non 

pertanian (non farm), seperti berdagang, buruh bangunan, pegawai 

swasta, atau wirausaha.  Pendapatan lain-lain sangat penting bagi 

nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  Jenis kegiatan ini 

biasanya dilakukan oleh anggota keluarga lain, seperti istri atau anak. 

 

c. Manfaat Ekonomi Koperasi (MEK) 

 

Manfaat ekonomi koperasi adalah manfaat yang dapat dirasakan oleh 

nelayan sebagai anggota koperasi yang berbentuk tunai dan 

diperhitungkan secara ekonomi.  Manfaat ekonomi koperasi 
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(MEK)dalam hal ini dibagi menjadi MEK tunai dan MEK 

diperhitungkan.  MEK tunai diperoleh dari sisa hasil usaha (SHU) 

yang diperoleh nelayan anggota setiap tahunnya dan baju anggota yang 

diterima oleh setiap anggota.  MEK diperhitungkan diperoleh dari 

selisih harga sarana produksi yang dijual di dalam dan di luar koperasi.  

Manfaat ekonomi yang digunakan untuk menghitung pendapatan 

rumahtangga nelayan adalah MEK tunai yang diperoleh anggota 

koperasi. 

 

d. Analisis Pendapatan Rumahtangga 

 

Pendapatan rumahtangga diperoleh dengan cara menjumlahkan 

pendapatan keluarga dari usaha ikan tangkap dan pendapatan keluarga 

yang berasal dari luar usaha ikan tangkap, dengan rumus sebagai : 

Prt =  Pusaha ikan tangkap + Plain-lain+ Pmanfaat ekonomi………………….…..(19) 

Keterangan :  

Prt    = Pendapatan rumahtangga 

Pusaha ikan tangkap = Pendapatan dari usaha ikan tangkap 

Plain-lain  = Pendapatanluar usaha ikan tangkap danluar 

koperasi 

Pmanfaat ekonomi = Manfaat ekonomi koperasi 

 

e. Analisis Pengeluaran Rumahtangga 

 

Pengukuran tingkat kesejahteraan kriteria Sajogyo (1997) adalah 

pendekatan dengan pengeluaran rumahtanggayang terdiri dari 

pengeluaran pangan dan pengeluaran nonpangan.  Pengukuran ini 

dilakukan dengan cara menghitung kebutuhan harian, mingguan, dan 
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bulanan.  Total pengeluaran rumahtangga dapat diformulasikan 

sebagai :  

Ct = Ca + Cb + Cn………………………..………………………...(20) 

Ca = Ca1 + Ca2 + Ca3 + Ca4 + Ca5 + …. + Can ……………………...(21) 

Cb = Cb1 + Cb2 + Cb3 + Cb4 + Cb5 + …. + Cbn…………………......(22) 

Keterangan : Ct = Total pengeluran rumahtangga 

Ca = Pengeluaran untuk pangan 

Cb = Pengeluaran untuk non pangan 

Ca1 = Pengeluaran untuk padi-padian  
Ca2 = Pengeluaran untuk minyak dan lemak 

Ca3 = Pengeluaran untuk pangan hewani 

Ca4 = Pengeluaran untuk sayur-sayuran  

Ca5 = Pengeluaran untuk buah-buahan 

Can = Pengeluaran lainnya 

Cb1 = Pengeluaran untuk bahan bakar 

Cb2 = Pengeluaran untuk aneka barang/jasa 

Cb3 = Pengeluaran untuk pendidikan 

Cb4 = Pengeluaran untuk kesehatan 

Cb5 = Pengeluaran untuk listrik 

Cbn = Pengeluaran lainnya 

 

Pengeluaran rumahtangga per kapita per bulan adalah total 

pengeluaran rumahtangga nelayan baik pengeluaran untuk pangan 

maupun non pangan dalam sebulan.  Usaha ikan tangkap memiliki tiga 

musim, sehingga pengeluaran rumahtangga juga harus dikonversikan 

pada setiap musim.  Setelah pengeluaran rumahtangga dikonversikan 

pada setiap musim, seluruh pengeluaran pada setiap musim 

dijumlahkan, sehingga menjadi pengeluaran rumahtangga per tahun.   

 

f. Analisis Tingkat Kesejahteraan 

 

Pengukuran tingkat kesejahteraan kriteria Sajogyo (1997) adalah 

pendekatan dengan pengeluaran rumahtangga yang terdiri dari 

pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan.  Pengeluaran 
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rumahtangga per tahun tersebut dibagi dengan jumlah tanggungan 

rumahtangga.  Konsumsi rumahtangga dibedakan atas konsumsi 

pangan dan nonpangan.  Komoditas makanan terdiri dari padi-padian 

dan hasil-hasilnya, umbi-umbiandan hasil-hasilnya, minyak dan lemak, 

pangan hewani, buah atau biji berminyak, kacang-kacangan, gula, 

sayur dan buah, dan lainnya.  Komoditas bukan makanan terdiri dari 

pendidikan, pakaian, kesehatan, kebersihan, kosmetik, sosial, 

tabungan, arisan dan cicilan, sumbangan, rekreasi, perbaikan rumah, 

transportasi, listrik, telepon atau handphone, perabotan rumah, 

aksesoris, dan bahan bakar. 

 

Pengeluaran rumahtangga per kapita per tahun ini kemudian dibagi 

dengan harga beras per kilogram untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan rumahtangga nelayan.  Menurut Sajogyo (1997), secara 

matematis tingkat pengeluaran per kapita per tahun 

padarumahtangganelayan dan tingkat pengeluaran per kapita per tahun 

setara beras dapat dirumuskan sebagai : 

Pengeluaran Per Kapita/Tahun (Rp)   =    
Pengeluaran  RT /Tahun  (Rp )

Jumlah  Tanggungan  Keluarga
  ……….(21) 

 

Pengeluaran/Kapita/Tahun Setara Beras (Kg)  =
Pengeluaran /Kapita /Tahun  (Rp )

Harga  Beras  (Rp /Kg )
(22) 

 

Menurut Sajogyo, besarnya pengeluaran per kapita per tahun yang 

diukur dengan harga atau nilai beras pada wilayah perkotaan,yaitu : 

(1) Paling miskin, apabila pengeluaran/kapita/ tahun lebih rendah dari 

240 kg setara nilai beras/tahun. 
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(2) Miskin sekali, apabila pengeluaran/kapita/ tahun antara 241 – 360 

kg setara nilai beras/ tahun. 

(3) Miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 361 – 480 kg 

setara nilai beras/tahun. 

(4) Cukup, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 481 – 960 kg 

setara nilai beras/ tahun. 

(5) Hidup layak, apabila pengeluaran/kapita/ tahun lebih tinggi dari 

960 kg setara nilai beras/tahun. 

 

f. Uji t(t Test) 

 

Uji t pada sampel independen (bebas) adalah metode yang digunakan 

untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bersifat 

independen.  Uji t digunakan apabila terdapat dua variabel.Asumsi yang 

harus diterapkan dalam penggunaan uji t, yaitu: (1) data harus berdistribusi 

normal; (2) data memiliki varian yang sama (homogen); (3) setiap 

kelompok tidak saling berhubungan (saling bebas); (4) data merupakan 

data interval atau rasio. 

 

Pada penelitian ini, variabel yang akan di uji adalah tingkat kesejehteraan 

(pengeluaran per kapita per tahun setara beras) juragan pada strata kapal 

dengan ABK > 10 orang dan ABK ≤ 10 orang, tingkat kesejahteraan 

(pengeluaran per kapita per tahun setara beras) nahkoda pada strata kapal 

dengan ABK > 10 orang dan ABK ≤ 10 orang, tingkat kesejahteraan 

(pengeluaran per kapita per tahun setara beras) KKM pada strata kapal 

dengan ABK > 10 orang dan ABK ≤ 10 orang, dan tingkat 
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kesejahteraan(pengeluaran per kapita per tahun setara beras) ABK pada 

strata kapal dengan ABK > 10 orang dan ABK ≤ 10 orang. 

 

Langkah yang harus dilakukan adalah membuat hipotesis awal pada 

variabel tingkat kesejahteraan (pengeluaran per kapita per tahun setara 

beras) juragan pada strata kapal dengan ABK > 10 orang dan juragan pada 

strata kapal dengan ABK ≤ 10 orang, yaitu: 

H0 :  µjuragan ABK > 10 = µjuragan ABK ≤ 10 

Hi :µjuragan ABK > 10≠ µjuragan ABK ≤ 10 

 

Keterangan: 

H0 :  tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat 

   kesejahteraan juragan pada kapal dengan ABK > 10 orang dan 

tingkat kesejahteraan juragan pada kapal dengan ABK ≤ 10 

orang 

H1 :  terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat 

kesejahteraan juragan pada kapal dengan ABK > 10 orang dan 

tingkat kesejahteraan juragan pada kapal dengan ABK ≤ 10 

orang 

 

Selanjutnya, membuat hipotesis awal pada variabel tingkat kesejahteraan 

(pengeluaran per kapitaper tahun setara beras) nahkoda pada strata kapal 

dengan ABK > 10 orang dan nahkoda pada strata kapal dengan ABK ≤ 10 

orang, yaitu: 

H0 :  µnahkoda ABK > 10 = µnahkoda ABK ≤ 10 

Hi : µnahkoda ABK > 10≠ µnahkoda  ABK ≤ 10 

 

Keterangan: 

H0 :  tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat 

   kesejahteraan nahkoda pada kapal dengan ABK > 10 orang dan 

tingkat kesejahteraannahkoda pada kapal dengan ABK ≤ 10 

orang 

H1 :  terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat 
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kesejahteraan nahkoda pada kapal dengan ABK > 10 orang dan 

tingkat kesejahteraan nahkoda pada kapal dengan ABK ≤ 10 

orang 

 

Lalu, membuat hipotesis awal pada variabel tingkat kesejahteraan 

(pengeluaran per kapita per tahun setara beras) KKM pada strata 

kapaldengan ABK > 10 orang dan KKM pada strata kapal dengan ABK ≤ 

10 orang, yaitu: 

H0 :  µKKM ABK > 10 = µKKM ABK ≤ 10 

Hi : µKKM ABK > 10≠ µKKM  ABK ≤ 10 

 

Keterangan: 

H0 :  tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat 

   kesejahteraan KKM pada kapal dengan ABK > 10 orang dan 

tingkat kesejahteraanKKM pada kapal dengan ABK ≤ 10 orang 

H1 :  terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat 

kesejahteraan KKM pada kapal dengan ABK > 10 orang dan 

tingkat kesejahteraan KKM pada kapal dengan ABK ≤ 10 orang 

 

Selanjutnya adalah membuat hipotesis awal pada variabel tingkat 

kesejahteraan (pengeluaran per kapita per tahun setara beras) KKM pada 

strata kapal dengan ABK > 10 orang dan KKM pada strata kapal dengan 

ABK ≤ 10 orang, yaitu: 

H0 :  µABK ABK > 10 = µABK ABK ≤ 10 

Hi : µABK ABK > 10≠ µABK  ABK ≤ 10 

 

Keterangan: 

H0 :  tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat 

   kesejahteraan ABK pada kapal dengan ABK > 10 orang dan 

tingkat kesejahteraanABK pada kapal dengan ABK ≤ 10 orang 

H1 :  terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat 

kesejahteraan ABK pada kapal dengan ABK > 10 orang dan 

tingkat kesejahteraan ABK pada kapal dengan ABK ≤ 10 orang 
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Setelah itu, data yang ada diuji menggunakan SPSS 16.  Kriteria pengujian 

uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansinya (Sig.), atau nilai 

probabilitasnya.  Jika nilai signifikansinya kurang dari 10% (0,10), maka 

terima Ho, sebaliknya jika nilai signifikansinya lebih dari 10% (0,10), 

maka tolak Ho (Priyatno, 2009). 

 

 

 

 

  


