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II. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Konsep Dasar dan Batasan Operasional 

 

Konsep dasar dan definisi operasional merupakan pengertian dan petunjuk 

mengenai variabel yang akan diteliti untuk memperoleh dan menganalisis data 

yang berhubungan dengan penelitian. 

 

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan 

mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan 

sehingga menjadi barang jadi / setengah jadi, dan atau barang yang kurang 

nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat 

kepada pemakai akhir. 

 

Klaster adalah konsentrasi spasial dari industri – industri yang sama atau 

sejenis. 

 

Agroindustri ikan teri adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem 

pengadaan bahan baku ikan teri teri, pengolahan, dan pemasaran hasil 

produksi ikan teri. 

 

Produksi merupakan proses mengubah masukan atau faktor – faktor produksi 

dan sumber daya lainnya menjadi output atau produk. 
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Proses produksi ikan teri adalah usaha memproses bahan baku ikan teri segar 

menjadi ikan teri(ikan teri) atau jumlah ikan teri yang dihasilkan setiap satu 

kali periode produksi yang diukur dalam satuan kilogram (Kg). 

 

Bahan baku adalah bahan–bahan yang digunakan untuk proses produksi dalam 

membentuk suatu barang produksi, yaitu ikan teri basah. 

 

Bahan pendukung adalah bahan produksi selain dari bahan baku yang 

digunakan dalam kegiatan proses produksi untuk membantu agar bahan baku 

(ikan) dapat diproses lebih lanjut, diukur dalam satuan rupiah (Rp).  Bahan 

pendukung yang digunakan dalam agroindustri ikan teri adalah garam. 

 

Jumlah bahan baku ikan teri adalah banyaknya ikan yang digunakan dalam 

satu kali produksi ikan teri, diukur dalam satuan kilogram (Kg). 

 

Hasil produksi ikan teri adalah produksi total ikan teri yang diperoleh selama 

satu kali proses produksi, yang diukur dalam satuan kilogram (Kg). 

 

Ketersediaan bahan baku adalah banyaknya ikan untuk proses produksi, 

diukur dengan satuan kilogram perperiode produksi. 

 

Tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang digunakan dalam satu kali 

produksi pengolahan ikan teri kering, diukur dalam satuan HOK. 

 

Input adalah sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan sutu satuan 

output/produk. 
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Produk adalah nilai keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan industri 

yang berupa barang yang dihasilkan. 

 

Nilai tambah adalah besarnya output dikurangi dengan besarnya nilai input. 

 

Pendapatan adalah penerimaan dikurangi biaya yang dikeluarkan selama 

proses produksi dalam satu kali periode produksi diukur dalam satuan rupiah 

(Rp). 

 

Penerimaan adalah penerimaan yang diperoleh pengolah ikan teri yaitu jumlah 

ikan teri yang dihasilkan dikalikan dengan harga yang berlaku, diukur dalam 

satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya produksi adalah seluruh biaya pemakaian faktor-faktor produksi yang 

dikeluarkan dalam agroindustri ikan teri diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya total adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, 

terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak bergantung pada besar 

kecilnya produksi dan dapat digunakan lebih dari satu kali proses produksi 

diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya berhubungan dengan besar 

kecilnya produksi dan habis dalam satu kali proses produksi, yang termasuk 

dalam biaya variabel adalah pengeluaran membeli ikan dan garam (Rp). 
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B. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilakukan di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan 

Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.  Penentuan 

lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan 

bahwa kegiatan klaster industri pengolahan ikan teri kering di Pulau Pasaran 

memiliki kelengkapan subsistem dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan 

Teluk Betung Barat, Pulau Pasaran merupakan daerah sentra pengolahan ikan 

terbesar di Kota Bandar Lampung.  Waktu pengambilan data dilakukan pada 

bulan Februari sampai April. Responden untuk penelitian ini adalah pengolah 

ikan teri kering di Pulau Pasaran yang berjumlah 38 pengolah.  

 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sensus yaitu semua populasi 

dijadikan responden dalam penelitian.  Menurut Arikunto (2002), apabila 

subjek penelitian kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga 

penelitianya merupakan penelitian populasi.  Pulau Pasaran memiliki 38 

pengolah ikan teri kering dengan demikian dalam penelitian ini responden 

adalah pengolah ikan teri kering.  

 

Responden dalam penelitian ini adalah pengolah ikan teri kering skala rumah 

tangga.  Pengambilan data menggunakan kuisioner dengan tujuan agar 

pertanyaan yang diajukan terstruktur dan lengkap.   

 

 

C. Metode Pengumpulan Data 
 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sensus.  Data yang 

dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder (Bungin, 2005).  Data 

primer adalah data yang didapat secara langsung oleh pengumpul data dan 
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diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pelaku industri rumah 

tangga ikan teri.  Teknik pengumpulan data primer yang juga dilakukan adalah 

dengan membuat kuesioner (daftar pertanyaan) sekaligus melakukan 

pengamatan (observasi) langsung di lapangan.  Data sekunder adalah data 

yang didapat secara tidak langsung oleh pengumpul data, melainkan melalui 

perantara baik lembaga maupun pustaka.  Data sekunder diperoleh dari 

instansi terkait dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif (deskriptif) dan analisis kuantitatif (statistik).Metode pengolahan 

data dilakukan dengan metode tabulasi dan komputerisasi (Microsoft Excell). 

 

1. Analisis Pendapatan 
 

Tujuan akhir suatu usaha adalah mendapatkan laba (sisa usaha).  

Pendapatan dalam klaster industri diperoleh dari hasil penjualan ikan teri 

kering. Dalam hal ini perhitungan didapat dari masing-masing musim 

angin yaitu angin barat, angin normal, dan angin timur.  Pendapatan 

diperoleh dengan menghitung selisih antara penerimaan yang diterima dari 

hasil usaha dengan biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu musim 

angin.  Dalam melihat analisis pendapatan pengolah ikan teri kering di 

Pulau Pasaran, dilakukan dengan menganalisis dan melihat hasil 

perhitungan yang besumber dari skripsi yang berjudul Pendapatan dan 

Kesejahteraan Rumah Tangga Pengolahan Ikan Teri Asin di Teluk Betung 

Barat Kota Bandar Lampung, oleh Mahasari, tahun 2013.  Penerimaan 
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merupakan jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan produk yang 

dihasilkan.  Biaya merupakan jumlah uang yang dikeluarkan selama 

proses pengolahan ikan teri kering.  Secara matematis untuk menghitung 

besarnya pendapatan dari klaster industri ikan teri dapat ditulis sebagai 

berikut : 

π = Y.Py - ∑XiPxi.BTT 

  

  Keterangan: 

π : Pendapatan (Rp) 

Y : Produksi (Kg) 

Py : Harga Produk (Rp/Kg) 

Xi : Faktor Produksi (1,2,3,…,n) 

Pxi : Harga Faktor Produksi ke i (Rp) 

BTT : Biaya Tetap Total(Rp) 

 

2. Analisis Nilai Tambah 
 

Pengolahan ikan teri basah menjadi ikan teri kering mengakibatkan 

bertambahnya nilai komoditi tersebut.  Untuk mengetahui peningkatan 

nilai tambah pengolahan bahan baku ikan teri basah menjadi ikan teri 

kering digunakan metode nilai tambah Hayami, yang ditunjukkan pada 

Tabel 5.  Semua nilai pada indikator yang terdapat dalam Tabel 5 dinilai 

berdasarkan harga masing–masing produk atau input klaster industri 

pengolahan ikan teri kering. 
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Tabel 5. Prosedur perhitungan nilai tambah metode Hayami 

 

No Variabel Nilai 

Output, Input dan Harga 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Output (Kg/Bulan) 

Bahan Baku (Kg/Bulan) 

Tenaga Kerja (HOK/Bulan) 

Faktor Konversi 

Koefisien Tenaga Kerja 

Harga Output (Rp/Kg) 

Upah Rata – Rata Tenaga Kerja 

(Rp/HOK) 

a 

b 

c 

d = a/b 

e = c/b 

f 

g 

 

Pendapatan dan Keuntungan (Rp/Kg) 

8 

9 

10 

11.a 

     b 

12.a 

     b 

13.a 

 b. 

Harga Bahan Baku 

Sumbangan input Lain 

Nilai Output 

Nilai Tambah 

Rasio Nilai Tambah 

Imbalan Tenaga Kerja 

Bagian Tenaga Kerja 

Keuntungan 

Tingkat Keuntungan 

h 

i 

j = d x f 

k = j – i – h 

l = (k/j)x100% 

m = e x g 

n% = (m/k)x100% 

o = k – m 

p% = (o/k)x100% 

 

Balas jasa pemilik faktor – faktor produksi 

14. 

a. 

b. 

c. 

Margin Keuntungan 

Keuntungan 

Tenaga Kerja 

Input Lain 

q = j – h 

r = o/q x 100% 

s = m/q x 100% 

t=i/q x 100 % 

Sumber (Hayami dalam Aniek Iriany. 2010) 

 

Keterangan : 

a  =  Output / Total produksi ikan teri yang dihasilkan oleh industri rumah 

tangga 

b  =  Input / Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi ikan teri 

kering 

c  =  Tenaga Kerja yang digunakan dalam memproduksi ikan teri dihitung 

dalam bentuk HOK ( Hari Orang Kerja ) dalam satu periode analisis 

f  =  Harga Produk yang berlaku pada satu periode analisis 
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g  =  Jumlah upah rata – rata yang diterima oleh pekerja dalam setiap satu 

periode produksi yang di hitung berdasarkan  per HOK (Hari Orang 

Kerja) 

h  =  Harga input bahan baku utama yaitu ikan per kilogram pada saat 

periode analisis 

i  =  Sumbangan / Biaya input lainnya yang terdiri dari biaya bahan baku 

penolong, biaya penyusutan dan biaya pengemasan. 

 

Kriteria nilai tambah adalah : 

a. Jika NT > 0, berarti pengembangan agroindustri ikan teri memberikan 

nilai tambah (positif) 

b. Jika NT < 0, berarti pengembangan agroindustri ikan teri tidak 

memberikan nilai tambah (negatif). 

 

Dalam analisis nilai tambah ikan teri kering di Pulau Pasaran 

diberlakuakan penentuan bobot dan harga produk tertimbang untuk tiap-

tiap jenis produk ikan teri kering, karena bahan baku ikan teri basah yang 

didapat pengolah bercampur dengan bahan baku jenis ikan teri basah 

lainya.  Bahan baku ikan teri basah didapat langsung oleh para pengolah 

ikan teri kering di bagan.  Bahan baku ikan teri basah dihitung per bakul 

yang tiap bakulnya berisi 3 kilogram ikan teri basah.  Tiap bakul ikan teri 

basah yang didapatkan oleh para pengolah memiliki persentase berbeda-

beda sesuai dengan jenis ikan teri basah yang akan diolah.  Apabila bahan 

baku ikan teri nasi yang dibeli pengolah, maka dalam bakul jenis ikan teri 

nasi yang memiliki persentase tertinggi dibandingkan jenis ikan teri 



40 
 

lainya.Secara matematis untuk menentukan harga produk tertimbang tiap 

jenis ikan teri kering dalam analisis nilai tambah pada klaster industri ikan 

teri kering di Pulau Pasaran dapat ditulis sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

WR = Weight Revenue(pendapatan tertimbang) 

   = bobot ikan 

Xj = harga ikan  

  = 1,2,3..... 

  = 1.ikan teri nasi 

    2.ikan teri nylon 

    3.ikan teri jengki 

 

 

3. Kesempatan Kerja 

 

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja dalam dan luar 

keluarga yang digunakan secara produktif dalam usaha klaster industri 

pengolahan ikan teri kering kering. Kesempatan kerja yang diciptakan 

pada proses pengolahan ikan teri kering kering di Pulau Pasaran dari hulu 

ke hilir dapat dibagi menjadi empat kelompok utama, yaitu: 

1. Tenaga kerja di laut.yaitu tenaga kerja yang mencari ikan di bagan 

yang meliputi nahkoda kapal, tenaga perebus ikan di kapal dan anak 

buah kapal (ABK). 

2. Tenaga kerja di darat yaitu tenaga kerja yang tugasnya 

menghamparkan ikan hasil rebusan di kapal  untuk kemudian dijemur 
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sampai pada proses packing untuk dikirim ke pengumpul di Jakarta 

atau dijual di pasar lokal Lampung. 

3. Tenaga kerja persortiran ikan yaitu tenaga kerja yang tugasnya 

memisahkan ikan kering berdasarkan jenis ikan sehingga ikan dapat 

seragam sebelum dipasarkan.   

4. Tenaga kerja pengolah produk turunan, yaitu produsen produk turunan 

yang memanfaatkan ikan teri untuk dijadikan berbagai macam olahan 

makanan. 

Kesempatan kerja dalam kegiatan klaster industri ikan teri ini dapat dilihat 

dengan melakukan analisis kualitatif (deskriptif). 

 

4. Manfaat dan Keuntungan 

 

Penerapan klaser industri pada suatu atau beberapa subsistem di dalam 

sistem komoditas di suatu wilayah tertentu diharapkan dapat 

mengembangakan dan berpeluang besar untuk meningkatkan potensi-

potensi yang dimiliki pada suatu wilayah. 

 

Dalam pelaksanaannya program pengembangan klaster pengolahan ikan 

teri kering diharapkan dapat memberikan manfaat dan keuntungan untuk 

para pengolah ikan teri kering di Pulau Pasaran.  Untuk melihat manfaat 

dan keuntungan yang tercipta dalam kegiatan klaster industri ikan teri  

kering ini dapat dilihat dengan melakukan analisis kualitatif (deskriptif).   
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5. Faktor Penghambat 

Dalam pelaksanaan kegiatan klaster industri ikan teri kering di Pulau 

Pasaran tentu akan ditemui beberapa permasalahan baik itu permasalahan 

fisik dan permaslahan non fisik.  Permasalahan fisik biasanya timbul dari 

keadaan lingkungan daerah Pulau Pasaran, sedangkan masalah non fisik 

biasa timbul dari para pengolah dan masyarakat. 

 

Faktor penghambat dalam kegiatan klaster industri pengolahan ikan teri 

kering di Pulau Pasaran dapat dilihat dengan melakukan analisis kualitatif 

(deskriptif). 

 


