
 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

A.  Konsep Dasar dan Batasan Operasional 

 

Konsep dasar dan batasan operasional ini meliputi  pengertian yang digunakan 

untuk memperoleh data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

Usaha rumput laut  adalah kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati 

(rumput laut) yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/hasil 

panennya.  

 

Proses produksi merupakan suatu proses berinteraksinya berbagai faktor produksi 

untuk menghasilkan output dalam jumlah tertentu. 

 

Produksi rumput laut kering  adalah jumlah hasil atau produksi yang telah 

dikeringkan selama proses produksi berlangsung pada satu periode (40 hari) 

proses produksi diukur dalam satuan kilogram. 

 

Pengembangan usaha adalah upaya-upaya untuk memajukan atau meningkatkan 

usaha budidaya rumput laut, untuk mempertahankan keberlangsungan usaha serta 

meningkatkan pendapatan pembudidaya. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_hayati
http://id.wikipedia.org/wiki/Lahan
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Total biaya  adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan dalam usaha budidaya 

rumput laut, yang terdiri dari biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan diukur 

dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya tunai adalah biaya yang dikeluarkan secara tunai untuk memperlancar 

kegiatan usaha budidaya rumput laut diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang tidak dikeluarkan oleh 

pembudidaya, tetapi masuk dalam perhitungan biaya dan diukur dalam satuan 

rupiah (Rp). 

 

Biaya investasi adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk memperlancar 

usaha dan bersifat jangka panjang serta mengalami penyusutan setiap tahunnya . 

 

Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada volume 

produksi.  Biaya tetap memiliki nilai yang relatif tetap setiap tahunnya dan diukur 

dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya total adalah total pengeluaran yang dikeluarkan pelaku usaha karena 

pemakaian faktor produksi baik tunai maupun diperhitungkan dalam proses 

budidaya rumput laut yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Tenaga kerja adalah orang yang bekerja untuk membantu kegiatan dalam proses 

pembudidayaan rumput laut.  Tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja 

dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. 

 

Upah rata – rata tenaga kerja adalah biaya upah yang dikeluarkan pembudidaya 

yang diukur dalam satuan rupiah. 
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Harga produk adalah nilai dari rumput laut yang dihasilkan dan dinyatakan dalam 

satuan rupiah per kilogram (Rp/kg). 

 

Penerimaan adalah jumlah uang yang diterima oleh pembudidaya yang diperoleh 

dari penjualan rumput laut kering dikalikan dengan harga rumput laut kering yang 

diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Pendapatan adalah balas jasa yang diterima pelaku usaha dari kerja dan aktivitas 

usahanya.  Besarnya pendapatan dapat dihitung dengan pengurangan antara 

penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan serta diukur dalam satuan rupiah 

(Rp). 

 

Analisis lingkungan internal adalah suatu analisis untuk mengidentifikasi faktor-

faktor strategis dari dalam usaha budidaya yang mempengaruhi keberhasilan 

usaha baik faktor yang menguntungkan (kekuatan atau strength) maupun faktor 

yang merugikan (kelemahan atau weaknesses) dalam suatu usaha seperti produksi, 

manajemen dan pendanaan, sumber daya manusia, lokasi usaha dan investasi. 

 

Analisis lingkungan eksternal adalah serangkaian kegiatan dalam pengambilan 

keputusan dengan menganalisis faktor-faktor strategis dalam usaha budidaya 

rumput laut baik faktor-faktor dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) 

seperti ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, pesaing, pesaing, serta iklim dan 

cuaca. 

 

Strategi pengembangan usaha adalah serangkaian kegiatan dalam pengambilan 

keputusan dengan menganalisis faktor-faktor strategis dalam perusahaan baik 

faktor-faktor dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). 
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B.  Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Pulau Pahawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten 

Pesawaran.  Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) mengingat 

Pulau Pahawang merupakan daerah penghasil rumput laut terbesar di Provinsi 

Lampung. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah petani budidaya rumput laut yang berada di 

Pulau Pahawang yaitu sebanyak 20 pembudidaya rumput laut. Menurut Arikunto 

(2002), apabila subjek penelitian kurang dari 100 lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.  Jadi responden dalam 

penelitian ini  terdiri dari 20 pembudidaya rumput laut di Pulau Pahawang serta 

para ahli atau instansi terkait yang dianggap memiliki pengetahuan di bidang 

pengembangan rumput laut. 

 

Waktu pengambilan data dilaksanakan pada Bulan Februari- Mei 2013 di Pulau 

Pahawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran.  Waktu penelitian 

dilaksanakan pada Bulan Februari – November 2013. 

 

C.  Metode Penelitian dan Pengumpulan Data 

 

Penelitian dilakukan dengan metode sensus yaitu seluruh populasi dijadikan 

sebagai responden.  Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data 

sekunder.  Pengambilan data primer diperoleh melalui wawancara dan 

pengamatan langsung dengan petani pembudidaya dengan menggunakan daftar 

pertanyaan (kuesioner).  Data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah, 
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lembaga-lembaga penelitian, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

 

D.  Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis 

kuantitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. 

 

1.  Analisis Pendapatan 

 

Analisis pendapatan merupakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pendapatan yang diperoleh pembudidaya setiap kali 

produksi (40 hari).  Secara matematis untuk menghitung besarnya pendapatan dari 

usaha budidaya rumput laut dapat ditulis sebagai berikut : 

π = Y.Py - ∑ Xi Pxi - 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) 

 

 

Untuk mengetahui apakah usaha budidaya rumput laut ini menguntungkan atau 

tidak bagi pelaku usaha, maka digunakan analisis nisbah penerimaan dengan biaya 

total atau analisis R/C yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

R/C = 
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Dimana kriteria pengukuran pada analisis nisbah penerimaan dengan biaya total : 

1) Jika R/C > 1, maka usaha budidaya rumput laut menguntungkan untuk 

diusahakan, 

2)  Jika R/C = 1, maka usaha budidaya rumput laut tidak untung dan tidak rugi, 

dan 

3) Jika R/C < 1, maka usaha budidaya rumput laut rugi untuk diusahakan. 

 

2.  Metode Analisis Deskriptif Kualitatif 

 

Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan kedua dari 

aspek lingkungan eksternal dan lingkungan internal usahatani berdasarkan data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner dengan 

menggunakan matriks IFAS, EFAS dan diagram analisis SWOT. 

 

Proses penyusunan strategi pengembangan menggunakan analisis SWOT melalui 

tiga tahap analisis yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis dan tahap 

pengambilan keputusan.  Setelah informasi yang dibutuhkan terpenuhi dan 

dianalisis tahap selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. 

 

Untuk memperoleh strategi yang tepat dilakukan dua tahap analisis yaitu tahap 

pengumpulan data dan tahap analisis: 

1. Tahap pengumpulan data 

Tahap pengumpulan data merupakan suatu kegiatan pengumpulan 

pengklasifikasian dan pra analisis data eksternal dan internal.  

Pengklasifikasian data ini dilakukan dengan sistem pendekatan dari 

usahatani rumput laut.  Pendekatan merupakan suatu pendekatan yang 
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memungkinkan usahatani rumput laut secara bersama-sama menganalisis 

masalah kehidupan usahatani, serta membuat rencana dan tindakan nyata 

dalam upaya pengembangannya pada masa yang akan datang.  Model yang 

dipakai yaitu matrik faktor strategi eksternal dan faktor internal 

 

Setelah faktor-faktor strategi internal dan eksternal suatu usaha 

diidentifikasi, suatu tabel IEFAS (Internal Eksternal Factors Analysis 

Summary) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal dan 

eksternal tersebut dalam kerangka Strength Weakness Opportunity Threats 

(dapat dilihat pada Tabel 10), dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman perusahaan dalam kolom 1. 

b. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 

1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan 

pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis 

perusahaan. 

c. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 

(poor), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi 

usaha. 

d. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk 

memperoleh faktor pembobotan (skor) dalam kolam 4.  Matrik 

Internal Eksternal Factors Analysis Summary pada analisis SWOT 

untuk mengetahui kondisi usahatani rumput laut kering dapat 

dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8.  Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal 

Faktor Internal Bobot Rating Skor 

Kekuatan    

1. ...................    

2. ...................    

3. ...................    

Kelemahan    

1. ..................    

2. ..................    

3. ..................    

TOTAL    

Faktor Internal Bobot Rating Skor 

Peluang    

1. ...................    

2. ...................    

3. ...................    

Ancaman    

1. ..................    

2. ..................    

3. ..................    

TOTAL    

Sumber: Rangkuti, 2005. 

2. Tahap Analisis 

a. Faktor-faktor internal dan eksternal yang didapatkan dari identifikasi 

yaitu faktor kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang kemudian 

dimasukkan ke dalam matrik SWOT untuk dianalisis.  Analisis SWOT 

ini menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman eksternal yang 

dihadapi petani, yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki.  Matrik ini akan menghasilkan 4 set kemungkinan 

strategi antara lain strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi 

WT.  Bentuk matrik SWOT dapat dilihat pada Gambar 4. 

b. Silangkan masing-masing faktor sehingga didapat strategi SO, ST, 

WO, dan strategi WT. 
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c. Pilihlah strategi yang sesuai dengan kuadran I, II, III, DAN IV.  

Matriks analisis SWOT dapat dilihat pada Gambat 4. 

 

Analisis matrik SWOT berfungsi untuk memperoleh berbagai alternatif strategi 

yang dapat diplih oleh perusahaan dalam mengembangkan usahanya.  Faktor-

faktor SWOT akan menganalisis tentang bagaimana memaksimalkan kekuatan 

dan peluang, serta meminimalkan kelemahan serta ancaman, dan merencanakan 

strategi yang sepatutnya diambil pada masa mendatang (Rangkuti, 2004). 

 

 Strengths (S) 

Tentukan 5-10 faktor 

yang menjadi 

kekuatan 

                  Weakness (W) 

Tentukan 5-10 faktor 

yang menjadi 

kelemahan 

Opportunities (O) 

Tentukan 5-10 faktor 

yang menjadi 

peluang 

Strategi (SO) 

Ciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfatkan 

peluang 

 Strategi (WO) 

Ciptakan strategi 

yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

         Threats (T) 

Tentukan 5-10 faktor 

yang menjadi 

ancaman 

                  Strategi (ST) 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

Strategi (WT) 

Ciptakan strategi 

yang meminimalkan 

kelemahan untuk 

menghindari 

ancaman 

 

Gambar 4. Matrik analisis SWOT 

Sumber: Kuncoro, 2005. 

 

3.  Focus Group Discussion (FGD) 

 

Untuk menentukan strategi prioritas dari berbagai alternatif masalah yang ada 

digunakan metode analisis focus group discussion dengan melihat dan 
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menyesuaikan kebutuhan dan kondisi budidaya rumput laut di Pulau Pahawang 

Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran.  Topik pembicaraan dalam 

FGD ini adalah menentukan strategi prioritas dari 10 strategi alternatif yang 

disajikan oleh peneliti. 

 

Strategi alternatif tersebut didapat dari perangkingan atas 100 strategi yang 

merupakan hasil persilangan antara komponen-komponen S, W, O dan T yang 

ada.  Strategi-strategi yang diperoleh kemudian di beri bobot dengan 

menyesuaikan visi dan misi dari budidaya rumput laut.  Bobot strategi terhadap 

visi dan misi kemudian dijumlahkan sehingga memperoleh skor dan skor tersebut 

yang kemudian diurutkan dari yang paling  besar.  Urutan 1 – 10 dari strategi 

tersebut kemudian di diskusikan kepada para pelaku yang telibat dengan budidaya 

rumput laut sehingga diperoleh strategi prioritas. 

 

Peserta FGD dalam suatu diskusi berjumlah 10 orang.  Apabila jumlah anggota 

lebih dari 12 orang akan menyulitkan jalannya diskusi dan analisis (Bungin, 

2004).  Partisipan tersebut adalah para pembudidaya rumput laut di Pulau 

Pahawang,perwakilan instansi pemerintah terkait dan lembaga-lembaga lain yang 

memiliki pengaruh terhadap perkembangan budidaya rumput laut di Pulau 

Pahawang. 


