
28 
 

 
 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Konsep Dasar  

 

 

Konsep dasar merupakan pengertian mengenai variabel yang akan diteliti 

untuk memperoleh dan menganalisis data yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi 

penangkapan ikan/binatang air/ tanaman.   

 

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakcukupan/kekurangan akan aset-

aset penting dan peluang-peluang dimana setiap manusia berhak 

memperolehnya. 

 

Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang terdiri 

dari istri, dan anak, serta orang lain yang turut serta dalam keluarga berada 

atau hidup dalam satu rumah dan makan bersama yang menjadi tanggungan 

kepala keluarga. 

 

Tingkat pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki 

oleh seseorang melalui pendidikan formal. 
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Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, 

yang telah terjadi, sedang terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi untuk 

tujuan tertentu.  

 

Biaya tetap yaitu biaya yang besar kecilnya tidak bergantung pada besar 

kecilnya produksi dan dapat digunakan lebih dari satu kali proses produksi 

contohnya kapal dan alat tangkap. 

 

Biaya variabel yaitu biaya yang besar kecilnya berhubungan dengan besar 

kecilnya produksi dan habis dalam satu kali proses produksi contohnya bahan 

bakar,minyak tanah, es, dan bekal makanan. 

 

Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, 

dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. 

 

Nelayan obor adalah nelayan perorangan tradisional yang menggunakan alat 

tangkap sederhana, beroperasi pada malam hari, dan menggunakan petromak 

sebagai alat penerang. 

 

Waktu operasional adalah waktu yang dilalui oleh nelayan dalam melakukan 

kegiatan usaha penangkapan ikan. 

 

Trip penangkapan adalah kegiatan operasi penangkapan yang dihitung 

mulai/sejak perahu/kapal penangkap meninggalkan pangkalan pendaratan 

ikan menuju daerah operasi, melakukan penangkapan ikan, kemudian 

kembali lagi ke pangkalan pendaratan. 

 



30 
 

 
 

Jumlah trip penangkapan dari suatu unit penangkapan adalah banyaknya trip 

penangkapan yang dilakukan dalam periode waktu tertentu 

 

 

B. Definisi Operasional 

 

 

Definisi operasional dari  penelitian pendapatan dan tingkat kemiskinan 

rumah tangga nelayan dapat di lihat pada Tabel 3 dan 4. 

 

Tabel  3.  Definisi operasional pendapatan rumah tangga nelayan 

 
No Nama Variabel Definisi Operasional Satuan Sumber 

1 

 

Pendapatan 

rumah tangga 

Pendapatan yang didapatkan dari usaha 

perikanan ditambah pendapatan dari 

usaha non perikanan   

 

Rp/Bln Nelayan 

 a. Pendapatan 

usaha perikanan 

 

Besarnya penghasilan yang dinilai dengan 

uang yang diperoleh rumah  

tangga dari usaha perikanan seperti usaha 

penangkapan ikan dan pengolahan ikan 

 

Rp/Bln Nelayan 

 b. Pendapatan dari  

    usaha non    

    perikanan 

 

Besarnya penghasilan dinilai dengan  

uang yang diperoleh rumah tangga di luar 

perikanan seperti buruh, berdagang, ngojek 

dsb. 

 

Rp/Bln Nelayan 

 c. Pendapatan 

usaha 

penangkapan 

Pendapatan bersih yang  didapatkan dari 

selisih antara penerimaan dengan seluruh 

biaya dalam proses penangkapan ikan 

 

 

Rp/Thn Nelayan 

 d. Penerimaan 

usaha 

penangkapan 

Jumlah produksi yang dihasilkan dalam 

suatu kegiatan usaha dikalikan dengan 

harga jual yang berlaku di pasar. 

 

Rp Nelayan 

 e. Total 

Penerimaan 

 

Seluruh jumlah hasil penerimaan  Rp Nelayan 

7 Harga  jual ikan Harga jual  adalah sejumlah uang yang 

diterima oleh nelayan karena menjual ikan 

campuran. 

 

Rp/Kg Nelayan 

8 a. Biaya tetap 

pemeliharaan 

kapal 

Biaya tetap yang dikeluarkan nelayan untuk 

pemeliharaan kapal yang besar kecilnya 

tidak bergantung dari produksi dan tidak 

habis dalam satu kali proses produksi  

 

 

Rp Nelayan 
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 b. Biaya tetap 

pemeliharaan  

mesin 

Biaya  tetap yang dikeluarkan nelayan 

untuk pemeliharaan mesin yang besar 

kecilnya tidak bergantung dari produksi 

dan tidak habis dalam satu kali proses 

produksi. 

 

Rp/Unit Nelayan 

 c. Biaya tetap 

penyusutan 

Biaya tetap yang dikeluarkan nelayan 

untuk penyusutan alat-alat seperti perahu, 

jaring dan mesin yang besar  kecilnya 

tidak bergantung dari produksi dan tidak 

habis dalam satu kali proses produksi. 

 

Rp/Thn Nelayan 

9 a. Biaya 

pembelian 

bahan bakar 

Biaya variabel yang dikeluarkan untuk 

pembelian bahan bakar kapal yang habis 

dalam satu kali proses produksi. 

 

Rp/Liter 

 

 

Nelayan 

 b. Biaya pembelian 

es 

Biaya variabel yang dikeluarkan untuk 

pembelian es yang habis dalam satu kali 

proses produksi. 

 

Rp/Buah Nelayan 

 c. Biaya pembelian 

makanan 

Biaya variabel yang dikeluarkan untuk 

pembelian bekal makanan yang  habis 

dalam satu kali proses produksi. 

 

Rp/Bungkus Nelayan 

 d. Biayapembelian  

rokok 

Biaya variabel yang dikeluarkan untuk 

pembelian rokok  yang habis dalam satu 

kali  proses produksi. 

 

Rp/Bungkus Nelayan 

 e. Biaya 

pembeliaan kaos 

lampu 

Biaya variabel yang dikeluarkan  nelayan 

untuk pembelian kaos lampu yang habis 

dalam satu kali proses produksi. 

 

Rp/Unit Nelayan 

 f. Biaya TKDK Biaya variabel yang dikeluarkan  nelayan 

untuk biaya tenaga kerja  yang habis dala 

satu kali proses produksi. 

 

Rp/Orang  

11 Total biaya  Penjumlahan antara biaya variabel 

ditambah dengan biaya tetap 

Rp Nelayan 

 

 

Tabel 4.  Definisi operasional pengeluaran konsumsi 

No Variabel Definisi Operasional Satuan Sumber 

1 Pengeluaran total 

rumah tangga  

Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 

seluruh anggota rumah  tangga yang 

meliputi pengeluaran pangan dan non 

pangan. 

 

Rp/Thn Nelayan 

2 Pengeluaran 

pangan 

Besarnya uang yang dikeluarkan dan 

barang yang dinilai dengan uang untuk 

konsumsi makanan dan minuman 

seluruh anggota rumah tangga. 

Pengeluaran pangan meliputi  

 

 

Rp/Tln Nelayan 

Tabel 3. Lanjutan 
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 Pengeluaran padi-

padian 

Besarnya uang yang dikeluarkan dan 

dinilai dengan uang untuk konsumsi 

padi-padian seluruh anggota rumah 

tangga. 

 

Rp/Kg Nelayan 

 a. Pengeluaran 

Umbi-

umbian 

Besarnya uang yang dikeluarkan dan 

dinilai dengan uang untuk konsumsi 

umbi-umbian seluruh anggota rumah 

tangga 

 

Rp/Kg Nelayan 

 b. Pengeluaran 

kacang-

kacangan 

Besarnya uang yang dikeluarkan dan 

dinilai dengan uang untuk konsumsi 

kacang-kacangan seluruh anggota 

rumah tangga. 

 

Rp/kg Nelayan 

 c. Pengeluaran 

daging dan 

hasil 

olahannya 

Besarnya uang yang dikeluarkan dan 

dinilai dengan uang untuk konsumsi 

daging dan hasil olahannya seluruh 

anggota rumah tangga. 

 

Rp/Kg Nelayan 

 d. Pengeluaran 

telur dan 

susu 

Besarnya uang yang dikeluarkan dan 

dinilai dengan uang untuk konsumsi 

telur dan susu seluruh anggota rumah 

tangga 

 

Rp/Kg Nelayan 

 e. Pengeluran 

ikan kering 

dan hasil 

olahannya 

Besarnya uang yang dikeluarkan dan 

dinilai dengan uang untuk konsumsi 

ikan, ikan kering dan hasil olahannya 

seluruh anggota rumah tangga. 

 

Rp/Kg Nelayan 

 f. Pengeluaran 

sayur-

sayuran 

Besarnya uang yang dikeluarkan dan 

dinilai dengan uang untuk konsumsi 

sayur-sayuran seluruh anggota rumah 

tangga. 

 

Rp/Kg Nelayan 

 g. Pengeluaran 

buah-buahan 

Besarnya uang yang dikeluarkan dan 

dinilai dengan uang untuk konsumsi 

buah-buahan seluruh anggota rumah 

tangga. 

 

Rp/Kg Nelayan 

 h. Pengeluaran 

lemak dan 

minyak 

Besarnya uang yang dikeluarkan dan 

dinilai dengan uang untuk konsumsi 

lemak dan minyak seluruh anggota 

rumah tangga 

. 

Rp/Kg Nelayan 

 i. Pengeluaran 

bahan 

minuman 

Besarnya uang yang dikeluarkan dan 

dinilai dengan uang untuk konsumsi 

bahan minuman seluruh anggota rumah 

tangga. 

 

Rp/Kg Nelayan 

 j. Pengeluaran 

bumbu-

bumbuan 

Besarnya uang yang dikeluarkan dan 

dinilai dengan uang untuk konsumsi 

bumbu-bumbuan seluruh anggota 

rumah tangga 

 

 

 

 

Rp/Kg Nelayan 

Tabel 4. Lanjutan 
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 k. Pengeluaran 

makanan dan 

minuman 

jadi 

Besarnya uang yang dikeluarkan dan 

dinilai dengan uang untuk konsumsi 

makanan dan minuman jadi seluruh 

anggota rumah tangga. 

 

Rp/Bun

gkus 

Nelayan 

 l. Pengeluaran 

rokok 

Besarnya uang yang dikeluarkan dan 

dinilai dengan uang untuk konsumsi 

rokok  anggota rumah tangga. 

 

Rp/Bun

gkus 

Nelayan 

3 Pengeluaran non 

pangan 

Besarnya uang yang dikeluarkan dan 

barang yang dinilai dengan uang, 

bukan untuk konsumsi makanan dan 

minuman seluruh anggota rumah 

tangga. 

 

Rp/Thn Nelayan 

 a. Pengeluran 

perumahan dan 

fasilitas RT 

 

Besarnya uang yang dikeluarkan untuk 

pengeluaran perumahan dan fasilitas 

rumah tangga 

 

Rp/Thn Nelayan 

 b. Aneka barang 

dan jasa 

 

Besarnya uang yang dikeluarkan untuk 

pengeluaran aneka barang dan jasa 

untuk seluuh anggota keluarga 

 

Rp/unit Nelayan 

 c. Pengeluaran  

pelayanan dan 

pengobatan 

 

Besarnya uang yang dikeluarkan untuk 

pengeluaran pelayanan dan pengobatan 

untuk seluuh anggota keluarga 

  

Rp Nelayan 

 d. Pengeluaran 

biaya 

pendidikan 

 

Besarnya uang yang dikeluarkan untuk 

pengeluaran pendidikan untuk seluuh 

anggota keluarga 

 

Rp Nelayan 

 e. Pengeluaran 

pakaian 

 

Besarnya uang yang dikeluarkan untuk 

pengeluaran pakaian untuk seluruh 

anggota rumah tangga 

 

Rp Nelayan 

 f. Pengeluaran 

pajak, 

Besarnya uang yang dikeluarkan untuk 

pengeluaran pajak 

Rp/Thn Nelayan 

 

 

 

C. Metode Penentuan Lokasi dan Responden 

 

 

Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung.  Pemilihan lokasi penelitian  

ditentukan secara sengaja berdasarkan atas pertimbangan – pertimbangan 

tertentu (purposive).  Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas 

pertimbangan bahwa Kota Bandar Lampung meupakan daerah perkotaan 

dengan jumlah produksi penangkapan ikan menempati urutan ketiga setelah 

Lampung Selatan dan Lampung Timur selain itu juga belum ada penelitian 

Tabel 4. Lanjutan 
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menyangkut pendapatan dan tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung.  

Di Kota Bandar Lampung daerah penangkapan ikan terdapat di Teluk Betung 

Barat, Teluk Betung Selatan, dan Panjang.  Pemilihan Kecamatan Teluk 

Betung Selatan didasarkan atas pertimbangan karena jumlah penduduk yang 

bekerja sebagai nelayan lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Teluk 

Betung Barat dan Panjang.  Data jumlah penduduk menurut pekerjaan per 

kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan dapat dilihat pada lampiran.  

Dari data diketahui bahwa jumlah nelayan paling banyak adalah di Kelurahan 

Kangkung.  Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kangkung Kecamatan 

Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.   

 

Kriteria nelayan yang menjadi sampel penelitian adalah nelayan obor yaitu 

nelayan perorangan penangkap ikan yang bertempat tinggal di Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.  

Nelayan tradisional dipilih karena kemiskinan dan rendahnya derajat 

kesejahteraan sosial menimpa sebagian besar nelayan tradisional dan nelayan 

buruh yang merupakan kelompok sosial terbesar dalam populasi masyarakat 

nelayan. Nelayan tradisional dengan kepemilikan kemampuan peralatan 

tangkap dan modal usaha yang terbatas harus bersaing dengan nelayan 

bermodal besar dalam memperoleh hasil tangkapan (Kusnadi, 2003).   

 

Jumlah populasi nelayan obor tidak diketahui maka digunakan metode 

snowball sampling untuk penemuan responden.  Snowball sampling adalah 

teknik pengambilan sampel dilakukan secara berantai, makin lama sampel 

menjadi semakin besar, seperti bola salju yang menuruni lereng gunung 
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(Siagian dan Sugiarto,2000).  Jumlah responden yang didapat yaitu sebanyak 

43 orang dengan kriteria bahwa mereka merupakan nelayan obor.  Responden 

ditentukan berdasarkan Arikunto (1993) yang menyatakan apabila jumlah 

subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua untuk dijadikan sampel.  

Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Maret  sampai dengan bulan Mei 

2013.  

 

 

D. Metode Pengumpulan data 

 

 

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data 

sekunder.  Data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara 

berupa pertanyaan-pertanyaan meliputi identitas responden, identitas anggota 

keluarga, investasi alat, analisis penerimaan dan biaya, kegiatan diluar usaha 

penangkapan ikan, dan pengeluaran konsumsi yang disediakan secara 

langsung untuk nelayan obor yang berada di Kelurahan Kangkung.  Data 

sekunder berupa data yang diambil dari berbagai dinas/instansi seperti Dinas 

Perikanan,Badan Pusat Statistik,  dan data-data lainnya berupa literatur-

literatur (buku, catatan, jurnal laporan, artikel) yang terkait dengan penelitian 

 

 

E. Metode Analisis  

 

 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah análisis deskriptif 

kuantitatif.  Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode 

tabulasi dan komputerisasi.  Data yang diperoleh disederhanakan dalam 

bentuk tabulasi yang selanjutnya akan diolah secara komputerisasi.   
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a. Pendapatan Rumah Tangga Nelayan 

 

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama ialah 

analisis desktiptif kuantitatif .  Pendapatan rumah tangga diperoleh 

dengan cara menjumlahkan pendapatan keluarga yang berasal dari 

menangkap ikan dan pendapatan keluarga yang yang berasal dari luar 

penangkapan ikan, dengan rumus sebagai berikut: 

 

              

Dimana  : 

Prt = Jumlah pendapatan rumah tangga nelayan 

Pp = Jumlah pendapatan dari kegiatan perikanan  

Pnp = Jumlah pendapatan dari kegiatan non perikanan 

(BPS, 2011b) 

 

Pendapatan dari usaha penangkapan ikan digunakan rumus sebagai 

berikut  : 

 

Pp = TR – TC  

Dimana:  

Pp  = Pendapatan nelayan. 

TR = Total penerimaan. 

TC  = Total biaya (Soekartawi, 2003).  
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b. Pengeluaran Konsumsi 

 

 

Pengeluaran rumah tangga dianalisis secara deskriptif  tabulasi.  Tabulasi 

ini meliputi data pengeluaran konsumsi kelompok pangan dan non 

pangan.  Analisis deskriptif adalah analisis untuk mendeskripsikan suatu 

situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis 

dan akurat.  Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang 

terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka , yang jika 

ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang (Danim, 2002).  

Tabel-tabel analisis ini meliputi data pengeluaran konsumsi kelompok 

makanan dan bukan makanan.  Pengeluaran untuk konsumsi makanan 

dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan konsumsi bukan 

makanan dihitung dari sebulan yang lalu (BPS, 2011a).   

 

c. Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga 

 

  

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemiskinan 

rumah tangga nelayan ialah analisisis deskriptif kuantitatif menggunakan 

kriteria kemiskinan Sajogyo dalam Suratmin (1983). 

 

Pengeluaran rumah tangga per/kapita  per tahun adalah total pengeluaran 

rumah tangga petani baik pengeluaran untuk pangan maupun non pangan 

dalam setahun dibagi jumlah tanggungan rumah tangga.  Pengeluaran 

rumah tangga/kapita per tahun ini kemudian dikonversikan ke dalam 

ukuran setara beras per kilogram untuk mengukur tingkat kemiskinan 

rumah tangga.  Secara matematis tingkat pengeluaran per kapita per 
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tahun pada rumah tangga petani dan tingkat pengeluaran per kapita per 

tahun setara beras dapat dirumuskan : 

 

Pengeluaran/Kapita RT/          =  Pengeluaran RT/tahun (Rp) 

Tahun (Rp)                           Jumlah tanggungan keluarga                                                                                                                                        

Pengeluaran/Kapita Keluarga/ =  Pengeluaran/kapita RT/tahun (Rp) 

Setara beras (Kg)                                   Harga beras (Rp/Kg) 

 

Menurut klasifikasi Sajogyo (1983), melakukan stratifikasi kemiskinan 

dengan membagi golongan penduduk menjadi tiga strata yaitu paling 

miskin, miskin sekali, dan miskin.  Pembagian strata kemiskinan 

dimaksudkan agar dapat diketahui berat ringannya situasi kemiskinan, 

serta untuk mengetahui kemajuan yang dicapai dalam mengatasi masalah 

kemiskinan dari waktu ke waktu.  

  

Penggolongan kemiskinan menurut Sajogyo dibagi berdasarkan dua 

daerah yaitu 

 

(1) Daerah perkotaaan 

a. Paling miskin = <240 kg setara beras/kapita/tahun. 

b. Miskin sekali = 240-360 kg setara beras/kapita/tahun. 

c. Miskin = 360-480 kg setara beras/kapita/tahun. 

 

(2) Daerah pedesaan  

a. Paling miskin = <180 kg setara beras/kapita/tahun. 

b. Miskin sekali = 180-240 kg setara beras/kapita/tahun. 

c. Miskin = 240-320 kg setara beras/kapita/tahun. 


