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III. 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. 

 

Pengolah adalah seseorang yang melakukan kegiatan pengolahan ikan berupa 

ikan asin termasuk di dalamnya ikan teri nasi. 

 

Industri pengolahan adalah suatu unit 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. 

 

Agroindustri ikan teri nasi adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem 

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

produksi ikan teri nasi. 

 

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 nasi adalah usaha memproses bahan baku ikan segar 

menjadi ikan teri nasi. 

 

Produksi ikan asin adalah produk hasil olahan dari ikan segar menjadi ikan 

asin termasuk di dalamnya ikan teri nasi yang dihitung dalam ukuran kilogram 

(kg). 

 

Ketersediaan bahan baku adalah banyaknya ikan untuk proses produksi, 

diukur dengan satuan kilogram per (kg). 

 

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

membentuk suatu barang produksi, yaitu ikan asin, termasuk di dalamnya ikan 

teri nasi yang diukur dalam satuan kilogram (kg). 

 

Garam adalah bahan tambahan yang digunakan oleh pengolah untuk 

penggaraman ikan, diukur dalam satuan kilogram (kg). 

 

Tenaga kerja adalah tenaga kerja yang dicurahkan dalam proses produksi ikan 

olah, mulai dari pengadaan bahan baku sampai kegiatan pengeringan ikan, 

yang terdiri dari tenaga kerja pria, wanita, yang diukur dalam setara hari kerja 

pria (HKP).  

 

Biaya tenaga kerja adalah total upah yang dibayarkan untuk tenaga kerja, yang 

diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Tempat merebus adalah panci yang terbuat dari alumunium yang digunakan 

untuk merebus ikan, diukur dalam satuan unit. 
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Laha adalah tempat menjemur ikan asin, termasuk di dalamnya ikan teri nasi 

yang terbuat dari bambu yang dianyam diukur dalam satuan lembar 

(hamparan). 

 

Bahan bakar adalah bahan bakar berupa solar, minyak tanah, dan kayu bakar 

yang digunakan oleh nelayan untuk penangkapan ikan dan pengadaan bahan 

baku, yang diukur dalam satuan liter (ltr). 

 

Input adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan satu satuan 

output/produk.  Dalam penelitian ini input yang digunakan adalah ikan segar, 

garam, bahan bakar, tenaga kerja.  

 

Produk adalah nilai keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan industri 

yang berupa ikan teri nasi. 

 

Nilai tambah ikan teri nasi adalah penambahan nilai ikan teri segar karena 

ikan teri segar tersebut telah mengalami proses pengolahan, pengangkutan, 

atau penyimpanan melalui suatu proses produksi. 

 

Pendapatan ikan teri nasi adalah selisih penerimaan dengan semua biaya 

produksi ikan teri nasi, yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Penerimaan adalah penerimaan yang diperoleh pengolah ikan teri nasi yaitu 

jumlah ikan teri nasi yang dihasilkan dikalikan dengan harga yang berlaku, 

diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 



35 
 

Biaya produksi ikan teri nasi adalah total biaya yang dikeluarkan karena 

digunakannya faktor-faktor produksi, baik tunai maupun diperhitungkan, 

dalam proses produksi ikan teri nasi, yang 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 berhubungan langsung dengan jumlah 

produksi, merupakan biaya yang dipergunakan untuk membeli faktor produksi 

berupa ikan segar, bahan bakar, minyak tanah, garam, dan tenaga kerja, yang 

diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

B. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian  

 

 

Penelitian dilakukan di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan 

Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan Desa Tarahan Kecamatan 

Katibung Kabupaten Lampung Selatan.  Penentuan lokasi penelitian dilakukan 

secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Pulau Pasaran Kota 

Bandar Lampung dan Desa Tarahan Kabupaten Lampung Selatan merupakan 

sentra pengolahan ikan di Lampung.  Lokasi Pulau Pasaran Kota Bandar 

Lampung dan Desa Tarahan Kabupaten Lampung Selatan yang strategis juga 

menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian ini.  Waktu 

pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2012.  
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Responden penelitian adalah nelayan pengolah ikan di Pulau Pasaran Kota 

Bandar Lampung yang berjumlah 38 pengolah sebagai populasi, dan nelayan 

pengolah ikan di Desa Tarahan Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 12 

pengolah sebagai populasi.  Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

sensus, yaitu semua populasi dijadikan responden penelitian karena populasi 

nelayan pengolah ikan teri nasi di Pulau Pasaran dan Desa Tarahan hanya 

sebanyak 50 responden.  Menurut Arikunto (2002), apabila subjek penelitian 

kurang dari 100 responden, lebih baik diambil semua sehingga penelitianya 

merupakan penelitian populasi.  Skala usaha pengolahan ika teri nasi ini masih 

skala rumah tangga.  Pengambilan data menggunakan kuisioner dengan tujuan 

agar pertanyaan yang diajukan terstruktur dan lengkap.   

 

C. Metode Pengumpulan Data 

 

 

Penelitian dilakukan dengan metode survei. Data yang dikumpulkan terdiri 

dari data primer dan data sekunder.  Data primer adalah data yang didapat 

secara langsung oleh pengumpul data dan diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan para pelaku industri rumah tangga ikan teri nasi.  Teknik 

pengumpulan data primer dilakukan dengan membuat kuesioner (daftar 

pertanyaan) sekaligus melakukan pengamatan (observasi) langsung di 

lapangan.  Data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga-

lembaga penelitian, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 

kualitatif (deskriptif) dan analisis kuantitatif (statistik).  Pengolahan data 

dilakukan dengan metode tabulasi dan komputerisasi (microsoft excel). 

 

1. Analisis Nilai Tambah 

Pengolahan ikan segar menjadi ikan teri nasi mengakibatkan 

bertambahnya nilai komoditi tersebut.  Metode yang digunakan untuk 

mengetahui peningkatan nilai tambah ikan teri nasi adalah metode nilai 

tambah Hayami seperti Tabel 5.  Semua nilai pada indikator yang terdapat 

dalam Tabel 5, dihitung berdasarkan harga yang berlaku (current price) 

pada tahun analisis. 
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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, et al.,  1987 

 

Keterangan : 

a  =  Output / total produksi ikan teri nasi yang dihasilkan oleh industri 

rumah tangga 

b  =  Input / bahan baku yang digunakan untuk memproduksi ikan teri nasi 

yaitu ikan 

c  =  Tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi ikan teri nasi 

dihitung dalam bentuk HOK ( hari orang kerja ) dalam satu periode 

analisis 

f  =  Harga produk yang berlaku pada satu periode analisis 

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 
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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 usaha pengolahan ikan teri nasi memberikan nilai 

tambah (positif) 

b. Jika NT < 0, berarti usaha pengolahan ikan teri nasi tidak memberikan 

nilai tambah (negatif) 

 

2. Analisis Pendapatan Usaha Pengolahan Ikan Teri Nasi 
 

 

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

Pendapatan dalam usaha pengolahan ikan teri nasi diperoleh dari hasil 

penjualan ikan teri nasi.  Pendapatan diperoleh dengan menghitung selisih 

antara penerimaan yang diterima dari hasil usaha dengan biaya produksi 

yang dikeluarkan dalam satu bulan.  Penerimaan merupakan jumlah uang 

yang diterima dari hasil penjualan produk yang dihasilkan.  Biaya 

merupakan jumlah uang yang dikeluarkan selama proses pengolahan ikan 

teri nasi.  Secara matematis untuk menghitung besarnya pendapatan dari 

agroindustri ikan teri nasi dapat ditulis sebagai: 

π = TR-TC = Y. PY-(X . Px ) .............................................................  (1) 

  

   

  di mana: 

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) 
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Analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah usaha pengolahan ikan 

teri nasi ini menguntungkan atau tidak bagi nelayan pengolah analisis 

nisbah penerimaan dengan biaya total atau analisis R/C yang dirumuskan 

sebagai : 

 

R/C =     Penerimaan total     ............................................................  (2) 

        Biaya total 

 

 

Kriteria pengukuran pada analisis nisbah penerimaan dengan biaya total 

adalah: 

(1). Jika R/C > 1, maka usaha pengolahan ikan teri nasi menguntungkan, 

(2).  Jika R/C = 1, maka usaha pengolahan ikan teri nasi tidak untung dan 

tidak rugi, dan 

(3). Jika R/C < 1, maka usaha pengolahan ikan teri nasi merugi. 

 


