
 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran pada bulan Maret-Mei 2012. 

 

B. Objek dan Alat Penelitian 

 

Objek penelitian yaitu petani yang menerapkan sistem agroforestri di lahan 

yang dikelola di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

panduan wawancara atau kuesioner, alat tulis, kamera, kalkulator, komputer 

dan alat bantu lainnya. 

 

C. Batasan Penelitian 

 

Beberapa batasan penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Agroforestri merupakan kombinasi tanaman pertanian dengan tanaman 

kehutanan yang dilaksanakan pada satu bidang lahan baik secara bersama 

atau bergiliran. 

2. Biaya produksi pengelolaan pola tanam agroforestri adalah biaya yang 

harus dikeluarkan untuk memproduksi hasil pola tanam agroforestri. 
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3. Harga jual adalah harga penjualan hasil pola tanam agroforestri petani dan 

untuk hasil berupa non kayu (pertanian) dihitung dalam satuan Rp/Kg, 

Rp/tandan, Rp/gandeng dan Rp/biji, untuk hasil kayu dihitung dalam 

satuan Rp/m
3
. 

4. Faktor produksi adalah faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran 

penerapan sistem agroforestri seperti bibit, pupuk/pestisida, tenaga kerja 

dan peralatan. 

5. Pola tanam agroforestri merupakan kombinasi dari beberapa tanaman 

kehutanan dengan tanaman pertanian yang dominan di lahan agroforestri. 

6. Fisiografi adalah ilmu yang mempelajari suatu wilayah berdasarkan 

bentuk atau segi fisiknya serta posisi dengan daerah lain yg berkaitan dgn 

ketinggian tempat dan persebaran makhluk hidup. 

 

D. Jenis Data yang Dikumpulkan 

 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengukuran 

langsung. Jenis data primer yang dikumpulkan adalah data mengenai 

kondisi lahan, pola tanam agroforestri yang diterapkan, hasil agroforestri, 

penerimaan dan biaya produksi pada penerapan pola tanam agroforestri di 

Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 

  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam bentuk catatan 

tertulis dan diperoleh secara tidak langsung yang sifatnya mendukung 

data primer.  Data sekunder yang dikumpulkan berupa monografi Desa 
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Pesawaran Indah dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan 

penelitian. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara: 

1. Teknik Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung oleh peneliti untuk 

mengambil data-data berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan maksud 

penelitian.  Data yang diambil meliputi: kondisi lahan, pola tanam yang 

diterapkan setiap responden, serta kondisi sosial masyarakat.  Observasi 

dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap pola tanam 

agroforestri di Desa Pesawaran Indah. 

2. Teknik Wawancara 

Data dikumpulkan melalui tanya jawab yang dilakukan langsung terhadap 

responden. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk 

memperoleh data primer. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data penunjang 

penelitian yang diperoleh dari literatur dan instansi-instansi terkait. Studi 

pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder.   

 

F. Teknik Pengambilan Sampel 

 

Responden dalam penelitian ini adalah petani yang mengelola lahan 

agroforestri di Desa Pesawaran Indah. Jumlah kepala keluarga (KK) di Desa 
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Pesawaran Indah sebanyak 900 KK (Direktorat Jenderal Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, 2010).  Melihat banyaknya jumlah populasi tersebut, 

sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel guna untuk memudahkan 

pengolahan hasil data, tidak memakan waktu yang lama dan biaya yang 

cukup besar. Pengambilan responden dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel responden secara 

sengaja (tidak acak) yang disesuaikan dengan tujuan/masalah penelitian 

dengan memperhatikan azas keterwakilan. 

 

Penentuan jumlah responden dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin 

dalam Umar (2000) sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

N = jumlah populasi di lokasi penelitian 

n = jumlah sampel  yang diambil dalam penelitian 

e = batas eror 15% 

1 = bilangan konstan 

 

        n = 42 responden atau KK. 

Berdasarkan rumus di atas maka jumlah responden dalam penelitian ini 

sebanyak 42 responden atau KK. 
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G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 

Data yang diperoleh di lapangan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, 

kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif. Untuk mengetahui 

kelayakan usaha pengelolaan pola tanam agroforestri dilakukan analisis 

finansial dengan beberapa asumsi sebagai dasar dalam perhitungan.  Asumsi 

yang dilakukan di lapangan adalah sebagai berikut: 

a. Suku bunga yang berlaku pada tahun 2012 saat penelitian berlangsung 

dengan menggunakan suku bunga Bank Rakyat Indonesia sebesar 12%. 

b. Semua harga output-input yang digunakan dalam analisis berdasarkan 

harga yang berlaku pada saat penelitian berlangsung dengan asumsi harga 

konstan sampai penelitian berakhir. 

c. Umur kelayakan usaha adalah 20 tahun disesuaikan dengan umur 

ekonomis kakao sebagai tanaman utama petani (Obiri, 2007 dalam 

Febryano, 2009). 

d. Tanaman yang menjadi sumber pendapatan dalam analisis finansial 

adalah tanaman ekonomis yaitu tanaman yang menghasilkan nilai 

uang/dijual oleh petani. 

e. Tenaga kerja dari luar maupun dari dalam keluarga termasuk dalam biaya 

pengeluaran. 

Untuk kriteria didalam analisis finansial, menggunakan metode  Net Present 

Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR).  

Metode NPV, BCR dan IRR dipilih karena dengan metode ini kita dapat 

mempertimbangkan resiko arus kas masa depan melalui besarnya biaya yang 
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dikeluarkan dan modal yang dimiliki dalam pelaksanaan suatu investasi atau 

usaha. 

 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Suharjito, dkk, 2003): 

1. Net Present Value (NPV) 

Net Present Value merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya 

yang telah didiskontokan. Usaha menguntungkan apabila NPV  > 0, 

sebaliknya jika NPV < 0 berarti usaha tersebut tidak menguntungkan. 

NPV =  PVpenerimaan  PVpengeluaran 

         =    -     

          =    

Keterangan:  

NPV = nilai bersih sekarang (Rp) 

PV = nilai sekarang (Rp) 

Bt = manfaat yang diperoleh pada tahun ke-t (Rp) 

Ct = biaya yang dikeluarkan pada tahun ke-t (Rp) 

i         = suku bunga (%) 

t = periode waktu (tahun). 

 

2. Benefit Cost Ratio (BCR)  

Pola tanam agroforestri dikatakan menguntungkan (profitable) apabila  

nilai Net B/C > 1 dan sebaliknya apabila B/C < 1 berarti pola tanam yang 

diterapkan tidak menguntungkan. 
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BCR =                            

Keterangan:  

BCR = perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran  

Bt = manfaat yang diperoleh pada tahun ke-t (Rp) 

Ct = biaya yang dikeluarkan pada tahun ke-t (Rp) 

i         = suku bunga (%) 

t = periode waktu (tahun). 

 

3. Internal Rate of Return (IRR)  

Kriteria yang menunjukkan bahwa suatu pola tanam agroforestri akan 

dikatakan menguntungkan apabila nilai IRR lebih besar dari tingkat suku  

bunga yang berlaku. 

 

 

Keterangan:  

IRR   = suku bunga maksimum yang dapat dibayar oleh suatu proyek      

(%) 

 

NPV1 = nilai NPV yang positif (Rp) 

NPV2 = nilai NPV yang negatif (Rp)  

i1          = tingkat bunga pertama dimana diperoleh NPV Positif (%) 

i2          = tingkat bunga kedua dimana diperoleh NPV Negatif (%). 

Bt – Ct > 1 

Bt – Ct < 1 

 


