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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling 

Bandar Lampung pada bulan Januari sampai Februari 2015. 

 

B. Objek dan Alat Penelitian 

 

Objek penelitian yang digunakan adalah petani/pedagang komoditi agroforestri 

Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Alat 

yang digunakan penelitian ini adalah daftar pertanyaan atau kuesioner, dan daftar 

buku lapangan (tally sheet), alat tulis, alat hitung, komputer dan kamera. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

 

Data yang  dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer 

dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan 

(kuesioner) yang telah disiapkan terlebih dahulu. Responden yang diwawancarai 

mencakup petani yang penghasilan utamanya dari usahatani agroforestri, 

pedagang input (faktor) produksi dan pedagang konsumsi bahan pokok,  
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Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi karakteristik lokasi 

penelitian serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber 

dari pustaka ataupun instansi terkait. 

 

D. Metode Pengambilan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok tani yang ada di 

Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling, Diketahui dari data sekunder 

Gabungan KPPH pada tahun 2010 bahwa jumlah kelompok tani keseluruhan 

adalah 496 kepala keluarga (KK). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode  simple random sampling, adalah teknik yang paling sederhana (simple). 

Sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam 

populasi. 

Populasi pada penelitian ini adalah kepala keluarga anggota kelompok tani 

KPPH berjumlah 496 KK. Berdasarkan formula Slovin (Arikunto, 2011), maka 

didapatkan jumlah responden pada penelitian adalah: 

 

  
 

       
 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N= jumlah populasi 

E = batas eror 15% 

1 = bilangan konstan 
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Perhitungan jumlah sampel adalah sebagai berikut: 

  
   

           
 

   

     
          

Dengan demikian, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 41 KK. Jumlah sampel 

ini selanjutnya diambil secara acak. 

E. Metode Analisis Data 

 

1. Analisis Pendapatan 

 

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan petani 

agroforestri. Pendapatan diperoleh dengan menghitung selisih antara penerimaan 

yang diterima dari hasil usaha dengan biaya produksi yang dikeluarkan dalam 

satu tahun, dirumuskan sebagai berikut (Soekartawi, 2006): 

         

Dimana: 

Pd  = Total Pendapatan (Rp) 

TR  = Total Penerimaan (Rp) 

TC  = Total Biaya (Rp) 

 

2. Analisis Distribusi Pendapatan 

 

Untuk mengetahui pemerataan pendapatan digunakan distribusi pendapatan Gini 

Ratio yang dihitung dengan menggunakan rumus (Todaro, 2004): 

     ∑                   
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Dimana: 

GR = Gini Ratio (0<GR<1) 

fi  = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas −1 

Xi  = proposisi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas −1 

Yi  = proposisi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas −1 

 

 

Kriteria pengambilan keputusan adalah: 

1. Ketimpangan rendah, jika nilai GR lebih kecil dari 0,4 

2. Ketimpangan sedang, jika nilai GR adalah antara 0,4 dan 0,5 

3. Ketimpangan tinggi, jika nilai GR lebih dari 0,5. 

 

Hasil perhitungan menggunakan Indeks Gini dapat digambarkan ke dalam 

sebuah grafik untuk melihat distribusi secara menyeluruh.  Kurva tesebut disebut 

Kurva Lorentz.  

 

Kurva lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase 

jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk dengan 

persentase pendapatan yang benar benar mereka peroleh dari total pendapatan 

selama 1 tahun. Semakin jauh jarak kurva lorenz dari garis diagonal (yang 

merupakan garis pemerataan sempurna) maka semakin timpang atau tidak merata 

distribusi pendapatannya (Todaro,2004). 
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3. Analisis Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga 

 

a. Garis kemiskinan BPS dari Total Pengeluaran 

Pengukuran ini dilakukan dengan cara menghitung kebutuhan harian, mingguan, 

dan bulanan. Total pengeluaran rumah tangga dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

            

Dimana: 

   = Total pengeluaran rumah tangga  

   = Pengeluaran untuk pangan 

   = Pengeluaran untuk non pangan 

   = Pengeluaran lainnya 

 

Analisis tingkat pengeluaran responden tiap rumah tangga per tahun adalah total 

pengeluaran rumah tangga petani, baik pengeluaran untuk pangan maupun non 

pangan. Jika pengeluaran dalam setahun dibagi dengan jumlah bulan, maka 

didapat pengeluaran per bulan. Jika pengeluaran perbulan dibagi jumlah 

tanggungan rumah tangga, maka dapat diketahui tingkat pengeluaran per kapita 

per bulan rumah tangga petani. Pengeluaran per kapita per bulan tersebut 

didasarkan  dengan garis kemiskinan BPS 2014, yaitu pada tingkat nasional 

dengan standar pengeluaran  Rp 10.000,00 per orang per hari atau Rp 302.735,00 

per orang per bulan. Sementara rata-rata indikator kemiskinan di perkotaan 

ditetapkan berdasar pengeluaran Rp 318.514,00 per orang per bulan, sedangkan 

indikator kemiskinan di perdesaan berdasar pada pengeluaran Rp 286.097,00 per 
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orang per bulan. Secara matematis tingkat pengeluaran per kapita per bulan tiap 

keluarga dapat dirumuskan sebagai berikut (BPS, 2014): 

           
 

               
 

            
    

            
 

                      
       

                          
 

Keterangan: C = Pengeluaran. 

 

b. Pengeluaran rumah tangga setara beras 

 

Analisis tingkat pengeluaran responden tiap rumah tangga per tahun adalah total 

pengeluaran rumah tangga  petani, baik pengeluaran untuk pangan maupun non 

pangan. Jika pengeluaran dalam setahun dibagi jumlah tanggungan rumah 

tangga, maka dapat diketahui tingkat pengeluaran per kapita per tahun rumah 

tangga petani. Pengeluaran tersebut akan dikonversikan ke dalam ukuran setara 

beras, dihitung dalam satuan kilogram, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

kemiskinan rumah tangga petani (Sajogyo, 1997). Rata-rata harga beras yang 

dikonsumsi rumah tangga petani di Kelurahan Sumber Agung saat dilakukan 

penelitian yaitu sebesar Rp 9.000,00 per kilogram. 

 

1) Paling miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun lebih rendah dari 180 kg 

setara nilai beras/tahun.  

2) Miskin sekali, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 181−240 kg setara 

nilai beras/tahun.  
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3) Miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 241−320 kg setara nilai 

beras/tahun.  

4) Nyaris miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun 321−480 kg setara nilai 

beras/tahun.  Cukup, apabila pengeluaran/kapita/tahun 481−960 kg setara 

nilai beras/tahun.  

5) Hidup layak, apabila pengeluaran/kapita/tahun lebih tinggi dari 960 kg setara 

nilai beras/tahun.  

 

Secara matematis tingkat pengeluaran per kapita per tahun tiap keluarga dan 

tingkat pengeluaran per kapita per tahun tiap keluarga setara beras dapat 

dirumuskan sebagai: 

                 
 

∑        
 

 

                            
           

           
 

 

Keterangan: C = Pengeluaran. 

 

 


