
III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Bina Wana Jaya I

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi Kabupaten Tanggamus pada bulan

Maret 2015.

Gambar 2. Peta Identifikasi Gapoktan pada Kelola Wilayah KPHL Batutegi pada
Skala 1:250000 (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2014).

Lokasi wilayah Gapoktan
HKm Bina Wana Jaya I



21

3.2 Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian adalah kamera, alat tulis kantor, laptop, dan

kuisioner. Objek dalam penelitian ini adalah petani HKm Bina Wana Jaya I.

3.3 Batas Penelitian

1. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang dimanfaatkan oleh

masyarakat sekitar hutan dan telah mendapatkan izin pengelolaan untuk

membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan dalam rangka untuk

meningkatkan kesejahteraannya.

2. Petani HKm merupakan petani yang memanfaatkan hutan negara sebagai

tempat untuk mencari mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Pembagian luas lahan berdasarkan luas lahan yang dikelola masing-masing

petani.

3.4 Data yang Dikumpulkan

1. Data primer merupakan data yang belum tersedia dan dapat diperoleh langsung

dilapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner

langsung kepada responden yang meliputi pendapatan dari bidang pertanian

(jenis komoditi, kuantitas produksi, harga jual komoditi agroforestri dan

berburuh tani) dan bidang non-pertanian (pendapatan dari usaha non-

agroforestri, berburuh non-pertanian) serta pengeluaran (pengeluaran rumah

tangga untuk konsumsi dan biaya produksi).
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2. Data sekunder merupakan data penunjang penelitian yang diperoleh melalui

studi literatur dari pustaka, jurnal, dan terbitan lainnya untuk melengkapi data

primer.

3.5 Penentuan Responden

Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan metode random sampling,

karena komoditas yang ditanam bersifat homogen. Sehingga setiap unsur

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa dipilih. Populasi dalam

penelitian ini adalah petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani

(Gapoktan) Bina Wana Jaya I yang berjumlah 414 orang (RPHJP KPHL Batutegi,

2014). Berdasarkan formula slovin dalam Arikunto (2011), diperoleh jumlah

responden pada penelitian ini adalah:

n = ( )
Keterangan:
n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
e = Batas error 15%
1 = Bilangan konstan

n = ( )
n =    40,136 ≈  40 responden

Sehingga jumlah responden pada penelitian ini adalah 40 responden.

3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan konsep NTPRP dan analisis

data dilakukan secara deskriptif kuantitatif serta disajikan dalam bentuk tabel.
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1. Pengelompokkan Penguasaan Lahan Rumah Tangga Petani

Rumah tangga petani dikelompokkan berdasarkan luas lahan yang dikelola. Pada

lahan kawasan tidak ada hak kepemilikan tanah sehingga penguasaan lahan

diganti menjadi pengelolaan lahan. Pengelompokkan rumah tangga atas

pengelolaan lahan yang dikelola terdiri atas pengelolaan lahan sempit,

pengelolaan lahan sedang dan pengelolaan lahan luas. Masing-masing kelompok

didefinisikan sebagai berikut (Adnyana, dkk, 2000 dalam Adnyana dan Suhaeti,

2003):

1. Pengelolaan lahan sempit : luas lahan ≤ μ – 0.50 sd

2. Pengelolaan lahan sedang : μ – 0.50 sd < luas lahan < μ + 0.50 sd

3. Pengelolaan lahan luas : luas lahan ≥ μ + 0.50 sd

Keterangan:

μ : rata-rata luas lahan

μ :
∑ ∑

sd : standar deviasi luas lahan

2. Perhitungan Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Petani

Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Petani (NTPRP) dihitung dengan rumus

(Sugiarto, 2008):

NTPRP =

Y =    Yp + Ynp

E =     Ep + Enp

Keterangan :
NTPRP = Nilai tukar pendapatan rumah tangga tani
Y = Pendapatan rumah tangga tani (Rp)
E = Pengeluaran rumah tangga tani (Rp)
Yp = Total pendapatan dari usaha pertanian (Rp)
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Ynp = Total pendapatan dari usaha non-pertanian (Rp)
Ep = Total pengeluaran untuk usaha pertanian (Rp)
Enp = Total pengeluaran untuk usaha non-pertanian (Rp)

Dalam konsep perhitungan tersebut, total pengeluaran untuk konsumsi rumah

tangga tidak dimasukkan, namun dalam hasil penelitian NTPRP, total konsumsi

rumah tangga tetap dimasukkan, hal ini merujuk pada penelitian Supriyati (2005)

dan Sugiarto (2008). Penelitian ini dilakukan pada lingkup hutan kemasyarakatan

yang dikelola dengan sistem agroforestri, sehingga untuk memperjelas rumus

tersebut, maka:

NTPRP =

Y =    Yp + Ynp

E =     Ep + Enp + Z

Keterangan :
NTPRP = Nilai tukar pendapatan rumah tangga petani agroforestri
Y =  Pendapatan rumah tangga petani agroforestri (Rp)
E =  Pengeluaran rumah tangga petani agroforestri (Rp)
Yp =  Total pendapatan dari usaha tani agroforestri (Rp)
Ynp =  Total pendapatan dari luar usaha tani agroforestri (Rp)
Ep =  Total pengeluaran untuk usaha tani agroforestri (Rp)
Enp =  Total pengeluaran untuk diluar usaha tani agroforestri (Rp)
Z =  Total pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga (Rp)

Zebua (2010) dalam Sundari, Zulfanita dan Utami (2012), menyebutkan bahwa

nilai tukar pendapatan rumah tangga petani (NTPRP) yang digunakan sebagai

tolak ukur kesejahteraan rumah tangga petani yaitu:

1. NTPRP<1, artinya bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga petani belum

masuk kategori sejahtera.

2. NTPRP>1, artinya bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga petani

dikategorikan sejahtera.
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Konsep NTPRP ini hampir sama dengan perhitungan Benefit Cost Ratio (BCR),

Menurut Suharjito dkk, (2003) BCR merupakan perbandingan antara pendapatan

(penerimaan hasil usaha) dengan pengeluaran (biaya produksi usaha). Jika

BCR>1 usaha tersebut dianggap layak dan sebaliknya jika BCR<1 usaha dianggap

tidak layak. Perbedaannya dalam perhitungan BCR, terdapat jangka waktu

pengusahaan dan memperhitungkan nilai waktu dari uang atau time value of

money.


