
III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian pada Maret-Juli 2015. Titik lokasi penelitian bertempat di

kawasan blok pemanfaatan Resort Banjaran Gapoktan Karya Tani Mandiri pada

KPHL Batutegi.

3.2 Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian terdiri dari alat tulis, kamera, komputer dan

kalkulator. Bahan yang digunakan yaitu kuesioner. Objek penelitian adalah

anggota Gapoktan Karya Tani Mandiri.

3.3 Batasan Penelitian

Beberapa batasan penelitian antara lain:

1. HKm adalah hutan negara yang pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat

dengan syarat tidak merubah fungsi pokok hutan tersebut.

2. Petani HKm adalah petani yang telah mendapatkan IUPHKm.
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3. Kegiatan agroforestri kopi adalah kegiatan petani pada lahan HKm yang

mengkombinasikan tanaman kopi sebagai tanaman utama, tanaman

kehutananan dan pertanian dengan tujuan untuk menambah pendapatan.

4. Kegiatan non agroforestri adalah kegiatan lain yang dilakukan petani di luar

kawasan HKm, termasuk usaha agroforestri kopi dengan tujuan untuk

menambah pendapatan.

5. Pendapatan petani adalah pendapatan yang diterima petani dari hasil kegiatan

agroforestri kopi dan non agroforestri.

3.4 Metode Pengambilan Data

3.4.1 Jenis Data yang Dikumpulkan

3.4.1.1 Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari observasi dan pengamatan langsung di

lapangan pada masyarakat anggota Gapoktan Karya Tani Mandiri di KPHL

Batutegi. Data primer meliputi:

a. Identitas responden, yang terdiri dari: nama, umur, jumlah anggota keluarga,

tingkat pendidikan dan etnis.

b. Komposisi tanaman yang terdiri dari jenis tanaman pertanian dan perkebunan

yang telah berproduksi dan kehutanan.

c. Data potensi ekonomi rumah tangga yang terdiri dari luas penggunaan lahan

HKm dan kegiatan non agroforestri responden.
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3.4.1.2 Data sekunder

Data sekunder berupa data statistik jumlah penduduk dan kondisi lokasi penelitian

yang diperoleh melalui studi pustaka dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan

kantor KPHL Batutegi.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu

1. Teknik Observasi

Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti,

baik untuk responden maupun kondisi lahan HKm.

2. Teknik Wawancara

Data dikumpulkan melalui tanya jawab yang dilakukan langsung terhadap

responden. Wawancara dilakukan dengan pengisian kuesioner untuk

memperoleh informasi data umum, identitas responden, pendapatan rumah

tangga, biaya produksi dan jumlah jenis tanaman yang dikelola.

3. Studi Pustaka

Data diperoleh dari study literature dengan membaca atau mengutip teori-teori

yang berasal dari buku, jurnal dan instansi-instansi terkait.

3.6 Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota gapoktan yang ada di Resort

Banjaran yang telah mendapatkan IUPHKm, sedangkan sempel adalah perwakilan
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anggota kelompok tani yang dipilih berdasarkan teknik sampling. Pengambilan

sampel kelompok tani dilakukan secara purposive sampling (Sugiyono, 2012).

Jumlah anggota kelompok tani Karya Tani Mandiri yaitu 656 KK dengan luas

lahan 1.977,60 ha (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2014). Berdasarkan

formula Slovin Rahmat 2001 dalam Ayu (2014), berikut ini:

n =

keterangan:

n = jumlah sampel responden yang dambil dalam penelitian

N = jumlah populasi petani anggota kelompok yang ada di lokasi penelitian

e = batas eror (15%)

1 = bilangan konstan

perhitungan jumlah sampel sebagai berikut:

n =

n = 42 responden

3.7 Metode Pengolahan dan Analisis Data

3.7.1 Struktur Pendapatan Petani

Data pendapatan petani pengelola HKm diperoleh dari pendapatan dikurangi

dengan biaya atau modal. Data yang diperoleh diolah dalam bentuk tabel dan

dijelaskan secara deskriptif. Persamaan yang digunakan dalam pengolahan data

yang diperoleh Koswara 2006 dalam Lestari (2011), sebagai berikut:

N

N (e)2 + 1

656

656 (0,15)2 + 1
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1. Pendapatan petani dari kegiatan agroforestri kopi di lahan HKm

IHKm = ∑RHKm – ∑CHKm

Keterangan:

IHKm = pendapatan dari kegiatan agroforestri kopi (Rp/Tahun )

RHKm = penerimaan dari produk kegiatan agroforestri kopi (Rp/Tahun)

CHKm = pengeluaran untuk pengelolaan dari kegiatan agroforestri kopi (Rp/Tahun)

2. Pendapatan dari kegiatan non agroforestri

InHKm = ∑RnHKm – ∑CnHKm

Keterangan:

InHKm = pendapatan total dari kegiatan non agroforestri (Rp/Tahun)

RnHKm = penerimaan masing-masing dari kegiatan non agroforestri (Rp/Tahun)

CnHKm = pengeluaran untuk kegiatan non agroforestri (Rp/Tahun)

3. Pendapatan per kapita dihitung dengan menggunakan rumus persamaan

sebagai berikut:

IPK =

Keterangan:

IPK = pendapatan per kapita (Rp/Tahun)

Itrt = pendapatan total rumah tangga (Rp/Tahun)

J = total jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga petani (Jiwa)

Itrt

J
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3.7.2 Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani

Tingkat kesejahteraan rumah tangga petani didasarkan pada pendapatan petani

yang diukur berdasarkan besarnya pengeluaran per kapita per tahun yang

disetarakan harga atau nilai beras setempat menurut kriteria Sajogyo 1997 dalam

Ayu (2014) dimodifikasikan sesuai kebutuhan penelitian.

1. Paling miskin, apabila pengeluaran per kapita < dari 180 kg setara nilai

beras/Tahun.

2. Miskin sekali, apabila pengeluaran per kapita 181-240 kg setara nilai

beras/Tahun.

3. Miskin, apabila pengeluaran per kapita 241-320 kg setara nilai beras/Tahun.

4. Nyaris miskin, apabila pengeluaran per kapita 321-480 kg setara nilai

beras/Tahun.

5. Cukup, apabila pengeluaran per kapita 481-960 kg setara nilai beras/Tahun.

6. Hidup layak, apabila pengeluaran per kapita > dari 960 kg setara nilai

beras/Tahun.

3.7.3 Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani

Metode yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

pendapatan petani Gapoktan Karya Tani Mandiri adalah dengan analisis deskriptif

yaitu mengetahui dan menganalisis data yang terkumpul dari kuisioner,

wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Data tersebut yang meliputi

jumlah tanaman yang diusahakan, jumlah tanggungan keluarga dan luas lahan.

Pengolahan dan analisis data diolah dengan software minitab 16.
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Analisis regresi linier berganda dilakukan jika terdapat lebih dari satu variabel

independen (bebas). Pada analisis regresi linier berganda dapat dilihat pengaruh

beberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Santoso 2014 dalam

Olivi, 2015). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani dengan

modifikasi rumus sebagai berikut:

[Yi] = a + [bx1]i + [bx2]i + [bx3]i +ei

Keterangan:

Y = Pendapatan responden dari kegiatan HKm (Jt/Tahun)

a = Konstanta

b = Angka arah atau koefisien regresi

e = Standar eror

X1 = Luas lahan (ha)

X2 = Jumlah tanaman yang diusahakan (Jenis)

X3 = Jumlah tanggungan keluarga (Jiwa/KK)

Berdasarkan persamaan pengaruh variabel – variabel X terhadap variabel Y

dengan menggunakan uji T parsial. Variabel X dengan p value t parsial < 0,1

memberikan pengaruh secara individu terhadap Y dengan memperhatikan variabel

lain. Sementara berdasarkan uji F regresi secara serentak semua variabel X

memiliki pengaruh yang bermakna terhadap variabel Y pada hasil regression

Analysis of Variance sebesar < 0,1alpha.


