
 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

 

 

Penelitian dilakukan di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo  Kabupaten 

Pringsewu. Desa Sukoharjo 1 sejak tahun 2012 dicanangkan sebagai lokasi 

pengembangan agroforestri wisata untuk daerah Lampung.  Penelitian dilaksanakan 

pada bulan mei—juli  2014. 

  

B. Alat dan Objek Penelitian 

 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kamera, kuesioner, dan 

komputer.  Objek penelitian ini adalah rumah tangga petani yang mengelola hutan 

rakyat dengan sistem agroforestri di Desa Sukoharjo 1. 

 

C. Batasan Penelitian 

 

 

Dalam penelitian ini beberapa istilah yang digunakan didefinisikan sebagai berikut. 

1) Agroforestri merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan terdiri dari campuran 

pepohonan, semak atau dengan tanaman semusim dan ternak dalam satu bidang 

lahan. Lahan agroforestri milik rakyat dengan ketentuan luas tidak kurang dari 

0,25 hektar. 
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2) Petani adalah petani yang mengelola hutan dengan sistem agroforestri. 

3) Hasil agroforestri adalah semua barang dan jasa (kayu dan non kayu) yang 

memberi pendapatan bagi petani dari proses pengelolaan agroforestri. 

4) Pendapatan petani adalah: penjumlahan total pendapatan bersih  petani dari 

berbagai sumber yang dinilai dalam satuan mata uang tertentu yang telah 

dikurangi dengan biaya produksi dalam usaha petani agroforestri 

5) Biaya adalah nilai yang dikeluarkan dalam usaha tani. 

6) Kontribusi adalah sumbangan terhadap pendapatan total petani dalam mengelola 

hutan rakyat dengan sistem agroforestri. 

7) Umur adalah umur petani agroforsetry. 

8) Luas kebun adalah berapa hektar luas kebun yang dimiliki petani agroforestri. 

9) Luas sawah adalah berapa hektar besar luas sawah yang dimiliki oleh petani 

agroforestri 

10) Luas kandang ternak adalah berapa besar luasan kandang ternak yang dimilki 

oleh petani agroforestri. 

11) Luas kolam ikan adalah berapa besar luas kolam ikan yang dimilki oleh petani 

agroforestri. 

12) Jumlah tenaga kerja adalah total tenaga kerja yang digunakan petani dalam setiap 

usaha agroforestri yang memberikan suatu pendapatan. 

13) Jarak rumah ke kebun adalah jarak yang ditempuh petani dari rumah ke kebun 

(km). 

14) Jumlah jenis tanaman adalah jumlahl jenis tanaman yang ditanamn oleh petani di 

kebun milik petani agroforestri. 
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15) Jumlah jenis ternak adalah jumlah jenis ternak yang dimilki oleh petani 

agroforestri yang memberikan tambahan pendapatan. 

16) Pendidikan adalah tingkat pendidikan petani agroforestri (SD, SMP, SMA, dan 

Sarjana). 

17) Pendidikan non formal adalah pernah atau tidak pernah petani mengikuti kegitan 

pendidikan formal.  

20) Suku adalah suku petani apakah bersuku jawa atau suku lainnya. 

21) Agama adalah apakah petani beragama islam atau agama lainnya. 

22)  Kemiringan lahan adalah keadaan kebun petani apakah lerang atau tidak. 

23) Keanggotaan kelompok tani adalah apakah petani masuk kedalam kelompok tani 

atau tidak. 

24) Kepengurusan kelompok tani adalah petani yang tergabung dalam kepengurusan 

kelompok tani. 

25) Pemahaman agroforestri adalah pengetahuan petani tentang agroforestri. 

26) Bantuan kredit adalah peminjaman modal pengelolaan agroforestri dari bantuan 

kredit. 

27) Peminjaman modal dikoprasi adalah petani meminjam modal pengelolaan 

agroforestri dengan koprasi. 
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D.  Jenis Data 

 

a. Data primer 

 

1) Data umum dari rumah tangga petani meliputi nama, umur, alamat, pekerjaan 

pokok, pekerjaan sampingan, jenis kelamin, pendidikan terahir, status perkawinan. 

2)  Pendapatan petani meliputi:  

a) Komponen pendapatan yaitu:  pendapatan dari hasil pengelolaan agroforestri 

seperti dari kebun, pertanian, peternakan, perikanan,  dan non agroforestri 

seperti PNS, buruh, dagang dan usaha lainnya.  

b) Komponen biaya produksi yaitu: biaya pajak lahan, biaya (upah) tenaga kerja, 

biaya pengadaan bibit, pupuk, alat, dan obat-obatan, biaya pemanenan hasil.  

Jenis produk agroforestri yang ditanam, pengeluaran dari masing-masing 

produk agroforestri serta pengeluaran faktor produksi dalam pengelolaan 

agroforestri. 

 

b. Data sekunder meliputi keadaan umum lokasi penelitian baik lingkungan fisik, 

sosial ekonomi masyarakat, data-data statistik identitas penduduk, dan buku-

buku literatur lain terkait pendapatan petani serta data-data lain yang berkaitan 

dengan penelitian yang bersumber dari pustaka ataupun instansi terkait. 
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E. Cara pengumpulan data 

 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara. 

 

1) Wawancara dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data primer.  Data 

dikumpulkan melalui tanya jawab/wawancara yang dilakukan langsung dengan 

responden.  Tanya jawab dilakukan menggunakan daftar pertanyaan umum atau 

kuesioner untuk memperoleh informasi. 

 

2) Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara 

membaca dan mengutip teori-teori yang berasal dari buku dan tulisan-tulisan lain 

yang relevan dengan penelitian ini. 

 

E.  Metode pengambilan sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah petani pengusaha hutan rakyat dengan sistem 

agroforestri di Desa Sukoharjo 1 Kabupaten Pringsewu sebanyak 446 responden. 

Menurut Arikunto (2006) jika populasi lebih dari 100 maka batas error yang 

digunakan adalah 10—15%.  Batas eror yang digunakan dalam pengambilan sampel 

ini adalah 15% karena akan menunjang data. Penentuan besar sampel menggunakan 

rumus Slovin (Soewadji, 2012): 

N 

n = ———— 

          N (e)² + 1     

 

Keterangan: 

 

n  =  Jumlah sampel 
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N  =  Jumlah populasi petani agroforestri yang ada di lokasi penelitian adalah 446 

responden 

e  = Batas error 15 % 

1  = bilangan konstan 

 

  10,15 446

446
n

2 
  

 
40

10,0225 446

446
n 


  orang  ≈ n = 41 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel petani agroforestri adalah 

sebanyak 41 orang. 

 

Desa Sukoharjo 1 terdiri dari tujuh dusun, maka penentuan sampel dari setiap dusun 

menggunakan metode Proportional Simple Random Sampling yang mengacu pada 

rumus Nazir, 1988: 

ni = [
  

 
] n 

Keterangan:   

n : jumlah seluruh responden 

ni : jumlah sampel setiap dusun 

N : jumlah populasi seluruh dusun 

Ni : jumlah populasi masing-masing dusun 

 

 

Tabel 1.  Jumlah responden masing-masing dusun 

Dusun Jumlah Petani Agroforestri  

(KK) 

Jumlah Responden 

(KK) 

1 26 3 

2 31 3 

3 90 8 

4 80 7 

5 89 8 

6 44 4 

7 101 9 

Jumlah 41 
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Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu pengambilan sample 

berdasarkan kesengajaan (Soekartawi, 1995) dengan pertimbangan responden adalah 

petani yang mengelola hutan rakyat dengan sistem agroforestri. 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 

1. Kontribusi Terhadap Pendapatan Total Rumah Tangga 

 

Data kontribusi atau pendapatan rumah tangga dihitung secara manual.  Data yang 

telah dihitung disajikan kedalam tabel.  Persamaan-persamaan yang digunakan dalam 

pengolahan data pendapatan.  Menurut Soekartawi  (1995) pendapatan adalah selisih 

antara penerimaan dengan semua biaya. Sedangkan penerimaan petani adalah 

perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. 

Pd = TR – TC 

Pd = Total Pendapatan 

TR = Total penerimaan 

TC = Total Biaya 

 

 Pendapatan dari Kebun  

R = Pe - Br 

Keterangan: 

R = Pendapatan petani dari kebun (Rp/ha/tahun) 

Pe = Penerimaan dari kebun (Rp/ha/tahun) 

Br = Biaya pengelolaan kebun (Rp/ha/tahun) 

 

 Pendapatan bersih dari pertanian 

Pp = Ppe – Bp 

Pp = Pendapatan petani dari pertanian (Rp/ha/tahun) 

Ppe = penerimaan dari pertanian (Rp/ha/tahun) 

Bp = Biaya pengelolaan pertanian (Rp/ha/tahun) 
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 Pendapatan dari hewan ternak 

Ph = PI – B 

Ph = Pendapatan petani dari hewan ternak (Rp/tahun) 

Pph = Penerimaan petani dari hewan ternak (Rp/tahun) 

Bt = Biaya perawatan hewan ternak (Rp/tahun) 

 

 Pendapatan dari Perikanan 

Pr   = Ppp – B 

Pr   = Pendapatan petani dari prikanan (Rp/tahun) 

Ppr = Penerimaan petani dari perikanan (Rp/tahun) 

Br   = Biaya perikanan (Rp/tahun) 

 

 Pendapatan dari pekerjaan lain 

Pn = PI – Bt 

Pn = Pendapatan petani dari pekerjaan lain (Rp/tahun) 

Pph = Penerimaan petani dari pekerjaa lain (Rp/tahun) 

Bn = Biaya (Rp/tahun) 

 

 Pendapatan total rumah tangga petani 

Pt = R + Pp + Ph + Pn 

R = Pendapatan petani dari sistem Agroforestri (Rp/ha/tahun) 

Pp = Pendapatan petani dari pertanian (Rp/ha/tahun) 

Ph = Pendpatan petani dari hewan ternak (Rp/tahun) 

Pn = Pendapatan petani dari pekerjaan lain (Rp/tahun) 

 

 Kontribusi dari agroforestri terhadap pendapatan total petani 

  ̅̅̅̅  = 
 ̅

   ̅̅ ̅̅
 × 100% 

  ̅̅̅̅  = Kontribusi dari agroforestri 

 ̅    = Pendapatan petani dari sistem Agroforestri (Kebun, pertanian, peternakan, 

perikanan) 

  ̅̅ ̅ = Pendapatan total rumah tangga petani 

 

 

2. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan petani  

 

 

Metode yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan petani di Desa Sukoharjo 1 adalah dengan metode analisis deskriptif yaitu 

untuk mengetahui dan menganalisis data yang terkumpul dari hasil kuisioner, 

wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Data yang diambil dan yang 
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sudah dikumpul dari hasil kuisioner dinyatakan dalam bentuk tabel, berupa data 

karakteristik responden yang meliputi:  umur, luas kebu, luas sawah, luas kolam, 

jumlah tenaga kerja, kelerengan lahan, jarak rumah terhadap lahan agroforestri, 

,pendidikan formal, pendidikan non formal, suku, agama, jenis tanaman, jumlah jenis 

tanaman, keanggotaan kelompok tani, kepegurusan kelompok tani, pemahaman 

agroforestri, peminjaman bantuan kredit, dan peminjaman modal dikoprasi.  Analisis 

regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis faktor–faktor yang 

mempengaruhi pendapatan petani agroforestri.  Pengolahan dan analisis data diolah 

dengan Program SPSS serta disajikan dengan tabulasi. 

 

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 (terikat) Santoso (2014). 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan petani dengan modifikasi rumus sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6  + b7X7 + b8X8 + b9X9 + 

b1Dpendidkan1 + b1Dpendidkan2 + b1Dpendidkan3 + b2D2 + b3D3 v+ b4D4 + b5D5 + b6D6 

+ b7D7+ b8D8+ b9D9 + b9D9 + e 

Keterangan: 

Y   = Pendapatan responden petani agroforestri (Rp/tahun) 

a    = Konstanta  

b   = Angka arah atau koefisien regresi 

e   = Eror 

X1 = Umur (Tahun) 

X2 = Luas kebun ((Ha) 

X3 = Luas sawah (Ha) 
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X4 = Luas kandang ternak (M
2
) 

X5 = Luas kolam ikan (M
2
) 

X6 = Jumlah tenaga kerja (orang) 

X7 = Jarak rumah terhadap lahan agroforestri (Km) 

X8 = Jumlah jenis tanaman  

X9 = Jumlah jenis ternak 

D1 = Pendidikan formal (Pendidikan formal didammy dengan modifikasi pada Tabel 

2.  

Tabel 2. Dammy Pendidikan Formal dari SD, SMP, SMA, dan Sarjana. 

Pendidikan D pendidikan1  D pendidikan2 D pendidikan3 

SD 0 0 0 

SMP 1 0 0 

SMA 0 1 0 

SARJANA  0 0 1 

D2   = Pendidikan nonformal (1=pernah, 0= tidak pernah) 

D3   = Suku (1= jawa, 0= lainnya) 

D4   = Agama (1= islam, 0=lainnya) 

D5   = Kemiringan lahan (1= lereng, 0=tidak) 

D6   = Keanggotaan kelompok tani (1=  iya, 0=tidak) 

D7   = Kepengurusan kelompok tani (1= iya, 0=tidak) 

D8   = Pemahaman agroforestri (1= iya, 0= tidak)  

D9   = Bantuan kredit (1= iya, 0= tidak) 

D10 = Peminjaman modal di koperasi (1= iya, 0= tidak) 

 

 

1) Uji Anova (Uji F) 

 

 

Signifikansi pengaruh variabel peubah (independen) terhadap variabel tetap 

(dependen) akan digunakan uji F pada taraf nyata 5% dan 10%. 

Kriteria uji F: 

Jika nilai F hitung (Nilai Sig) < F tabel (α=0,05) maka Ho diterima, atau 

Jika nilai F hitung (Nilai Sig) > F tabel (α=0,05) maka Ho ditolak (Santoso, 2014). 
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2) Uji t 

 

Santoso (2014) menerangakan, uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-

masing variabel.  Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig 

(significance).  Jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan 

bahwa  terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.  Atau jika 

probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat.  Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau 

dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, proses uji t identik 

dengan uji F.  Hasil dari uji t pada perhitungan bermaksud untuk menjawab tujuan 

dari penelitian yang akan dilakukan yaitu mengetahui pengaruh antara masing-masing 

variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). 

 

Interpretasi terhadap persamaan tersebut beserta uji hipotesis akan diberikan sebagai 

berikut: 

a. Jika t-hitung   t-tabel (n-2) maka terima Ho, tolak H1 pada   = 0,01 atau 0,05 

berarti kedua peubah tidak menunjukkan hubungan yang nyata antara kedua 

variabel yang diuji. 

b. Jika t-hitung > t-tabel (n-2) maka tolak Ho, terima H1 pada   = 0,01 atau 0,05 

berarti kedua peubah menunjukkan hubungan yang nyata antara kedua variabel 

yang diuji. 


