
III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh

dengan cara menyebarkan kuesioner atau daftar pertanyaan dan wawancara langsung kepada

aparatur kelurahan dan masyarakat Kelurahan Pasar Tanjung Enim. Pemilihan lokasi dilakukan

secara sengaja dengan pertimbangan bahwa Kelurahan Pasar Tanjung Enim merupakan daerah

yang menjadi pusat pertumbuhan sekitar PT Bukit Asam Tanjung Enim. Kelurahan Pasar

Tanjung Enim juga merupakan daerah yang melakukan interaksi yang lebih banyak

dibandingkan kelurahan lain yang berada dekat dengan PT Bukit Asam Tanjung Enim.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari PT Bukit Asam Tanjung Enim dan Kantor Kelurahan

Pasar Tanjung Enim.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder, yang diperoleh

dengan cara sebagai berikut:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei ke lapangan secara langsung yang

disertai dengan wawancara kepada aparatur kelurahan dan penyebaran kuesioner atau daftar

pertanyaan tertulis kepada para responden.

b. Data Sekunder



Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang ada kaitannya dalam penelitian ini, yakni

PT Bukit Asam Tanjung Enim dan Kantor Kelurahan Pasar Tanjung Enim.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga melakukan penelitian kepustakaan yang

menggunakan berbagai literatur ilmiah dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

C. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.

Analisis kualitatif dilakukan dengan menjelaskan hasil perhitungan yang dilakukan dan

menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta yang tampak secara utuh,

sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan mengkuantifikasi data kualitatif dalam bentuk

angka. Selain itu, dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini digunakan pula teknik

before-after dengan tujuan untuk menggambarkan dampak eksternalitas positif PT Bukit Asam

Tanjung Enim terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Pasar Tanjung Enim

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT.Bukit Asam kecamatan Tanjung Enim kabupaten Muara Enim.

Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan sengaja dengan pertimbangan bahwa PT. Bukit Asam

merupakan suatu badan usaha yang bergerak di sektor pertambangan yang memberikan berbagai

dampak sosial ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, khususnya masyarakat

Kelurahan Pasar Tanjung Enim.

E. Penarikan Sampel



Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik stratified random sampling, yaitu

dengan mengelompokkan populasi berdasarkan jenisnya (strata). Strata sampel ditentukan

berdasarkan jenis pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat Kelurahan Pasar Tanjung Enim.

Pemilihan jenis pekerjaan atau mata pencaharian sebagai dasar penentuan strata sampel

dikarenakan agar dapat dilihat eksternalitas PT BA terhadap berbagai lapisan masyarakat

Kelurahan Pasar Tanjung Enim.

Berdasarkan besarnya populasi masyarakat di Kelurahan Pasar Tanjung Enim, terdapat 2.105

KK yang selanjutnya dibagi ke dalam lima strata berdasarkan jenis pekerjaan atau mata

pencaharian yaitu:

Strata I : KK dengan mata pencaharian sebagai wiraswasta / pedagang.

Strata II : KK dengan mata pencaharian sebagai petani.

Strata III : KK dengan mata pencaharian sebagai karyawan swasta.

Strata IV : KK dengan mata pencaharian sebagai buruh tani / tambang.

Strata V : KK dengan mata pencaharian selain yang telah disebutkan,   seperti PNS,

TNI/Polri, pertukangan, pensiunan, dan jasa.

Tabel 5. Perhitungan Besarnya Sampel Dengan Metode Stratified Random Sampling,
Alokasi Sampel Berimbang Dengan Besarnya Strata

Strata Mata Pencaharian Populasi (KK)
I Wiraswata/Pedagang 756
II Petani 431
III Karyawan swasta 201
IV Buruh Tani / Tambang. 430
V Pekerjaan Lainnya 287

Total Populasi 2.105
Sumber: Monografi Kelurahan Pasar Tanjung Enim, 2010 (Data Diolah)



Responden diambil dari seluruh populasi yang ada di desa lokasi penelitian. Dari 2.105 KK

diambil sampel yang besarnya dihitung berdasarkan pada estimasi terhadap proporsi dengan

rumus sebagai berikut:

= . ( − )( − ) + ( − )
Keterangan:

n = Besar sampel

N = Jumlah populasi

=
B = Bound of error

(Moh. Nazir, 2003:289)

Jika bound of error sebesar 0,05, maka

= = ( , ) = ,
Dengan demikian:

Besarnya sampel pada masing-masing strata adalah:

(2.105) (0,1) (0,9)
n =

(2.105) 0,000625 + 0,1(0,9)

189,45
n =               = 135,32 ≈ 135

1,40



I = (756/2.105) x 135 = 48,50 ≈ 49 KK

II = (431/2.105) x 135 = 25,59 ≈ 26 KK

III = (201/2.105) x 135 = 12,89 ≈ 13 KK

IV = (430/2.105) x 135 = 27,57 ≈ 28 KK

V = (287/2.105) x 135 = 18,50 ≈ 19 KK

F.   Penentuan Skor Jawaban Responden

Penentuan skor yang digunakan atas jawaban responden terhadap daftar pertanyaan yang

diajukan adalah dengan menggunakan skala Likert, yakni skala dengan lima jenjang yang

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang

tentang fenomena sosial. Kriteria umum penilaiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk jawaban (a) diberi nilai 5

2. Untuk jawaban (b) diberi nilai 4

3. Untuk jawaban (c) diberi nilai 3

4. Untuk jawaban (d) diberi nilai 2

5. Untuk jawaban (e) diberi nilai 1

G.  Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana daftar pertanyaan dapat mengukur

dampak eksternalitas dari perusahaan dengan menggunakan rumus Product Moment Coefficient

of Correlation sebagai berikut:



= ∑ − (∑ )(∑ ){( ∑ ) − (∑ ) } {( ∑ )(∑ ) }
Keterangan:

rxy = Koefisien korelasi antara variabel x dan y

xi = Dampak dari perusahaan

yi = Jumlah skor xi

n = Banyaknya variabel sampel yang dianalisis

(Suharsimi Arikunto, 2002: 162)

Pengujian kevalidan menggunakan r product moment pada derajat kebebasan (dk)=n-1 dengan

kriteria pengujian:

Jika rxy > r tabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan valid.

Jika rxy < r tabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang digunakan dapat

dipercaya dengan menggunakan rumus Alpha sebagai berikut:

= − − ∑
(Suharsimi Arikunto, 2002: 109)

Keterangan:

r11 = Kereliabelan instrumen

k = Banyaknya jumlah pertanyaan



αt2 = Jumlah varian total

Σαb2 = Jumlah varian pertanyaan

Dengan rumus varian:

= ∑ − (∑ )
Keterangan:

n = Banyaknya skor responden yang diuji coba

Σx = Jumlah skor yang dipilih

Untuk menilai alat ukur yang digunakan apakah cukup reliabel atau tidak, maka digunakan

rumus t:

= . −−
Dengan keputusan:

Jika t ≥ dari t tabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan reliabel.

Jika t ≤ dari t tabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan tidak reliabel.

Selanjutnya indeks kereliabelan diinterprestasikan dengan menggunakan tabel interpretasi r

untuk menyimpulkan alat ukur yang digunakan cukup atau tidak reliabel.

Tabel 6. Nilai Interpretasi Kereliabelan

Besarnya Nilai r Interpretasi
Antara 0,8000-0,10000 Tinggi
Antara 0,6000-0,7999 Cukup
Antara 0,4000-0,5999 Agak rendah
Antara 0,2000-0,3999 Rendah
Antara 0,0000-0,1999 Sangat rendah

Sumber: Suharsimi Arikunto, 2002: 268.



H. Gambaran Umum Pertambangan Batubara di Tanjung Enim

1. Sejarah Singkat Pertambangan Batubara di Tanjung Enim

Sejarah pertambangan batubara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman kolonial Belanda tahun

1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka (open pit mining) di wilayah operasi

pertama, yaitu di Tambang Air Laya.

Selanjutnya mulai 1923 beroperasi dengan metode penambangan bawah tanah (underground

mining) hingga 1940, sedangkan produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada 1938.

Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia

kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada

1950, Pemerintah RI kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang

Bukit Asam (PN TABA).

Pada 1981, PN TABA kemudian berubah status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT

Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut perseroan. Dalam

rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia, pada 1990 Pemerintah

menetapkan penggabungan Perum Tambang Batubara dengan perseroan.

Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energy nasional, pada 1993 Pemerintah

menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara.

Pada 23 Desember 2002, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan public di Bursa Efek

Indonesia dengan kode “PTBA”



2. Kegiatan usaha

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam

bidang pengembangan bahan-bahan galian, terutama pertambangan batubara sesuai dengan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-

prinsip Perseroan Terbatas.

Kegiatan Usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

 Mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi,

pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahan-bahan galian terutama

batubara.

 Mengusahakan pengolahan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama

batubara.

 Memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan usaha di atas, baik hasil sendiri

maupun hasil produksi pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

 Mengusahakan dan mengoperasikan pelabuhan dan dermaga khusus batubara, baik untuk

keperluan sendiri maupun keperluan pihak lain.

 Mengusahan dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik uap, baik untuk keperluan

sendiri maupun untuk keperluan pihak lain.

 Memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang terkait dengan

pertambangan batubara beserta hasil-hasil olahannya.

3.  Sumber daya dan cadangan batubara

Perseroan memegang hak kuasa pertambangan (KP) sebagai berikut :



Tambang batubara Tanjung Enim seluas 66.414 hektar yang meliputi Kabupaten Muara Enim

dan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang terdiri atas :

 Air Laya (KW.00PP0083) : 7.621 Ha

 Muara Tiga Besar (DU.1426/SUMSEL) :3.300 Ha

 Banko Barat (DU.1422/SUMSEL) : 4.500 Ha

 Banko-Suban Jeriji (KW.ME.01.ET.002A) : 2.423 Ha

 Banko-Suban Jeriji (KW.ME.01.ET.002B) ; 22.937 Ha

 Bunian Sukamerindu, Air Serelo, Kungkilan, Arahan, Banjarsari

(KW.DP.16.03.04.01.04) : 24.751 Ha

 Bukit Kendi (KW.97PPO146) : 882 Ha

Tambang batubara Ombilin seluas 3.950 hektar, yang terdiri atas :

 Sigalut (KW.99FEPO22) : 2.950 Ha

 Sijunjung (KW00/PP0256) : 1.000 Ha

Selain KP tersebut, Perseroan juga memegang hak KP dilokasi Peranap Indragiri Hulu Riau

(KW.96PPO289) seluas 17.100 Ha dan dilokasi kecamatan Palaran, kota madya Samarinda

(melalui anak perusahaan PT Internasional Prima Coal) seluas 3.238 Ha

Merujuk pada hasil penilaian sumber daya (resources) dan cadangan (reserve) oleh pihak

Independen yaitu “International Mining Consultant (IMC)” pada Desember 2008, total sumber

daya batubara (resources) Perseroan mencapai 7,3 miliar ton yang tersebar di seluruh KP

tersebut di atas. Sedangkan jumlah cadangan tertambang mencapai 1,8 miliar ton, belum

termasuk cadangan tertambang pada KP yang berlokasi dikabupaten Lahat yang berstatus sedang



dalam tahap penyelesaian dengan Pemda setempat. Apabila cadangan tertambang pada KP di

Kabupaten Lahat diperhitungkan, maka jumlah cadangan tertambang menjadi 2,0 miliar ton.

4. Anak Perusahaan dan Asosiasi.

Sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan energi berbasis batubara yang berdaya

saing dan memberikan nilai optimal bagi para pemangku kepentingan, maka Perseroan

membentuk beberapa anak perusahaan yang bergerak sebagai sector pendukung pencapaian

target produksi dan penjualan Perseroan, maupun untuk pengembangan berbagai produk

derivatif batubara.

5. Visi dan Misi Perusahaan.

Keberadaan PT. Bukit Asam sebagai perusahaan pertambangan batubara mampu memberikan

gambaran yang lebih cerah bagi prospek peningkatan produksi batubara nasional, mengingat

ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai.

Keberhasilah PT.Bukit Asam tidak terlepas dari visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan energi

berbasis batubara yang ramah lingkungan. Kemudian begitu pula dengan misi yang

dimiliki,yaitu ;

 Fokus kepada core competency dan pertumbuhan yang berkesinambungan.

 Memberikan tingkat pengembalian yang optimal kepada pemegang saham.

 Meningkatkan budaya korporasi yang mengutamakan kinerja.

 Memberikan kontribusi pengembangan ekonomi nasional.



 Memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan lingkungan sekitar.

6.  Strategi Perusahaan.

PT.Bukit Asam sebagai perusahaan energi berbasis batubara yang ramah lingkungan dan

terkemuka di Indonesia menerapkan enam langkah strategis, yaitu;

 Fokus pada pertumbuhan produksi / penjualan batubara.

 Fokus dengan proyek-proyek dengan skala kesiapan 1.

 Restrukturasi korporasi.

 Meningkatkan kompetensi dan regenerasi SDM serta meningkatkan budaya korporasi

yang mengutamakan kinerja.

 Meningkatkan sistem remunerasi yang berdasarkan kinerja (performance based reward)

 Meningkatkan peringkat kinerja penataan pengelolaan lingkungan.

I. Gambaran Umum Kelurahan Pasar Tanjung Enim.

Kelurahan Pasar Tanjung Enim di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim yang

berluas wilayah 880 hektar. Jarak Kelurahan Pasar Tanjung Enim sejauh 9 km dari pusat

pemerintahan kecamatan, 20 km dari ibu kota kabupaten, dan 198 km dari ibu kota provinsi.

Jumlah penduduk di Kelurahan Pasar Tanjung Enim pada tahun 2010 sebanyak 10.160 jiwa

dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.105. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 4.293 jiwa

laki-laki dan 5.867 jiwa perempuan. Secara umum, untuk mendapatkan gambaran secara jelas

mengenai komposisi penduduk Kelurahan Pasar Tanjung Enim menjadi empat kelompok, yaitu:



1. Komposisi penduduk menurut agama atau kepercayaan.

2. Komposisi penduduk menurut usia.

3. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan.

4. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian.

Tabel 7. Komposisi Penduduk Menurut Agama atau Kepercayaan di Kelurahan Pasar
Tanjung Enim 2010

Agama atau Kepercayaan Jumlah (Jiwa)
Islam 9.530
Kristen 576
Katholik 26
Hindu 18
Budha 0
Penganut Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa

10

Jumlah 10.160
Sumber : Monografi Kelurahan Pasar Tanjung Enim 2010

Tabel 8. Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kelurahan Pasar Tanjung Enim 2010

Tingkatan Usia Laki-laki (Jiwa) Perempuan
(Jiwa)

00-09 Tahun 682 780
10-14 Tahun 385 440
15-19 Tahun 336 563
20-29 Tahun 675 1.432
30-39 Tahun 617 965
40-59 Tahun 1.529 1.536
60 Tahun ke Atas 73 153
Jumlah 4.293 5.867

Sumber: Monografi Kelurahan Pasar Tanjung Enim 2010

Tabel 9. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Pasar Tanjung
Enim 2010



Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa)
Taman Kanak-kanak 63
Sekolah Dasar 210
SMP 54
SMA 112
Akademi (D1-D3) 41
Sarjana (S1-S3) 68
Pondok Pesantren 21
Jumlah 569

Sumber: Monografi Kelurahan Pasar Tanjung Enim 2010

Tabel 10. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan  Pasar Tanjung
Enim 2010

Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa)
Pegawai Negeri Sipil 140
TNI/Polri 25
Karyawan Swasta 201
Wiraswasta/Pedagang 756
Petani 431
Jasa 18
Buruh Tani / Tambang 430
Pensiunan 83
Lain-lain 21
Jumlah 2.105

Sumber : Monografi Kelurahan Pasar Tanjung Enim 2010

Tabel 11. Fasilitas-fasilitas Umum di Kelurahan Pasar Tanjung Enim 2010

Mata Pencaharian Jumlah (Buah)
Sekolah Dasar 2
Sekolah Menengah Pertama 2
Sekolah Menengah Kejuruan 1
Masjid 2
Musholla 4
Puskesmas 2
Lapangan Sepakbola 1
Lapangan Volley 1

Sumber : Monografi Kelurahan Pasar Tanjung Enim 2010




