
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Konsep Dasar dan Batasan Operasional 

 

Konsep dasar dan batasan operasional ini mencakup seluruh definisi yang 

digunakan untuk memperoleh data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

 

Rumah tangga petani adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan 

anak serta anggota rumah tangga lain yang hidupnya tergantung dari sumber 

pendapatan.  Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah kepala dan ibu 

rumah tangga petani kopi. 

 

Pendapatan rumah tangga adalah hasil penjumlahan pendapatan usahatani kopi, 

pendapatan usahatani nonkopi, dan pendapatan nonpertanian. 

 

Pendapatan usahatani kopi adalah jumlah uang yang diperoleh petani setelah 

dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi kopi, dalam hal 

ini biaya pembelian pupuk, upah tenaga kerja, biaya obat-obatan, pajak lahan, dan 

biaya penyusutan alat-alat pertanian dalam setahun.  Pendapatan ini diukur dalam 

satuan Rp/thn. 

 

Pendapatan usahatani nonkopi adalah  jumlah uang yang diperoleh dari usahatani 

lain selain kopi.  Pendapatan ini diukur dalam satuan Rp/thn. 
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Pendapatan nonpertanian adalah jumlah uang yang diperoleh keluarga petani yang 

berasal dari pekerjaan di luar sektor pertanian.  Pendapatan ini diukur dalam 

satuan Rp/thn. 

 

Biaya total adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk melakukan usaha 

tani yang meliputi biaya tetap dan biaya variabel dalam satuan Rp/thn. 

 

Pengeluaran adalah besarnya jumlah uang yang dikeluarkan oleh seluruh anggota 

rumah tangga petani, yang meliputi pengeluaran pangan dan non pangan, yang 

diukur dalam satuan Rp/bln. 

 

Pengeluaran pangan adalah besarnya jumlah uang yang dikeluarkan untuk 

konsumsi pangan semua anggota keluarga, yang diukur dalam satuan Rp/bln. 

 

Pengeluaran nonpangan adalah besarnya jumlah uang yang dikeluarkan untuk 

konsumsi nonpangan yang meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, rumah, 

rekreasi, dan lain-lain semua anggota keluarga, yang diukur dalam satuan Rp/bln. 

 

Pangsa pengeluaran pangan adalah perbandingan antara pengeluaran rumah 

tangga untuk belanja pangan dengan total pengeluaran yang diukur dalam persen. 

 

Pangsa pengeluaran nonpangan adalah perbandingan antara pengeluaran rumah 

tangga untuk belanja nonpangan dengan total pengeluaran yang diukur dalam 

persen. 

Karakteristik sosial ekonomi adalah karakteristik masyarakat yang meliputi 

pendapatan, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, harga pangan, etnis, dan 
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akses terhadap pangan yang mungkin akan mempengaruhi tingkat ketahanan 

pangan rumah tangga petani. 

Pendidikan ibu rumah tangga adalah pendidikan formal yang mempunyai 

tingkatan yang berurutan serta tersusun secara hirarki mulai dari pendidikan dasar 

hingga tingkat yang paling tinggi.  Pendidikan ini diukur dari lamanya ibu rumah 

tangga mengikuti pendidikan formal berdasarkan jumlah tahun sukses. 

Jumlah anggota rumah tangga adalah total orang/anggota yang menjadi 

tanggungan kepala rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah.  

Harga beras adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga petani untuk 

membeli beras dalam satuan Rp/kg. 

Harga gula adalah jumlah uang yag dikeluarkan rumah tangga petani untuk 

membeli gula dalam satuan Rp/kg. 

Etnis adalah suku yang dimiliki oleh masing-masing rumah tangga.  Rumah 

tangga yang bersuku Jawa dinilai dengan angka 1, sedangkan rumah tangga yang 

bersuku non Jawa dinilai dengan angka 0. 

Akses terhadap pangan dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung.  

Akses langsung berarti rumah tangga dapat memperoleh kebutuhan pangan  

secara mandiri dari sawah/ladang yang dimiliki, sebaliknya akses tidak langsung 

berarti rumah tangga tidak dapat memperoleh kebutuhan pangan secara mandiri 

atau dengan kata lain tidak memiliki sawah/ladang.  Rumah tangga yang memiliki 

akses langsung dinilai dengan angka 1, sedangkan rumah tangga yang memiliki 

akses tidak langsung dinilai dengan angka 0. 
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Kecukupan ketersediaan pangan merupakan kecukupan ketersediaan pangan 

dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu 

daerah baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian maupun bantuan 

pangan. Ketersediaan pangan ini dilihat dari pangsa pengeluaran pangan.  Apabila 

pangsa pengeluaran pangan rendah maka ketersediaan pangan cukup dan apabila 

sebaliknya maka ketersediaan pangan kurang cukup. 

Stabilitas merupakan dimensi waktu ketersediaan pangan yang dilihat dari 

frekuensi makan lengkap. Makan lengkap tiga kali perhari disebut stabil, namun 

jika makan lengkap kurang dari tiga kali perhari disebut kurang stabil. 

Distribusi pangan mencakup kemampuan semua rumah tangga termasuk individu-

individunya untuk menjangkau/mengakses pangan yang cukup dalam memenuhi 

kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, 

pembelian ataupun melalui bantuan pangan.  Distribusi pangan diukur dari 

pemilikan lahan serta cara rumah tangga untuk memperoleh pangan apakah dari 

produksi sendiri atau pembelian. 

Konsumsi pangan merupakan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi untuk 

memenuhi kebutuhan tubuh.  Konsumsi pangan diukur dari perbandingan 

konsumsi pangan energi aktual dengan konsumsi energi yang dianjurkan oleh 

WKNPG 2012 dalam satuan kkal. 

Angka kecukupan energi adalah sejumlah energi yang dibutuhkan oleh seseorang 

dalam mencapai kehidupan sehat yang diukur dalam kkal/kapita/hari.  Dalam 

penelitian ini digunakan standar angka kecukupan energi perkapita perhari 
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menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan hasil Widyakarya 

Nasional Pangan dan Gizi VIII (WNKPG)  2012 padaTabel 3. 

Tingkat ketahanan pangan rumah tangga (TKP) adalah tingkat ketahanan pangan 

suatu rumah tangga, yang diukur dengan indikator klasifikasi silang antara pangsa 

pengeluaran pangan dan kecukupan energi (Johnson dan Toole  dalam Maxwell et 

all, 2000).  

B. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat yang merupakan sentra 

produksi kopi di Propinsi Lampung.  Luas areal, produksi, dan produktivitas kopi 

di Kabupaten Lampung Barat menurut kecamatan tahun 2010 dapat dilihat pada 

Tabel 4.  Pada Tabel 4 terlihat bahwa produksi kopi di kabupaten ini cukup besar 

yaitu 5.012 ton (Dinas Perkebunan Propinsi Lampung, 2011).  Selain itu, menurut 

Badan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung tahun 2010 Kabupaten Lampung 

Barat adalah salah satu kabupaten rentan terhadap kerawanan pangan, dimana 

berada pada Prioritas 1 dalam pengentasannya.   

Dua kecamatan diambil secara sengaja (purposive) sebagai lokasi penelitian dari 

Kabupaten Lampung Barat dengan pertimbangan bahwa dua kecamatan tersebut 

adalah sentra produksi kopi di Kabupaten Lampung Barat dan kecamatan yang 

rentan terhadap rawan pangan berada pada Prioritas 1 di Kabupaten Lampung 

Barat yang harus segera dilakukan pengentasan.  Berdasarkan kriteria tersebut, 

Kecamatan Sekincau dan Way Tenong terpilih untuk lokasi penelitian.  Dengan 

pertimbangan yang sama, dari masing-masing kecamatan kemudian diambil 2 

desa.  Kecamatan Sekincau terpilih Desa Giham Sukamaju dan Kelurahan  
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Sekincau sedangkan untuk Kecamatan Way Tenong terpilih Desa Tanjung Raya 

dan Desa Mutar Alam. 

Tabel 4. Luas areal, produksi, dan produktivitas kopi di Kabupaten Lampung 

Barat menurut kecamatan tahun 2010 

 

Kecamatan 
Luas areal Produksi Produktivitas 

tanam (ha) (ton) (kg/ha) 

Suoh 3.415 3.561 1.103 

Ngambur 677 628 1.043 

Balik Bukit 2.608 2.733 1.110 

Belalau 9.174 9.622 1.087 

Pesisir Selatan 855 822 1.075 

Pesisir Tengah 112 89 1.099 

Pesisir Utara 1.164 1.145 1.077 

Sumber Jaya 4.547 4.829 1.113 

Gedung Surian 2.781 2.998 1.128 

Lemong 2.051 2.012 1.134 

Sukau 5.200 5.012 1.067 

Way Tenong 9.541 9.812 1.093 

Sekincau 13.834 14.508 1.077 

Bengkunat 722 699 1.115 

Belimbing 930 889 1.096 

Karya Penggawa 452 341 1.059 

Batu Brak 2.608 2.733 1.110 

Jumlah 60.671 62.433 1.093 

Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Lampung, 2011  

 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah rumah tangga petani kopi.  

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak 

sederhana (simple random sampling).  Penentuan jumlah sampel mengacu pada 

Sugiarto, dkk (2003), dengan rumus sebagai berikut:  

         
222

22

SZNd

SNZ
n  
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Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi ( 2.730 orang ) 

S
2
 = Varian sampel (5%) 

Z = tingkat kepercayaan (90% = 1,645)  

d = derajat penyimpangan (5% = 0,05) 

 

Populasi rumah tangga petani dalam penelitian ini adalah 2.730 rumah tangga 

petani kopi yaitu dari Desa Giham Sukamaju 927 petani dan Kelurahan Sekincau 

922 petani sedangkan dari Desa Tanjung Raya 350 petani dan Desa Mutar Alam 

sebanyak 531 petani.  Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh jumlah 

sampel sebanyak 53. 

Untuk jumlah sampel per-desa diambil dengan metode proportional random 

sampling.  Perincian jumlah sampel dari masing-masing desa diperoleh dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

.n

N

Ni
ni  

Keterangan : 

ni = Jumlah sampel desa ke- i  

Ni = Jumlah petani desa ke- i  

N = Jumlah populasi petani kopi 

n = jumlah sampel petani kopi 

Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh jumlah sampel Desa Giham Sukamaju 

adalah sebanyak 18 petani dan Kelurahan Sekincau sebanyak 18 petani sedangkan 
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dari Desa Tanjung Raya sebanyak 7 petani dan Desa Mutar Alam sebanyak 10 

petani.  Pengambilan data dilakukan pada bulan Februari - Maret 2013, tepatnya 

sedang terjadi musim panceklik. 

C. Jenis Data dan Metode Pengambilan Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

survai.  Metode survai merupakan suatu informasi yang dikumpulkan dan diambil 

bukan dari semua populasi atau kelompok yang dipelajari.  Populasi yang 

dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah rumah tangga petani kopi yang 

berada di daerah penelitian. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.  Data 

primer berupa data yang diambil langsung dari rumah tangga petani kopi dengan 

menggunakan kuesioner yang telah dibuat sebelumnya.  Data diperoleh saat 

tanaman kopi sedang berbunga.  Pada saat itu rumah tangga petani kopi tidak 

memiliki pendapatan dari usahatani kopi secara langsung, sedangkan pendapatan 

dari panen kopi tahun lalu belum tentu juga dapat memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. 

Data sekunder berupa data yang diambil dari berbagai dinas/instansi seperti Dinas 

Perkebunan Propinsi Lampung,  Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat, 

Badan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Propinsi 

Lampung, dan literatur-literatur yang terkait penelitian ini. 
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D. Metode Analisis Data  

Untuk mengukur tingkat ketahanan pangan rumah tangga dalam penelitian ini 

digunakan metode analisis deksriptif kualitatif, sedangkan untuk mengukur faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan pangan dalam penelitian ini 

digunakan metode analisis kuantitatif. 

1. Metode analisis tingkat ketahanan pangan 

Untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan rumah tangga dilakukan dengan 

menggunakan indikator silang antara pangsa pengeluaran dan tingkat 

kecukupan energi rumah tangga seperti yang tersaji pada Tabel 3. 

Adapun rumus  untuk mengitung pangsa pengeluaran pangan sebagai berikut: 

PPP = %100
FE

X
TE

  

Dimana :  

PPP : Pangsa Pengeluaran Pangan (%)  

FE : Pengeluaran untuk Belanja Pangan (Rp/bulan)  

TE : Total Pengeluaran RT (Rp/bulan)  

Perhitungan konsumsi perekuivalen orang dewasa dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

KED = 
JUED

KErt
 

Dimana :  

KED : Konsumsi energi perequivalen orang dewasa (kkal)  

Kert  : Konsumsi energi riil rumah tangga (kkal)  
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JUED : Jumlah unit equivalen orang dewasa (jiwa)  

Jadi, dari persilangan antara pangsa pengeluaran pangan dan konsumsi energi di 

atas maka terdapat kriteria derajat ketahanan pangan di bawah ini.  

(1) Rumah tangga tahan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan 

rendah (< 60 persen pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengkonsumsi 

energi    (> 80 persen dari syarat kecukupan energi) 

(2) Rumah tangga kurang pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan 

rendah (< 60 persen pengeluaran rumah tangga) dan kurang 

mengkonsumsi energi  (≤ 80 persen dari syarat kecukupan energi) 

(3) Rumah tangga rentan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan 

tinggi  (≥ 60 persen pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengkonsumsi 

energi    (> 80 persen dari syarat kecukupan energi) 

(4) Rumah tangga rawan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi  

(≥ 60 persen pengeluaran rumah tangga) dan tingkat konsumsi energinya 

kurang (≤ 80 persen dari syarat kecukupan energi) (Jonsson dan Toole 

dalam Maxwell, et all (2000). 

2. Metode analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan 

pangan 

 

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan 

pangan digunakan model Logistik Ordinal.  Variabel dependen/ terikat berskala 

data berbentuk ordinal.  Model Logistik Ordinal merupakan fungsi logistik 

probabilitas kumulatif.  Model Logistik Ordinal dinyatakan sebagai berikut : 
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Pi = F (Zi) = F (α + βXi)  

    = F (α + β1X1+ β2X2+ β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7) 

  

Pi adalah probabilitas dimana individu akan memilih suatu pilihan pada Xi 

tertentu, terletak antara 0 dan 1 dan P adalah non linier terhadap Z.  Dalam 

analisis, variabel terikat Y yang memiliki 4 level/jenjang maka ada yang 

dijadikan sebagai reference event atau kontrol.  Model ini mengasumsikan 

adanya hubungan linier untuk setiap logit dan garis regresi yang sejajar 

sehingga model regresi untuk setiap logit memiliki konstanta berbeda tetapi 

parameter regresinya sama.  Y mempunyai 4 level sehingga didapatkan 3 

model regresi.   

Regresi 1:  

βiXiα
P4PP

P1
ln

32

 

Regresi 2:  

βiXiα
P4P

PP
ln

  3

21
 

Regresi 3:  

βiXiα
P

PPP
ln

4

321

 

Persamaan regresi ordinal logit sebagai berikut:  

  Di ( tan i) = d0 + d1 ln X1+ d2 ln X2 - d3 ln X3 - d4 ln X4 - d5 ln X5 + D1+ D2 + 

µ 
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Dimana : 

Di =   Probabilitas P1 = P(Y=4) untuk rumah tangga tani tahan pangan   

Probabilitas P2 = P(Y=3) untuk rumah tangga tani kurang pangan   

Probabilitas P3 = P(Y=2) untuk rumah tangga tani rentan pangan   

Probabilitas P4 = P(Y=1) untuk rumah tangga tani rawan pangan   

d0     : Intersept   

di     : Koefisien regresi parameter yang ditaksir (i= 1 s/d 7) 

Dalam penelitian ini, digunakan variabel-variabel independen yang merupakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga 

petani, variabel-variabel tersebut adalah : 

X1 : Pendapatan rumah tangga (Rp/thn) 

X2 : Pendidikan ibu rumah tangga (tahun) 

X3 : Jumlah anggota rumah tangga (orang) 

X4 : Harga beras (Rp) 

X5  : Harga gula (Rp) 

D1 : Etnis 

Nilai 1 jika suku Jawa 

Nilai 0 jika bukansuku Jawa 

D2  : Akses terhadap pangan 

Nilai 1 jika langsung (memiliki ladang/sawah) 

Nilai 0 jika tidak langsung (tidak memiliki ladang/sawah) 
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Dalam regresi logistik tidak mengasumsikan hubungan linier antara variabel 

dependen dan independen, tidak membutuhkan normalitas dalam distribusi 

variabel dan juga tidak mengasumsikan homoskedatisitas varians.   

Untuk mengetahui ketepatan model yang dinyatakan dengan berapa persen 

variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen yang dimasukkan ke 

dalam model regresi maka digunakan uji Likelihood Ratio Index (LRI). 

Nilai LRI sama dengan pseudo R
2
 atau Mc Fadden’s R

2
. 

LRI = pseudo R
2
 atau Mc Fadden’s R

2
 = 1 – ln L/ln Lo 

Keterangan : 

LRI   = Likelihood Ratio Index 

ln L   = nilai maksimum dari log- Likelihood function tanpa restriksi 

(melibatkan semua parameter termasuk variabel bebas) 

ln Lo = nilai maksimum dari log- Likelihood function dengan retriksi (tanpa 

melibatkan variabel bebas atau nilai koefisien dari semua parameter  

βi= 0) 

Signifikansi dari tiap variabel independen terhadap variabel dependennya dapat 

dilihat dari statistik uji LR dan uji Wald.  Dalam pengujian serentak, uji 

signifikansi model dapat menggunakan Likelihood-Ratio test.  Likelihood-Ratio 

test digunakan untuk mengetahui pengaruh semua varibel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen.   

LR = -2 [ln Lo – ln L]  

Keterangan:  

LR   = Likelihood Ratio  
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ln L   = nilai maksimum dari log- Likelihood function tanpa restriksi  

 (melibatkan semua parameter termasuk variabel bebas)  

ln Lo  = nilai maksimum dari log- s dengan retriksi  

 (tanpa melibatkan variabel bebas atau nilai koefisien dari semua 

parameter βi= 0) 

Untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen dengan hipotesis sebagai berikut:  

Ho = β1 = β2 = β3 =…. = βi = 0  

H1 = salah satu βi ≠ 0  

LR dibandingkan dengan Chi Square tabel (χ2).  Jika LR hitung > Chi Square 

tabel (χ2) pada taraf α = 5% berarti Ho ditolak atau variabel independen yang 

diuji secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.  

Untuk menguji masing-masing variabel independen yang terdapat dalam model 

dapat dilakukan dengan melakukan uji Wald dengan cara membagi nilai 

dugaan peubah dengan simpangan bakunya.  Uji Wald digunakan untuk 

menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen.  Uji Wald didapat dengan membandingkan estimasi maximum 

likelihood dari parameter β1, β2,…βi dengan estimasi dari standar error 

(Darnah, 2011).  Perbandingan ini dapat dibandingkan dengan distribusi 

normal.  Dalam kasus ini, uji statistiknya adalah : 

Wald =     β   

         (SE)β 
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Dimana (SE)β adalah standar error dari estimasi maximum likelihood.  

Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : βi = 0 dengan i = 1,2,3,….,k, berarti variabel independen ke-i tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen 

H1 : βi ≠ 0, dengan i = 1, 2, …, k, berarti variabel independen ke-i berpengaruh 

terhadap variabel dependen 

W hitung (Wald) = [β/SE]
2
 = Z  

Nilai dari uji Wald, W hitung dibandingkan dengan Chi Square tabel (χ2).  Jika 

W hitung > Chi Square tabel (χ2) pada taraf α = 5% maka tolak Ho dan dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen yang diuji secara individu 

berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.  

Dalam penelitian ini, terdapat empat kategori tingkat ketahanan pangan 

sehingga terdapat tiga konstanta dan satu yang berperan sebagai 

pembandingnya yakni rawan pangan.  Rumah tangga yang rentan pangan 

sebagai konstanta 2, rumah tangga yang kurang pangan sebagai konstanta 3, 

dan untuk rumah tangga yang tahan pangan sebagai konstanta 4.  

 


