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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian tentang Dampak Perusahaan Tambang Nikel Pt 

Vale Indonesia Tbk Terhadap Sosial Ekonomi Desa Sorowako Kecamatan Nuha 

Kabupaten Luwu Timur. Secara garis besar dibagi atas lingkup wilayah dan 

lingkup kegiatan. Lingkup wilayah yang dimaksud adalah wilayah studi yang 

akan dijadikan objek kajian yang dalam hal ini adalah wilayah Desa Sorowako 

kecamatan Nuha dengan menetapkan satu desa sebagai sampel, penentuan desa 

tersebut sebagai sampel dilakukan dengan purposive sampling dengan 

pertimbangan jarak lokasi perusahaan tambang nikel beroperasi. 

Untuk lingkup kegiatan, adalah kegiatan-kegiatan yang diakukan dalam 

penambangan nikel yang berpeluang menimbulkan dampak baik mulai dari tahap 

pra konstruksi, tahap konstruksi, tahap operasional, dan tahap pasca operasi. 

Setiap tahapan tersebut dimaksud akan menimbulkan dampak positif maupun 

negatif terhadap pendapatan masyarakat Desa Sorowako Kecamatan Nuha 

Kabupaten Luwu Timur. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada pada 

kecamatan Nuha yakni sebanyak 5 desa, yang seluruh desa ini memiliki jarak dan 

lokasi berdekatan dengan pertambangan nikel serta seluruh masyarakat yang ada. 

Sedangkan sampel yang diambil adalah 1 (satu) desa yakni : Desa Sorowako dan 

masyarakat yang berada pada desa tersebut. Penduduk desa Sorowako terdiri atas 
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1840 KK. Sampel dipilih secara purposive Sampling yang akan dijadikan 

responden, responden dipilih berdasarkan jenis mata pencaharian dipilih secara 

proporsional. Penentuan sampel tersebut berdasarkan jarak lokasi pertambangan 

dan tingkat keparahan dari aktifitas pertambangan tersebut.  

Sampel diambil sebanyak 10% dari tiap-tiap jenis pekerjaan dengan dasar 

menurut Gay dan Diehl (1992) pada kajian penelitian untuk kelas bisnis dan 

manajemen memberikan saran ukuran sampel minimal Penelitian deskriptif, 

jumlah sampel minimum adalah 10% dengan komposisi : 

Tabel 1. Komposisi Sampel 

Jenis pekerjaan  Jumlah 

Petani     70 7 

Karyawan perusahaan swasta 918 91,8 

wiraswasta 364 36,4 

jumlah 1352 135,2 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian dampak Dampak 

Perusahaan Tambang Nikel Pt Vale Indonesia Tbk Terhadap Sosial Ekonomi 

Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur ini terdiri dari dua data 

primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil survei dilokasi studi 

dan hasil penjajakan dengan melakukan wawancara kepada responden yang 

dipilih Berkaitan dengan analisis Dampak Perusahaan Tambang Nikel Pt Vale 

Indonesia Tbk Terhadap Sosial Ekonomi Desa Sorowako Kecamatan Nuha 

Kabupaten Luwu Timur. 

Data sekunder diperoleh dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini 

yakni monografi yang bersumber dari kantor Desa Sorowako Kecamatan Nuha 

Kabupaten Luwu timur dan dari Pt Vale Indonesia Tbk. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti mengunakan berbagai teknik 

pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian adalah dengan penyebaran, 

kuisoner, observasi, dan wawancara mendalam kepada responden yang ditentukan 

dengan teknik random (acak), serta studi dokumentasi. 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

percakapan dengan maksud menggali imformasi, wawancara dilakukan 

berdasarkan pedoman yang telah disusun sebelumnya.  

b.  Kuisoner 

Alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, 

bertujua mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara 

pribadi atau melalui pos. 

c. Observasi  

Suatu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala, peristiwa dan 

aspek-aspek yang sedang diteliti pada lokasi penelitian. Observasi ini akan 

dilakukan pada suatu desa dengan tujuan untuk mengetahui secara lansung 

kondisi sosial ekonomi dan lingkungan sekitar pertambangan. 

d. Studi Dokumentasi 
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Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisi dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto 

ataupun dokumen elektronik (rekaman).  

3. Alat Analisis 

Setelah semua data dikumpulkan mengenai dampak industri pertambangan 

nikel dan data sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Nuha disajikan, maka 

selanjutnya akan dilakukan analisa data. Untuk mengetahui perubahan sosial 

ekonomi masyarakat dilakukan secara diskriptif kualitatif, sedangkan untuk 

mengetahui perubahan ekonomi pada masyarakat dilakukan dengan menggunakan 

alat bantu yaitu uji beda dua arah, dengan hipotesisi : 

Ho = Tidak ada perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan setelah 

ada Pt. Vale Indonesia Tbk 

H1 = Adanya perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah ada 

Pt. Vale Indonesia Tbk 

Dengan menggunakan uji beda dua arah. H0 diterima apabila sig > 0.05. 

Sedangkan H0 ditolak apabila sig>0 dan H0 diterima apabila t hitung berada di 

dalam daerah penerimaan, Ho. Sedangkan H0 ditolak apabila t hitung berada di 

luar daerah penerimaan H0. 

4. Definisi Operasional  

Definisi operasional untuk masing-masing variabel sebagai berikut : 

1. Peningkatan Pendidikan 

Pendidikikan formal terakhir yang pernah ditempuh oleh masyarakat 

sekitar area industri pertambangan. 
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2. Infrastruktur 

Infrastruktur merupakan penyediaan prasarana publik dalam menunjang 

aktifitas masyarakat.  

3. Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja adalah kegiatan perekrutan masyarakat sekitar 

tambang untuk menjadi pelaku usaha atau mencari pekerjaan dari adanya 

perusahaan industri di Desa Sorowako. 

4. Jenis pekerjaan  

Jenis pekerjaan merupakan pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhannya setiap hari. Banyak jenis pekerjaan yang ada setelah 

adanya perusahaan tambang nikel Pt Vale Indonesia Tbk. 

5. Peningkatan Pendapatan 

Peningkatan Pendapatan adalah perubahan pendapatan masyarakat sekitar 

tambang sebelum dan sesudah adanya perusahaan tambang nikel Pt Vale 

Indonesia Tbk. 

 


