
17 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober – November 2016 dan 

berlokasi di Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat 

               3.2  Bahan 

Bahan penelitian yang digunakan data primer dan data sekunder. Data 

primer berasal dari wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan dan petani 

hutan rakyat serta Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pegawai Penyuluh 

Lapangan, sedangkan data sekunder berupa Undang- Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Bupati yang berkaitan 

dengan Kehutanan. 

3.3 Metode penelitian  

3.3.1 Metode Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Teknik Wawancara, data dikumpulkan melalui tanya jawab yang 

dilakukan langsung terhadap responden petani hutan rakyat, staf Dinas 

Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Penyuluh Lapangan. 

2. Teknik Survei Potensi Pengukuran serta Inventarisasi Sumberdaya Hutan. 

3. Pengumpulan data-data sekunder yang berasal dari Dinas Kehutanan, 

Dinas Pendapatan Daerah,dan instansi-instansi lainnya. 
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3.3.2  Metode Pengambilan  Contoh 

. Pada kecamatan tersebut diambil dua contoh yaitu kecematan Pajo dan 

dipilih 30 kepala keluarga sebagai responden. Responden dipilih secara 

purposive sampling berdasarkan potensi yang ada dan responden yang 

mempunyai luas hutan rakyat cukup besar dibanding lainnya dan menjadi 

alasan dalam pemilihan lokasi penelitian ini adalah masih terdapatnya hutan 

rakyat yang dikelola dengan baik serta kemudahan aksesibilitasnya. 

3.4  Analisis Pendapatan 

Untuk menilai pendapatan masyarakat dari hasil hutan rakyat yang 

berupa kayu rakyat dapat digunakan pendekatan sebagai berikut: 

a. Volume Kayu per pohon (Vp) Vp = 0.25 x 3.14 x d
2 

x t  

Keterangan: 

Vp  =  Volume kayu rata-rata yang dijual masing-masing petani hutan rakyat 

d  =  Rata-rata diameter kayu yang dijual 

t  =  Rata-rata tinggi bebas cabang 

Setelah volume kayu per pohon diperoleh maka, langkah selanjutnya adalah 

menghitung volume total pohon dapat digunakan pendekatan sebagai berikut: 

b. Volume total pohon (Vtp) Vtp = Vp x Np 

Keterangan: 

Vtp =  Volume total kayu yang dijual masing-masing petani hutan rakyat  

Np  = Banyaknya pohon yang dijual 

Setelah volume total pohon diperoleh maka, kita dapat menghitung 

pendapatan kotor dari kayu rakyat dapat digunakan pendekatan sebagai 
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berikut : 

c. Pendapatan kotor (Rk) = Vtp x P  

Keterangan: 

Vtp =  Total pendapatan petani pada satu penjualan  

P  =  Harga kayu per 𝑚3 

Setelah pendapatan kotor diperoleh maka, kita dapat menghitung 

pendapatan bersih dari kayu rakyat dapat digunakan pendekatan sebagai 

berikut: 

d. Pendapatan Bersih Kayu Rakyat Rb = Rk - Tc 

Keterangan: 

TC = Total biaya yang dikeluarkan masing-masing petani hutan rakyat 

3.4.1  Analisis Kelayakan Usaha 

Untuk menilai kelayakan usaha pengelolaan hutan rakyat sebelum 

dikenai pungutan dinilai dengan menggunakan discounted cash flow yang 

terdiri dari 3 kriteria yaitu: 

Net Present Value 

NPV =  
€(Bt − Ct)

(1 + i)t
 

Benefit Cost Ratio 

€ Bt BCR =
(1 + i)t

 € Ct (1 +  i)t 
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Internal Rate of Return 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1(𝑖2 − 𝑖1)

𝑁𝑃𝑉1 − 𝑁𝑃𝑉2

Keterangan: 

Bt  = Pendapatan dari hutan rakyat pada tahun ke-t  

Ct  = Biaya pengelolaan hutan rakyat pada tahun ke-t 

i  = Tingkat suku bunga yang berlaku 

3.4.2  Analisis Potensi Hutan Rakyat 

Untuk menduga potensi kayu rakayat di kecamatan Pajo digunakan 

metode jumlah batang. Metode ini merupakan metode pengaturan hasil yang 

menggunakan perhitungan € batang untuk menentukan penanaman atau 

pemanenan serta banyaknya pohon pada satu periode. Adapun rumus yang 

digunakan: 

Ni =
LxNoxt

12xD

Keterangan: 

Ni  = € batang atau pohon yang harus ditanam atau dipanen pada setiap 

periode (ph) 

No  =  € pohon per hektar dari rata-rata kerapatan setiap petani (ph/Ha) 

L = Luas lahan petani (𝑚2) 

D  =  Daur atau umur batang 

t  =  periode tanam atau tebang 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Kesediaan Membayar 

Untuk mengetahui kesediaan membayar masyarakat apakah bersedia 

atau tidak untuk dikenai retribusi dari hutan rakyat dapat digunakan beberapa 

metode yakni: 1). Metode Wawancara langsung dengan masyarakat, 2) Metode 

kartu yakni sama seperti dengan metode wawancara langsung yang 

membedakan adalah setiap masyarakat diberikan pilihan-pilihan. 

3.5.2 Analisis Korelasi 

Untuk mengetahui faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi 

kesediaan membayar (WTP) dapat diduga oleh persamaan yang menjelaskan 

hubungan antara WTP (Y) responden untuk setiap faktor-faktor sosial 

ekonomi dengan perubah lainnya/variabel sosial ekonomi (X) yang 

bersangkutan. 

Y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + a5x5  

dalam hal ini: 

Y  = Kesediaan Membayar (WTP)  

X1  = Umur (Tahun) 

X2  = Tingkat Pendidikan (Tahun)  

X3  = Tingkat  

Pendapatan (Rp/bln) X4 = Luas Kepemilikan Lahan (Ha) X5 = Tingkat 

Pekerjaan (Skor) Pendugaan WTP dapat dilakukan dengan cara meregresikan 

kesediaan membayar (Y) dengan variabel-variabel yang diduga berpengaruh 

(X), sehingga diperoleh dua persamaan: 
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a. Model Liniear  : Y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + a5x5 

b. Model Double Log: ln Y = a0 + a1lnx1 + a2lnx2 + a3lnx3 + a4lnx4 + a5lnx5 

Dari persamaan yang diperoleh tersebut, kemudian dilakukan beberapa 

pengujian untuk memperoleh persamaan terbaik yang memenuhi kriteria uji 

statistik: 

a. Koefisien determinasi (R2 ), menunjukan nilai koefisien determinasi yakni 

suatu nilai yang menerangkan besarnya keragaman dalam peubah tak bebas 

(Y) yang dapat dijelaskan oleh peubah bebasnya (X), yang umumnya 

dinyatakan dalam persen (%). 

b. P value, menunjukan nilai peluang bagi penerimaan H0 dalam pengujian 

koefisien regresi apabila nilai P tersebut lebih besar dari taraf nyata yang 

ditetapkan dalam pengujian maka dikatakan model regresi tersebut tidak 

nyata, artinya semua koefisien regresi sama dengan nol. Apabila nilai P 

tersebut lebih kecil dari taraf nyata yang ditetapkan maka dikatakan model 

regresi tersebut nyata. 

c. Uji normal (Normality Test), untuk mengetahui distribusi penyebaran data 

yang normal yang dapat dideteksi dengan metode grafik dengan plot yang 

cenderung membentuk garis lurus. 

 

 

 

 

 


