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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dengan tujuan mengetahui seberapa besar masyarakat untuk 

membayar mitigasi bencana tanah longsor dilakukan di Kecamatan Karangkobar 

Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Lokasi penelitian dipilih secara 

sengaja (purposive) karena berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kecamatan Karangkobar memiliki 

frekuensi bencana tanah longsor lebih banyak setiap tahunnya bila dibandingkan 

dengan kecamatan lainnya. Akhir tahun 2014, terjadi bencana tanah longsor yang 

menalan korban jiwa lebih dari 100 jiwa. Kecamatan Karangkobar juga merupakan 

wilayah zona merah bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara bahkan di 

Provinsi Jawa Tengah.  

 

  

 



45 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara (2016) 

Gambar 3.1.  

Peta Kabupaten Banjarnegara 

B. Jenis Sumber Data 

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data antar ruang 

(cross section), yaitu gabungan data dari beberapa perusahaan, daerah atau 

perorangan dalam waktu yang sama. Dalam penelitian ini jenis data yang 

digunakan didasarkan pada sumber data diperoleh, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara secara 

langsung dengan responden yakni masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan 
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risiko bencana tanah longsor Kecamatan Karangkobar dengan menggunakan 

kuesioner. Kuesioner berisi daftar pertanyaan yang berhubungan dengan 

willingness to pay masyarakat untuk mitigasi bencana tanah longsor di sekitar 

kawasan dengan potensi bencana tanah longsor tinggi yang telah disiapkan lebih 

dahulu. 

Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah ada seperti, publikasi 

ilmiah, hasil penelitian orang lain, Badan Internasional dan Instansi. Sumber data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya dari Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Banjarnegara, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral serta literatur lainnya 

yang relevan dengan penelitian ini.  

C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode survei (self 

administered survey). Metode survei (self administered survey) merupakan metode 

pengumpulan informasi tentang pendapat dari responden yang dianggap sebagai 

representatif dari  populasi, karakteristik, dan tindakan. Metode survei merupakan 

metode yang digunakan dengan tujaun memperoleh data pada tempat yang 

tertentukan sebagai objek penelitian dan bersifat alamiah tanpa rekayasa, dalam 

pengumpulan data peneliti menyebarkan kuesioner, test, wawancara, dan Focus 

Grup Discusion (FGD) terstuktur (Sugiyono, 2006). Alat yang digunakan dalam 

metode survei penelitian ini adalah kuesioner, yaitu  salah satu teknik yang 
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digunakan dalam mengumpulkan data dengan cara memberikan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang diajukan, pada umumnya 

kuesioner ini dibagikan kepada objek atau orang hal ini disebut juga dengan 

responden. Kuesioner dalam pengertian kamus besar bahasa Indonesia adalah alat 

riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan 

mendapatkan tanggapan dari sekelompok orang terpilih melalui wawancara 

pribadi ataupun melalui pos, dan berisi daftar pertanyaan. 

D. Metode Pengambilan Sampel 

Adanya keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka dalam penelitian ini, 

pengumpulan data primer dilakukan terhadap 100 responden yang merupakan 

masyarakat asli Kecamatan Karangkobar, dalam penelitian ini metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Non-Probability Sampling 

yaitu Purpossive Sampling. Purpossive Sampling merupakan salah satu teknik 

pengambilan sampel dengan mempertimbangkan beberapa syarat terhadap sumber 

data yang diambil, (Sugiyono, 2006).  dan berikut adalah beberapa syarat yang 

digunakan dalam pengumpulan sampel: 

1. Yang berhak mengisi kuesioner adalah kepala keluarga atau wakil dari kepala 

keluarga, dengan sepengetahuan kepala keluarga. 

2. Merupakan warga asli Kecamatan Karangkobar. 

3. Berumur 15-60 tahun. 
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Dalam menentukan jumlah sampel berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Sugiono, 2006) : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Dimana : 

N = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Standart Error sebesar 0,10 (10%) 

Dengan menggunakan rumus di atas, maka perhitungannya sebagai berikut : 

𝑛 =
29.435

1 + 29.435 (0,10)2
 

=
29.435

1 + 294.35
 

= 99,67 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh jumlah sampel adalah 99,67 dan 

dibulatkan menjadi 100 orang atau responden. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent variable). Adapun 

variabel yang digunakan sebagai berikut : 
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1. Dependent Variable 

Willingness To Pay (WTP), adalah kesediaan masyarakat  untuk 

membayar mitigasi bencana tanah longsor yang dinyatakan dalam rupiah 

(Rp). Besaranya Willingness to pay (WTP) diperoleh melalui nilai rata-rata 

Willingness to pay (WTP) responden pada saat Focus Group Discussion 

(FGD) dengan metode Bridding Game. Maka akan diperoleh Estimasi Nilai 

Rata-rata Willingness to Pay Masyarakat Untuk Mitigasi di Kawasan Potensi 

Bencana Tanah Longsor. 

Nilai rata-rata willingness to pay diperoleh dengan menjumlahkan 

keseluruhan nilai willingness to pay dibagi dengan jumlah responden. 

Estimasi nilai rata-rata willingness to pay dirumukan sebagai berikut :  

𝐸𝑊𝑇𝑃 =  
∑ 𝑊𝑇𝑃𝑖

𝑛
𝑡=1

𝑛
 

Dimana : 

EWTP  = Estimasi Rata-rata Willingnes to Pay 

Wi = Nilai Willingness to Pay ke-i 

n = Jumlah Responden 

i = Responden ke-i yang bersedia membayar    (i=1,2,3,...n) 

Nilai EWTP di dapat dari 20 responden yang ikut melakukan  Focus 

Group Discussion (FGD), selanjutnya digunakan untuk menentukan 

willingness to pay (WTP) responden dengan Dichotomous Choice. Nilai 
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Variabel dummy WTP adalah dengan 1 jika “WTP = EWTP” dan 0 jika ”WTP 

≠ EWTP”. 

2. Independent Variable 

a. Jenis Kelamin (JK), gender respoden yaitu laki-laki dan perempuan. Nilai 

variabel dummy JK adalah 1 jika “pria” dan 2 jika “wanita”.  

b. Pendapatan (PDPTN), adalah upah atau gaji responden yang diterima 

setiap bulan yang dinyatakan dengan rupiah (Rp). 

c.  Ada atau Tidaknya Aktivitas di Daerah Potensi Tanah Longsor 

(ATAKDPTL), akitivitas yang dimaksud dalam hal ini adalah aktivitas 

yang dilakukan di daerah dengan risiko tanah longsor tinggi. 

d.  Jumlah Jiwa Dalam Rumah Tangga (JJDRT), adalah jumlah jiwa/orang 

dalam satu rumah/kepala keluarga. 

e. Biaya Kesehatan (BK), adalah besaran yang harus dikeluarkan untuk 

membayar kesehatan, baik individu dalam satu keluarga atau biaya 

keseluruhan dalam satu kepala keluarga dan dinyatakan dalam rupiah 

(Rp). 

f. Usia (US), adalah usia responden yang dinyatakan dalam satuan tahun. 

g. Pendidikan (PDDK), adalah lama pendidikan formal yang telah dicapai 

responden dan dinyatakan dalam satuan tahun. 
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h. Jarak Kawasan Potensi Tanah Longsor ke Rumah Warga (JKPTLRW), 

adalah jarak seberapa jauh kawasan potensi tanah longsor dengan rumah 

warga, hal ini berkaitan dengan besarnya dampak  tanah longsor.  

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui validitas instrumen kuesioner 

agar item-item pertanyaan dalam kuesioner benar-benar relevan. Pengujian 

validitas dilakukan dengan menggunakan Pearson Correlation pada uji 

signifikansi 5%. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r 

hitung dengan r tabel dengan Alpha (𝛼) 5% yaitu r hitung > r tabel. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keabsahan dan 

konsistensi jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner.  

Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai 

Cronbach’s Alpha dengan kriteria pengujian nilai Cronbach
'
s Coefficient 

Alpha adalah : 

• Jika nilainya > 0,6, maka jawaban responden pada kuesioner 

dinilai reliabel.  

• Jika nilainya < 0,6, maka jawaban responden pada kuesioner 

dinilai tidak reliabel. 
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2. Teknik Analisis Data 

Setelah data primer diperoleh, langkah selanjutnya adalah dengan 

menganalisis data tersebut secara kuantitatif. Pengolahan serta analisis data 

dilakukan secara manual dengan menggunakan program SPSS for Windows 

dan Microsoft Office Excel 2016. 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi analisis kesediaan membayar 

(willingness to pay) masyarakat untuk mitigasi bencana tanah longsor di 

Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

Binary Logistic atau Regresi Logistik. Menurut Mirawanti, dan Ulama (2008), 

metode regresi logistik digunakan ketika variabel terikatnya mempunyai sifat 

kualitatif dan mempunyai urutan. Bentuk modelnya terdiri dari regresi logistik 

dichotomous dengan syarat variabel terikat terdiri dari dua kategori, dan 

regresi logistik polytomous dengan syarat variabel terikat terdiri dari lebih dari 

dua kategori. 

Secara sistematis, variabel-variabel yang diduga mempengaruhi 

willingness to pay masyarakat untuk mitigasi bencana tanah longsor di 

kawasan potensi bencana tanah longsor Kabupaten Banjarnegara dirumuskan 

dalam persamaan regresi sebagai berikut :  

𝑊𝑇𝑃 =  𝛽0 +  𝛽1𝐽𝐾𝑖 + 𝛽2𝑃𝐷𝑃𝑇𝑁𝑖 +  𝛽3𝐴𝑇𝐴𝐾𝐷𝑃𝑇𝐿𝑖 + 𝛽4𝐽𝐽𝐷𝑅𝑇𝑖 + 𝛽5𝐵𝐾𝑖

+  𝛽6𝑈𝑆𝑖 + 𝛽7𝑃𝐷𝐷𝐾𝑖 + 𝛽8𝐽𝐾𝑃𝑇𝐿𝑅𝑊𝑖 + ∈ 

Dimana :  
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WTP = Nilai Willingness to Pay  

𝛽0   = Intersep 

𝛽1 … 𝛽2  = Koefisien Regresi 

JK = Jenis Kelamin 

PDPTN = Tingkat Pendapatan per bulan (Rp) 

ATAKT = Ada atau Tidaknya Aktivitas 

JJDRT = Jumlah Jiwa Dalam Rumah Tangga 

BK = Biaya Kesehatan (Rp) 

US = Usia (tahun) 

PDDK = Tingkat Pendidikan (Tahun) 

JKPTLRW = Jarak Kawasan Potensi Tanah Longsor ke Rumah  

      Warga (m/km) 

𝑖   = Responden ke-i (i = 1, 2, 3, …n) 

∈   = Error Term 

Pengujian terhadap data dilakukan dengan uji ketepatan klasifikasi, uji 

kesesuaian model, dan uji signifikansi parameter sebagai berikut : 

a. Uji Ketepatan Klasifikasi 

Uji ketepatan klasifikasi dilakukan dengan tujuan untuk 

memprediksi ketepatan model dalam mengklasifikasikan observasi 

yang dinyatakan dalam persentase. Semakin besar persentasenya maka 
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semakin sempurna ketepatan suatu model dalam mengklasifikasikan 

observasinya. 

b. Uji Kesesuaian Model 

1.) Uji Nagelkerke R Square 

Uji Nagelkerke R Square sama halnya dengan R –Square (R2) 

pada regresi linier yang menjelaskan seberapa besar persentase 

kecocokan model, atau nilai yang menunjukkan seberapa variabel 

bebas dapat menjelaskan variabel terikat (Basuki, 2015). Nilai 

Nagelkerke R Square berkisar antara 0 sampai 1. Suatu Nagelkerke R 

Square bernilai 1 berarti ada kecocokan sempurna antara variabel 

terikat dengan variabel bebas. Sedangkan Nagelkerke R Square 

bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel terikat dengan 

variabel bebas. 

2.) Uji Hosmer dan Lemeshow 

Uji Hosmer and Lemeshow dilakukan untuk menguji apakah 

data empiris sesuai dengan model sehingga model dapat dikatakan fit 

dan layak dipakai. Hipotesis yang digunakan adalah : 

𝐻0∶ model mampu memprediksi nilai observasinya 

𝐻1∶ model tidak mampu memprediksi nilai observasinya 

Menurut Ningsih (2015), hasil pengujiannya adalah : 
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• H0 diterima jika nilai signifikansi > 0,05, maka model mampu 

memprediksi nilai observasinya. 

• H1 diterima jika nilai signifikansi < 0,05, maka model tidak 

mampu memprediksi nilai observasinya. 

c. Uji Signifikansi 

1.) Uji Signifikansi Simultan (Overall Test) 

Uji signifikansi simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Hipotesisnya yaitu : 

𝐻0∶ Semua variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

𝐻1∶ Semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

Hasil pengujiannya adalah : 

• H0 diterima jika nilai signifikansi > 0,05, maka semua variabel 

bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat. 

• H1 diterima jika nilai signifikansi < 0,05, maka semua variabel 

bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. 

 

 



56 

 

 

2.) Uji Signifikansi Parsial (Partial Test) 

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan 

adalah : 

𝐻0∶ variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat. 

𝐻1∶ variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikat. 

Hasil pengujiannya adalah : 

• H0 diterima jika nilai signifikansi > 0,05, maka variabel bebas 

tidak mempengaruhi variabel terikat. 

• H1 diterima jika jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel 

bebas mempengaruhi variabel terikat. 


