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 BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Penelitian 

Sejalan dengan perkembangan perdagangan internasional dan meningkatnya 

permasalahan di bidang lingkungan yaitu meningkatnya kerusakan hutan tropis, 

konsumen di berbagai negara telah mempertimbangkan aspek lingkungan 

terhadap barang yang akan dibeli. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan 

global, permintaan terhadap produk kayu tersertifikasi pun meningkat. Agar 

produk kayu dari hutan dapat diterima, maka sertifikasi menjadi salah satu syarat 

menuju pasar global yang semakin ketat. Kayu dari hutan Perum Perhutani 

mampu memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu bagi 

industri kehutanan di dalam negeri maupun tujuan ekspor.  

Tekanan internasional terkait pengelolaan hutan dan persyaratan label 

sertifikasi produk kayu untuk kegiatan impor serta tanggung jawab sebagai 

pengelola hutan di Pulau Jawa dan Madura, Perum Perhutani menerapkan 

sertifikasi ekolabel. Keberhasilan sertifikasi dapat terwujud jika tujuannya 

tercapai dan mampu memenuhi harapan berbagai pihak terhadap adanya program 

tersebut. Sertifikasi hutan diharapkan mampu memberikan pengaruh positif bagi 

pengelolaan hutan dan memberikan manfaat terutama bagi Perum Perhutani KPH 

Kendal itu sendiri maupun pihak terkait ditinjau dari aspek ekologi, sosial maupun 

ekonomi. 

Keberhasilan sertifikasi dapat ditentukan berdasarkan efektivitasnya. Sistem 

sertifikasi dikatakan efektif jika tujuannya tercapai yaitu terwujudnya pengelolaan 

hutan secara lestari sehingga dapat bermanfaat bagi perusahaan serta pihak terkait 

ditinjau dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Efektivitas sertifikasi juga tidak 

lepas dari bagaimana perusahaan mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

mencapainya.  
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Gambar 3.1 di bawah menunjukkan bahwa tujuan sertifikasi antara lain 

pengelolaan hutan untuk mewujudkan pengelolaan berkelanjutan, memberikan 

insentif pasar, meningkatkan akses pasar bagi produk kayu tersertifikasi dan 

memperoleh pengakuan publik atas pengelolaan hutan secara lestari. Selain itu, 

sertifikasi juga memberikan manfaat bagi KPH Kendal dan Masyarakat Desa 

Hutan yang dijabarkan dalam beberapa indikator. Indikator tersebut digunakan 

untuk mengetahui manfaat sertifikasi hutan yang diperoleh. Jika seluruh tujuan 

sertifikasi dan manfaat dapat dirasakan oleh perusahaan dan masyarakat desa 

hutan, maka sertifikasi dapat dinyatakan efektif. Secara skematis, kerangka 

pemikiran penelitian terlihat pada gambar 3.1 berikut ini : 
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          Gambar 3.1. Kerangka penelitian;                                 : Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

 

Strategi Implementasi Sertifikasi Ekolabel 

Sertifikasi ekolabel 

  

 
1. Peningkatan Pengelolaan 

hutan secara lestari     

2. Peningkatan harga kayu 

(premium price) 

3. Peningkatan akses pasar kayu 

bersertifikasi 

4. Pengakuan publik terhadap 

pengelolaan hutan lestari 

 

EKONOMI 
1. Peningkatan Pedapatan 

Perusahaan 
2. Peningkatan kesejahteraan MDH 

 
SOSIAL 

1. Peningkatan kapasitas  SDM  

2. Pemberdayaan masyarakat  

3. Pemenuhan hak-hak pekerja 

4. Citra Perusahaan 

 

LINGKUNGAN 

1. Pemeliharaan keanekaragaman 

hayati 

2. Perlindungan Kawasan  KBKT 

3. Kelestarian fungsi hidrologis 

Efektivitas Sertifikasi                     

(seluruh tujuan dan manfaat 

tercapai) 

Kendala 

 

Tujuan Sertifikasi Manfaat sertifikasi 

Tanggungjawab 
 Perum Perhutani 

 

Permintaan kayu bersertifikat 

(pasar global)  

Strategi implementasi sertifikasi ekolabel 
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3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan pada Perum Perhutani KPH 

Kendal antara lain : 

1. Kegiatan Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh KPH Kendal 

2. Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Desa Hutan 

3. Kendala dalam penerapan sertifikasi ekolabel 

4. Strategi peningkatan implementasi sertifikasi ekolabel pada KPH Kendal 

 

3.3. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Perum Perhutani KPH Kendal, Divisi Regional Jawa 

Tengah Propinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pencapaian 

sertifikat ekolabel sejak tahun 2011 oleh Perum Perhutani KPH Kendal dengan 

waktu penelitian dimulai bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember 2017. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

a. Data Primer  

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung di 

lapangan atau tempat penelitian maupun sumber lain secara langsung. 

Sumber data diperoleh dari informan kunci tentang pengetahuan sertifikasi, 

keterlibatan dalam pengelolaan hutan lestari, tujuan sertifikasi dan manfaat 

sertifikasi,  pengakuan publik, dan peningkatan kesejahteraan 

b. Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, penelusuran data internal       

(laporan, peta, peraturan, harga kayu, pendapatan perusahaan, pendapatan 

masyarakat Desa Hutan, keanekaragaman hayati, fungsi hidrologi dan lain-

lain), jurnal, internet dan penelitian terdahulu. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data sebagai bahan 

masukan bagi tahap analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini antara lain : 

a. Wawancara Mendalam (in-depth interview) 

Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui indikator penelitian 

secara mendalam dan komprehensif. Wawancara ini dilakukan terhadap 

informan kunci (key informants). Informan kunci yang dimaksud dalam 

penelitian ini Perhutani, Departemen Kehutanan (BKSDA), Badan 

Lingkungan Hidup, Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Pendamping 

sertifikasi (TFT), dan Lembaga sertifikasi (SGS Qualifor). Selain itu juga 

dilakukan metode snowball yaitu untuk memilih key informants yang tepat. 

Jika informasi yang diperoleh dirasa belum menjawab pertanyaan penelitian 

maka akan mencari/bergulir kepada key informants yang lain sampai 

mendapatkan informasi/data yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

b. Observasi lapangan 

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap aspek-

aspek yang dikaji dalam penelitian, untuk mengetahui kondisi biofisik , 

proses kegiatan pengelolaan di lapangan dan sosial masyarakat di lokasi 

penelitian. 

c. Dokumentasi 

Penelusuran dokumen dilakukan melalui dokumen-dokumen yang tersedia di 

Perum Perhutani KPH Kendal seperti laporan tahunan, laporan hasil audit, 

peta, data penjualan kayu, Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) 

dan lain-lain.  
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Tabel 3.1. Teknik pengumpulan data 

Tujuan 

penelitian 

Jenis Data Sumber Data Teknik  

Pengumpulan 

Data 

1. Menganalisa 

tujuan dan 

manfaat 

ekonomi, 

ekologi dan 

sosial dari 

sertifikasi 

ekolabel  

- Data 

Primer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Data 

Sekunder 

 

 

 

 

- Pengetahuan informan kunci  

tentang sertifikasi 

- Keterlibatan informan kunci 

dalam Pengelolaan hutan 

- pengakuan publik (citra 

perusahaan) 

- Peningkatan kapasitas 

karyawan dan MDH 

- Bentuk pengelolaan hutan di 

Perum Perhutani KPH 

Kendal 

 

- Harga kayu 

- Pendapatan Perhutani KPH 

Kendal 

- Keanekaragaman hayati 

- Fungsi Hidrologi 

- Peningkatan Kesejahteraan 

karyawan dan MDH 

- Keterlibatan MDH dalam 

PHL 

 

- Wawancara 

- Observasi 

lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dokumentasi  

2. Mengidentifi

kasi kendala 

yang dihadapi 

dalam 

penerapan 

sertifikasi 

- Data 

Primer 

 

 

 

 

 

- Pengetahuan karyawan dan 

MDH tentang ekolabel 

- Dukungan sertifikasi  

- Sistem pemasaran kayu 

 

 

 

- Wawancara 
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- Data 

sekunder 

 

-  Biaya sertifikasi 

- Peraturan/prosedur 

 

- Dokumentasi 

3. Mengetahui 

efektivitas 

sertifikasi 

ekolabel  

- Data 

Primer 

- Data 

Sekunder 

- Pencapaian tujuan 

sertifikasi 

- Manfaat Ekonomi, ekologi, 

sosial 

- Observasi 

lapangan 

-  Dokumentasi  

4. Mengidentifi

kasi strategi 

dalam 

penerapan 

sertifikasi 

ekolabel 

- Data 

primer 

- Kondisi Internal dan 

eksternal 

- Tingkat efektifitas 

- Kendala sertifikasi 

- Wawancara 

- Dokumentasi 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

3.6.1. Tingkat efektivitas sertifikasi ekolabel 

Analisis data penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan 

hasil  pengolahan data wawancara mendalam dan observasi lapangan. Efektivitas 

sertifikasi ditentukan berdasarkan tujuan sertifikasi dan manfaat yang diperoleh 

oleh Perum Perhutani KPH Kendal. Kriteria tingkat efektivitas digolongkan 

sebagai berikut  (Daniati, 2009:29) : 

1. Sangat efektif  

Dikatakan sangat efektif jika secara keseluruhan tujuan tercapai dan seluruh 

manfaat ekonomi, sosial dan ekologi dirasakan oleh Perum Perhutani KPH 

Kendal (100%) 

2. Efektif 

Dikatakan efektif jika sebagian besar tujuan sertifikasi tercapai dan sebagian 

besar manfaat ekonomi, sosial dan ekologi dapat dirasakan oleh Perum 

Perhutani KPH Kendal (antara 50%- 99%) 
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3. Kurang efektif 

Dikatakan kurang efektif jika tujuan sertifikasi hanya sedikit yang tercapai, 

dan adanya manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang sedikit sekali 

dirasakan oleh Perum Perhutani KPH Kendal (1% sd < 50%) 

4. Tidak efektif 

Dikatakan tidak efektif jika tidak ada satu pun tujuan sertifikasi yang dapat 

dicapai serta tidak memberikan manfaat apapun bagi Perum Perhutani KPH 

Kendal. 

Pengujian keabsahan penelitian menggunakan teknik triangulasi 

(Moleong.2005:330) dalam Agustinova (2016). Proses triangulasi dilakukan terus 

menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data sampai tidak lagi 

terdapat perbedaan-perbedaan dan tidak lagi ada yang perlu dikonfirmasikan 

kepada informan.  

 

3.6.2. Prioritas strategi peningkatan implementasi sertifikasi ekolabel 

Untuk dapat menentukan prioritas strategi yang tepat dalam memecahkan 

masalah yang multi obyektif maka digunakan metode  Analytic Hierarchy Process 

(AHP). Menurut Susila dan Munadi (2007) dalam Susmiyati (2016:34) 

menyatakan bahwa AHP digunakan untuk menyusun prioritas dari berbagai 

alternative yang bersifat komplek dan multi kriteria. Prioritas yang dihasilkan 

bersifat konsisten dengan teori, logis, transparan dan partisipatif. Pembobotan 

pada AHP memudahkan pengambilan keputusan karena pengambil keputusan 

memiliki keterbatasan kognitif dan keterbatasan pemikiran. AHP menawarkan 

penyelesaian masalah keputusan yang melibatkan seluruh sumber kerumitan 

dengan banyaknya kriteria (Latifah, 2005:1). 

Tahapan penting dari AHP yaitu penilaian perbandingan berpasangan, yang 

pada dasarnya merupakan perbandingan tingkat kepentingan antar komponen 

dalam suatu tingkat hirarki (Saaty, 1993) dalam Setivani (2017:38) . Pengolahan 

data dilakukan dengan memasukan hasil data responden dengan menggunakan 

perangkat lunak Expert Choice 11. Untuk memperoleh keputusan yang terbaik 
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dalam penggunaan AHP, responden harus orang yang benar mengetahui 

permasalahan, mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengetahui informasi 

yang dibutuhkan (Susmiyati, 2016:51). Langkah-langkah analisis data yang 

dilakukan adalah: 

1. Membuat struktur hirarki dengan menentukan tujuan utama, aktor, kriteria 

dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan paling bawah 

2. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan pengaruh 

setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat di 

atasnya.  

       Tabel 3.2. Contoh Blangko Penilaian Perbandingan Berpasangan 

 

Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan tingkat kepentingan antara 

variabel sebelah kiri dengan variabel sebelah kanan dalam baris yang sama. 

dengan melingkari satu angka pada tiap baris dengan menggunakan skala 1-9 

(tabel 3.3) 

 

Tabel 3.3. Skor Penilaian Pada AHP yang dikembangkan Thomas L. Saaty 

(1993)  

Intensitas 

Kepentingan 

Definisi Penjelasan 

1 Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen menyumbangnya sama 

besar pada sifat itu 

 

3 Elemen yang satu sedikit lebih 

penting daripada yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan sedikit 

penyokong satu elemen atas yang 

lainnya 

5 Elemen yang satu esensial atau 

sangat penting daripada elemen 

lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan dengan 

kuat menyokong satu elemen atas 

elemen lainnya 
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7 Satu elemen jelas lebih penting 

daripada elemen lainnya 

Satu elemen dengan kuat disokong, dan 

dominannya telah terlihat dalam 

praktek 

 

9 Satu elemen mutlak lebih 

penting daripada elemen lainnya 

Bukti yang menyokong elemen yang 

satu atas yang lain memiliki tingkat 

penegasan tertinggi yang mungkin 

menguatkan 

2,4,6,8 Nilai-nilai diantara kedua 

pertimbangan yang berdekatan 

Kompromi diperlukan antara dua 

pertimbangan 

 

 

Kebalikan Jika untuk aktivitas i mendapat 

satu angka bila dibandingkan 

dengan suatu aktivitas j, maka j 

mempunyai nilai kebalikannya 

bila dibandingkan dengan 

aktivitas i 

 

          Sumber : Saaty, 1993 dalam Susmiyati (2017:53) 

 

3. Menghitung nilai eigen dan mengkaji konsistensinya, jika tidak konsisten 

maka pengambilan data diulang.  

4. Memeriksa konsistensi hirarki, jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian 

data harus diperbaiki. Konsistensi dari penilaian berpasangan tersebut 

dievaluasi dengan menghitung Consistency Ratio (CR). Saaty (1993) 

menetapkan apabila nilai CR lebih kecil atau sama dengan 10% (CR ≤ 0,1) 

maka hasil penilaian tersebut dikatakan konsisten. 

5. Mendapatkan kesimpulan dari hasil penilaian metode AHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


