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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan suatu alat ukur yang digunakan oleh peneliti 

untuk memandu penelitian sehingga metode yang digunakan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Metode penelitian berisi tata cara pelaksanaan penelitian meliputi alat-alat 

yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur atau mengumpulkan data penelitian.  

3.1 Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari indikator yang yang 

digunakan dalam penelitian, sehingga lingkup objek kajian jelas dan terarah. 

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Penelitian  
No. Rumusan Masalah Definisi Variabel; Indikator Parameter 

1. Bagaimana 

indikator 

pertambangan 

batubara yang 
berkelanjutan di 

Kabupaten Kutai 

Timur? 

Indikator keberlanjutan 

adalah indikator yang 

menjadi kriteria dalam 

menentukan apakah suatu 
kegiatan dapat diteruskan 

atau tidak, berikut 

kriterianya adalah : 

1. Besarnya biaya yang 
dikeluarkan dalam 

memperbaiki 

lingkungan 

2. Besarnya usaha yang 
dilakukan untuk 

memperbaiki 

lingkungan 

3. Besarnya keuntungan 
yang diperoleh 

Biaya 

(environmetal 

cost) 

Peningkatan 

Kualitas 

Lingkungan 

Semakin besar biaya 

yang dikeluarkan untuk 

melakukan peningkatan 

kualitas lingkungan 
maka kegiatan 

pertambangan batubara 

semakin berkelanjutan 

Restorasi 

Lansekap 

Semakin besar biaya 

yang dikeluarkan untuk 

melakukan 
pengembalian kondisi 

lansekap seperti semula 

(restorasi) maka 

kegiatan pertambangan 

batubara semakin 

berkelanjutan 

Proteksi 

lingkungan 

(environmental 

prevention cost) 
 

Koefisien 

Ruang Hijau 

Semakin besar usaha 

yang dilakukan untuk 

melakukan pemenuhan 

prosentase koefisien 
ruang hijau maka 

kegiatan pertambangan 

batubara semakin 

berkelanjutan 

Reboisasi Semakin besar usaha 

yang dilakukan untuk 
melakukan kegiatan 

reboisasi maka kegiatan 

pertambangan batubara 

semakin berkelanjutan 

Daur Ulang 

Limbah 

Semakin besar usaha 

yang dilakukan untuk 
melakukan pendaur 

ulangan limbah maka 

kegiatan pertambangan 
batubara semakin 

berkelanjutan 

Pemanfaatan 

kembali lahan 

bekas tambang 

Semakin besar usaha 

yang dilakukan untuk 

melakukan pemanfaatan 

kembali lahan bekas 
tambang maka kegiatan 

pertambangan batubara 

semakin berkelanjutan 
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No. Rumusan Masalah Definisi Variabel; Indikator Parameter 

   Keuntungan Pendapatan bagi 

pemerintah 

Semakin besar 

keuntungan yang 

diperoleh pemerintah 
dari kegiatan 

pertambangan batubara 

maka kegiatan 

pertambangan batubara 
semakin berkelanjutan 

Pendapatan bagi 
masyarakat 

Semakin besar 
keuntungan yang 

diperoleh masyarakat 

dari kegiatan 

pertambangan batubara 
maka kegiatan 

pertambangan batubara 

semakin berkelanjutan 

Sumber : Hasil Pemikiran, (2014) 

3.2 Jenis Penelitian 

Studi Penentuan Indikator Keberlanjutan dan Alternatif Kegiatan Non Batu Bara 

Sebagai Strategi Pengembangan Wilayah Kaya Sumber Daya Alam (Pertambangan 

Batubara Sangatta, Kutai Timur) termasuk ke dalam penelitian deskriptif dan penelitian 

evaluatif. 

1. Penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah 

sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat populasi (Achmadi, 

Narbuko, 2002:44). Dari penelitian deskriptif diharapkan didapatkan 

karakteristik tentang indikator keberlanjutan dan alternatif kegiatan non batu 

bara sebagai strategi pengembangan wilayah kaya sumber daya alam 

(pertambangan batubara Sangatta, Kutai Timur). 

2. Penelitian evaluatif merupakan penelitian yang mencoba memberi jawaban, 

sampai berapa jauh tujuan yang akan digariskan pada awal program tercapai 

atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai (Hasan,Iqbal, 2002:14). Dari 

penelitian evaluatif diharapkan didapatkan indikator yang menentukan 

keberlanjutan pertambangan batubara dan alternatif kegiatan non batu bara 

sebagai strategi pengembangan wilayah kaya sumber daya alam 

(pertambangan batubara Sangatta, Kutai Timur). 
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Pengumpulan 

Data 

Deskriptif 

Evaluatif 

Perumusan 

Masalah 

Rumusan Masalah 2 Rumusan Masalah 1 

3.3 Diagram Alir Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Diagram alir 
Sumber: Hasil Pemikiran, (2014) 

Analisis Karakteristik  

 Penurunan Kualitas Lingkungan\  

 Perubahan Lansekap 

 Koefisien Ruang Hijau 

 Reboisasi 

 Daur ulang Limbah 

 Pemanfaatan kembali lahan bekas tambang 

 Pendapatan bagi Pemerintah 

 Pendapatan bagi Masyarakat 

Analisis Karakteristik 

Ekonomi non pertambangan 

Analisis indikator yang menentukan 

keberlanjutan kegiatan pertambangan batubara 

Analisis pemilihan alternatif sektor non 

pertambangan yang dapat berpotensi untuk 

dikembangkan, sebagai bagian dari strategi 

pembangunan paska tambang 

Analisis LQ, Content Analyis, dan 

analisis cash-flow 

 

Analisis AHP dan analisis cash-flow 

Kesimpulan dan Saran 

Data Sekunder: 

Dokumen 
PT.Kaltim  

Prima Coal 

 

Data Primer: 

Kuisoner AHP 

Data Sekunder: 

1.Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2013 
2.Kutai Timur dalam Angka Tahun 2013 

3.Dinas Perkebunan Provonsi Kalimantan Timur 

4.MP3EI Koridor Kalimantan 

5. Sustainibility Report Laporan Keberlanjutan 
PT.KPC, (2012) 

 

Bagaimana potensi Alternatif 
kegiatan non pertambangan yang 

dapat dikembangkan, sebagai 

bagian dari strategi pengembangan 
wilayah paska tambang di 

Kabupaten Kutai Timur? 

 
Bagaimana indikator 

pertambangan batubara yang 

berkelanjutan di Kabupaten Kutai 

Timur? 
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Gambar 3. 2 Alur Proses Pemikiran Penelitian 

  

Berdasarkan gambar 3.2, dapat diketahui bahwa PT.KPC menggunakan konsep 

good minning practice pada kegiatan pertambangan, dimana kegiatan pertambangan 

tersebut menyebabkan beberapa isu terkait ekonomi dan lingkungan di Kabupaten Kutai 

Timur, sehingga menyebabkan dua rumusan masalah pada penelitian ini, yakni : 

1. Rangkaian proses kegiatan pertambangan batubara (dalam aspek lingkungan 

dan ekonomi) yang terdiri dari 8 indikator, dimana pada penelitian ini 

indikator tersebut akan diolah dengan metode AHP sehingga dapat diketahui 

prioritas indikator kegiatan pertambangan batubara yang dilakukan oleh 

PT.KPC di Kabupaten Kutai Timur. Setlah penetapan prioritas indikator 

maka kegiatan pertambangan batubara akan berlanjut, namun ada masa 

dimana kegiatan eksplorasi tambang akan berhenti. 

2. Pada saat eksplorasi tambang berhenti, maka perlu penentuan alternatif 

pengembangan sektor non tambang yang berpotensi di Kabpuaten Kutai 

Timur, sebaagai upaya strategi pengembangan wilayah paska tambang. 

PT.KPC menggunakan konsep 

good mining practice pada 

kegiatan pertambangan batubara 

di Kabupaten Kutai Timur 

Isu Permasalahan 

 Pembangunan daerah yang belum maksimal (antara ekonomi dan lingkungan). 

 Masa kontrak kegiatan pertambangan PT.KPC akan selesai pada tahun 2021 

 Batubara merupakan  sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 

Bagaimana indikator 

pertambangan batubara yang 

berkelanjutan di Kabupaten 

Kutai Timur? 

 

Bagaimana potensi Alternatif kegiatan 

non pertambangan yang dapat 

dikembangkan, sebagai bagian dari 

strategi pengembangan wilayah paska 

tambang di Kabupaten Kutai Timur? 

Ada masa dimana persediaan 
pertambangan batubara akan 

habis. 

 

Terdapat lubang galian 

batubara (pit) yang belum 

ditetapkan kegiatan paska 

tambang 
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3.4 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data 

Berdasarkan sumber pengambilannya, jenis data terbagi menjadi dua macam 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli. Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung. 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data dalam studi indikator pertambangan batubara yang berkelanjutan dan 

alternatif sektor non pertambangan sebagai strategi pengembangan wilayah paska 

tambang (Studi kasus : Kabupaten Kutai Timur), diperoleh dengan survei primer dan 

sekunder, yaitu berupa : 

a. Studi literatur 

b. Wawancara dan kuisoner 

c. Data dari instansi terkait yaitu PT. Kaltim Prima Coal, Badan Perencanaan 

Provinsi Kalimantan Timur, Badan Perencanaan Kabupaten Kutai Timur, 

Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim, dan Dinas Pertanian Kaltim 

A. Survei Primer 

Survei primer dilakukan untuk memperoleh data primer yang bertujuan untuk 

mengetahui persepsi mengenai indikator keberlanjutan kegiatan pertambangan yang 

terdiri dari: 

1. Variabel biaya dengan indikator penurunan kualitas lingkungan dan 

perubahan lansekap. 

2. Variabel Proteksi lingkungan, dengan indikator koefisien ruang hijau, 

penghijauan, daur ulang limbah, dan pemanfaatan kembali lahan bekas 

tambang. 

3. Variabel Keuntungan dengan indikator pendapatan untuk pemerintah dan 

pendapatan untuk masyarakat. 

Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam studi        

“Indikator Pertambangan Batubara yang Berkelanjutan dan Alternatif Sektor non 

Pertambangan sebagai Strategi Pengembangan Wilayah Paska Tambang, (Studi kasus : 

Kabupaten Kutai Timur)” 
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1. Wawancara/Interview 

 Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung 

kepada karyawan PT.Kaltim Prima Coal dan kepada instansi-instansi yang 

terkait, seperti Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim. Hal ini dilakukan 

untuk menggali informasi selengkap mungkin tentang kegiatan 

pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Timur. Wawancara yang 

dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang : 

a. Kegiatan pertambangan batubara meliputi kondisi pertambangan 

batubara di lapangan dan aspek internal kegiatan pertambangan yang 

meliputi indikator penurunan kualitas lingkungan, perubahan lansekap, 

koefisien ruang hijau, reboisasi, daur ulang limbah, pemanfaatan kembali 

lahan bekas tambang, pendapatan bagi pemerintah, dan pendapatan bagi 

masyarakat. 

2. Penyebaran kuisioner digunakan untuk memperoleh keterangan dari sampel 

atau sumber yang lokasinya tersebar sehingga tidak memungkinkan untuk 

bertemu secara pribadi dengan semua responden dikarenakan alasan biaya 

dan waktu. Pada penelitian ini, terdapat 2 jenis penyebaran kuisoner, yaitu : 

a. Kuisoner Pendapatan 

Kuisoner ini dilakukan dengan pengambilan sampel yang menggunakan 

metode slovin yang ditujukan kepada masyarakat di ke-4 desa di 

Kecamatan Sangatta Utara dengan kriteria sampel yang telah bermukim 

lebih dari 10 tahun. Kuisoner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah beroperasinya PT.KPC. 

Kuisoner ini akan menjadi input data dalam sub kriteria keuntungan bagi 

masyarakat. 

b. Kuisoner AHP 

Kuisoner AHP menggunakan metode purposive sampling, dimana 

ditujukan kepada para ahli tambang yang ditemukan peneliti di lapangan. 

Kuisoner AHP akan menjadi input dalam menentukan indikator 

keberlanjutan pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Timur. 
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Tabel 3. 2 List Data Primer dan Teknik Pengambilannya 

No. Variabel Indikator 
Data yang 

diperlukan 
Teknik Pengambilan Data 

1. Biaya  Penurunan 

Kualitas 

Lingkungan 

 Perubahan 

Lansekap 

 Data responden 

 

Pengambilan data dengan 

wawancara dan penyebaran 

kuisoner AHP kepada para 

ahli yang terdapat pada 

instansi : 

 PT.Kaltim Prima Coal 

2. Proteksi 

Lingkungan 
 Koefisien 

Ruang Hijau 

 Penghijauan 

 Daur Ulang 

Limbah 

 Pemanfaatan 

kembali lahan 

bekas 

tambang 

 Data responden Pengambilan data dengan 

wawancara dan penyebaran 

kuisoner AHP kepada para 

ahli yang terdapat pada 

instansi : 

 PT.Kaltim Prima Coal 

3. Keuntungan  Pendapatan 

untuk 

Pemerintah 

 Pendapatan 

untuk 

Masyarakat 

1. Pengambilan data 

dengan wawancara dan 

penyebaran kuisoner 

AHP kepada para ahli 

yang terdapat pada 

instansi  PT.Kaltim 

Prima Coal  

2. Penyebaran kuisone 

pendapatan kepada 

masyarakat di 

Kecamatan Sangatta 

Utara 

Sumber : Hasil Pemikiran, (2014) 

B. Survei Sekunder 

Survei sekunder dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dari orang diluar peneliti. 

Data sekunder biasanya diperoleh dengan cara pencatatan dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait dengan kegiatan pertambangan 

batubara ataupun dinas pemerintah terkait mengenai pertambangan maupun non 

tambang. 

Studi literatur dilakukan dengan mengakaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang 

terkait dengan pengembangan kawasan pertambangan batubara serta peraturan dan 

hukum yang berlaku. Studi literatur ini akan digunakan untuk menunjang identifikasi 

dan analisis kegiatan pertambangan batubara . 

Selain studi literatur, juga dilakukan survei instansi untuk memperoleh data dari 

instansi yang terkait. Instansi terkait dengan kegiatan pertambangan batubara yaitu 

kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, kantor Bappeda Kabupaten Kutai Timur,  

Dinas perkebunan Kalimantan Timur, dan PT.Kaltim Prima Coal. Adapun list data 

survei sekunder dapat dilihat pada tabel 3.3. 
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Tabel 3. 3 List Data Survei Sekunder 
No. Instansi Jenis Data yang Diperlukan 
1. Badan Perencanaan Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2013 

2. Badan Perencanaan Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur dalam Angka Tahun 2013 

3. Kantor PT.Kaltim Prima Coal Data PT.Kaltim Prima Coal 
4. Dinas Perkebunan Provonsi Kalimantan Timur Data Komoditas Perkebunan 

5. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (KP3EI) 

MP3EI Koridor Kalimantan 

Sumber : Hasil Identifikasi, (2014) 

3.4.3 Metode Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi. Teknik yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

purposive sampling dan rumus slovin.  

A. Purposive Sampling 

Purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti, berdasarkan ciri atau sifat-sifat 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2010). Menurut Nursalam 

(2003) purposive sampling adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih 

sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel 

tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.  

Purpusive sampling dilakukan untuk penyebaran kuisoner penentuan indikator 

keberlanjutan pertambangan batubara . Adapun kriteria yang menjadi responden adalah 

para ahli yang paham tentang kegiatan pertambangan batubara dan jumlah sampel 

disesuaikan dengan seberapa banyak peneliti menemukan responden yang ahli 

(mengerti) tentang kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Timur, dalam 

hal ini peneliti menyebarkannya kepada karyawan PT.Kaltim Prima Coal. 

 

3.5 Metode Analisis 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini, mengenai karakteristik besarnya biaya 

yang dikeluarkan untuk memperbaiki lingkungan, karakteristik besarnya usaha yang 

dilakukan untuk memperbaiki lingkungan, dan keuntungan yang diperoleh dari adanya 

kegiatan pertambangan batubara, dan analisis karakteristik ekonomi sektor non 

pertambangan. 

3.5.2 Analisis Evaluatif 

A. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah teknik untuk mendukung proses 

pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menentukan pilihan terbaik dari beberapa 
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alternatif yang dapat diambil. AHP dikembangkan oleh Thomas L.Saaty pada tahun 

1970-an, dan telah mengalami banyak perbaikan dan pengembangan hingga saat ini. 

Kelebihan AHP adalah dapat memberikan kerangka yang komprehensif dan rasional 

dalam menstrukturkan permasalahan pengambilan keputusan. Gambaran umum dari 

proses AHP dapat dilihat pada gambar berikut; 

 

Gambar 3. 3 Ilustrasi Bagan Kerangka AHP 

Tahapan pertama dari AHP adalah Structuring, yaitu menstrukturkan alur 

pengambilan keputusan berdasarkan dua komponen utama; Komponen pertama adalah 

tujuan dari AHP dan kriteria yang digunakan, sedangkan komponen kedua adalah 

alternatif-alternatif yang dapat diambil untuk memenuhi tujuan AHP tersebut. Pada 

tahap Structuring, akan ditentukan apa tujuan dari AHP, apa saja kriteria dan sub-

kriteria yang digunakan, dan apa saja alternatif yang tersedia.  Proses structuring pada 

AHP adalah penyusunan kerangka AHP yang terdiri dari tujuan utama, variabel yang 

digunakan sebagai pertimbangan, dan Alternatif yang dapat diambil untuk memenuhi 

tujuan. Tahapan AHP yang kedua adalah Assessment, dimana responden memberi 

prioritas atau bobot terhadap kriteria dan alternatif yang digunakan dalam AHP. 

 Pada penelitian ini, hasil AHP diolah dengan menggunakan software Expert 

Choice 2000, dengan uji konsistensi ≤ 0,1 (dinyatakan valid). Pada analisis ini, seluruh 

kriteria indikator dan sub kriteria indikator yang berada pada setiap tingkat hirarki 

diberikan penilaian kepentingan relatif antara satu kriteria dengan kriteria lainnya. 

Penilaian tersebut menggunakan standar pembobotan Saaty dengan skala berkisar dari 1 

hingga 9 dan kebalikannya. 

Tabel 3. 4 Penilaian Kepentingan Relatif Kriteria Menggunakan Skala Saaty 
Skala Ai,j Keterangan 

1 Kedua kriteria sama penting 

3 Kriteria i agak (weakly) lebih penting dari kriteria j . 

5 Kriteria i cukup (strongly) penting dari Kriteria j. 

7 Kriteria i sangat (very strongly) penting dari kriteria j . 

9 Kriteria i memiliki kepentingan yang ekstrim (absolutely) dari kriteria j . 
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Skala Ai,j Keterangan 

2,4,6,8 Kriteria i dan j memiliki nilai tengah diantara dua nilai keputusan yang 

berdekatan. 

Berbalikan 

(Ai,j = 1/ Aj,i) 

Kriteria i mempunyai nilai kepentingan yang lebih dari kriteria j , maka kriteria 

j memiliki nilai berbalikan 

Sumber : Yusuf, B. www.damandiri.or.id. 

B. Analisis Location Quetion (LQ)  

Analisis LQ menunjukkan potensi dari tempat terkait dengan kondisi kekayaan 

yang ada di wilayah tersebut. LQ berguna untuk melihat spesialisasi kegiatan produksi 

suatu wilayah. Pada dasarnya, teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara 

kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang 

sama pada daerah yang lebih luas. Apabila hasil perhitungan rasio lebih besar dari 1 

(LQ > 1) menunjukkan kegiatan eksport atau basis dan jika LQ = 1 menunjukkan 

memiliki potensial yang sama dengan sektor sejenis di daerah tertentu, sehingga hanya 

cukup untuk melayani kebutuhan daerah sendiri. dan bila LQ < 1 menunjukkan bahwa 

wilayah tersebut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan cenderung 

untuk import.  

 

 

 

 

Keterangan : 

Si : Besaran dari suatu kegiatan tertentu yang akan diukur di daerah yang ditelaah. 

Ni : Besaran total untuk kegiatan tertentu dalam daerah yang lebih luas. 

S  : Besaran total untuk seluruh kegiatan di daerah yang diteliti (ditelaah). 

N : Besaran total untuk seluruh kegiatan di daerah yang lebih luas. 

Penilaian menggunakan LQ akan memberi gambaran apakah suatu komoditas 

bersifat eksport atau habis diwilayah sendiri. Batasan eksport dapat diartikan keluar dari 

kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai nasional, kesemuanya berdasar ketersediaan 

data dan pembanding yang dimiliki. 

C. Content Analysis 

 Analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis 

komunikasi secar sistematik,objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak 

(Berelson &Kerlinger dalam Kriyantono,2012). 

Tahapan proses analisis isi terdiri dari tiga langkah strategis penelitian analisis 

isi, yaitu (Syachrial Ariffiantono,2012) : 
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1. Penetapan desain atau model penelitian, di sini ditetapkan berapa 

media,analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan 

sebagainya. 

2. Pencarian data pokok atau data primer, yaitu dokumen yang dimaksud. 

Sebagai analisis isi maka teks merupakan objek yang pokok bahkan 

terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir 

pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data 

tersebut. 

3. Pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak 

berada di ruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain 

Prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis 

isi terdiri atas 6 tahapan langkah, yaitu (1) merumuskan pertanyaan penelitian 

danhipotesisnya, (2) melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah 

dipilih,(3) pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis, (4) pendataan suatu 

sampeldokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean, (5) pembuatan skala 

dan itemberdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data, dan (6) interpretasi/ 

penafsirandata yang diperoleh (Syachrial Ariffiantono,2012) . 

D. Analisis Cash-Flow 

Laporan Arus Kas disosialisasikan oleh The Financial Accounting Standards 

Board dalam ‘Statement No.95 ‘ tentang “Statement of Cash Flows” pada bulan 

November 1987. Dalam “Statement” tersebut ditegaskan bahwa tujuan utama Laporan 

Aliran Kas adalah menyediakan informasi yang relevan tentang penerimaan (sumber) 

dan pengeluaran (penggunaan) kas perusahaan selama periode tertentu. “Statement of 

Cash flows is a firm’s financial statement that summarizes its source and uses of cash 

over a specified period” (Ross, Westerfield dan Jordan, 2001:49 dalam Nurul, 2009). 

Jenis – jenis Cash Flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari :  

1.  Initial Cash Flow atau lebih dikenal dengan kas awal yang merupakan 

pengeluaran – pengeluaran pada awal periode untuk investasi  

2.  Operasional Cash Flow merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan saat 

operasi usaha, seperti penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang 

dikeluarkan pada suatu periode  

3.  Terminal Cash Flow merupakan uang kas yang diterima saat usaha tersebut 

berakhir. 
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3.6 Desain Survei 

Desain survei penelitian ”Indikator Pertambangan Batubara yang Berkelanjutan 

dan Alternatif Sektor non Pertambangan sebagai Strategi Pengembangan Wilayah Paska 

Tambang, (Studi kasus : Kabupaten Kutai Timur), selengkapnya diuraikan dalam tabel 

3.6 berikut: 
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Tabel 3. 5 Desain Survei Penelitian 
No

. 
Tujuan Variabel Indikator 

Data yang 

Diperlukan 
Sumber Data Metode Analisis Output 

1. Menetapkan 

prioritas indikator 

keberlanjutan dalam 

kegiatan 

pertambangan 

batubara di 

Kabupaten Kutai 

Timur  

Biaya 

(environmet

al cost) 

1. Peningkatan situasi 

lingkungan 

2. Restorasi Lansekap 

Data Primer : 

 Data responden 

Data Sekunder : 

 Dokumen 

PT.Kaltim Prima 

Coal 

Survei Primer 

 Wawancara 

 Kuisoner 

Survei Sekunder : 

 PT.Kaltim Prima 

Coal 

 Analisis deskriptif 

(Mendeskripsikan sub-kriteria 

indikator dari masing-masing 

kriteria indikator 

keberlanjutan pertambangan 

batu bara)dengan data-data 

primer, wawancara dan 

kuisoner untuk melihat 

dampak sosial terhadap 

pendapatan masyarakat 

 Analisis evaluatif 

(Mengevaluasi indikator 

keberlajuntan pertambangan  

batu bara sehingga mengetahui 

indikator mana yang paling 

berpengaruh), dengan analisis 

AHP dan analisis cash-flow 

Mengetahui dan 

menetapkan prioritas 

indikator dalam 

kegiatan 

pertambangan 

batubara yang 

berkelanjutan di 

Kabupaten Kutai 

Timur. 

 

Proteksi 

Lingkungan 

(environmen
tal 

prevention 

cost) 
 

 

1. Koefisien Ruang 

Hijau 

2. Penghijauan 

3. Daur Ulang Limbah 

4. Pemanfaatan 

kembali lahan 

bekas tambang 

Data Primer : 

 Data responden 

Data Sekunder : 

 Dokumen 
PT.Kaltim Prima 

Coal 

Keuntungan 

 

1. Pendapatan untuk 

pemerintah 

2. Pendapatan Untuk 

Masyarakat 

 

Data Primer : 

 Data responden 

Data Sekunder : 

 Dokumen 

PT.Kaltim Prima 

Coal 

2. Menyeleksi sektor-

sektor non 

pertambangan 

sebagai strategi 

pengembangan 

wilayah paska 

tambang batubara di 

Kabupaten Kutai 

Timur. 

 Pertanian 

 Perkebunan 

 Jasa 

 Industri 

pengolahan 

 Listrik,gas, 

dan air 

bersih 

 Bangunan 

 Perdaganga
n, hotel dan 

restoran 

 Angkutan 

dan 

Komunikasi 

 Keuangan 

 Nilai output 

masing-masing 

sektor di Kabupaten 

Kutai Timur. 

 Produk Domestik 

Regional Bruto total 

semua sektor di 

Kabupaten Kutai 

Timur 

 Nilai output 

masing-masing 

sektor di Provinsi 

Kalimantan Timur. 

 Produk Domestik 

Regional Bruto total 

semua sektor  di 

Provinsi 

Kalimantan Timur 

Data Sekunder : 

 Kutai Timur dalam 

Angka Tahun 2013 

 Kalimantan Timur 

dalam Angka Tahun 

2013  

 

Survei Sekunder : 

 Bappeda Provinsi 

Kalimantan Timur 

 Bappeda 

Kabupaten Kutai 

Timur 

 

 Analisis deskriptif 

(Mendeskripsikan berbagai 

hasil produksi berbagai jenis 

matapencaharian di 

Kabupaten Kutai Timur) 

dengan data-data yang 

sekunder. 

 Analisis evaluatif 

(Mengevaluasi alternatif 

sektor non batu bara yang 

dapat berpotensi untuk 

dikembangkan)dengan 

content analysis , LQ dan 

analisis cash-flow 

Menentukan sektor  

non pertambangan 

yang dapat dijadikan 

sebagai strategi 

pengembangan 

wilayah paska 

tambang batubara di 

Kabupaten Kutai 

Timur 

 Sumber : Hasil Pemikiran, (2014) 


