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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka  

 

 

 

 1.  Ekonomi Padi 

 

Negara – negara di Asia tenggara sebagian besar merupakan produsen beras. 

Indonesia merupakan salah satu produsen beras yang ada di Asia Tenggara, 

akan tetapi Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri, oleh 

sebab itu sebagian kebutuhan beras di impor dari negara tetangga seperti 

Thailand. Indonesia juga merupakan negara importir utama Asia dengan 

pangsa impor sebesar 30,3 persen dari total impor beras Asia dan sebesar 3,5 

persen terhadap total produksi domestik (Suryana,2002) 

 

Produksi beras di Indonesia  masih memiliki kendala, salah satunya berkaitan 

dengan semakin terbatasnya kapasitas produksi nasional. Penyebab semakin 

terbatasnya kapasitas produksi nasional, yaitu : (a) menurunnya kualitas dan 

kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan, (b) berlanjutnya konversi lahan 

pertanian ke nonpertanian, (c) semakin terbatas dan tidak pastinya ketersediaan 

air irigasi untuk mendukung kegiatan usaha tani padi akibat dari perubahan 

iklim mikro, (d) kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi, sehingga sekitar 30 

persen di antaranya mengalami kerusakan,  
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dan (e) semakin meningkatnya persaingan pemanfaatan sumberdaya air dengan 

sektor pemukiman dan industri (Suryana, 2002). 

 

Menurut Suryana (2002) yang telah dimodifikasi, salah satu kendala utama 

produksi adalah sempitnya skala usaha yang telah dikelola petani. setidaknya 

ada empat ciri utama yang berkaitan dengan hal ini, yaitu : rata-rata luas 

garapan petani padi hanya sebesar 0,3 hektar, sekitar 70 persen petani 

(khususnya buruh tani dan petani skala kecil) termasuk golongan masyarakat 

miskin, sekitar 60 persen petani padi adalah net consumer beras, dan 

pendapatan rata-rata petani dari usahatani padi hanya sekitar 30 persen dari 

total pendapatan keluarganya. 

 

2.  Efisiensi Ekonomi Relatif 

Menurut Monke dan Pearson (2005) model Policy Analysis Matrix (PAM) 

digunakan untuk tujuan menganalisis efisiensi ekonomi dan insentif intervensi 

pemerintah serta dampaknya pada sistem komoditas, baik pada aktivitas 

usahatani, pengolahan maupun pemasaran. Keuntungan sosial menunjukkan 

efisiensi ekonomi relatif karena dalam perhitungan masukan dan keluaran 

digunakan biaya sosial yang mencerminkan nilai dan kelayakan atau biaya 

oportunitas. Untuk masukan dan keluaran yang dapat diperdagangkan secara 

internasional, harga sosial dihitung berdasarkan harga perdagangan 

internasional. Untuk komoditi yang di impor dipakai harga cost, insurance, 

and freight (CIF) dan komoditi yang di ekspor dipakai harga free on board 

(FOB) (Kariyasa dan Okadnyana, 1996). 
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3. Tanaman Padi  

Tanaman padi termasuk dalam family Graminae, subfamily Oryzidae dan 

genus Oryza.. Tanaman padi jarang diusahakan di daerah dataran tinggi karena  

hasil dan pertumbuhannya rendah. Padi banyak ditanam di daerah di daerah 

dataran rendah sampai ketinggian 1.300 meter di atas permukaan air laut Suhu  

yang cocok untuk bercocok tanam padi adalah di atas 23
o
C . Untuk sawah 

tadah hujan, curah hujan minimal yang dibutuhkan untuk tanaman padi rata – 

rata 200 mm/bulan atau lebih. Tanaman padi adalah tanaman semi-aquatis 

yang cocok ditanam di lahan yang tergenang. Tanaman padi secara umum 

dapat ditanam di dua jenis lahan, yaitu lahan sawah dan lahan ladang. 

Di Indonesia tanaman padi ditanam pada musim hujan dan musim kemarau 

(Dewani, 2001). 

Menurut Pitojo (2000) tanaman padi terdapat dua bagian utama, yaitu bagian 

vegetatif dan generatif  

a. Bagian vegetatif tanaman padi 

Bagian vegetatif  pada tanaman tanaman padi berfungsi mendukung  proses 

pertumbuhan,      

bagian tersebut antara lain : 

(a) Akar 

Akar pada tanaman padi tergolong akar serabut.  Akar padi berfungsi 

untuk menyerap makanan, menyerap air, menopang batang,  serta untuk 

pernafasan. 
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(b) Batang  

Batang padi berbentuk bulat, berongga, dan beruas-ruas. Ruas-ruas 

merupakan bubung kosong yang pada kedua ujungnya tertutup oleh buku.  

Panjang ruas tidak sama, ruas yang terpendek berada pada pangkal dan 

ruas yang seterusnya lebih panjang dari ruas yang didahuluinya. 

 

Batang padi dapat dibedakan menjadi dua menurut fungsinya, yaitu secara 

fungsional dan secara fisik.  Secara fungsional, batang padi berfungsi 

untuk mengalirkan makanan dan air ke seluruh tanaman. Secara fisik, 

batang padi berguna untuk menopang batang tanaman secara keseluruhan 

yang diperkuat oleh pelepah daun.   

(c) Daun 

Tanaman padi memiliki daun yang berbentuk pita dan tumbuh pada buku-

buku batang. Tiap buku daun tumbuh daun yang terdiri dari lidah daun, 

daun kelompok, auricle (kiri dan kanan), dan daun bendera. 

b. Bagian generatif tanaman padi 

Organ generatif padi terdiri dari : 

(1)   Malai 

Malai padi berbuku-buku terdiri dari 8 – 10 buku yang menghasilkan 

cabang-cabang primer. Cabang primer tersebut akan menghasilkan 

cabang-cabang sekunder.  Pengukuran panjang malai dimulai dari buku 

terakhir sampai butir gabah paling ujung. 

 

 



15 
 

 

(2) Bunga  

Bunga padi memiliki 6 buah benang sari dengan tangkai sari pendek dan 

dua kantung serbuk di kepala sarinya.  Bunga padi juga memiliki dua 

tangkai putik dengan warna  putih atau ungu. 

(3) Buah padi (gabah) 

Gabah terdiri dari bagian luar yang disebut sekam dan bagian dalam yang 

disebut karyopsis.  Sekam terdiri dari lemma dan palea.  Karyopsis terdiri 

dari lembaga dan endosperm. 

c. Jenis padi yang di tanam 

Jenis padi yang di tanam oleh petani organik maupun anorganik di Kecamatan 

Bangunrejo ada beberapa macam. Petani padi organik di Kecamatan 

Bangunrejo menggunakan benih lokal seperti melati dan rojo lele, sedangkan 

petani padi anorganik menggunakan benih non hibrida seperti ciherang. 

 

4. Pertanian Organik dan Anorganik 

a) Pertanian Organik 

Menurut Andoko (2002) pertanian organik merupakan kegiatan bercocok 

tanam yang akrab dengan lingkungan, karena pertanian organik berusaha 

meminimalkan dampak negatif bagi alam sekitar. Penggunaan varietas lokal 

yang relatif masih alami, diikuti dengan penggunaan pupuk organik dan 

pestisida organik adalah ciri utama dari pertanian organik. Oleh karena 

dibudidayakan tanpa penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia buatan 

maka produk pertanian organik ini terbebas dari zat berbahaya. 



16 
 

 

Pertanian organik memiliki prinsip memanfaatkan keseimbangan alam dalam 

pertanian tanpa menggunakan bahan-bahan kimia buatan. Hal ini dapat dilihat 

dari beberapa pendapat tentang pertanian organik : 

a.   Pertanian organik merupakan cara bertani yang menghasilkan produksi 

tanaman yang berkelanjutan dengan cara memperbaiki kesuburan tanah 

menggunakan sumber daya alami seperti mendaur-ulang limbah pertanian 

(Sutanto, 2002) 

b.  Pertanian organik merupakan pertanian yang menyeluruh dan terpadu 

yang mengoptimalkan produktivitas agroekosistem secara alami sehingga 

menghasilkan produksi yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi serta 

berkelanjutan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi 

Lampung, 2011. 

 

1. Jenis-jenis pertanian organik 

Fakuoka (1985) dalam Sutanto (2002) mengemukakan empat jenis pertanian 

organik, yaitu: 

a.     No Dependence or Chemical yaitu sama sekali tidak tergantung dengan   

       bahan kimia. 

d. No Weeding by Tillage or Herbicide yaitu tidak dilakukan pemberantasan 

gulma dengan pengolahan tanah maupun penggunaan bahan kimia seperti 

herbisida. 

e. No Chemical Fertilizer yaitu tidak digunakan sama sekali pupuk kimia 

tatupun pupuk kompos. 

f. No Cultivation yaitu tanpa olah tanah. Dengan prinsip tanah mengolah 

dengan sendirinya. 
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2. Keunggulan padi organik 

Varietas yang digunakan untuk budidaya padi secara organik adalah varietas 

padi non-hibrida karena varietas ini dapat hidup dan berproduksi optimal pada 

kondisi yang alami. Varietas non-hibrida ini juga tidak menuntut penggunaan 

pupuk kimia dalam pengaplikasiannya. Selain itu varietas ini biasanya berasal 

dari varietas padi lokal yang belum dilakukan persilangan, sehingga kadar 

kimia di dalam varietas padi non-hibrida ini dapat diminimalisasi. 

Gambar 1. Perbedaan fisik beras organik dan beras anorganik 

 
           Beras Organik        Beras Anorganik 

 

Keunggulan beras organik dibandingkan dengan beras anorganik, yaitu :                

(1) rasanya pulen dan empuk, (2) memiliki aroma yang alami, (3) lebih sehat 

dan alami dibandingkan dengan beras yang berasal dari padi anorganik.                 

(4) memiliki daya tahan  lebih baik bila sudah ditanak, (5) mempunyai 

kandungan serat dan nutrisi yang tinggi. 

3. Sistem tanam padi organik 

Untuk padi organik yang ada di Kecamatan Bangunrejo, cara tanamnya  

menggunakan sistem jajar legowo. Sistem jajar legowo merupakan penanaman 

padi yang diatur sedemikian rupa dengan lorong atau ruang terbuka. 
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Penanaman dengan sistem ini memiliki beberapa tujuan yaitu, seolah-olah 

tanaman berada dipinggir pematang, memudahkan dalam pemeliharaan, dapat 

dijadikan sebagai mina padi dan kompetisi antar tanaman lebih sedikit (Badan 

Litbang Deptan, 2011) 

Pada prinsipnya sistem tanam jajar legowo adalah meningkatkan populasi 

dengan cara mengatur jarak tanam. Selain itu sistem tanam tersebut juga 

memanipulasi lokasi tanaman sehingga seolah-olah tanaman padi dibuat 

menjadi taping (tanaman pinggir) lebih banyak. Tanaman padi yang berada 

dipinggir akan menghasilkan produksi lebih tinggi dan kualitas gabah yang 

lebih baik, hal ini disebabkan karena tanaman tepi akan mendapatkan sinar 

matahari yang lebih banyak. Ada beberapa tipe sistem tanam jajar legowo:   

1. Jajar legowo 2:1. Setiap dua baris diselingi satu barisan kosong dengan 

lebar dua kali jarak dalam barisan. Namun jarak tanam dalam barisan yang 

memanjang dipersempit menjadi setengah jarak tanam dalam barisan. 

2. Jajar legowo 3:1. Setiap tiga baris tanaman padi diselingi satu barisan 

kosong dengan lebar dua kali jarak dalam barisan. Jarak tanam tanaman 

padi yang dipinggir dirapatkan dua kali dengan jarak tanam yang ditengah. 

3. Jajar legowo 4:1. Setiap tiga baris tanaman padi diselingi satu barisan 

kosong dengan lebar dua kali jarak dalam barisan. Demikian seterusnya. 

Jarak tanam yang dipinggir setengah dari jarak tanam yang ditengah (Badan 

Litbang Deptan, 2011) 
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b. Pertanian Anorganik 

Pertanian anorganik adalah pertanian yang menggunakan varietas unggul, 

pestisida kimia, pupuk kimia, dan penggunaan mesin-mesin pertanian untuk 

mengolah tanah dan memanen hasil. Paket pertanian anorganik tersebut yang 

memberikan hasil panen tinggi namun berdampak negatif terhadap lingkungan. 

Selain itu, residu yang dihasilkan oleh bahan-bahan kimia yang digunakan oleh 

pertanian anorganik telah mencemari air tanah sebagai sumber air minum yang 

tidak baik bagi kesehatan manusia. Hasil produk pertanian anorganik juga 

berbahaya bagi kesehatan manusia yang merupakan akibat penggunaan 

pestisida kimia (Sutanto, 2002). 

Menurut Schaller (1993) dalam Winangun (2005) menyebutkan beberapa 

dampak negatif dari sistem pertanian anorganik, yaitu sebagai berikut: 

1. Pencemaran air tanah dan air permukaan oleh bahan kimia pertanian dan 

    sedimen. 

2. Ancaman bahaya bagi kesehatan manusia dan hewan, baik karena pestisida 

    maupun bahan aditif pakan. 

3. Pengaruh negatif aditif senyawa kimia pertanian tersebut pada mutu dan 

    kesehatan makanan. 

4. Penurunan keanekaragaman hayati termasuk sumber genetik flora dan 

    fauna yang merupakan modal utama pertanian yang merupakan modal 

    utama pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture). 

5. Perusakan dan pembunuhan satwa liar, lebah madu, dan jasad berguna 

    lainnya. 
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6. Peningkatan daya tahan organisme pengganggu terhadap pestisida. 

7. Penurunan daya produktivitas lahan karena erosi, pemadatan lahan, dan 

    berkurangnya bahan organik. 

8. Ketergantungan yang semakin kuat terhadap sumber daya alam tidak 

    terbaharui (nonrenewable natura resources).  

9. Munculnya resiko kesehatan dan keamanan manusia pelaku pekerjaan    

    pertanian. 

Keberhasilan pertanian anorganik diukur dari berapa banyaknya hasil panen 

yang dihasilkan. Semakin banyak hasil panen yang dihasilkan, semakin 

dianggap maju. Di Indonesia, penggunaan pupuk dan pestisida kimia 

merupakan bagian dari revolusi hijau yang terjadi pada zaman orde baru untuk 

memacu hasil produksi pertanian dengan menggunakan teknologi modern, 

yang dimulai sejak tahun  1970-an (Ayatullah, 2009). 

Revolusi hijau di Indonesia terjadi pada dekade 1980-an. Pada saat itu, 

pemerintah mengupayakan penanaman padi, pemaksaan pemakaian bibit 

impor, pupuk kimia, pestisida, dan lain-lainnya. Hasilnya, Indonesia sempat 

menikmati swasembada beras. Namun pada dekade 1990-an, petani mulai 

kesulitan menghadapi serangan hama, kesuburan tanah merosot, 

ketergantungan pemakaian pupuk dan pestisida yang semakin meningkat dan 

harga gabah dikontrol pemerintah. Petani bekerja mengembangkan budaya 

tanam dengan memanfaatkan potensi alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

manusia. Petani merupakan komunitas mandiri (Ayatullah, 2009). 
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c.   Perbedaan Pertanian Organik Dan Anorganik 

Pertanian organik dan anorganik memiliki perbedaan baik dari aspek input 

maupun output produksinya. Pada pertanian organik kegiatan olah tanahnya 

bersifat minimum, sedangkan pada pertanian anorganik olah tanahnya bersifat 

intensif. Pada pertanian organik pupuk yang digunakan merupakan sumber 

makanan untuk tanaman dan tanah, sedangkan pada pertanian anorganik pupuk 

kimia yang digunakan merupakan bahan sintetis dan bukan alami. Pestisida 

pada pertanian organik terbuat dari bahan alami, sedangkan pada pestisida 

anorganik terbuat dari bahan kimia buatan , yaitu insektisida, herbisida dan 

rodentisida. Pertanian organik berorientasi ekonomi dan ekologi, serta jangka 

panjang, sedangkan pertanian anorganik berorientasi produk dan jangka 

pendek (Rachmiyanti, 2009). 

Menurut Pratikno (2003) pertanian organik merupakan sistem pembudidayaan 

tanaman tanpa menggunakan senyawa kimia buatan yang terbentuk dari suatu 

proses atau dalam suatu pabrik, meliputi senyawa-senyawa pestisida dan 

pupuk buatan lainnya. Menurut Agus (2004) pertanian organik merupakan 

kegiatan bercocok tanam yang akrab dengan lingkungan dan berusaha 

meminimalkan dampak negatif bagi alam sekitarnya. Ciri utama pertanian 

organik adalah penggunaan pupuk organik dan pestisida organik. 

Keberhasilan dalam penerapan pertanian organik terletak pada pengolahan 

tanah, pengelolan bahan organik dan pengendalian hama sebagai berikut: 
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1. Pengolahan Tanah 

 Sistem pengolahan tanah harus termasuk mencampurkan (incorporate) 

 sisa tanaman dan sisa bahan organik lain ke lapisan tanah atas, dimana dengan 

 adanya bakteri-bakteri aerobik dan jenis organisme tanah lain, ia dapat segera 

 dirombak (Syekhfani, 2002). Sisa tanaman yang dikembalikan ke dalam tanah     

 berfungsi dalam mengurangi masalah hama tanaman dan menurunkan    

 aktivitas mikroorganisme yang berpengaruh negatif.  Jerami padi dan sekam 

padi apabila dikembalikan ke dalam tanah juga  berfungsi sebagai pupuk. 

Residu tanaman mengandung nitrogen rendah dan nisbah C/N yang tinggi 

(Sutanto, 2002). 

2. Pengelolaan Sumber Bahan Organik 

Pengelolaan sumber bahan organik dapat dilakukan dengan beberapa macam 

cara diantaranya: 

a. Rotasi tanaman 

Pembudidayaan secara terus menerus satu jenis tanaman dalam lahan yang 

sama dapat mengakibatkan penurunan status hara tertentu dan menjadi 

penyebab masalah hama. Rotasi tanaman dapat dilakukan dengan 

pergantian tanaman polong dan tanaman lorong, percampuran tanaman 

berakar dalam dan berakar pendek dan penggunaan tanaman penambat 

nitrogen. 
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b.  Pengelolaan pupuk kandang 

Kotoran hewan adalah bahan yang paling berlimpah sebagai sumber bahan     

organik untuk produksi tanaman. Manfaat pupuk kandang adalah sebagai 

bahan dalam pengelolaan lahan. Pupuk kandang tidak menguntungkan 

apabila dalam bentuk mentah. Pengomposan melalui perombakan aerobik 

atau fermentasi terkontrol akan menstabilkan unsur dalam pupuk. Pupuk 

kandang diaplikasikan pada lahan sebelum atau pada saat pengolahan tanah 

sebelum bibit di tanam. Pupuk kandang setelah disebar merata di 

permukaan tanah kemudian tanah dibajak dan digaru (Sutanto, 2002) 

3.  Pengendalian Hama 

Konsep pertanian organik berusaha memberikan solusi untuk 

mengendalikan hama yang lebih ramah lingkungan diantaranya dengan cara 

seperti berikut:    

a. Pengendalian secara kultur teknis 

Pengendalian dengan memodifikasi lingkungan agar tidak cocok untuk     

perkembangan hama. Misalnya dengan mengatur jarak tanam dan rotasi 

tanam. 

b. Pengendalian secara hayati 

Pengendalian menggunakan organisme sebagai pengendali terhadap 

hama dan  penyakit dilakukan oleh agen predator dan mikroorganisme. 

Penggunaan agen predator ini lebih aman karena tidak menimbulkan 

resistensi pada hama dan lebih ramah lingkungan. 
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b) Konsep Daya Saing 

Penelitian tentang daya saing terus berkembang. Pada awalnya hanya mengukur 

keunggulan komparatif, metode yang digunakan diantaranya Biaya Sumberdaya 

Domestik (BSD) dan Revealed Comparative Advantage (RCA). Pada era 

globalisasi saat ini penuh dengan persaingan,  maka keunggulan kompetitif juga 

perlu dianalisis. Analisis dilakukan dengan metode Policy Analysis Matrix (PAM). 

Metode PAM adalah alat analisis yang bisa mengukur keunggulan komparatif dan 

kompetitif. Keunggulan komparatif suatu komoditi diukur berdasarkan harga 

efisiensi atau berdasarkan analisis ekonomi. Analisis ekonomi (sosial) tersebut 

dapat menggambarkan suatu aktivitas atas manfaat bagi masyarakat secara 

keseluruhan tanpa melihat siapa yang menyumbangkan dan siapa yang 

menerima manfaat tersebut. Keunggulan kompetitif diukur menggunakan 

harga aktual (harga di tingkat petani) atau berdasarkan analisis finansial yang 

melihat manfaat proyek atau aktivitas ekonomi dari individu yang terlibat 

dalam aktivitas tersebut (Kadariah,1986). 

Distorsi pasar dapat terjadi jika aktivitas ekonomi dalam suatu negara  yang 

memiliki keunggulan komparatif dan tidak memiliki keunggulan kompetitif, 

sedangkan aktivitas ekonomi yang hanya memiliki keunggulan kompetitif dan 

tidak memiliki keunggulan komparatif terjadi apabila pemerintah memberikan 

proteksi terhadap komoditas tersebut (Kadariah, 1999). 

Daya saing usahatani dapat dilihat pada keuntungan aktual atau keuntungan 

yang diperoleh petani. Efisiensi suatu usahatani dapat dilihat pada keuntungan 

ekonomi (sosial).  
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Keuntungan sosial merupakan keuntungan yang dihasilkan dari alokasi 

penggunaan sumberdaya terbaik. Keuntungan sosial yang tinggi dapat 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat pada suatu negara 

(Simatupang, 2004). 

c) Model Analisis PAM (Policy Analysis Matrix) 

PAM (Policy Analysis Matrix) digunakan untuk menganalisis kebijakan 

mengenai penerimaan secara konsisten dan menyeluruh, biaya usahatani, 

tingkat perbedaan pasar, sistem pertanian, investasi pertanian, dan efisiensi 

ekonomi. Model ini menganalisis dari dua segi, yaitu analisis keuntungan dan 

analisis dampak kebijaksanaan yang mempengaruhi baik harga input maupun 

harga output. Analisis PAM digunakan untuk mengetahui keuntungan 

komparatif (social private) dan keuntungan kompetitif (private finansial), 

sehingga usahatani yang dijalankan oleh petani dapat dikatakan berdaya saing 

tinggi. 

 

Ada tiga bagian pokok yang dapat dijelaskan melalui pendekatan PAM, yaitu 

(Monke dan Pearson, 2005) : 

a. PAM digunakan untuk mengukur efisiensi ekonomi dan keunggulan 

kompetitif terhadap kebijakan investasi maupun dampak kebijakan 

terhadap tingkat persaingan pada berbagai tingkat keuntungan, pengaruh 

efek perubahan teknologi terhadap pengembangan pertanian. 

b. Daya tarik investasi akan berdampak pada peningkatan efisiensi dan 

percepatan pertumbuhan pendapatan nasional. 
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Efisiensi ekonomi dalam alokasi sumber daya pertanian berdasarkan  

kondisi alam dan keunggulan teknologi.  

c. Analisis PAM dapat membantu seorang peneliti untuk menentukan 

kebijakan, misalnya dalam pengalokasian dana penelitian atau riset di 

bidang pertanian. Contoh pengalokasian dana atau riset penelitian di 

bidang pertanian yaitu kebijakan utama terhadap peningkatan produksi 

pertanian dan mengurangi biaya sosial atau peningkatan keuntungan 

sosial. 

Perhitungan model PAM dapat dilakukan melalui matrik PAM, seperti  

disajikan pada Tabel 4. Baris pertama pada Tabel 4 adalah perhitungan 

berdasarkan harga finansial (privat) atau harga setelah ada kebijakan. Baris ke-

dua merupakan perhitungan berdasarkan harga sosial. Baris ke-tiga merupakan 

selisih antara harga privat dan harga sosial yang menunjukkan adanya 

kebijakan terhadap input dan output. 

 

Tabel 4.  Format dasar Matrik Analisis Kebijakan (Policy Analysis Matriks) 

 

Keterangan 
Penerimaan 

(Output) 

Biaya 

Keuntungan Input Input 

Tradeable NonTradeable 

Harga privat A B C D 

Harga sosial E F G H 

Divergensi I J K L 

Sumber : Monke dan Pearson, 2005 

Keterangan : 

Keuntungan Finansial     (D) = A-(B+C) 

Keuntungan Ekonomi    (H) = E-(F+G) 

Transfer Output (OT)    (I) = A-E 

Transfer Input Tradeable/Input (IT)  (J) = B-F 

Transfer Input Non-tradeable/Faktor (FT) (K) = C-G 
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Transfer Bersih (NT)    (L) = I-(K+J) 

Rasio Biaya Privat (PCR)     = C/(A-B) 

Rasio BSD (DRC)     = G/(E-F) 

Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO)  = A/E 

Koefisien Proteksi Input Nominal (NCPI)  = B/F 

Koefisien Proteksi Efektif (EPC)   = (A-B)/(E-F) 

Koefisen Keuntungan (PC)    = D/H 

Rasio Subsidi Bagi Produsen (SRP)   = L/E 

 

Berdasarkan analisis PAM diatas, keuntungan finansial (privat) (D) identik 

dengan A – (B+C).  Keuntungan privat (D) pada analisis PAM adalah selisih 

dari penerimaan privat dengan biaya privat. Huruf A adalah simbol penerimaan 

yang dihitung menggunakan harga privat, huruf B adalah simbol biaya input 

tradeable dalam harga privat, sedangkan huruf C adalah simbol biaya input 

nontradeable (domestik) dalam harga privat. Keuntungan sosial (H) adalah 

dengan menggunakan identitas keuntungan, yaitu H = E – (F + G). Keutungan 

sosial adalah selisih antara penerimaan sosial  dengan biaya sosial 

 

Baris ke-dua pada Tabel 4 menyajikan angka-angka yang dinilai dengan harga 

sosial. Huruf E adalah simbol penerimaan yang dihitung dalam harga sosial 

dan huruf F adalah simbol biaya input tradeable yang dihitung dalam harga 

sosial. Huruf G adalah simbol biaya input tradeable (domestik) sosial dan 

huruf H adalah simbol keuntungan sosial.  

 

Baris ke-tiga pada Tabel 4 disebut juga dengan baris effect of divergences. 

Divergence terjadi akibat adanya kegagalan pasar atau distorsi kebijakan. 

Huruf I pada Tabel 4 mengukur tingkat pendapatan atau divergensi revenue, 

huruf J mengukur tingkat divergensi biaya input tradeable,  
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huruf K mengukur divergensi biaya input nontradeale (faktor domestik), dan  

huruf L mengukur net transfer effects. 

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

1.  Kajian Penelitian Terdahulu Mengenai Padi Organik dan Anorganik 

Hasil penelitian Herdiansyah (2005) memperlihatkan adanya perbedaan antara  

kegiatan usahatani padi organik dengan usahatani padi anorganik. Hasilnya 

adalah pendapatan atas biaya tunai petani padi organik dengan petani pemilik 

penggarap   Rp 1.542.665,8 dan pendapatan non tunai yaitu Rp -1.982.334,2.  

Pada petani padi anorganik pendapatan non tunai yang diperoleh Rp -83.928,6 

dan pendapatan tunai yaitu Rp 4.441.071,4. Pendapatan atas biaya non tunai 

petani penyakap padi organik yaitu Rp 695.738,5, sedangkan pendapatan atas 

biaya tunai yaitu Rp 1.740.738,5. Pada padi anorganik pendapatan tunai 

sebesar Rp -12.441,2 dan pendapatan bersih atau atas biaya non tunai yaitu    

Rp -1.857.441,2. Pendapatan petani penyewa non tunai Rp -68.757,2 dan 

pendapatan tunai yaitu sebesar Rp 1.796.242,8. Sedangkan pendapatan bersih 

padi anorganik atas biaya non tunai yaitu Rp -968.738,6 dan pendapatan tunai 

yaitu sebesar Rp 1.131.261,4. 

Hasil Penelitian Astiti (2009) tentang analisis efisiensi ekonomi usahatani padi 

sawah di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Dari 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa luas lahan, benih, pupuk KCl, pupuk 

Urea, dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap produksi padi sawah, 

sedangkan pupuk SP-36 dan pestisida tidak berpengaruh nyata terhadap 

produksi padi sawah.  



29 
 

 

Proses produksi usahatani padi sawah di Kecamatan Seputih Raman belum 

efisien secara ekonomi dan berada pada skala usaha yang meningkat dengan 

jumlah koefisien regresi sebesar 1,15976. Efisiensi ekonomi dapat dicapai 

dengan melakukan peningkatan penggunaan input produksi.  

2.  Kajian Penelitain Terdahulu Mengenai Metode PAM 

Penelitian Hoeridah (2011) tentang analisis daya saing ubi jalar cilembu di 

Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Penelitian ini disimpulkan bahwa usahatani 

ubi jalar cilembu di Kabupaten Sumedang Jawa Barat memiliki daya saing 

yang tinggi. Dari perhitungan PAM didapat Nilai Rasio Biaya Privat (PCR) 

0,57 dan nilai Rasio Sumberdaya Domestik (DRC) sebesar 0,15. 

Penelitian Nefri (2000) tentang optimalisasi dan daya saing usaha peternakan 

sapi potong di Indonesia. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat daya 

saing hasil produksi usaha peternakan sapi potong pada masa krisis masih 

tinggi. Dilihat dari nilai DRC sebesar 0,5944 yang didapat dari perhitungan 

PAM. 

Penelitian Remonaldi (2009) tentang analisis penggunaan benih dan daya saing 

usahatani jagung hibrida di Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa usahatani jagung hibrida di Kabupaten Tanggamus 

mempunyai daya saing yang tinggi. Dapat dilihat dari perhitungan PAM 

dengan keunggulan kompetitif PCR (Private Cost Ratio) dan komparatif DRC 

(Domestic Resource Ratio) sebesar 0,5576 dan 0,1521. 
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Penelitian Aliyatillah (2009) tentang analisis daya saing dan dampak kebijakan 

pemerintah terhadap komoditas kakao (Kasus : PTPN VIII Kebun Cikumpay 

Adeling Rajamandala Bandung). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

komoditas kakao di PTPN VIII Kebun Ciumpay Deling Rajamandala Bandung 

memiliki daya saing yang tinggi. Dapat dilihat dari perhitungan PAM dengan 

PCR sebesar 0,92 dan DRC sebesar 0,95. 

C. Kerangka Pemikiran  

 

Penggunaan pupuk, pestisida, dan bahan kimia lainnya yang terus menerus dapat 

merusak biota tanah, keresistenan hama dan penyakit, serta dapat merubah 

kandungan vitamin dan mineral beberapa komoditi sayuran dan buah. Hal ini 

tentunya jika dibiarkan lebih lanjut akan berpengaruh fatal bagi siklus 

kelangsungan kehidupan, bahkan jika produk yang telah tercemar tersebut 

dimakan oleh manusia secara terus menerus, tentunya akan menyebabkan 

kerusakan jaringan bahkan kematian.Adanya dampak negatif yang ditimbulkan, 

muncul kesadaran untuk melakukan pertanian yang ramah lingkungan dan 

berkelanjutan. 

  

Salah satu usaha petani dalam bidang pertanian yang ramah lingkungan adalah 

dengan melakukan penanaman secara organik. Penanaman padi organik adalah 

salah satu contoh kegiatan pertanian yang ramah lingkungan. Usahatani padi 

tersebut memerlukan suatu input agar usahanya dapat berjalan dengan lancar. 

Input tersebut memerlukan biaya agar proses dalam berusahatani padi dapat 

berjalan dengan baik. Biaya yang dikeluarkan petani digunakan untuk membeli 

benih, pupuk, pestisida, peralatan, dan membiayai tenaga kerja.  
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Biaya yang dikeluarkan dapat berupa biaya privat maupun biaya sosial. Biaya 

privat adalah biaya yang dikeluarkan petani yang didasarkan harga aktual 

sedangkan biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan sesuai harga 

internasional. Untuk mendapatkan usahatani yang efisien maka pendapatan 

harus bernilai positif dalam arti kegiatan usahatani padi menguntungkan. 

Usahtani yang menguntungkan akan memiliki daya saing apabila nilai DRC 

(Domestic Resource Cost) kurang dari satu karena untuk memperoleh nilai 

tambah sebesar Rp. 100,- biaya yang dikeluarkan tidak melebihi Rp. 100,-.     
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Gambar 2.  Kerangka pemikiran perbandingan efisiensi ekonomi dan daya saing   

                   usahatani padi organik dan anorganik di Kecamatan Bangunrejo   

                   Kabupaten Lampung Tengah tahun 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

Usahatani 

padi 

organik  
 

Metoda PAM 

 

Daya Saing 
 

Efisiensi 

ekonomi 

Usahatani 

padi 

anorganik 
 

Potensi Pertanian Kec. Bangunrejo 

 

Biaya 

Produksi  
Penerimaan  

Input Output  

Harga  

Input Output  

Harga  

Biaya 

Produksi  
Penerimaan  

Padi yang lebih efisien 

dari segi ekonomi dan 

daya saing 

Metoda PAM 
 

Efisiensi 

ekonomi 

Daya Saing 
 


