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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Definisi Operasional dan Konsep Dasar 

 

Konsep dasar dan batasan operasional ini mencakup pengertian yang digunakan 

untuk mendapatkan data yang akan dianalisis sehubungan dengan tujuan 

penelitian, mencakup :  

Usahatani adalah proses pengorganisasian faktor-faktor yang diusahakan untuk 

menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan disamping bermotif 

mencari keuntungan 

Padi organik adalah tanaman padi yang ditanam untuk menghasilkan produksi 

dengan tata cara pengelolaan tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. 

Padi anorganik adalah tanaman padi yang ditanam untuk menghasilkan produksi 

dengan tata cara pengelolaan menggunakan bahan kimia sintetis. 

Policy Analysis Matrix (PAM) adalah suatu alat analisis efisiensi, dampak 

kebijakan pemerintah dan distorsi pasar, serta melihat akibatnya terhadap suatu 

komoditas, baik pada kegiatan usahatani, pengolahan, maupun pemasaran.  

Luas lahan garapan adalah luas lahan yang digarap oleh petani dan digunakan 

untuk usahatani padi, diukur dengan satuan luas (ha).  
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Lahan sawah irigasi sederhana tadah hujan merupakan lahan dengan kebutuhan 

air tanaman tergantung sepenuhnya pada air hujan akan tetapi terdapat 

bendungan untuk menampung air. 

Produksi padi adalah jumlah output dari kegiatan usahatani yang diukur dalam 

satuan kg. 

 

Harga pasar, harga privat atau harga finansial adalah tingkat harga riil yang 

diterima petani dalam penjualan hasil produksinya, diukur dalam satuan rupiah 

(Rp). 

Efek devergensi adalah selisih antara usahatani yang diukur dengan harga privat 

atau harga aktual, dengan usahatani yang diukur dengan harga sosial dan 

dihitung dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Input tradeable  adalah, input yang diperdagangkan sehingga memiliki harga pasar 

internasional yang termasuk dalam  input tradeable  adalah pupuk, benih, 

pestisida.  

 

Input nontradeable, input yang tidak diperdagangkan secara internasional sehingga 

tidak memiliki harga pasar internasional  yang termasuk dalam input nontradeable 

adalah lahan, tenaga kerja, alat-alat pertanian, dan modal. 

 

Transfer Output (OT) adalah selisih antara penerimaan dalam harga privat 

dengan penerimaan dalam harga sosial, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Transfer Input Tradeable (IT) adalah selisih antara biaya input tradeable dalam 

harga privat dengan biaya input tradeable dalam harga sosial, diukur dalam 

satuan rupiah (Rp). 
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Transfer input factor/faktor (FT) adalah selisih antara biaya input nontradeable  

yang dihitung dalam harga privat dengan biaya input nontradeable  yang 

dihitung dalam harga sosial, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Net Transfer (NT) adalah selisih antara keuntungan privat dengan keuntungan 

sosial, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Privat Cost Ratio (PCR) adalah rasio biaya input nontradeable  dalam harga 

privat dengan selisih antara penerimaan privat dengan biaya input tradeable 

dalam harga privat. 

 

Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) adalah rasio biaya input nontradeable  

dalam harga sosial dengan selisih antara penerimaan pada harga sosial dengan 

biaya input tradeable dalam harga sosial. 

 

Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) adalah rasio antara 

penerimaan dalam harga privat dengan penerimaan dalam harga sosial. 

 

Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI) adalah rasio antara biaya input 

tradeable dalam harga privat dengan biaya input tradeable dalam harga sosial. 

 

Effective Protection Coefficient (EPC) adalah rasio antara selisih penerimaan 

dalam harga privat dan biaya input tradeable dalam harga privat dengan selisih 

penerimaan dalam harga sosial dan biaya input tradeable dalam harga sosial. 
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Pestisida yang digunakan oleh petani dalam melakukan usahatani diukur dalam 

kilogram bahan aktif. Walaupun terdapat perbedaan satuan jumlah, yaitu liter 

dan kilogram, tetapi diasumsikan bahwa 1 liter sama dengan 1 kilogram. Oleh 

karena itu, satuan yang dipakai adalah kilogram bahan aktif. 

Daya saing usahatani padi didefinisikan sebagai kemampuan usahatani padi 

untuk tetap layak secara finansial (privat) pada kondisi teknologi usahatani, 

lingkungan ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang ada. Berdaya saing bila 

memiliki nilai DRC (Domestic Resource Cost) kurang dari satu.    

Harga privat adalah harga yang didasarkan atas harga aktual atau harga pasar, 

dihitung dalam satuan rupiah (Rp). 

Harga sosial untuk input/output tradeable adalah harga yang menggambarkan 

harga yang sesungguhnya yang seharusnya diterima petani baik input maupun 

output, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

Harga sosial untuk faktor domestik (lahan, tenaga kerja, dan modal) adalah 

estimasi dengan prinsip opportunity cost melalui pengamatan lapangan atas 

pasar faktor domestik di pedesaan, karena tidak diperdagangkan secara 

internasional, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

Keuntungan privat adalah selisih antara penerimaan privat dengan biaya privat, 

diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

Keuntungan sosial adalah selisih antara penerimaan sosial dengan biaya sosial, 

diukur dalam satuan rupiah (Rp). 
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Umur ekonomis peralatan adalah perkiraan usia alat-alat yang digunakan yang  

masih berfungsi dengan baik.  

B. Metode, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung 

Tengah. Lokasi dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa 

Kecamatan Bangunrejo merupakan daerah yang menanam padi organik dan 

anorganik. Dari Kecamatan Bangunrejo, dipilih daerah yang menanam padi 

organik dan anorganik. 

Data yang digunakan dalam penilitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer didapat melalui metode survei dengan wawancara 

kepada petani menggunakan kuisioner. Data sekunder diperoleh dari 

lembaga/instansi yang berhubungan dengan penelitian, seperti Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah, 

Badan Pusat Statistik, dan lembaga lainnya serta laporan-laporan tertulis yang 

berhubungan dengan penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian adalah bulan  

September - Oktober 2012. 

C. Responden dan Pengumpulan Data 

 

Kecamatan Bangunrejo terdapat kelompok tani yang menanam padi organik, 

yaitu kelompok tani alam lestari dan maju lestari. Jumlah petani yang menanam 

padi organik pada kedua kelompok tersebut adalah 20 orang.  Pengambilan data 

padi organik dilakukan dengan cara sensus yaitu semua populasi dijadikan 

responden dalam penelitian.  
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Menurut Arikunto (2002) apabila subjek penelitian kurang dari 100 unit (orang), 

maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.   

 

Pengambilan sampel padi anorganik dilakukan dengan metode random 

sampling. Random sampling adalah pengambilan sampel secara random (acak) 

dimana semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi anggota sampel (Soekartawi 2002). Jumlah populasi petani padi 

organik adalah 20 orang, supaya terjadi kesetaraan dan penelitian tidak dihitung 

secara statistik, maka jumlah petani padi anorganik yang dijadikan sampel juga 

20 orang. Petani padi organik maupun anorganik yang masing-masing berjumlah 

20 orang ini dinilai cukup mewakili untuk dilakukannya analisis perbandingan 

dua jenis usahatani tersebut. 

D. Alat Analisis  

1. Efisiensi Ekonomi Relatif 

Untuk menjawab tujuan penelitian 1 dan 2, digunakan alat analisis tabulasi 

dengan model PAM yaitu analisis privat dan sosial. Analisa efisiensi ekonomi 

yang dilakukan dari model PAM dalam penelitian ini dibatasi hanya : 

a. Analisis Finansial (Privat) 

Usahatani padi organik dan anorganik dari sisi finansial dikatakan 

menguntungkan apabila penerimaan lebih besar dari biaya produksi, 

 dengan kata lain usahatani padi organik dan anorganik efisien secara 

ekonomi relatif. Keuntungan privat menunjukkan selisih antara penerimaan 

dengan biaya yang sesungguhnya diterima dan dibayarkan petani. 
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 Jika keuntungan privat > 0, maka sistem komoditas memperoleh 

keuntungan di atas normal, jika keuntungan privat < 0, maka usahatani 

tersebut mengalami kerugian. 

 

b. Analisis Ekonomi (Sosial) 

Usahatani padi organik dan anorganik dari sisi sosial dikatakan 

menguntungkan apabila penerimaan lebih dari biaya produksi atau dengan 

kata lain usahatani padi organik dan anorganik efisien secara ekonomi 

relatif. Keuntungan sosial menunjukkan selisih antara seluruh penerimaan 

dengan biaya yang dihitung berdasarkan harga sosial atau harga bayangan 

yang terjadi di tingkat usahatani. Jika keuntungan sosial > 1,  

maka sistem usahatani telah berjalan efisien, sehingga layak untuk 

dikembangkan. Sebaliknya, jika keuntungan sosial < 1, maka sistem 

usahatani tidak mampu berjalan dengan baik. 

 

2. Analisis Daya Saing 

a) Penentuan Harga Bayangan (Sosial) 

Penentuan harga bayangan output (sosial) yang digunakan adalah harga 

rata-rata ekspor dikonversi dalam nilai tukar US$ bayangan atau Shadow 

Exchange Rate (SER). Harga ekspor merupakan harga  free on board (f.o.b) 

yaitu harga di pelabuhan, sedangkan penentuan harga bayangan input dalam 

penelitian ini menggunakan faktor konversi, seperti yang digunakan oleh 

peneliti terdahulu (Suprapto, 1999). 
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Perhitungan SER dilakukan dengan menggunakan rumus : 

SER = 
   

   
  ................................................................................................   

SCF = 
   

(    )  (    )
  ................................................................  

Keterangan : 

SER  = Shadow Exchange Rate atau nilai tukar bayangan 

OER = Official Exchange Rate atau nilai tukar resmi mata uang yang    

             berlaku (Rp) 

SCF = Standard Convertion Factor atau faktor konversi baku 

M  = nilai impor (Rp) 

Tm = pajak impor (Rp) 

X  = nilai ekspor (Rp) 

Tx = pajak ekspor (Rp) 

 

Harga bayangan pada barang nontradeable ditentukan oleh interaksi 

permintaan dan penawaran di pasar, dikurangi pajak tidak langsung, dan 

ditambah subsidi. Tradeable output dihitung berdasarkan harga paritas 

(border price), yaitu harga cost, insurance, and freight (c.i.f) untuk produk 

yang dapat diekspor (Kadariah, 2001).   Harga bayangan padi menggunakan 

data harga f.o.b (free on board) karena padi merupakan salah satu komoditi 

ekspor bagi Indonesia, 

sehingga dalam penghitungan harga paritas dipengaruhi oleh nilai tukar 

bayangan mata uang dari masing-masing negara pengimpor output.  

Penghitungan harga paritas output juga dipengaruhi oleh biaya pemasaran 

output di tingkat petani.  
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Tabel 5. Penentuan harga paritas ekspor output 

 

No Uraian Rincian 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Harga FOB padi (US$/ton) 

Nilai tukar (Rp/US$) 

FOB dalam mata uang domestik (Rp/ton) 

Faktor konversi 

FOB dalam mata uang domestik (Rp/kg) 

Transpotasi dan handling ke pasar pedagang besar 

Harga paritas impor di pedagang besar (Rp/kg) 

Distribusi ke tingkat petani (Rp/kg) 

Harga paritas impor di tingkat petani (Rp/kg) 

a 

X 

b = a.X 

Y  

c = b/Y 

d 

e = c+d 

f 

g = e+f 

Sumber: Monke dan Pearson, 2005 

 

Nilai transfer input tradeable merupakan selisih antara biaya input tradeable 

dalam harga privat dengan biaya input tradeable dalam harga sosial. Input 

tradeable pada usahatani padi meliputi pupuk, benih padi, dan pestisida. 

Penghitungan harga paritas input tradeable menggunakan data harga CIF, jika 

input tradeable merupakan barang impor.  

 

Tabel 6. Penentuan harga paritas  impor input  

No Uraian Rincian 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Harga CIF (US$/kg) 

Nilai tukar (Rp/US$) 

CIF dalam mata uang domestik (Rp/Kg) 

Bongkar/muat, gudang, susut 

Biaya transportasi ke provinsi (Rp/Kg) 

Nilai sebelum pengolahan (Rp/Kg) 

Faktor konversi proses (%) 

Harga paritas ekspor di pedagang besar (Rp/Kg) 

Distribusi ke tingkat petani (Rp/kg) 

Harga paritas impor di tingkat petani (Rp/kg) 

A 

X 

b = a.X 

c 

d 

e = b+c+d 

Y 

f = e.Y 

g 
h = f+g 

Sumber: Monke dan Pearson, 2005 

Penghitungan harga paritas input tradeable dipengaruhi oleh nilai tukar 

bayangan atau Shadow Exchange Rate mata uang masing-masing negara 

pengimpor input tradeable.  
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Penghitungan harga paritas input tradeable dihitung berdasarkan harga input 

tradeable yang seharusnya dibayar oleh petani jika berada pada keadaan 

persaingan sempurna, di mana tidak ada kegagalan pasar dan tidak ada 

campur tangan pemerintah. Penghitungan harga paritas input tradeable juga 

dipengaruhi oleh biaya pemasaran input dari produsen input hingga ke 

tingkat petani.  

 

Input nontradeable pada usahatani terdiri dari lahan, tenaga kerja, alat 

pertanian, dan modal. Penghitungan harga bayangan input nontradeable 

menggunakan opportunity cost.  Penentuan harga bayangan pada input 

nontradeable adalah: 

(1) Lahan merupakan aset tak bergerak. Harga bayangan lahan adalah nilai 

sewa lahan yang berlaku di tempat penelitian.  Harga tersebut sama 

dengan harga privat karena lahan tidak dipasarkan di pasar internasional. 

(2) Harga bayangannya tenaga kerja dinilai atas tingkat upah yang 

diterimanya karena tenaga kerja tidak terlatih biasanya dinilai dengan 

harga bayangan di bawah tingkat upah yang berlaku dan tenaga kerja 

yang terlatih jarang didapat.   

 

b) Analisis Daya Saing Menggunakan Tabel PAM 

 

Analisis daya saing dilakukan dengan menggunakan tabel analisis PAM (Policy 

Analysis Matrix) dan indikator yang digunakan terbatas hanya pada PCR dan 

DRCR. Perhitungan model PAM dilakukan melalui matrik PAM seperti                

Tabel 7. 
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Tabel 7. Tabel Policy Analysis Matrix (PAM) 

No Keterangan 
Penerimaan 

Output 

Biaya 

Keuntungan Input 

Tradeable 

Input 

Nontradeable 

1 

2 

3 

Harga privat 

Harga sosial 

Dampak kebijakan 

A 

E 

I 

B 

F 

J 

C 

G 

K 

D 

H 

L 

Sumber : Monke dan Pearson, 2005 

di mana: 

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

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

Baris pertama pada Tabel 7 adalah perhitungan berdasarkan harga finansial 

(privat) atau harga setelah ada kebijakan. Baris kedua merupakan perhitungan 

berdasarkan harga sosial, baris ketiga merupakan selisih antara harga privat 

dan harga sosial yang menunjukkan adanya kebijakan terhadap input dan 

output.  

 

Penelitian ini ditujukan  untuk mengetahui PCR dan DRCR dalam sistem 

usahatani guna mengetahui perbandingan nilai padi organik dan padi 

anorganik. Analisa yang dilakukan dari model PAM dalam penelitian ini 

dibatasi hanya : 

a. Privat Cost Ratio (PCR) = C/(A-B) 

PCR adalah suatu indikator profitabilitas privat yang menunjukkan 

kemampuan sistem komoditi untuk membayar biaya sumberdaya 

domestik dan tetap kompetitif. Jika nilai PCR lebih kecil dari satu,  

maka dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan nilai tambah output 

sebesar satu satuan diperlukan tambahan biaya faktor domestik lebih 

kecil dari satu satuan.  
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Hal ini menunjukkan bahwa komoditi tersebut efisien secara finansial 

atau memiliki keunggulan kompetitif. Jika PCR lebih besar dari satu, 

maka komoditi tidak memiliki keunggulan kompetitif.  

 

b. Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) = G/(E-F) 

DRCR adalah indikator keunggulan komparatif . Indikator ini 

menunjukkan jumlah sumberdaya domestik yang dapat dihemat untuk 

menghasilkan satu unit devisa.  Jika DRCR < 1, maka sistem mempunyai 

keunggulan komparatif, sedangkan jika  DRCR > 1, maka sistem tidak 

mempunyai keunggulan komparatif. 

    

 


