
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Tinjauan Agronomis Padi 

 

Menurut  Soemartono (1982), tanaman padi (Oryza sativa) termasuk famili gramineae, 

subfamili oryzidae, dan genus oryzae, yang memiliki kurang lebih 25 spesies yang tersebar 

di daerah tropis dan sub tropis.  Tanaman padi dapat tumbuh di daerah yang memiliki 

ketinggian sampai dengan 1.300 meter di atas permukaan laut.  Padi juga merupakan 

tanaman semi akuatis (dapat tumbuh di lahan kering dan basah) yang sangat cocok ditanam 

pada lahan tergenang.  Selain itu, padi juga baik ditanam di lahan tanpa genangan dengan 

suplai air yang mencukupi.  Oleh sebab itu, di Indonesia padi dapat ditanam di dua jenis 

lahan yaitu lahan sawah (padi sawah) dan lahan kering (padi ladang, padi gogo rancah, dan 

padi tegalan). 

 

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

(akar, batang, dan daun) dan bagian generatif (malai bunga). 

a. Bagian vegetatif tanaman padi 

Organ-organ tanaman yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan adalah bagian 

vegetatif yang terdiri dari akar, batang, dan daun. 

(1) Akar 



Akar padi tergolong akar serabut yang berfungsi untuk menopang batang, 

menyerap makanan dan air serta untuk pernafasan. 

(2) Batang 

Batang padi berbentuk bulat, berongga, dan beruas-ruas.  Secara fisik, batang padi 

berguna untuk menopang tanaman secara keseluruhan yang diperkuat oleh pelepah 

daun.  Secara fungsional, batang padi berfungsi untuk mengalirkan makanan dan 

air ke seluruh bagian tanaman. 

(3) Daun 

Daun padi terletak pada buku-buku dengan berseling.  Pada tiap buku tumbuh satu 

daun yang terdiri dari pelepah daun, helai daun, telinga daun, dan lidah daun. 

 

b. Bagian generatif tanaman padi 

Organ generatif padi terdiri dari malai, bunga, dan buah padi (gabah).  Fase generatif 

diawali dengan fase primordial bunga (untuk setiap varietas tidak sama). 

(1) Malai 

Malai terdiri dari 8 – 10 buku yang menghasilkan cabang-cabang primer dan dari 

cabang primer tersebut akan muncul cabang sekunder.  Panjang malai diukur dari 

buku terakhir sampai butir gabah paling ujung. 

(2) Bunga 

Bunga padi berkelamin dua, memiliki 6 buah benang sari dengan tangkai sari 

pendek, dan dua kantung serbuk di kepala sarinya.  Bunga padi juga memiliki dua 

tangkai putik dengan kepala putik yang berwarna putih dan ungu. 

(3) Buah padi 

Buah padi (gabah) terdiri dari bagian luar yang disebut sekam dan bagian dalam 

yang disebut karyopsis.  Sekam terdiri dari lemma dan palea.  Biji yang disebut 



beras pecah kulit adalah karyopsis yang terdiri dari lembaga (embrio) dan 

endosperm. 

 

Menurut Purwono dan Purnamawati (2007), tanaman padi dapat dikembangbiakkan secara 

langsung, baik dengan benih maupun benih yang disemai menjadi bibit.  Budidaya padi 

sawah umumnya menggunakan bibit yang dipindahtanamkan dari pesemaian.  Benih 

disemai selama 18 – 21 hari, kemudian dicabut dan ditanam di areal yang telah disiapkan.  

Sementara itu, padi gogo ditanam dengan menggunakan benih tanpa disemai.  Untuk 

mempercepat perkecambahan, benih direndam air terlebih dahulu selama 2 x 24 jam.  

Teknologi padi sawah di Indonesia relatif lebih maju dibandingkan dengan padi gogo.  

Produktivitas padi sawah berkisar 4,5 – 6 ton/ha, sedangkan padi gogo hanya 1 – 2 ton/ha. 

 

2. Benih dan Sertifikasi Benih 

 

Menurut Soekartawi (1989), ilmu usahatani diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien 

untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu.  Usahatani 

dikatakan efektif apabila petani dapat mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya 

dengan sebaik-baiknya, sedangkan efisien apabila pemanfaatan sumberdaya tersebut 

menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input).  Faktor produksi 

merupakan korbanan yang diberikan pada tanaman tersebut agar mampu tumbuh dan 

menghasilkan dengan baik.  Faktor-faktor ini akan menentukan besar kecilnya produksi 

yang dihasilkan (Mubyarto, 1985).  Faktor-faktor produksi yang umum digunakan di 

bidang pertanian antara lain adalah lahan, benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan 

sebagainya. 

 



Menurut Sutopo (1993), benih merupakan aspek penting agar proses produksi dapat 

berjalana lancar.  Jumlah dan mutu benih yang digunakan sangat mempengaruhi produksi 

yang dihasilkan.  Kebutuhan benih per satuan luas lahan dipengaruhi oleh jarak tanam, 

jumlah benih per lubang tanam, keadaan lahan yang mungkin untuk ditanami, berat benih, 

dan daya kecambah benih.  Menurut Sadjad (1975), yang dimaksud dengan benih adalah 

biji tanaman yang dipergunakan untuk keperluan dan pengembangan usahatani, memiliki 

fungsi agronomis atau merupakan komponenn agronomi.  Mosher (1984), menyatakan 

bahwa untuk meningkatkan produktivitas pertanian , setiap petani akan tergantung pada 

sumber-sumber dari luar lingkungannya.  Sumber-sumber itu terdiri dari bibit unggul, 

pupuk, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, serta peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh melalui kegiatan penyuluhan.  

 

Dalam usahatani padi, benih harus dipersiapkan dengan baik, karena benih merupakan 

modal pokok.  Menurut Kartasapoetra (1992), benih bermutu adalah benih yang telah 

dinyatakan sebagai benih yang berkualitas tinggi.  Secara umum, faktor fisik yang harus 

diperhatikan untuk menilai mutu benih adalah:  

 a. Kesehatan benih 

Faktor kesehatan benih berasal dari dalam benih, meliputi keadaan embrio yang baik, 

normal, dan sehat, sehingga memungkinkan biji tumbuh dengan baik, keadaan 

cadangan makanan dalam benih cukup sebagai persediaan selama proses pertumbuhan 

benih, serta benih tidak terinfeksi oleh hama dan penyakit. 

b. Kemurnian benih 

Benih tidak tercampur oleh benih lain atau kotoran seperti potongan-potongan tangkai 

kering, debu, dan lain-lain. 

c. Daya tumbuh 

Daya tumbuh benih yang baik harus dapat mencapai lebih dari 90%. 



 

Penggunaan benih bermutu atau benih unggul akan dapat meningkatkan produktivitas 

usahatani.  Benih bermutu ialah benih yang dinyatakan sebagai benih yang berkualitas 

tinggi dari jenis tanaman unggul (Sutopo, 1985).  Benih yang memenuhi standar mutu 

ditandai dengan label benih bersertifikat yang hanya dikeluarkan oleh Badan Pengawasan 

dan Sertifikasi Benih (BPSB).  Bagi benih bersertifikat ditetapkan kelas-kelas benih sesuai 

dengan urutan keturunan dan mutunya, antara lain: 

a. Benih penjenis (BS) 

Benih penjenis adalah benih yang diproduksi oleh dan di bawah pengawasan pemulia 

tanaman yang bersangkutan atau instansinya, dan harus merupakan sumber untuk 

perbanyakan benih dasar. 

b. Benih dasar (BD) 

Benih dasar merupakan keturunan pertama dari benih penjenis atau benih dasar yang 

diproduksi di bawah bimbingan yang intensif dan pengawasan ketat, sehingga 

kemurnian varietas yang tinggi dapat dipelihara.  Benih dasar diproduksi oleh instansi 

atau badan yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Ketua Badan Benih Nasional dan harus 

disertifikasi oleh Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih BPSB. 

c. Benih pokok (BP) 

Benih pokok merupakan keturunan dari benih penjenis atau benih dasar yang 

diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas maupun tingkat 

kemurnian varietas memenuhi standar mutu yang ditetapkan serta telah disertifikasi 

sebagai benih pokok oleh Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih BPSB. 

d. Benih sebar (BR) 

Benih sebar merupakan keturunan dari benih penjenis, benih dasar, atau benih pokok 

yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat 

kemurnian varietas dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan 



dan telah disertifikasi sebagai benih sebar oleh Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih 

BPSB. 

 

Tujuan sertifikasi benih adalah memelihara kemurnian mutu benih dari varietas unggul 

serta menyediakannya secara kontinu kepada petani.  Kemurnian mutu benih dinilai 

melalui kemurnian pertanaman yang dicerminkan di lapangan maupun kemurnian benih 

hasil pengujian di laboratorium.  Jika benih telah bersertifikat, maka benih tersebut harus 

menunjukkan kebenaran.  Sertifikasi hanya berlaku di propinsi atau daerah kawasan serta 

bagi benih dari semua jenis dan atau varietas yang telah didaftar untuk sertifikasi pada 

Badan Benih Nasional.  

 

Menurut Sadjad (1993), dorongan petani untuk membeli benih belum didasarkan atas 

informasi mutu yang tertulis pada sertifikat, tetapi cukup dari label kemasan melalui 

sertifikasi.  Komersialisasi benih juga belum maju sehingga benih belum dihargai sesuai 

usaha pemuliaan yang menghasilkan keunggulan sifat genetik.  Dengan aspek 

komersialisasi benih yang dicerminkan oleh program sertifikasi, terjadi pula kesejajaran 

dalam pembinaan perbenihan.  

 

3. Profil Benih Hasil Program Pengembangan Industri Benih (PPIB) UNILA 

 

Menurut Basoeki (2010) produksi benih harus dilakukan dengan tetap menjaga keutuhan 

karakteristik keunggulan suatu varietas.  Karakteristik keunggulan varietas-varietas benih 

padi hasil Program Pengembangan Industri Benih (PPIB) UNILA diuraikan sebagai: 

 

a. Varietas Ciherang 



Kelompok   : Padi Sawah 

Nomor Seleksi   : S3383-1d-Pn-41–3-1 

Asal Persilangan : IR18349-53-1-3-1-3/IR19661-131-3-1//IR19661-  

                                        131-3-1///IR64 ////IR64 

Golongan   : Cere 

Umur Tanaman  : 116-125 hari 

Bentuk Tanaman  : Tegak 

Tinggi Tanaman  : 107-115 cm 

Anakan Produktif  : 14-17 batang 

Warna Batang   : Hijau 

Warna Daun Telinga  : Putih 

Warna Daun   : Hijau 

Warna Muka Daun  : Kasar pada sebelah bawah 

Posisi Daun   : Tegak 

Daun Bendera   : Tegak 

Bentuk Gabah   : Panjang ramping 

Warna Gabah   : Kuning bersih 

Kerontokan   : Sedang 

Kerebahan   : Sedang 

Tekstur Nasi   : Pulen 

Kadar Amilosa   : 23% 

Bobot 1000 Butir : 27-28 gram 

Rata – Rata Produksi  : 6 ton/ha 

Potensi Hasil   : 8,5 ton/ha 



Ketahanan Terhadap Hama  : Tahan terhadap wereng coklat biotipe 2&3 

Ketahanan Terhadap Penyakit : Tahan terhadap bakteri hawar daun (HDB)  

                                                    strain III dan IV 

Anjuran     : Cocok ditanam pada musim hujan dan  

                                                     kemarau dengan ketinggian di bawah 500  

                                                     meter di atas permukaan laut. 

b. Varietas Cigeulis 

Asal persilangan  : Ciliwung/Cikapundung//IR64 

Golongan   : Cere 

Umur tanaman   : 115-125 hari 

Bentuk tanaman  : Tegak 

Tinggi tanaman   : 100 – 110 cm 

Anakan produktif  : 14 – 16 batang 

Warna kaki   : Hijau 

Warna batang   : Hijau 

Warna telinga daun  : Tidak berwarna 

Warna lidah daun  : Tidak berwarna 

Warna daun   : Hijau 

Muka daun   : Agak kasar 

Posisi daun   : Tegak 

Daun bendera   : Tegak 

Bentuk gabah   : Panjang ramping 

Warna gabah   : Kuning bersih 

Kerontokan   : Sedang 

Kerebahan   : Sedang 



Tekstur nasi   : Pulen 

Kadar amilosa   : 23% 

Bobot 1000 butir  : 28 gram 

Rata-rata hasil   : 5,0 ton/ha 

Potensi hasil   : 8,0 ton/ha 

Ketahanan terhadap hama  : Tahan terhadap wereng coklat biotipe 2  

                                                    dan rentan biotipe 3. 

Ketahanan terhadap penyakit  : Tahan terhadap hawar daun bakteri strain  

                                                    IV 

Anjuran tanam    : Baik ditanam pada musim hujan dan  

                                                    kemarau, cocok ditanam pada lokasi di  

                                                    bawah 600 meter di atas permukaan laut. 

 

c. Varietas Mira 1 

Potensi hasil   : 9,20 ton/ha  

Rata-rata produksi  : 6,29 ton/ha gabah kering giling (GKG) 

Umur tanaman   : 115-120 hari 

Berat 1000 butir  : 26-27 gram 

Kadar amilosa   : 19 %  

Kadar protein  : 9,02% 

Tekstur nasi   : Pulen 

Mutu dan kualitas beras:berasnya panjang dan kristal tanpa butir mengapur. 

Batang lebih kokoh, sehingga tidak mudah rontok ketika terkena angin kuat. 

Tahan terhadap hama wereng coklat biotipe 2 dan agak tahan biotipe 3. 

Tahan terhadap penyakit bakteri hawar strain III dan agak tahan strain IV. 

Randemen giling tinggi, yaitu 73,75%, sedangkan varietas IR-64 hanya 72,89% dan 



Cisantana hanya 65,19%. 

Prosentase beras kepala tinggi, yaitu 87,67%, sedangkan IR-64 hanya 80,84% dan 

Cisantana hanya 77,97%. 

 



d. Varietas Ciliwung 

Golongan   : Cere 

Umur tanaman   : 115 – 125 hari 

Bentuk tanaman  : Tegak 

Tinggi tanaman  : 100 -120 cm 

Anakan produktif  : 12 – 19 batang 

Muka daun   : Kasar pada bagian permukaan sebelah bawah 

Bentuk gabah   : Panjang ramping 

Warna gabah   : Kuning bersih 

Kerontokan   : Agak tahan 

Kerebahan   : Sedang 

Tekstur nasi   : Pulen 

Kadar amilosa   : 24 % 

Bobot 1000 butir  : 28 g 

Rata-rata hasil   : 7,0 ton/ha 

Potensi hasil   : 8,1 ton/ha 

Ketahanan terhadap hama  : Tahan wereng coklat biotipe 2, agak tahan  

                                      wereng coklat biotipe 3. 

Ketahanan terhadap penyakit  : Agak tahan tehadap hawar daun bakteri  

                                                    strain IV, rentan terhadap penyakit tungro. 

 

4. Teori Pemasaran dan Riset Pemasaran   

 

Menurut Kotler (1999) pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di 

dalamnya individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.  



Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran dalam memuaskan 

kebutuhan dan keinginan manusia.  Menurut Lamb, dkk (2001) konsep pemasaran 

menyatakan bahwa alasan keberadaan sosial dan ekonomi bagi suatu organisasi adalah 

memuaskan kebutuhan konsumen dan keinginan tersebut sesuai dengan sasaran 

perusahaan.  Hal tersebut didasarkan pada pengertian bahwa suatu penjualan tidak 

tergantung pada agresifnya tenaga penjual, tetapi lebih pada keputusan konsumen untuk 

membeli suatu produk. 

 

Menurut Cravens (1996) kegiatan pemasaran akan berhasil bila ditunjang oleh strategi 

pemasaran yang tepat.  Strategi pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, 

implementasi, dan pengendalian yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen.  Strategi pemasaran diaplikasikan melalui rancangan strategi bauran 

pemasaran (marketing mix). 

 

Menurut Hawkins, Best dan Coney (2001) tahapan yang perlu dilakukan oleh produsen 

sebelum menentukan strategi pemasaran adalah riset pemasaran.  Riset pemasaran 

(marketing research) adalah kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan 

secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, 

pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian.  Semua itu ditujukan untuk memberi 

masukan kepada pihak manajemen dalam rangka identifikasi masalah dan pengambilan 

keputusan untuk pemecahan masalah.  Hasil riset pemasaran dapat digunakan untuk 

perumusan strategi pemasaran dalam merebut peluang pasar (Rangkuti, 2005). Menurut 

Supranto (2001) riset pemasaran dapat dilakukan melalui analisis pasar dan riset tentang 

motivasi pembeli. 

 

a Analisis Pasar 



Analisis pasar adalah suatu proses untuk menentukan potensi pasar (market potentials). 

Yang dimaksud potensi pasar adalah suatu perkiraan kapasitas dari suatu pasar untuk 

menyerap barang produksi. Kegunaan dari analisis pasar adalah untuk menentukan 

daerah penjualan, alokasi usaha penjualan, dan penentuan kuota penjualan. Menurut 

Hasyim (1994), untuk melakukan analisis organisasi suatu pasar dapat dilakukan 

dengan model S-C-P (structure, conduct dan performance).  Pada dasarnya, organisasi 

pasar secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga komponen, yaitu : 

(1) Struktur pasar (market structure) merupakan karakteristik yang menentukan 

hubungan antara para pembeli dan para penjual, antara penjual satu dengan 

penjual yang lain, dan hubungan antara penjual di pasar dengan para penjual 

potensial yang akan masuk ke dalam pasar.  Struktur pasar menggambarkan 

hubungan antara penjual dan pembeli yang dilihat dari jumlah lembaga 

pemasaran, diferensiasi produk, dan kondisi keluar masuk pasar (entry condition).   

(2) Perilaku pasar (market conduct) merupakan pola tingkah laku dari lembaga 

pemasaran dalam hubungannya dengan sistem pembentukan harga dan praktek 

transaksi, melakukan pembelian dan penjualan, secara horizontal maupun vertikal, 

untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.  Perilaku pasar 

menggambarkan tingkah laku kegiatan pembeli dan penjual dalam melakukan 

pembelian, penjualan, penentuan harga, serta siasat pasar, seperti : potongan 

harga, penimbangan yang curang, dan lain-lain. 

(3) Keragaan pasar (market performance) merupakan gambaran pengaruh riil struktur 

dan perilaku pasar yang berkenaan dengan harga, biaya, dan volume produksi.  

Interaksi antara struktur dan perilaku pasar cenderung bersifat kompleks dan 

saling mempengaruhi secara dinamis.  Untuk menganalisis keragaan pasar 

digunakan beberapa indikator, yaitu : 



(a) Saluran pemasaran 

Saluran pemasaran merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-

barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai ke konsumen.  

(b) Harga, biaya, dan volume penjualan 

Keragaan pasar juga berkenaan dengan harga, biaya, dan volume penjualan 

masing-masing tingkat pasar, dimulai dari tingkat produsen, pedagang 

sampai ke konsumen. 

(c) Analisis pangsa produsen (producen share).   

Analisis pangsa produsen bermanfaat untuk mengetahui bagian harga yang 

diterima produsen benih, yang dinyatakan dalam persentase.  Semakin tinggi 

PS, maka kinerja pasar semakin baik dari sisi produsen. 

    

%100
Pr

x
Pf

PS  ……………………….. (1) 

Keterangan : 

Ps = Bagian harga benih jagung yang diterima produsen 

Pf = Harga benih jagung di tingkat produsen 

Pr = Harga benih jagung di tingkat konsumen (petani). 

 

(d) Analisis marjin pemasaran 

Marjin pemasaran adalah  perbedaan harga pada tingkat produsen (Pf) 

dengan harga di tingkat eceran atau konsumen (Pr) (Hasyim, 1994).  Secara 

matematis perhitungan marjin dan profit marjin dirumuskan sebagai : 

mji = Psi – Pbi, atau mji = bti + πi ........................... (2)    

                  

Total marjin pemasaran adalah :  

Mji =  


n

i

mji
1

 atau Mji = Pr – Pf .............................. (3) 

Rasio profit marjin (RPM) :  



RPM =  
i

i

bt


............................................................... (4) 

Keterangan :  

mji = marjin lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Psi = harga penjualan lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Pbi  = harga pembelian lembaga pemasaran tingkat ke-i 

bti  = biaya pemasaran lembaga pemasaran tingkat ke-i 

πi   = keuntungan lembaga pemasaran tingkat ke-i  

Mji  = total marjin pemasaran 

Pr  = harga pada tingkat konsumen  

Pf   = harga pada tingkat petani produsen 

 

Menurut Azzaino (1982), nilai RPM yang relatif menyebar merata pada 

berbagai tingkat pemasaran merupakan cerminan dari sistem pemasaran yang 

efisien.  Jika selisih RPM antar lembaga pemasaran sama dengan nol, maka 

pemasaran tersebut efisien.  Sebaliknya jika selisih RPM lembaga pemasaran 

tidak sama dengan nol, maka sistem pemasaran tidak efisien. 

 

b. Riset Motivasi 

 

Menurut Lamb (2001) setiap pimpinan perusahaan, khususnya sales manager, 

seringkali ingin mengetahui alasan mengapa anggota masyarakat ada yang senang dan 

juga ada yang tidak senang terhadap produknya.  Untuk itu diperlukan teknik psikologi 

dalam melaksanakan riset pemasaran.  Penggunaan teknik tersebut sebenarnya untuk 

mengetahui motif pembelian, sehingga dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk 

menciptakan produk yang sesuai dengan selera masyarakat. 

 

Menurut Supranto (2001) riset tentang motivasi (motivation research) digunakan untuk 

menentukan  the way of human behaviour, khususnya mengenai kebiasaan membeli 

(buying habits) dan motif, mengapa konsumen lebih memilih produk A dibandingkan 

dengan produk B.  Dengan riset motivasi, para pelaku pasar dapat menganalisis faktor-



faktor utama yang mempengaruhi para konsumen dalam kegiatan pembelian suatu 

produk.  Beberapa informasi yang dicari di dalam riset motivasi, adalah: 

(1) Sikap (Attitudes) 

Sikap mencerminkan suatu ekspresi tentang bagaimana perasaan orang terhadap 

suatu faktor.  Sikap juga dapat memberikan keterangan tentang seberapa jauh 

konsumen (petani) menerima atau menolak suatu produk,  misalnya dalam hal ini, 

benih padi PPIB UNILA.  Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui 

sikap konsumen terhadap suatu produk adalah product featur, package design, dan 

advertising appeals. 

(2) Sensasi 

Suatu sensasi berkenaan dengan suatu reaksi badan terhadap suatu stimuli.  

Sensasi biasanya ditimbulkan oleh stimuli yang mempengaruhi pandangan, bau, 

pendengaran serta rasa dari seseorang secara teknis.  Indikator yang dapat 

digunakan untuk mengetahui sensasi konsumen terhadap suatu produk adalah 

aroma, warna, dan tekstur. 

(3) Image 

Image erat hubungannya dengan sensasi dan merupakan “mental pictures” yang 

dibentuk sebagai akibat dari beberapa stimulus.  Konsumen biasanya membentuk 

suatu image tertentu untuk suatu produk.  Untuk itu perlu menggali informasi 

tentang image benih padi PPIB UNILA yang dibentuk oleh konsumennya (para 

petani).  Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui image produk yang 

dibentuk oleh konsumen adalah kekuatan merk, harga yang ditawarkan, dan mutu 

atau kualitas produk. 

(4) Motif  



Teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow menyatakan bahwa kebutuhan 

manusia dapat diklasifikasikan pada lima hierarki kebutuhan, yaitu: 

(a) Kebutuhan fisiologis 

(b) Kebutuhan keamanan 

(c) Kebutuhan sosial 

(d) Kebutuhan “esteem” (harga diri/pengakuan atas status) 

(e) Kebutuhan aktualisasi diri 

 

Motivasi berasal dari kata “movere” dalam bahasa latin, yang artinya bergerak. 

Beberapa hal yang biasanya terkandung dalam berbagai definisi tentang motivasi 

antara lain adalah keinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran, dorongan, dan 

insentif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi adalah keadaan 

kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan, atau menggerakkan dan motivasi itulah 

yang mengarahkan dan menyalurkan perilaku, sikap dan tindak tanduk seseorang 

yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan. Oleh sebab itu dapat dikatakan 

bahwa bagaimanapun motivasi didefinisikan, terdapat tiga komponen utamanya, 

yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan (Siagian, 2004). 

 

Motif merupakan persoalan yang kompleks dan tingkah laku manusia biasanya 

merupakan akibat dari suatu kombinasi motif, termasuk dalam hal ini adalah 

keputusan konsumen (petani) untuk membeli suatu produk.  Motif  konsumen 

dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pemasaran.  Indikator yang digunakan 

untuk mengetahui motif konsumen terhadap penggunaan suatu produk adalah 

pengaruh orang lain, pengaruh iklan, harga produk lebih terjangkau dibandingkan 

produk sejenis lainnya, dan nilai hasil atau nilai guna lebih tinggi dibandingkan 

produk lain yang sejenis (Siagian, 2004). 



5. Konsep Analisis Faktor dengan Menggunakan Analisis Komponen Utama  

 

 

Analisis faktor adalah suatu teknik untuk menganalisis saling ketergantungan 

(interdependence) dari beberapa variabel secara simultan, dengan tujuan 

menyederhanakan dari bentuk hubungan antar beberapa variabel yang diteliti menjadi 

sejumlah faktor yang lebih sedikit dari variabel yang diteliti, tetapi tetap dapat 

menggambarkan struktur data dari suatu penelitian.  Sebagai ilustrasi, terdapat 50 

indikator yang diidentifikasi mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen.  Dengan analisis faktor, ke-50 indikator tersebut akan dikelompokkan menjadi 

beberapa sub-set indikator yang sejenis.  Masing-masing kelompok sub-set tersebut 

kemudian diberi nama sesuai dengan indikator yang mengelompok.  Pengelompokan 

dilakukan berdasarkan kedekatan korelasi antar masing-masing indikator dan penentuan 

banyaknya sub-set dilakukan berdasarkan eigen values (nilai matrik kovarians), dan 

biasanya diambil lebih dari 1 (Pudjowidodo, 2010). 

 

Menurut Budi (2010), analisis faktor digunakan untuk penelitian awal di mana faktor-

faktor yang mempengaruhi suatu variabel belum diidentifikasi secara baik (explanatory 

research).  Konsep dasar analisis faktor adalah: 

a. Bukan mengkaitkan antara dependen variabel dengan independen variabel, tetapi 

membuat reduksi atau abstraksi atau meringkas dari banyak variabel menjadi sedikit 

variabel. 

b. Teknik yang digunakan adalah teknik interdepensi, yakni seluruh set hubungan yang 

interdependen diteliti.  Prinsipnya menggunakan korelasi   r = 1 dan r = 0. Analisis ini 

dipergunakan dalam mengidentifikasi variabel yang berkorelasi dan yang tidak 

berkorelasi atau yang kecil korelasinya. 

http://statistikakomputasi.wordpress.com/2010/04/14/analisis-komponen-utama-dan-analisis-faktor/


c. Analisis faktor menekankan adanya communality (jumlah varian yang disumbangkan 

oleh suatu variabel pada variabel lainnya). 

d. Kovariasi antar variabel yang diuraikan akan memunculkan common factors 

(jumlahnya sedikit) dan unique factors setiap variabel.   

e. Terdapat koefisien nilai faktor (factor score coefficient), sehingga faktor 1 menyerap 

sebagian besar dari variabel, dan faktor 2 menyerap sebagian besar sisa varian setelah 

diambil untuk faktor 1.  Faktor 2 tidak berkorelasi dengan faktor 1. 

 

Secara garis besar, analisis faktor dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu 

(Pudjowidodo, 2010): 

a. Merumuskan masalah 

Untuk melakukan perumusan masalah, maka tujuan dari analisis faktor itu harus jelas 

lebih dahulu.  Kemudian, variabel-variabel yang akan disertakan dalam analisis faktor 

juga harus ditetapkan berdasarkan riset, teori dan pendapat periset.  Demikian pula, 

ukuran sampel harus tepat, setidak-tidaknya jumlah sampel harus empat atau lima kali 

jumlah variabel dan jenis data minimal berskala interval. 

b. Membuat matrik korelasi 

Proses analisis faktor didasarkan pada matrik korelasi antara variabel yang satu 

dengan variabel yang lain.  Untuk menguji ketepatan dalam model faktor, uji statistik 

yang digunakan adalah Barletts Test Spherricity dan Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 

untuk mengetahui kecukupan sampelnya. Uji ini dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Ukuran ketepatan Kaiser-Mayer-Olkin 

 

Ukuran KMO Rekomendasi 

0,9 Baik sekali  

0,8 Baik  

0,7 Sedang 

              > 0,5 Cukup 

              < 0,5 Ditolak 



 

Sumber : Sharma (1994) dalam Pudjowidodo, 2010 

 

c. Penentuan jumlah faktor 

Penentuan jumlah faktor yang diperlukan untuk mewakili variabel-variabel yang akan 

dianalisis didasarkan pada besarnya eigen value [jumlah varians (dalam angka, bukan 

persentase) dalam variabel asli yang berhubungan dengan faktor] serta persentase 

total variannya.  Hanya faktor yang memiliki eigen value (nilai matrik kovarians) 

sama atau lebih besar dari 1 (satu) yang dipertahankan dalam model analisis faktor, 

sedangkan yang lainnya dikeluarkan dari model. 

d. Rotasi faktor 

Hasil dari ekstraksi faktor dalam matrik faktor mengidentifikasikan hubungan antar 

faktor serta antara faktor dan variabel individual, namun dalam faktor-faktor tersebut 

banyak variabel yang berkorelasi sehingga sulit diinterpretasikan.  Melalui rotasi, 

faktor matrik ditranformasikan ke dalam matrik yang lebih sederhana sehingga mudah 

diinterpretasikan.  



e. Interpretasi faktor 

Interpretasi faktor dilakukan dengan mengklasifikasikan variabel yang mempunyai 

factor loading minimum 0,4.  Variabel dengan factor loading kurang dari 0,4 

dikeluarkan dari model. 

 Penentuan skor faktor 

Perhitungan skor faktor pada dasarnya dimaksudkan untuk mencari nilai faktor 

yang dapat digunakan untuk analisis multivariat. 

 Penyeleksian surrogate variable 

Penyeleksian surrogate variable adalah mencari salah satu variabel dalam setiap 

faktor sebagai wakil dari masing-masing faktor.  Pemilihan ini didasarkan pada 

nilai factor loading tertinggi. 

f. Model fit (ketepatan model) 

Tahap akhir dari analisis faktor adalah mengetahui ketepatan dalam memilih teknik 

analisis faktor.  Salah satu tekniknya adalah Principal Componet Analysis.  Untuk 

mengetahui ketepatan pemilihan teknik tersebut dilakukan dengan melihat jumlah 

residual (perbedaan) antara korelasi yang diamati dengan korelasi yang diproduksi.  

Jika semakin kecil persentasenya, maka semakin tepat penentuan penggunaan teknik 

tersebut. 

 

Menurut Sarwono (2006) untuk dapat melakukan analisis faktor dengan metode analisis 

komponen utama, persyaratan pokok yang harus dipenuhi  adalah nilai Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy (MSA) harus diatas 0,5 dan nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05.  Ketentuan tersebut didasarkan pada kriteria sebagai: 

 

a. Jika probabilitas (sig) <0,05 maka variable dapat dianalisis lebih lanjut. 

b. Jika probabilitas (sig) >0,05 maka variable tidak dapat dianalisis lebih lanjut. 



 

Besarnya nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) adalah antara 0 – 1.  Jika 

digunakan dalam menentukan penggabungan variabel, maka ketentuannya adalah: 

a. Jika MSA = 1, maka variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan. 

b. Jika MSA => 0,5 maka variabeltersebut masih dapat diprediksi dan dapat dianalisis 

lebih lanjut. 

c. Jika MSA < 0,5 maka variabel tersebut tidak dapat diprediksi dan tidak dapat 

dianalisis lebih lanjut, sehingga variabel tersebut harus di keluarkan atau dibuang. 

 

Dalam statistika, analisis komponen utama (principal component analysis / PCA) 

merupakan suatu teknik statistik untuk mengubah dari sebagian besar variabel asli yang 

digunakan yang saling berkorelasi satu dengan yang lainnya menjadi satu set variabel 

baru yang lebih kecil dan saling bebas (tidak berkorelasi lagi).  Analisis komponen utama 

berguna untuk mereduksi data, sehingga lebih mudah untuk menginterpretasikan data-

data tersebut.  Analisis komponen utama merupakan analisis antara dari suatu proses 

penelitian yang besar atau suatu awalan dari analisis berikutnya, bukan merupakan suatu 

analisis yang langsung berakhir.  Komponen utama, misalnya, bisa merupakan masukan 

untuk regresi berganda atau analisis faktor (Johnson & Wichern, 2002). 

6.  Konsep Daya Saing Produk  

 

Menurut Siagian (1999), daya saing produk adalah suatu besaran yang menunjukkan 

tingkat kemampuan produk untuk dijual atau kemampuan manajemen produksi untuk 

menghasilkan struktur biaya variabel rata-rata yang lebih rendah daripada harga produk.  

Pengukuran daya saing produk dapat dilakukan berdasarkan struktur biaya dan harga 

pasar sebagai pengembangan dari konsep keseimbangan jangka pendek (short run 

equilibrium), seperti dijelaskan oleh Gambar 1. 
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Keseimbangan Pasar (jangka pendek)  Struktur Biaya Produksi 

 

Gambar 1. Kurva pengukuran daya saing produk berdasarkan struktur biaya produksi 

 

Sumber : Siagian, 1999 
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Pada Gambar 1 terlihat bahwa: 

1. Bila Pq (harga pasar) lebih tinggi dibandingkan ATC, berarti produk yang dihasilkan 

dapat bersaing dengan produk lain di pasar.  Hal tersebut digambarkan oleh ATC1. 

2. Bila Pq berada di antara AVC dan ATC, maka perusahaan dapat melanjutkan 

produksinya, karena dapat menutup biaya tidak tetap, meskipun belum dapat menutup 

biaya tetap. 

3. Bila Pq sama dengan AVC, maka perusahaan berada dalam kondisi Break Event Point 

(BEP) atau titik impas, seperti ditunjukkan oleh AVC2. 

4. Bila Pq lebih rendah dari AVC minimum, produk yang dihasilkan tidak dapat bersaing 

dengan produk lain di pasar, atau perusahaan akan tutup.  Hal tersebut digambarkan 

oleh AVC3. 

 

Kriteria pengukuran daya saing produk berdasarkan kurva tersebut adalah: 

1. Pada saat ATC1, produk yang dihasilkan memiliki daya saing tinggi. 

2. Pada saat ATC2, produk yang dihasilkan memiliki daya saing sedang. 

3. Pada saat ATC3, produk yang dihasilkan memiliki daya saing rendah. 

 

Daya saing suatu produk (misalnya benih padi PPIB UNILA) terhadap produk sejenis yang 

ada di pasar dapat diukur dengan menggunakan konsep keseimbangan jangka pendek/short 

run equilibrium.  Analisis ini digunakan untuk mengukur daya saing produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan dengan membandingkan biaya variabel rata-rata dengan harga 

jual output.  Perbandingan tersebut dapat dirumuskan sebagai (Siagian, 1999): 

DS = Pq / AVC ................................................................................ (5) 

di mana: 

DS = Daya saing produk 

Pq = Harga jual produk 

AVC = Biaya variabel rata-rata 



 

Jika DS < 1, maka produk (misalnya benih padi PPIB UNILA) memiliki daya saing 

rendah. 

Jika DS > 1, maka produk (misalnya benih padi PPIB UNILA) memiliki daya saing 

tinggi. 

 

7. Konsep Harga Pokok Penjualan 

 

Menurut Betrianis (2006), harga pokok penjualan (istilah yang dipakai IAI) adalah segala 

biaya yang timbul dalam rangka membuat suatu produk menjadi siap untuk dijual. Atau 

dengan kalimat lain, harga pokok penjualan adalah biaya yang terlibat dalam proses 

pembuatan barang atau yang bisa dihubungkan langsung dengan proses yang membawa 

barang dagangan siap untuk dijual.  Ada dua manfaat dari penentuan harga pokok 

penjualan, yaitu: 

a. Sebagai patokan untuk menentukan harga jual 

b. Untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan.   

Apabila harga jual lebih besar dari harga pokok penjualan, maka akan diperoleh laba, dan 

sebaliknya, apabila harga jual lebih rendah dari harga pokok penjualan, maka akan 

diperoleh kerugian  

 

Untuk produk benih, harga jual yang berlaku di pasaran dapat digolongkan menjadi 2 

macam, yaitu: 

a. Harga yang terbentuk yang belum memperhitungkan keseluruhan biaya yang 

diperlukan untuk memproduksi benih tersebut. 

b. Harga yang terbentuk yang sudah memperhitungkan keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan (http://pakdesmart75.wordpress.com, 2008). 

 

http://pakdesmart75.wordpress.com/


Penetapan golongan harga yang pertama terjadi karena industri benih yang memproduksi 

benih tersebut belum mempunyai bidang penelitian dan pengembangan sendiri, sehingga 

biaya penelitian dan pengembangan tidak diperhitungkan dalam penetapan harga benih.  

Industri benih demikian memanfaatkan hasil-hasil penelitian dari Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pemerintah yang keluarannya dapat dimanfaatkan semua pihak.  Varietas-

varietas baru yang dihasilkan Badan Litbang pemerintah merupakan benih sumber bagi 

semua produsen benih.  Harga benih ditentukan oleh biaya produksi total, baik biaya 

langsung maupun biaya tetap.  Ada dua macam proses pembentukan harga sesuai dengan 

sistem produksi benih, yaitu penetapan harga pada sistem produksi sewa kelola dan 

penetapan harga pada sistem produksi kerja sama (Sadjad, dkk, 2001). 

 

Tabel 9 menjelaskan jenis-jenis biaya yang diperhitungkan dalam proses pembentukan 

harga untuk kedua sistem produksi benih.  Harga benih yang terbentuk semestinya 

menggambarkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi benih tersebut, 

termasuk biaya penelitian varietas, sehingga harga benih tersebut juga menggambarkan 

nilai keunggulan genetik yang terkandung di dalamnya. 



Tabel 9. Pembentukan harga berdasarkan sistem produksi benih 

Jenis-jenis Biaya Sistem 

Sewakelola 

Sistem 

Kerjasama 

I. Biaya Langsung 

1. Produksi benih di lapang 

2. Pembelian calon benih 

3. Pengolahan benih 

4. Penyimpanan benih 

 

a1 

 

a2 

 

a3 

a4 

 

b1 

 

b2 

 

b3 

b4 

II. Biaya Tetap 

1. Penyusutan atas investasi 

barang tetap 

2. Gaji 

3. Biaya tetap lainnya 

 

c1 

 

c2 

 

c3 

 

d1 

 

 

d2 

 

d3 

III.   Total Biaya A B 

IV.   Total Produksi X Y 

V. Harga Pokok Produksi A/X = C B/Y = D 

VI.   Biaya Pemasaran e f 

VII. Harga Pokok Penjualan C + e D + f 

 

Keterangan: 

 

a = pengkodean biaya variabel dengan sistem sewakelola (a1,..., a4) 

b = pengkodean biaya variabel dengan sistem kerjasama (b1,..., b4) 

c = pengkodean biaya tetap dengan sistem sewakelola (c1,..., c3) 

d = pengkodean biaya tetap dengan system kerjasama (d1,..., d3) 

e = biaya pemasaran dengan sistem sewakelola 

f = biaya pemasaran dengan sistem kerjasama 

A = total biaya dengan sistem sewakelola 

B = total biaya dengan system kerjasama 

C = harga pokok produksi dengan sistem sewakelola 

D = harga pokok produksi dengan sistem kerjasama 

X = total produksi dengan sistem sewakelola 

Y = total produksi dengan system kerjasama 

 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

 



 

Penelitian Haryono, dkk. (1999), tentang aspek ekonomi penggunaan benih padi unggul 

di Provinsi Lampung, menunjukkan bahwa pendapatan petani pengguna benih padi 

unggul lebih besar dibandingkan pendapatan petani pengguna benih padi asalan, sehingga 

disimpulkan bahwa penggunaan benih padi unggul secara ekonomi layak untuk 

dilakukan.  Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa faktor-faktor pendidikan, luas 

lahan garapan, produksi, dan pendapatan, baik secara bersama-sama maupun secara 

sendiri-sendiri, berpengaruh nyata terhadap penggunaan benih bermutu. 

 

Penelitian Firdasari (2000), tentang analisis kelayakan ekonomi dan sistem pemasaran 

benih padi varietas unggul di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, 

menunjukkan bahwa petani yang menggunakan benih unggul memperoleh pendapatan 

yang tidak jauh berbeda dengan petani yang menggunakan varietas lokal pada luas lahan 

yang sama.  Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh 

nyata terhadap jumlah benih varietas unggul yang digunakan oleh petani adalah harga 

benih, tingkat pendidikan, luas lahan, tingkat produksi dan pendapatan. 

 

Lana (2007) meneliti tentang strategi pemasaran dan daya terima konsumen terhadap 

bihun tapioka di Kota Bandar Lampung.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh produsen bihun tapioka adalah membuat diferensiasi 

produk, menetapkan harga jual berdasarkan cost plus pricing dan harga pasar, dan 

memperbanyak pola distribusi produk.  Warna, aroma, dan tekstur bihun tapioka saat itu 

dapat diterima oleh konsumen di Kota Bandar Lampung. 

 

Priyanto (2009) meneliti tentang analisis keuntungan dan daya saing usahatani jagung 

hibrida di Kabupaten Lampung Timur. Alat analisis yang digunakan adalah Policy 

Analysis Matrix (PAM).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani jagung hibrida 



di Kabupaten Lampung Timur menguntungkan dengan R/C sebesar 2,06.  Selain itu, 

usahatani jagung hibrida di Kabupaten Lampung Timur ternyata berdaya saing tinggi, 

yang ditunjukkan oleh nilai rasio biaya privat (PCR) sebesar 0,34 dan rasio biaya sumber 

daya domestik (DRC) sebesar 0,42.  Kemudian, usahatani jagung hibrida di Kabupaten 

Lampung Timur bersifat sensitif terhadap perubahan harga jagung. 

 

Remonaldi (2009) meneliti tentang analisis penggunaan benih dan daya saing usahatani 

jagung hibrida di Kabupaten Tanggamus.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan benih jagung hibrida di Kabupaten  Tanggamus secara nyata dipengaruhi 

oleh harga benih jagung hibrida, harga TSP, harga jagung, upah tenaga kerja, biaya obat-

obatan, produksi, umur panen, serta benih bantuan dari pemerintah.  Berdasarkan analisis 

dengan menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM) diperoleh bahwa usahatani jagung 

hibrida di Kabupaten Tanggamus memiliki daya saing yang responsif terhadap perubahan 

harga jagung.  

 



B. Kerangka Pemikiran 

 

Kebutuhan pangan dunia dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keinginan untuk terus mempertahankan 

hidup.  Begitu juga dengan kebutuhan pangan di Indonesia, terutama kebutuhan beras 

yang merupakan bahan makanan pokok bagi penduduk Indonesia.  Peningkatan 

kebutuhan beras tersebut harus diimbangi dengan peningkatan produksi, agar tidak 

mengakibatkan terjadinya surplus permintaan beras.  Apabila surplus permintaan beras 

terjadi, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan melakukan impor beras.  

Untuk mencegah hal itu, maka peningkatan produksi domestik harus terus dilakukan. 

Di saat dunia mengalami penurunan produksi pangan, ternyata Indonesia berhasil 

meningkatkan produksi padi nasional secara terus menerus selama empat tahun terakhir 

(2005 – 2008).  Bahkan pada tahun 2008, produksi padi nasional mencapai 60 juta ton 

gabah kering giling, dan kembali sebagai negara yang berswasembada beras.  Untuk terus 

mempertahankan predikat sebagai negara yang berswasembada beras, maka pemerintah 

harus berupaya untuk terus meningkatkan produksi padi nasional. 

 

Peningkatan produksi padi dapat dilakukan dengan cara ekstensifikasi (perluasan lahan 

pertanian) dan intensifikasi.  Akan tetapi, cara ekstensifikasi mendapat kendala mengingat 

lahan yang dimiliki semakin terbatas.  Cara lain yang dapat dilakukan adalah 

intensifikasi, yang salah satu caranya dapat ditempuh melalui penggunaan benih unggul 

padi.  Selama ini kebutuhan benih padi dalam negeri dipenuhi melalui benih padi impor, 

benih padi produksi pemerintah, produksi swasta, produksi lembaga penelitian dan 

pengembangan, serta produksi lembaga swadaya masyarakat.  Universitas Lampung 

sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berusaha untuk mewujudkan Tri Dharma 



Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, juga 

berupaya menghasilkan atau memproduksi benih padi yang berkualitas unggul.  

 

Pada tahun 2008, melalui Program Pengembangan Industri Benih (PPIB), Laboratorium 

Benih dan Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung (UNILA) 

mampu menghasilkan benih padi inhibrida sebanyak 49.682 kg yang terdiri dari 5 

varietas, yaitu Ciherang, Cigeulis, Mayang, Mira 1, dan Yuwono.  Kemudian, pada tahun 

2009 UNILA mampu menghasilkan 97.955 kg benih padi unggul dengan 6 varietas, yaitu 

Ciherang, Cigeulis, Mayang, Mira 1, Cilamaya Muncul, dan Ciliwung.  Namun 

sayangnya, kemampuan Universitas Lampung dalam memproduksi benih padi tidak 

diimbangi dengan kemampuan memasarkannya.  Untuk itu, pihak Universitas Lampung 

masih bergantung kepada mitranya, yaitu PT. Andall Hasa Prima dalam proses 

pemasaran.  

 

Besarnya peningkatan produksi benih padi oleh PPIB UNILA pada tahun 2009 

mengindikasikan bahwa benih padi hasil program pengembangan industri benih (PPIB) 

UNILA cukup diminati para petani.  Oleh sebab itu, perlu dilakukan riset terhadap 

konsumen (petani pengguna) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mereka 

termotivasi dan lebih memilih menggunakan benih padi PPIB UNILA dibandingkan 

dengan benih padi sejenis yang diproduksi produsen benih yang lain.  

 

Selain itu, untuk mengetahui kemampuan penetrasi pasar dari benih padi PPIB UNILA 

tersebut, maka perlu dilakukan analisis daya saing produk.  Daya saing produk 

didefinisikan sebagai besaran yang menunjukkan tingkat kemampuan produk untuk dijual 

atau kemampuan manajemen produksi untuk menghasilkan struktur biaya variabel rata-

rata yang lebih rendah daripada harga produk.  Paradigma analisis daya saing produk 



benih padi hasil program pengembangan industri benih (PPIB) UNILA di Provinsi 

Lampung dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 
 

Gambar 2. Paradigma analisis daya saing produk benih padi hasil Program Pengembangan 

Industri Benih (PPIB) UNILA di Provinsi Lampung, 2010  

 

Produksi padi nasional 

Produksi padi Propinsi Lampung 
Produsen benih padi: 

1.Pemerintah 

2.Swasta 

 

1. Lembaga penelitian dan 

pengembangan 

 

4.Lembaga swadaya  

   masyarakat 

Faktor Produksi 

Padi: 

1.Lahan 

 

1. Benih padi 

 

3.Tenaga kerja 

4.Pupuk 

5.Pestisida 

 

Laboratorium Benih dan 

Pemuliaan Tanaman 

Fakultas Pertanian UNILA 

2. Benih padi 

3. Lembaga penelitian 

dan pengembangan 

Produksi benih padi 

(Output) 

Analisis daya saing 

produk benih padi: 

1. Biaya Variabel 

2. Harga jual 

3. Analisis pasar 

 

 

PT. Andall Hasa 

Prima 

Pemasaran & 

Distribusi 

Benih Padi 

 Biaya 

Produksi 

 

Riset Motivasi 

Petani: 

1. Sikap 

2. Sensasi 

3. Image 

4. Motif 

 

Konsumen 

Benih 

(Petani) 

 

Harga Jual 

Benih Padi 


