
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

Konsep dasar dan definisi operasional mencakup pengertian yang digunakan untuk 

menjelaskan data yang akan dianalisis sehubungan dengan tujuan penelitian. 

 

Usahatani adalah suatu organisasi produksi yang dilakukan oleh petani untuk mengelola 

faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang bertujuan untuk menghasilkan 

produksi dan pendapatan di sektor pertanian.  

 

Benih unggul padi adalah benih yang memiliki keunggulan produksi dan mutu hasil, 

tanggap terhadap pemupukan, toleran terhadap hama dan penyakit utama, berumur 

genjah, tahan terhadap kerebahan, dan tahan terhadap pengaruh lingkungan serta telah 

bersertifikat dan bersegel. 

 

Penggunaan benih padi adalah penggunaan benih padi dalam satu musim, diukur dalam 

satuan kilogram (Kg). 

 

Bantuan benih merupakan bantuan kepada petani berupa benih padi dari pihak 

pemerintah. 

 

Tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dicurahkan dalam proses produksi benih 

padi dalam satu kali musim tanam, diukur dalam HOK.  

 



Upah tenaga kerja merupakan jumlah upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh produsen 

benih untuk membayar tenaga kerja, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya produksi adalah biaya pemakaian faktor-faktor produksi yang dikeluarkan untuk 

kegiatan usahatani dalam satu kali musim tanam, diukur dalam nilai satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam usahatani yang besar kecilnya tidak 

tergantung dari besar kecilnya output yang diperoleh, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk usahatani yang besar kecinya 

dipengaruhi oleh perolehan output dan berhubungan langsung dengan jumlah produksi, 

diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya tunai adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani secara tunai atau cash dalam 

proses produksi atau usahatani, terdiri dari: biaya pembelian benih, pupuk, pestisida, dan 

upah tenaga kerja dari luar keluarga, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Harga benih padi adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh petani untuk mendapatkan 

benih padi guna keperluan usahataninya, diukur dalam satuan rupiah per kilogram 

(Rp/Kg). 

Produksi total usahatani padi adalah hasil panen berupa gabah kering panen (GKP) yang 

diperoleh dari lahan garapan petani selama satu musim tanam, diukur dalam satuan ton. 

 

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. 

 



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. 

 

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

yaitu suatu perkiraan kapasitas dari suatu pasar untuk menyerap barang produksi 

 

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. 

 

Sikap merupakan suatu ekspresi tentang bagaimana perasaan orang terhadap suatu faktor.  

Sikap juga dapat memberikan keterangan tentang seberapa jauh konsumen (petani) 

menerima atau menolak suatu produk. 

 

Sensasi merupakan suatu reaksi badan terhadap suatu stimuli.  Sensasi biasanya 

ditimbulkan oleh stimuli yang mempengaruhi pandangan, bau, pendengaran serta rasa 

dari seseorang secara teknis.   

 

Image merupakan “mental pictures” yang dibentuk sebagai akibat dari beberapa stimulus.  

Image erat hubungannya dengan sensasi. 

 

Motif adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan, 

termasuk dalam hal ini adalah alasan keputusan konsumen (petani) untuk membeli suatu 

produk. 

 

Analisis faktor adalah suatu teknik untuk menganalisis tentang saling ketergantungan 

(interdependence) dari beberapa variabel secara simultan dengan tujuan untuk 

menyederhanakan dari bentuk hubungan antar beberapa variabel yang diteliti menjadi 



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

struktur data dari suatu penelitian. 

 

Pembobotan/scoring untuk setiap butir pertanyaan dalam riset motivasi menggunakan 

model jawaban skala ordinal antara 1 s/d 10.  Nilai 1 menyatakan tidak setuju dan nilai 10 

menyatakan setuju.  Skala pengukuran ordinal memberikan informasi tentang jumlah 

relatif karakteristik berbeda yang dimiliki oleh obyek atau individu tertentu.  

 

Keunggulan bersaing (competitive advantage), yang juga dikenal sebagai keunggulan 

diferensiasi, adalah sekumpulan keistimewaan dari suatu perusahaan dan produknya yang 

diterima oleh target pasar sebagai faktor yang penting dan keunggulan dalam persaingan. 

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. 

 

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. 

 

B. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah.  Pemilihan lokasi dilakukan secara 

purposive (sengaja) atas dasar pertimbangan bahwa: 

1. Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu daerah pemasaran produk benih 

padi PPIB UNILA yang bekerja sama dengan PT. Andall Hasa Prima.  

2. Kabupaten Lampung Tengah merupakan sentra produksi padi di Propinsi Lampung. 



3. Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah paling banyak kedua yang 

menggunakan benih padi inhibrida pada tahun 2009 di Propinsi Lampung.  

 

Responden penelitian terdiri dari produsen benih PPIB UNILA, PT. Andall Hasa Prima, 

kios-kios penyalur benih, dan petani pengguna benih padi hasil pengembangan industri 

benih UNILA di Kabupaten Lampung Tengah.  Teknik pengambilan sampel dilakukan 

dengan metode snow ball. Langkah pertama adalah melakukan interview/wawancara 

terhadap produsen benih PPIB UNILA, lalu dilanjutkan dengan interview/wawancara 

terhadap manager pemasaran PT. Andall Hasa Prima (PT AHP).  Dari 

interview/wawancara tersebut didapat informasi tentang responden selanjutnya, yaitu 15 

kios penyalur benih padi PPIB UNILA di Kabupaten Lampung Tengah.  Dari kios 

penyalur benih padi PPIB UNILA tersebut didapat informasi tentang responden 

berikutnya, yaitu petani yang membeli dan menggunakan benih padi PPIB UNILA 

selama dua tahun terakhir.  Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Juli sampai 

dengan Agustus 2010. 

 

C. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data 

 

Penelitian dilakukan dengan metode survei pada Laboratorium Benih dan Pemuliaan 

Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung, PT. Andall Hasa Prima,  15 kios 

penyalur benih padi PPIB UNILA di Kabupaten Lampung Tengah yang tersebar di 6 

kecamatan, dan 50 petani pengguna benih padi PPIB UNILA di Kabupaten Lampung 

Tengah yang tersebar di 6 kecamatan.  Responden kios diambil dengan menggunakan 

metode sensus, sebab di Kabupaten Lampung Tengah hanya terdapat 15 kios pertanian 

yang menjadi penyalur benih padi PPIB UNILA.  Untuk sampel petani, mulanya diambil 

5 sampel petani untuk masing-masing kios.  Kemudian sampel dipersempit lagi dengan 



mengambil para petani yang telah menggunakan benih padi PPIB UNILA selama dua 

tahun terakhir, sehingga diperoleh 50 sampel petani pengguna benih padi PPIB UNILA di 

Kabupaten Lampung Tengah yang tersebar di 6 kecamatan. 

 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder.  Data primer 

diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan responden berdasarkan daftar 

pertanyaan (kuisioner) yang telah disiapkan.  Data sekunder diambil dari sumber-sumber 

atau instansi-instansi terkait, laporan-laporan, publikasi, data peneliti lain dalam satu 

payung penelitian, dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 

 

D. Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kuantitatif dan 

analisis kualitatif.  Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis faktor yang 

menyebabkan konsumen (petani) tertarik dan lebih memilih untuk menggunakan benih 

padi PPIB UNILA serta digunakan untuk menganalisis daya saing produk benih padi 

PPIB UNILA.  Analisis kualitatif digunakan untuk mendukung penjelasan data-data dari 

hasil analisis kuantitatif yang dilakukan.   

 

Tujuan pertama dari penelitian ini mengenai faktor yang menyebabkan konsumen (petani) 

tertarik dan lebih memilih untuk menggunakan benih padi PPIB UNILA akan dianalisis 

dengan menggunakan analisis faktor, di mana semua variabel yang diidentifikasi 

mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian benih padi PPIB UNILA oleh 

konsumen (petani) dibobot dengan skala ordinal antara 1 s/d 10.  Nilai 1 menyatakan 

sangat tidak setuju dan nilai 10 menyatakan sangat setuju.  Tujuan kedua mengenai daya 

saing produk benih padi PPIB UNILA dianalisis dengan menggunakan rumus daya saing 

berdasarkan struktur biaya variabel rata-rata dan harga produk serta analisis pasar.  



Analisis pasar yang dilakukan meliputi analisis struktur pasar, perilaku pasar, dan 

keragaan pasar.   

 

1. Riset Motivasi Konsumen 

 

Untuk menjawab tujuan pertama dari penelitian, maka digunakan analisis kuantitatif 

melalui riset tentang motivasi konsumen (petani) dengan menggunakan metode analisis 

komponen utama (principal component analysis / PCA).  Berdasarkan hasil prasurvey, 

terdapat 9 indikator/variabel yang diidentifikasi mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian benih padi PPIB UNILA oleh konsumen (petani).  Ke sembilan 

variabel tersebut adalah kemasan, merk, rasa nasi, mutu beras, potensi hasil produksi, 

harga, kualitas, promosi, dan ketahanan terhadap hama penyakit. 

 

Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan konsumen (petani) tertarik dan 

lebih memilih untuk menggunakan benih padi PPIB UNILA, maka dilakukan analisis 

faktor dengan menggunakan metode analisis komponen utama (principal component 

analysis / PCA).  Analisis faktor dengan metode analisis komponen utama dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS versi 16.0. 

 

Untuk dapat melakukan analisis faktor, 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. 

 

2. Analisis Daya Saing Produk 

 

Daya saing produk 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 ................................................................................ (6) 

di mana: 

DS = Daya saing produk 

Pq = Harga jual produk (PPIB UNILA dan PT. AHP)  

AVC = Biaya variabel rata-rata (PPIB UNILA dan PT. AHP) 

 

 

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

rendah. 

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

tinggi. 

 

Selain dengan menggunakan analisis daya saing tersebut, dilakukan pula analisis pasar 

untuk mengetahui keunggulan bersaing dari produk benih padi PPIB UNILA yang 

dipasarkan oleh PT. Andall Hasa Prima.  



 

a.   Analisis  Organisasi Pasar 

 

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) 

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) 

Perilaku pasar menggambarkan tingkah laku kegiatan pembeli dan penjual 

dalam melakukan pembelian, penjualan, penentuan harga, serta siasat pasar. 



(3) Keragaan pasar (market performance)  

Keragaan pasar menggambarankan pengaruh riil struktur dan perilaku pasar 

yang berkenaan dengan harga, biaya, dan volume produksi.  Untuk 

menganalisis keragaan pasar digunakan beberapa indikator, yaitu : 

(a) Saluran pemasaran 

Saluran pemasaran dianalisis secara kualitatif pada setiap lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam proses pendistribusian produk. 

(b) Harga, biaya, dan volume penjualan 

Keragaan pasar dianalisis secara kualitatif yang berkenaan dengan harga, 

biaya, dan volume penjualan masing-masing tingkat pasar, dimulai dari 

tingkat produsen, pedagang sampai ke konsumen. 

(c) Analisis pangsa produsen 

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. 
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PS  ………………………………… (7) 

 

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 ............................. (8)      

                  

Total marjin pemasaran adalah :  

Mji =  


n

i

mji
1

 atau Mji = Pr – Pf ................................ (9) 

Rasio profit marjin (RPM) :  

RPM =  
i

i

bt


................................................................. (10) 

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. 

 

1. Analisis Penentuan Harga Pokok Benih Padi oleh PT Andall Hasa Prima dengan 

Menggunakan Sistem Produksi Benih 

 



Harga benih yang berlaku di pasaran saat ini dapat digolongkan menjadi 2 macam, 

yaitu: 

1. Harga yang terbentuk yang belum memperhitungkan keseluruhan biaya yang 

diperlukan untuk memproduksi benih tersebut. 

2. Harga yang terbentuk yang sudah memperhitungkan keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan. 

 

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, seperti tertera pada Tabel 10.  Tabel 10 menjelaskan 

jenis-jenis biaya yang diperhitungkan dalam proses pembentukan harga untuk kedua 

sistem produksi benih.  Total biaya produksi adalah semua pengeluaran yang 

dilakukan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang 

akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diinginkan.  Penggolongan 

biaya produksi dilakukan berdasarkan sifatnya, yang terdiri dari biaya tetap (fixed 

cost) dan biaya tidak tetap (variabel cost). Biaya tetap adalah biaya yang besar-

kecilnya tidak tergantung dari output yang diperoleh tetapi tergantung nilai barang 

modal, diukur dalam satuan rupiah. Biaya variabel adalah biaya dalam proses 

produksi selalu berubah sesuai dengan berubahnya keluaran (output) yang dihasilkan 

dan berhubungan langsung dengan jumlah produksi. 

Tabel 10. Pembentukan harga berdasarkan sistem produksi benih 

Jenis-jenis Biaya Sistem 

Sewakelola 

Sistem 

Kerjasama 

I.      Biaya Variabel 

1. Produksi benih di 

 

a1 

 

 

b1 

 



lapang 

2. Pembelian calon 

benih 

3. Pengolahan benih 

4. Penyimpanan 

benih 

a2 

 

a3 

a4 

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 

 

Sumber : Sadjad, dkk, 2001 

Ada tiga konsep (fungsi) tentang biaya produksi, yaitu; 

1. Biaya Tetap Total (Total Fixed Cost)  TFC = f (Konstan). 

2. Biaya Variabel Total (Total Variabel Cost), TVC = f (output atau Q). 

3. Biaya total (Total Cost), TC = TFC + TVC 



 

Berdasarkan Tabel 10, harga pokok penjualan benih padi dapat dirumuskan sebagai: 

Total Biaya Produksi                  =  Biaya Tetap + Biaya Variable…… (11) 

Harga Pokok Produksi (Rp/kg)   =  ……... (12) 

Harga Pokok Penjualan (Rp/kg) = Harga pokok produksi + Biaya  

                                                       Pemasaran ……………………….. (13) 

 

 


