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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Dasar Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan 

menggunakan metode pendekatan survey. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian untuk 

mendiskripsikan data hasil penelitian dalam bentuk angka. Penelitian deskriptif kualitatif adalah 

penelitian untuk mendiskripsikan data hasil penelitian dalam bentuk penjabaran. Penelitian 

dengan metode survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan 

menyusun kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok (Singarimbun dkk, 1989). 

 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive sampling) yaitu di (Kecamatan Geyer, 

Pulokulon dan Toroh). Pertimbangan penentuan lokasi berdasarkan pada hasil produksi jagung 

terbesar di Kabupaten Grobogan. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Desember 2017 

sampai Februari 2018. 

 

3.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah petani jagung yang melakukan kegiatan usahatani 

dan pascapanen jagung. Sampel dalam penelitian ini mencakup pelaku utama petani jagung, 

kelompok tani, pengumpul dan pemerintah. Sampel utama petani jagung di dapatkan dengan 

metode propotional random sampling.  

Tahapan penentuan dalam mengambil sampel adalah sebagai berikut : 

1. Penentuan Kecamatan sampel yaitu dilakukan secara purposive, didasarkan pada hasil 

produksi jagung yang terbesar di Kabupaten Grobogan. Kecamatan yang dipilih yaitu Geyer, 

Pulokulon dan Toroh. 

2. Penentuan desa sampel yang dipilih secara purposive sampling pada tiga kecamatan terpilih. 

Desa yang dipilih adalah sentra produksi jagung terbesar di Kecamatan yang terpilih 

sebanyak 2 desa. 

3. Penentuan sampel produksi jagung guna menganalisi aspek teknik produksi usahatani dan 

kegiatan pascapanen.  
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4. Populasi petani di setiap Kecamatan dilakukan dengan metode proposional random 

sampling. Menurut Sugiyono (2001), mengemukakan bahwa rumus Slovin diperuntukan 

untuk penelitian yang bertujuan untuk mengukur rata-rata, total dan proporsi populasi. 

Besarnya sampel ditentukan, dengan menggunakan teori penentuan sampel oleh Arikunto 

(2006), bahwa populasi lebih dari 100 maka diambil sampel minimal sebesar 20-25%. 

Jumlah responden petani jagung di Kabupaten Grobogan dihitung menggunakan rumus 

Slovin disajikan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Jumlah Responden Petani Jagung di Kabupaten Grobogan 

No Lokasi Populasi Jumlah Sampel 

 

1 

2 

3 

 

Kecamatan Pulokulon 

Kecamatan Toroh 

Kecamatan Geyer 

….Orang…. 

55 

336 

517 

….Orang…. 

6 

33 

51 

 Jumlah 908 90 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2018) 

5. Sampel yang digunakan pada kegiatan wawancara kegiatan evaluasi pascapanen dilakukan 

secara proposional random sampling dalam setiap kecamatan yang terpilih sebanyak 90 

petani. 

6. Pengambilan sampel jagung untuk pengujian kualitas mutu jagung dilakukan dengan 

sampling random dengan mengambil 1 kelompok tani/100gr jagung. 

7. Responden dalam metode SWOT dibutuhkan sebanyak 15 petani jagung ditentukan secara 

purposive, yaitu dengan memperhatikan pengalaman lebih 10 tahun dalam penanganan 

pascapanen jagung. 

8. Responden untuk analisis AHP (Analytical Hierarchy Process) dilakukan dengan cara FGD 

(Focus Grup Discussion) terdiri dari unsur Akademisi, Petani, Dinas Pertanian Kabupaten 

Grobogan. 

9. Responden yang digunakan pada kegiatan analisis daya saing sama dengan responden pada 

kegiatan evaluasi pascapanen. Namun dalam hal ini, yang diidentifikasi adalah usahatani 

secara ekonomi dengan aspek penghasilan, pengeluaran dan keuntungan usahatani jagung. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data 

primer diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara atau pengisian kuisioner. Data 
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sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang mendukung seperti Dinas Pertanian Kabupaten 

Grobogan dan Instansi-instansi terkait. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Observasi 

 Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan peninjauan dan 

pengamatan secara langsung ke lokasi serta objek-objek yang diteliti dengan berpedoman pada 

kuesioner. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait 

kegiatan pascapanen jagung di Grobogan. 

2. Wawancara 

 Wawancara dilakukan berdasarkan data hasil observasi lapangan dan dilanjutkan 

wawancara mendalam (indepth interview) terhadap responden kunci (key person). 

3. Kuesioner  

 Data dan informasi diperoleh dengan alat bantu berupa kuesioner yang terdiri dari 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang disusun secara terstruktur, disajikan pada reponden untuk 

diisi secara bebas sesuai keadaan dan pendapat responden. 

4. FGD (Focus Group Discussion) 

 FGD (Focus Group Discussion) dilakukan dengan brainstorming dan dialog dengan 

pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam hal-hal yang berkaitan dengan agroindustri 

jagung. Manfaat FGD untuk merumuskan permasalahan dari data  hasil observasi dan 

wawancara. Melalui FGD ini dibahas beberapa hal terkait dengan focus tujuan dari penelitian 

dan perumusan strategi prioritas yang direkomendasikan. Susilowati (2008) menyatakan bahwa 

dalam mengurai permasalahan yang komplek dan saling terkait dapat dilakukan FGD yang 

melibatkan 4 unsur yang meliputi unsur akademisi, pelaku usaha, pemerintah dan masyrakat 

terkait. 

5. Pengujian Kualitas 

 Melakukan pengujian kualitas mutu jagung dari petani untuk dilakukan pengujian 

sehingga akan diketahui kualitas jagung tersebut. Untuk parameter yang diujikan adalah kadar 

air, aflatoxin, biji pecah dan jamur. Alat pengujian kualitas menggunakan NIR Foss System. 
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3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1. Metode Analisis Data Untuk Tujuan Penelitian Mengevaluasi penerapan Good 

Handling Practices (GHP) 

3.5.1.1. Analisis Penerapan GHP dengan check sheet 

 Data yang digunakan dalam analisis penerapan GHP adalah data primer mengenai 

penerapan GHP di tingkat petani, kelompok tani dan asosiasi. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah memberikan kuisioner kepada petani yang berisi tahapan-tahapan penerapan 

GHP atau pascapanen di tingkat petani, kemudian dilakukan wawancara dengan petani jagung 

terutama ketua kelompok tani usaha jagung untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami 

petani dalam melaksanakan GHP, selanjutnya dilakukan observasi langsung untuk melihat 

penerapan GHP dilapangan untuk mencocokan data kuisioner dengan hasil observasi agar dapat 

diketahui hasil kuisioner sesuai dengan perlakuan petani. 

3.5.1.2.  Grafik Kendali P (Control P-Chart)  

  Grafik Kendali P digunakan untuk mengetahui batas toleransi penyimpangan mutu jagung 

di Kabupaten Grobogan di tingkat petani bedasarkan kodisi riil tingkat kerusakan jagung petani. 

Sampel jagung diambil sebanyak 100 gr per 1 desa. Langkah-langkah dalam membuat grafik 

kendali-p adalah: 

a. Tentukan ukuran contoh atau sub grup yang cukup besar 

b. Kumpulkan sedikitnya 20-25 set contoh 

c. Hitung untuk setiap sub grup nilai proporsi unit yang error, yaitu : 

         x  

 p =  

         n 

Dimana : 

p = proporsi kesalahan dalam setiap sampel 

x = banyaknya produk yang salah atau cacat dalam setiap sampel 

n = banyaknya sampel yang diambil dalam setiap inspeksi 

d. Hitung nilai rata-rata dari p, yaitu p dapat dihitung dengan : 

  p =  Total produk cacat / Total produk diinspeksi 

e. Hitung batas kendali CL (Control Limit), UCL (Upper Control Limit) dan LCL (Lower 

Control Limit) 

f. Plot data proporsi (presentase) unit control serta amati apaka data tersebut berada dalam 

pengendalian atau diluar pengendalian. 
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3.5.2. Metode Analisis Data untuk Tujuan Penelitian Menentukan Strategi Prioritas 

Pengembangan Pascapanen Jagung 

3.5.2.1. Analisis Alternatif Strategi SWOT 

Mengetahui faktor-faktor yang menentukan penyebab permasalahan penurunan mutu 

pada pascapanen jagung setelah melalui tahapan GHP dan merumuskan langkah-langkah strategi 

dalam mengembangkan pascapanen jagung di Kabupaten Grobogan digunakan analisis SWOT. 

Faktor-faktor internal yang menggambarkan kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) 

dirangkum dalam matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary), sementara factor-faktor 

lingkungan yang mencerminkan peluang (opportunity) dan ancaman (thread) dituangkan dalam 

matriks factor strategi eksternal EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary). 

1. Penentuan faktor penting dan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman pada pascapanen 

jagung. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang ditemukan dari hasil observasi lapangan, 

kemudian melakukan wawancara dengan responden untuk menentukan apakah faktor-faktor 

tersebut telah sesuai dengan kondisi dilokasi penelitian. 

2. Penentuan bobot pada masing-masing faktor dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan 

kepada responden. Penentuan bobot menggunakan skala 1 (tidak penting), 2 (kurang 

penting), 3 (sedang), 4 (penting) dan 5 (sangat penting). Bobot setiap variabel diperoleh 

dengan membagi jumlah nilai setiap variable terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel. 

3. Penilaian atas pengaruh variabel terhadap komoditas dinyatakan dengan besaran rating. 

Penentuan rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 

(outstanding) sampai dengan 1 (poor) dengan berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap 

kondisi pascapanen jagung. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang termasuk 

dalam katagori kekuatan dan peluang) diberi nilai mulai dari 1 sampai dengan 4 (sangat 

baik), sedangkan variabel yang bersifat negatif (kelemahan dan ancaman) yaitu sebaliknya. 

4. Skor penilaian masing-masing faktor yaitu dengan mengalihkan bobot dengan rating. Skor 

penilaian masing-masing variabel dijumlahkan  untuk memperoleh total skor penilaian pada 

GHP jagung yang bersangkutan. 

 Menentukan alternatif strategi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

a. Total skor faktor internal (kekuatan-kelemahan) dan eksternal (peluang-ancaman) 

masing-masing dibandingkan, yaitu antara kekuatan-kelemahan dan peluang-ancaman, 
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selisih dari faktor-faktor tersebut kemudian digunakan dalam penentuan posisi pada 

diagram SWOT. 

b. Pada diagram analisis SWOT, sumbu X adalah selisih anatra kekuatan dan kelemahan 

penanganan pascapanen jagung. Sedangkan sumbu y adalah selisih antara peluang dan 

ancaman penanganan pascapanen jagung. 

c. Bila selisih skor faktor internal bernilai positif berarti penanganan pascapanen jagung 

tersebut mempunyai kekuatan dan bila selisih skor factor eksternal bernilai positif berarti 

penanganan pascapanen jagung mempunyai peluang yang lebih besar dibandingkan 

ancaman yang ada. Nilai-nilai tersebut kemudian ditransformasikan dalam diagram 

SWOT sehingga diketahui posisi penanganan pascapanen jagung di kuadran SWOT. 

d. Posisi kuadran SWOT setelah diketahui, selanjutnya dibuat matrik SWOT untuk 

mengetahui posisi strategi yang dihasilkan dan menghasilkan beberapa point alternatif 

strategi yang akan dihasilkan. 

Faktor-faktor pada matik IFAS dan EFAS disusun seperti pada Tabel 3.2. dan Tabel 3.3. 

Tabel 3.2. IFAS (Internal Factor Analysis Summary) 

Faktor-faktor Strategi Internal Bobot Rating Nilai 

Kekuatan (strengths) 

   1. Motivasi petani yang tinggi 

   2. Sarana dan prasarana baik 

   3. Pengalaman bertani 

   4. Kerjasama dengan pemerintah dalam 

pascapanen 

   5. Ketersediaan Sumber daya manusia 

   6. Akses pasar 

   7. Besaran pendapatan dari usaha tani jagung 

   Total 

   Kelemahan (weakness) 

   1. Sanitasi Penanganan pascapanen 

   2. Teknologi masih tradisional 

   3. Kemampuan permodalan 

   4. Pencatatan atau recording dalam pascapanen 

   5. Kepedulian dalam pascapanen 

   Total 

   Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Tabel 3.3. EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary)  

Faktor-faktor Strategi Ekternal Bobot Rating Nilai 

Peluang (Opportunity) 

   1. Teknologi tepat guna pascapanen 

   2. Peningkatan mutu atau kualitas jagung 

   3. Pasar yang jelas 

   4. Pendapatan meningkat 

   5. Tingkat pengetahuan pascapanen semakin 

baik 

   6. Dukungan pemerintah 

   7. Peningkatan sarana dan prasarana 

   Total 

   Ancaman (Threat) 

   1. Fluktuasi harga jagung 

   2. Masuknya jagung import dari luar negeri 

   3. Kurangnya penyuluhan dalam pascapanen 

jagung 

   4. Mutu atau kualitas tidak sesuai standar 

   5. Adanya pesaing dalam usaha tani jagung 

   Total 

   Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

 Pemilihan strategi yang tepat bagi penanganan pascapanen jagung terdapat pada Tabel 

3.4. 

Tabel 3.4. Matrik SWOT 

   Stengths (S) Weakness (W) 

  Faktor Internal Kekuatan Faktor Internal Kelemahan 

Opportunity (O) Strategi S-O Strategi W-O 

Faktor eksternal : Menciptakan strategi  Menciptakan strategi yang  

Peluang 

menggunakan kekuatan 

untuk  meminimalkan kelemahan 

  menciptakan peluang untuk menciptakan peluang 

Threat (T) Strategi S-T Strategi W-T 

Faktor ekternal: Menciptakan strategi yang Menciptakan strategi yang  

Ancaman 

menggunakan kekuatan 

untuk  meminimalkan kelemahan 

  mengatasi ancaman dan menghindari ancaman 

Sumber: Rangkuti (2006) 

  

3.5.2.2. Analisis Prioritas Strategi AHP 

Penentuan prioritas strategi dalam pananganan mutu GHP jagung menggunakan analisis 

AHP (Ananlytical Hirarchy Process) dengan alat bantu program Expert Choice. Menurut Saaty 



125 
 

 
 

(1993), teknik AHP menyediakan prosedur dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas 

dalam menyederhanakan persoalan yang kompleks tidak terstruktur menjadi bagian-bagiannya, 

serta menata dalam suatu hirarki.  

Pendekatan AHP menggunakan skala mulai dari nilai nomor 1 sampai dengan 9, secara 

lebih rinci ada dalam Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Skala Banding Secara Berpasangan 

Skor Definisi 

1 

3 

5 

7 

9 

2,4,6,8 

Kebalikan 

Kedua elemen sama penting 

Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lain 

Elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya 

Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya 

Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen yang lainnya 

Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan 

Jika untuk aktivasi i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan 

aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikanya bila dibandingkan 

dengan i 

Sumber : Saaty (1993) 

 Teknik AHP merupakan metode yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu masalah 

yang komplek, diatur dan disesuaikan menurut kelompok-kelompok tersebut dalam suatu 

hierarki yang memiliki skala prioritas. AHP menggunakan bantuan perangkat lunak Expert 

Choice. AHP adalah pendekatan pengambilan keputusan yang dirancang untuk membantu 

memilih solusi dari berbagai permasalahan multikriteria yang komplek dalam berbagai ranah 

aplikasi (Saaty, 1993). Langkah-langkah metode AHP adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan tujuan berdasarkan permasalahan yang ada. 

b. Menentukan kriteria. Kriteria adalah kerangka pokok dari strategi yang akan dilakukan yang 

didalamnya mencakup alternatif-alternatif yang sejenis sesuai kriteria. Kriteria ini dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dari hasil analisis 

SWOT dan didiskusikan dengan key person. 

c. Menentukan alternative, dalam hal ini adalah alternatif strategi yang merupakan penjabaran 

dari kriteria. Alternatif juga ditentukan oleh key person pada FGD (Focus Group Discussion). 

d. Menyebarkan kuesioner kepada responden yang dipilih, meliputi key person yang terdiri dari 

unsur akademisi, pemerintah, petani dan pengepul. 

e. Menyusun matrik perbandingan berpasangan (pairwise comparisons). 
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f. Setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya sehingga diketahui alternatif yang 

diprioritaskan dengan alat bantu program Expert Choice. 

g. Uji validitas. Uji validitas diuji konsistensi dengan menggunakan program Expert Choice versi 

9.0, dikatagorikan konsistensi apabila diperoleh IR (Inconsistensi Ratio) kurang atau sama 

dengan 0,1. 

3.5.3. Metode Analisis Data untuk Tujuan Penelitian Daya Saing Komoditas Jagung 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap kegiatan yaitu pertama Analisis daya saing 

menggunakan PAM (Policy Analysis Matrix). Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis 

data penelitian untuk daya saing usahatani jagung adalah: 

a. Penentuan input usahatani jagung, dimana perhitungan dapat dilakukan secara menyeluruh, 

sistematis yang terdiri dari seluruh bahan (benih, pupuk dan pestisida), tenaga kerja dan lain 

sebagainya yang diperlukan dalam kegiatan usahatani dan dalam perolehanya menimbulkan 

baya yang harus dikeluarkan. 

b. Pengalokasian untuk ke dalam komponen tradable dan non tradable. 

c. Tahap berikutnya adalah penentuan harga bayangan input dan output. 

d. Setelah harga bayangan diperoleh,  maka dilakukan analisis dengan menggunakan PAM. 

 Matriks kebijakan dapat dilakukan beberapa analisis yaitu : 

Analisis Keunggulan Kompetitif 

 Keunggulan kompetitif dapat dilihat dari keuntungan usahatani jagung pada harga privat. 

Keunggulan kompetitif dianalisis berdasarkan keuntungan privat dan rasio biaya privat. 

a. Keuntungan Privat atau Privat Profitability 

 Keuntungan privat (KP) adalah selisih dari pendapatan privat dan biaya privat. Merupakan 

indicator daya saing dari sistem komoditas berdasarkan teknologi, nilai output, biaya input dan 

transfer kebijakan yang ada. Jika nilai KP lebih besar dari nol, berarti system memperoleh 

keuntungan. Sebaliknya jika nilai KP kurang dari nol, berarti system komoditas tidak 

mendapatkan keuntungan. 

b. Rasio Biaya Privat atau Privat Cost Ratio (PCR) 

 PCR adalah rasio biaya domestic terhadap nilai tambah dalam harga privat. Nilai PCR 

mencerminkan kemampuan system komoditas membiayai factor domestic pada harga privat. 

Nilai ini juga digunkan sebagai ukuran efisiensi secara financial dan menjadi satu  indicator 

keunggulan kompetitif. Nilai PCR diusahakan kurang dari satu karena untuk meningkatkan nilai 
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tambah sebesar satu satuan diharapkan tambahan biaya faktor domestik kurang dari satu. 

Semakin kecil nilai PCR maka semakin besar tingkat keunggulan kompetitif yang dimiliki. 

Menurut Antriyandari dan Ani (2017), analisis daya saing dilakukan dengan 

menggunakan tabel analisis PAM (Policy Analysis Matrix) atau Analisis Matrix Kebijakan 

melalui pendekatan keunggulan komparatif (DRCR) dan keunggulan kompetitif (PCR). Indikator 

yang digunakan terbatas hanya pada PCR (Privat Cost Ratio) dan DRCR (Domestic Resource 

Cost Ratio). Menggunakan metode PAM (Policy Analysis Matrix) karena alat analisis matriks 

kebijaksanaan ini mampu memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai 

data-data dan kekayaan dilapangan yang berkaitan dengan revenue, biaya dan profit baik secara 

privat dan social. 

Hasil Policy Analysis Matrix akan memberikan informasi tentang profitabilitas daya 

saing (Keunggulan kompetitif), efisiensi ekonomi (keunggulan komparatif) suatu komoditas dan 

dampak kebijaksanaan pemerintah terhadap system komoditi tersebut. 

Perhitungan model PAM dilakukan melalui matrik yang tersusun seperti pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Tabel Policy Analysis Matrix 

No Keterangan 

Penerimaan  Biaya 

Keuntungan 
Output 

Input Input 

Tradeable Nontradeable 

1 Harga Privat A B C D 

2 Harga Sosial E F G H 

3 Dampak Kebijakan I J K L 

Sumber : Monkey dan Pearson (1989) 

 Dengan menggunakan model PAM dapat dianalisis beberapa indicator sebagai berikut 

(Monkey dan Pearson, 1989): 

1. Privat Profit (PP = D)   : D = A – (B + C) 

2. Social Profit (PP = H)   : H = E – (F + G) 

3. Output Transfer (OT = I)   : I = A – E 

4. Input Transfer (IT = J)   :  J = B – F 

5. Faktor Transfer (FT = K)   : K = C – G 

6. Net Transfer (NT = L)   : L = D- H 

7. Privat Cost Ratio (PCR)   : PCR = C/(A – B) 

8. Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) : DRCR = G/(E-F) 
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3.6. Definisi Operasional Penelitian 

Definisi operasional penelitian meliputi aspek penelitian yang memberikan informasi tentang 

bagaimana caranya mengukur variable penelitian. 

1. Check Sheet adalah suatu piranti yang paling mudah untuk menghitung kejadian atau langkah 

seberapa sering suatu terjadi. 

2. Grafik Kendali adalah diagram yang digunakan untuk mengetahui batas toleransi 

penyimpangan mutu yang terdiri dari CL (Control Limit), UCL (Upper Control Limit) dan 

LCL (Lower Control Limit). 

3. SWOT  adalah singkatan yang diambil dari huruf depan dan kata Streght, Weakness, 

Opportunity, Treat yang dalam Bahasa Indonesia diartikan Kekuatan, Kelemahan, Peluang 

dan Ancaman. 

4. Kekuatan atau strength adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi 

pada saat ini. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam hal knowledge atau kepakaran 

yang dimiliki maupun produk yang spesifik. 

5. Kelemahan atau weakness adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dan 

organisasi pada saat ini dan merupakan factor yang bisa membatasi pilihan perusahaan untuk 

mengembangkan strategi. 

6. Peluang atau opportunity adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dan luar 

organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. 

7. Ancaman atau threat adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi 

yang dating dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. 

8. AHP (Analitycal Hirarchy Proces) adalah pendekatan pengambilan keputusan yang 

dirancang untuk membantu memilih prioritas solusi dan permasalahn multikriteria yang 

komplek. 

9.  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. 

10. Input tradeable adalah, input yang diperdagangkan sehingga memiliki harga pasar 

internasional yang termasuk dalam input tradeable adalah pupuk, benih, pestisida. 
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11. 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. 

12. Privat Cost Ratio (PCR) adalah rasio biaya input nontradeable dalam harga privat dengan 

selisih antara penerimaan privat dengan biaya input tradeable dalam harga privat. 

13. 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. 

14. Harga privat adalah harga yang didasarkan atas harga aktual atau harga pasar, dihitung dalam 

satuan rupiah (Rp). 

15. Harga social adalah harga yang menggambarkan nilai social atau nilai ekonomis yang 

sesungguhnya bagi unsur biaya maupun hasil, dari perhitungan tersebut masing-masing 

dihitung keuntungannya. 

 

3.7.  Alur Penelitian 

Sebuah penelitian dalam pelaksanaan harus memiliki alur penelitian yang jelas dan 

terstruktur, juga didukung dengan pustaka yang mendukung dalam setiap langkah penelitian 

yang akan dilakukan. Sehingga peneliti dan pembaca akan bisa memahami jalanya penelitian 

secara ringkas. Berikut merupakan alur penelitian yang tersaji pada Gambar 3.1.  
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Kebijakan Pemerintah Revitalisasi 

Pascapanen Pertanian 

Jagung Menentukan pemilihan 

komoditas 

Sumber data : Kabupaten Grobogan 

dalam angka tentang produksi jagung 

(2013) 

Menentukan responden 

agribisnis petani jagung dalam 

kendala pascapanen 

Analisis 

 deskriptif 

kualitatif 

Sumber data : kueisioner responden, 

laporan dinas pertanian dan instansi 

terkait, Qanytah dan Prastuti (2008) 

Potensi dan kendala dari SDM, teknologi, pembinaan dan 

penanganan, sarana dan prasarana pascapanen jagung, permodalan 

Penelitian Pendahuluan 

Tujuan 1. Mengevaluasi 

penerapan SOP (Standard 

Operation Prosedure) Good 

Handling Practices (GHP) 

yang telah dilakukan petani 

jagung di Kabupaten 

Grobogan. 

 

Tujuan  2. Menentukan strategi 

prioritas pemecahan 

masalahan pada kualitas mutu 

petani dalam pascapanen 

jagung di Kabupaten 

Grobogan. 
 

 

Tujuan 3. Menganalisis daya 

saing dari usahatani komoditi 

jagung di Kabupaten 

Grobogan. 

 

 

Penelitian Inti 

Analisis 

Kualitatif dan 

kuantitatif 

Evaluasi GHP 

dan pengujian 

kualitas jagung 

Sumber data : kueisioner responden, 

checksheet GHP jagung, wawancara, 

pengujian kualitas jagung. 

Cahyani dkk, (2015). 

Khalil dan Anwar (2006) 

Analisis 

Kualitatif 

SWOT 

dan AHP 

Sumber data : wawancara 

mendalam dan kuesioner melalui 

keyperson : akademisi, 

stakeholder (petani dan 

pedagang), instansi pemda, 

Mohammad dkk, (2016) 

Analisis kualitatif kriteria 

dan alternatif-alternatifnya 

Analisis 

Kuantitatif 

PAM (Policy 

Analytical 

Matrix) 

Harga benih, harga pupuk, harga pestisida, upah tenaga 

kerja dan sewa lahan terhadap penerimaan hasil jagung 

Sumber data : Analisis pendapatan 

Antriyandarti dan Ani (2017). 

 

Formula prioritas alternatif dan prioritas utama alternatif 

strategi pengembangan kegiatan pascapanen jagung untuk 

meningkatkan kualitas mutu jagung yang berdaya saing 

Gambar 3.1. Alur Penelitian 

Strategi pengembangan 

Pascapanen jagung 


