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JUDUL: 

Daya Saing, Profitabilitas, dan Efisiensi Usahatani Padi dan Jagung di Indonesia 

(Studi di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur) 

ISI: 

Padi dan Jagung adalah komoditas strategis, oleh karena itu pemerintah selalu 

menjaga ketersediannya. Jawa Timur merupakan salah satu produsen utama padi 

dan jagung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya saing, 

profitabilitas, efisiensi dan kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi dan 

jagung di kabupaten Ponorogo. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang diperoleh melalui data Analisis Ekonomi Usahatani serta harga internasional 

padi dan jagung dari instansi  terkait dan publikasi ilmiah. Metode analisis yang 

digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM). Hasil analisis PAM menunjukkan 

bahwa usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo mempunyai keuntungan 

privat dan sosial serta mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif sebagai 

indikator daya saing dan efisiensi. Kebijakan pemerintah secara keseluruhan 

mampu memproteksi usahatani padi namun belum mampu memproteksi usahatani 

jagung. Analisis sensitivitas menunjukkan keuntungan dan daya saing usahatani 

sensitif terhadap perubahan pada nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, kenaikan 

tarif impor komoditas, dan perubahan harga komoditas baik secara domestik 

maupun internasional. Studi ini menyarankan bahwa usahatani perlu meningkatkan 

produksi padi dan jagung untuk mengurangi ketergantungan pada pasar dunia dan 

mengoptimalkan potensi wilayah serta pemerintah perlu mengkaji lagi kebijakan 

yang belum mampu memproteksi usahatani dan menerapkan alternatif  kebijakan 

dengan memperhatikan kondisi pasar dalam negeri. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar penduduknya hidup 

dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan yang 

memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. 

Dalam RPJMN tahap 3 (2015 - 2019) dijelaskan bahwa sektor pertanian masih 

menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis 

sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam 

penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil 

devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga 

pedesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya 

penurunan emisi gas rumah kaca. 

Peranan sektor pertanian memiliki kontribusi besar bagi pembentukan 

Produk Domestik Bruto (PDB) disamping sektor industri dan sektor perdagangan 

besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia sebesar 13,38 % di tahun 2014 

atau sekitar 1410,66 triliun dari total jumlah PDB 2014 sebesar 10.542,7 triliun. 

(BPS, 2014) 

Jika dilihat dari nilai absolutnya, maka kontribusi sektor pertanian terhadap 

PDB merupakan jumlah yang besar, sehingga seharusnya dapat dianalogikan 

bahwa petani seharusnya menerima pendapatan yang memadai untuk dapat hidup 
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sejahtera. Namun pada kenyataannya, apabila dilihat melalui peta kemiskinan di 

Indonesia, kiranya dapat dipastikan bahwa bagian terbesar penduduk yang miskin 

adalah yang bekerja di sektor pertanian (Tambunan, 2003:72). Hal ini 

menyebabkan bidang pertanian harus dapat memacu diri untuk dapat meningkatkan 

produk pertaniannya, khususnya produk pertanian tanaman pangan.  

Padi merupakan tanaman pangan strategis karena beras merupakan 

kebutuhan pangan pokok bagi lebih dari 90% masyarakat Indonesia. Berdasarkan 

data hasil Susenas – BPS, konsumsi beras per kapita cenderung menurun yakni dari 

107,71 kg/kapita/tahun pada tahun 2002 menjadi 97,40 kg/kapita/tahun pada tahun 

2013. Produksi beras dalam negeri dari tahun ke tahun terus meningkat, walaupun 

cenderung laju pertumbuhannya melandai. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk 

Indonesia melaju dengan cepat, yakni 1,49% per tahun pada periode 2000-2010. 

Dengan kenyataan ini maka total konsumsi domestik beras di Indonesia akan terus 

meningkat walaupun per kapitanya menunjukkan penurunan.  

Jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang menjadi target dari 

perencanaan pembangunan di bidang pangan dan pertanian karena jagung dapat 

dimanfaatkan selain sebagai makanan manusia juga dimanfaatkan sebagai bahan 

pakan ternak. Bahkan kebutuhan jagung untuk bahan pakan ternak jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan kebutuhan untuk makanan manusia. Kementerian Pertanian 

Republik Indonesia mencatat dari tahun 2009 – 2013 proporsi penggunaan jagung 

dari total kebutuhan sebesar 40% - 50% untuk bahan baku pakan ternak, 30% 

sebagai bahan baku industri makanan dan sisanya sebagai bahan konsumsi 
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langsung. Kebutuhan industri pakan ternak terhadap komoditi jagung nasional 

diperkirakan mencapai 7 juta ton/tahun. 

Jawa Timur merupakan salah satu pemasok utama beras dan jagung 

nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur di tahun 

2015, produktivitas padi sebesar 61,13 kw/ha dengan luas panen 2,15 juta ha 

dengan produksi sebesar 13,15 juta ton dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG). 

(tabel 1.1) 

Tabel 1.1 

Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2011 – 2015 

Tahun Luas Panen (ha) 
Produktivitas 

(kw/ha) 
Produksi (ton) 

2011 1.807.393 55,0 10.029.728 

2012 1.838.381 63,0 11.499.199 

2013 2.037.021 59,15 12.049.342 

2014 2.072.630 59,81 12.397.049 

2015 2.152.070 61,13 13.154.967 

   Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 

Selama kurun waktu lima tahun (2011 – 2015), luas panen dan produksi 

padi di Jawa Timur menunjukkan tren positif dengan tahun tertinggi terjadi di tahun 

2015 sebesar 13,15 juta ton dengan luas panen 2,15 juta ha. Sedangkan 

produktivitas padi selama 5 tahun (2011 – 2015) menujukkan tren yang fluktuatif 

dengan produktivitas tertinggi terjadi di tahun 2012 yaitu sebesar 61,13 kw/ha. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan luas panen dan produksi padi di 

Jawa Timur antara lain dikarenakan adanya percepatan tanam atau peningkatan 

Indeks Pertanaman dan peningkatan jaringan irigasi dan bantuan pompa air kepada 
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para petani yag cukup membantu dalam proses pertumbuhan padi. (BPS Jatim, 

2015) 

Sedangkan untuk komoditas jagung selama kurun waktu 5 tahun terakhir 

(2011 -2015), luas panen, produktivitas, dan produksi jagung (dalam bentuk pipilan 

kering) di Jawa Timur menunjukkan tren yang fluktuatif. Hal ini disebabkan karena 

terjadi alih pola tanam dari jagung ke padi dan fenomena cuaca (El nino) di 

beberapa sentra produksi jagung di Provinsi Jawa Timur.  

Tabel 1.2 

Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung di 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015 

Tahun Luas Panen (ha) 
Produktivitas 

(kw/ha) 
Produksi (ton) 

2011 1.204.063 45,0 5.443.705 

2012 1.232.523 51,0 6.295.301 

2013 1.199.544 48,03 5.760.959 

2014 1.202.300 47,72 5.737.382 

2015 1.213.654 50,52 6.131.163 

   Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 

Kabupaten Ponorogo merupakan salah Kabupaten di Jawa Timur yang 

mempunyai keunggulan di bidang pertanian dan menjadi salah satu sentra produksi 

padi dan jagung di Jawa Timur yang berpotensi bagi pengembangan usahatani padi 

dan jagung. Hal ini dibuktikan dengan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Propinsi Jawa Timur bahwa Kabupaten Ponorogo menjadi lima tertinggi 

produktivitas komoditi padi dan jagung di propinsi Jawa Timur di tahun 2013 (tabel 

1.3 dan 1.4).  
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Tabel 1.3 

Lima Kabupaten/Kota Dengan Produktivitas Komoditas Padi 

Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2013 

Kabupaten/Kota Luas Panen (ha) Produksi (ton) 
Produktivitas 

(kw/ha) 

Kab. Malang 59.839 437.597 73 

Kab. Pasuruan 91.207 610.037 67 

Kab. Magetan 46.242 302.405 65 

Kab. Ponorogo 60.539 396.852 65 

Kab. Trenggalek 24.642 159.362 65 

  Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Timur 

Tabel 1.4 

Lima Kabupaten/Kota Dengan Produktivitas Komoditas Jagung 

Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2013 

Kabupaten/Kota Luas Panen (ha) Produksi (ton) 
Produktivitas 

(kw/ha) 

Kab. Nganjuk 29.449,00 235.951,13 80,12 

Kab. Ponorogo 35.163,00 246.564,23 70,12 

Kab. Jombang 28.410,00 197.352,95 69,47 

Kota Probolinggo 4.001,00 26.681,95 66,69 

Kota Kediri 907,00 6.020,40 66,38 

  Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Timur 

Luas panen untuk produksi 2 komoditas tersebut di tahun 2013 masing-

masing 60.539 ha untuk padi dan 35.163 ha untuk jagung dengan masing-masing 

produksi padi 396.852 ton per tahun dengan produktivitas 65 kw/ha dan produksi 

jagung 246.564,23 ton per tahun dengan produktivitas 70,12 kw/ha. (Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan Jawa Timur, 2013).  

Visi Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015-2019 yaitu terbangunnya sistem 

pertanian modern dengan program ke depan adalah mewujudkan Ponorogo sebagai 

penghasil pangan dengan sitem organik. Visi ini diangkat karena 73% masyarakat 
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Kabupaten Ponorogo mata pencahariannya dari sektor pertanian. Oleh karena itu 

sektor pertanian harus mempunyai produk unggulan terlebih produk unggulan 

tanaman pangan sehingga perlu peningkatan dari segi produktivitas usahatani. 

Produktivitas ini tidak terlepas dari input produksi (faktor produksi) seperti 

lahan/sawah, benih/bibit, pupuk, obat-obatan, permodalan, dan tenaga kerja. Selain 

itu teknologi yang digunakan adalah mesin dan kegiatan operasional seperti BBM 

(Bahan Bakar Minyak), perawatan, dan biaya proses produksi sampai ke pedagang. 

Masing-masing komponen diatas merupakan sebuah sistem usahatani padi dan 

jagung yang saling terkait satu sama lain hingga akhirnya akan meningkatkan 

pendapatan  pelaku usahatani (petani) tersebut.  

Namun bertolak belakang dengan potensi yang ada, Kabupaten Ponorogo 

dihadapkan fakta bahwa orientasi petani tanaman pangan (padi dan jagung) masih 

terpaku dengan minimalisasi biaya produksi dan belum ke arah maksimalisasi 

keuntungan. Jika hal ini terus berlangsung secara terus menerus maka bukan hal 

mustahil nantinya produk hasil tanaman pangan Kabupaten Ponorogo akan kalah 

dengan produk impor komoditas serupa sehingga mau tidak mau usahatani yang 

ada harus memiliki daya saing. Dalam hal ini, daya saing suatu komoditas dapat 

diukur melalui dua pendekatan yaitu tingkat keuntungan yang dihasilkan dan 

efisiensi usahatani. Tingkat keuntungan yang dihasilkan dapat dilihat dari dua sisi 

yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial. Sedangkan daya saing dapat dilihat 

dari dua indikator yaitu keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif 

(Murtiningrum, 2013).  
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Indikator keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dapat dihitung 

menggunakan alat Analisis Biaya Sumberdaya Domestik (BSD). Analisis ini 

merupakan suatu analisis untuk dapat memperkirakan bahwa sumberdaya-

sumberdaya yang dimanfaatkan untuk memproduksi komoditas tertentu 

mempunyai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Untuk mengetahui 

keunggulan komparatif usahatani di tiap komoditas, maka BSD dapat dianalisis 

dengan menggunakan harga sosialnya. Sedangkan keunggulan kompetitifnya dapat 

dianalisis dengan menggunakan analisis BSD harga aktualnya. (Andriani dan 

Hanani, 2010)  

Namun di dalam Analisis Biaya Sumberdaya Domestik (BSD), tidak 

memperhitungkan pengaruh dampak divergensi dan kebijakan pemerintah di tiap 

komoditas usahatani. Padahal dampak divergensi timbul karena salah satu dari dua 

sebab yaitu kegagalan pasar atau distorsi kebijakan, sedangkan dampak kebijakan 

pemerintah penting untuk melihat kemungkinan apakah produksi komoditas 

didalam negeri dapat bersaing di dalam pasar global. Perlu analisis lebih lanjut 

tentang pengukuran daya saing, profitabilitas, dan efisiensi komoditas usahatani 

dimana hal ini dapat dianalisis dengan metode PAM (Policy Analysis Matrix). 

Seringkali analisis PAM ini digunakan pada penelitian usahatani tanaman pangan 

mengingat pangan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh 

masyarakat seperti beras (nasi) dan jagung. Disamping itu juga jagung dapat 

dimanfaatkan selain sebagai makanan manusia juga dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pakan ternak.  
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PAM (Policy Analysis Matriks) atau Matriks analisis kebijakan adalah 

kerangka analisis yang dikembangkan oleh Monke dan Pearson (1989:14) tentang 

entry pembukuan ganda yang membantu pembuat kebijakan untuk mengatasi isu 

sentral mengenai perkembangan kebijakan pertanian. PAM secara luas digunakan 

untuk mengukur dampak kebijakan pada daya saing dan tingkat keuntungan petani, 

pengaruh investasi publik pada efisiensi sistem pertanian, dan efek dari penelitian 

pertanian dan pengembangan pada efisiensi ekonomi dan keunggulan komparatif 

maupun keunggulan kompetitif. PAM memperhitungkan pengaruh biaya dan 

pengembalian produksi dan investasi proyek-proyek pertanian. (Fatah, 2015).  

Pendapatan usahatani dibandingkan biaya input menentukan seberapa besar 

pendapatan dan tingkat keuntungan (profitabilitas) usahatani. Efisiensi biaya 

penggunakan sumber daya akan menentukan daya saing usahatani dalam 

menghasilkan komoditi dibandingkan dengan komoditi impor. Sedangkan 

kebijakan pemerintah mempengaruhi profitabilitas dan daya saing usaha pertanian 

komoditas tanaman pangan dalam hal ini padi dan jagung. Untuk mencapai hal 

tersebut, faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan tidak 

hanya pada aspek teknis budidaya, tetapi juga pada subsistem agribisnis lainnya 

seperti penanganan panen dan pascapanen, pengolahan, pemasaran dan 

perdagangan, sampai kebijakan subsidi harga input dan output dan perdagangan 

internasional.  

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dikaji tentang daya saing, 

profitabilitas, dan efisiensi usahatani padi dan jagung di Indonesia (studi di 

Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur). 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa hal yang dikemukakan diatas, maka secara rinci 

rumusan masalah yang akan diangkat adalah : 

1. Bagaimana daya saing, profitabilitas, dan efisiensi usahatani padi dan 

jagung di Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi dan jagung di 

Kabupaten Ponorogo? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini menganalisis daya saing dan kebijakan pemerintah terhadap 

usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui daya saing, profitabilitas, dan efisiensi usahatani padi 

dan jagung di Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi dan 

jagung di Kabupaten Ponorogo. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1. Bagi Petani 

Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan acuan untuk petani agar 

dapat memaksimalisasi keuntungan dan meminimalisasi biaya dalam 

kegiatan usahatani padi dan jagung.  
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2. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan 

pertanian. 

3. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk melakukan 

penelitian sejenis yang lingkupnya lebih luas dan lebih mendalam. 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Pada penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang 

tersusun sebagai berikut : 

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu; latar belakang 

masalah,  rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu; beberapa 

landasan teori tentang daya saing, keunggulan komparatif, 

keunggulan kompetitif, kerangka analisis kebijakan pertanian, 

input-ouput usahatani, ketahanan pangan, matriks analisis kebijakan 

(Policy Analysis Matrix, PAM); penelitian sebelumnya; hipotesis; 

dan kerangka berpikir. 

BAB 3 :  METODE PENELITIAN 
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Pada bagian bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu; pendekatan 

penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis. 

BAB 4 :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dalam 

hal ini Kabupaten Ponorogo sebagai hasil penelitian, serta 

pembahasan hasil yang ada. 

BAB 5 :  SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta 

saran yang diperlukan akan hasil dari penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1.  Daya Saing 

Daya saing didefinisikan sebagai kemampuan suatu komoditi untuk dapat 

bertahan di pasar dalam negeri dan bersaing dengan komoditas dari luar negeri. 

Esterhuizen dkk (2008) mendefinisikan daya saing (competitiveness) sebagai 

kemampuan suatu sektor, industri, atau perusahaan untuk bersaing dalam hal 

mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di dalam lingkungan global selama 

biaya imbangannya lebih rendah dari penerimaan sumber daya yang digunakan.  

Kuncoro (2008:24), menjelaskan bahwa daya saing merupakan kegiatan 

spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan 

pesaingnya. Wolff (2007) mendefinisikan daya saing pada tiga tingkatan, yakni 

pada level perusahaan, industri, dan juga level nasional atau negara. Daya saing ini 

juga mencakup kepada keberhasilan perusahaan di pasar internasional dengan 

sedikit pengaruh (intervensi) pemerintah, ataupun subsidi. Pada prakteknya, daya 

saing pada tingkat perusahaan dapat dilihat dari sisi dalam perusahaan (internal), 

ataupun sisi luar perusahaan (eksternal). Menurut Rajagukguk (2009), pada tingkat 

industri daya saing merupakan kemampuan perusahaan-perusahaan dalam skala 

nasional untuk dapat bertahan secara berkesinambungan di tengah-tengah 

perusahaan-perusahaan pesaing. Sedangkan daya saing dalam skala negara, 

diartikan sebagai kemampuan bangsa untuk mencapai keberhasilan yang lebih 
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tinggi dimana daya saing ini diukur melalui produktivitas dan sebaran modal yang 

dimiliki.  

Saptana (2012) menjelaskan bahwa dalam perkembangannya konsep daya 

saing dapat dipetakan dalam perspektif ekonomi mikro maupun makro. Kajian dari 

perspektif mikro diharapkan berguna dalam pembangunan pertanian terutama 

untuk menentukan pilihan komoditas dan upaya mewujudkan keunggulan 

kompetitif maupun keunggulan komparatif. Sementara itu dalam kajian pespektif 

makro diharapkan berguna membangun daya saing nasional melalui berbagai 

kebijakan makro terutama melalui kebijakan fiskal di sektor riil. Sedangkan dalam 

kajian perspektif mikro, daya saing suatu komiditi dapat diukur melalui dua 

pendekatan yaitu tingkat keuntungan yang dihasilkan dan efisiensi usahatani. 

Tingkat keuntungan yang dihasilkan dapat dilihat dari dua sisi yaitu keuntungan 

privat dan keuntungan sosial. Pendekatan daya saing dapat dilihat dari dua 

indikator, yaitu keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif.  

2.1.2.  Keunggulan Komparatif 

Konsep daya saing (competitivness) pada awalnya mengacu dari konsep 

yang dikemukakan oleh Adam Smith di tahun 1776 tentang teori keunggulan 

absolut yang dipadukan dengan teori perdagangan (Trade Theory) dimana 

kesejahteraan adalah gugus dari faktor endowment (sumber daya). (Lindert dan 

Kindleberger, 1993:4). Inti dari teori absolut tersebut adalah bahwa apabila diantara 

dua negara mempunyai keunggulan absolut atas sumberdaya yang dimilikinya, 
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maka perdagangan diantara kedua negara tersebut akan meningkatkan 

kesejahteraan. (Esterhuizen, 2006) 

Namun David Ricardo (Salvatore, 1997:27) menyampaikan bahwa teori 

keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith memiliki kelemahan 

diantaranya : 

1. Bagaimana bila suatu negara lebih produktif dalam memproduksi dua jenis 

barang dibanding dengan negara lain? 

Sebagai gambaran awal, misalnya di satu negara memiliki faktor 

produksi dan tenaga kerja lebih menguntungkan dibanding negara lainnya, 

maka dapat dikatakan negara tersbut lebih unggul dan lebih produktif dalam 

menghasilkan barang daripada negara lainnya. Dengan kondisi diatas dapat 

disimpulkan jika kondisi suatu negara lebih produktif atas dua jenis barang, 

maka negara tersebut tidak dapat mengadakan hubungan pertukaran atau 

perdagangan. 

2. Apakah negara tersebut juga dapat mengadakan perdagangan internasional? 

Pada konsep keunggulan komparatif yang digunakan sebagai dasar 

dalam perdagangan internasional adalah berapa banyak biaya atas input yang 

digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi motif melakukan 

perdagangan bukan sekadar mutlak lebih produktif dalam menghasilkan barang 

atau jasa, tetapi lebih kepada se efisien mungkin penggunaan biaya atas input 

yang digunakan. Teori keunggulan komparatif mengutarakan, sebaiknya suatu 

negara berspesialisasi dan mengekspor barang-barang dimana suatu negara 
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tersebut memiliki keunggulan komparatif. Artinya dalam konteks biaya, setiap 

negara akan memperoleh keuntungan jika mengekspor barang-barang yang 

biaya produksinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Atau 

dapat pula diartikan produktivitas relatif yang dimiliki oleh negara tersebut 

dalam memproduksi barang-barang yang diekspor adalah yang paling tinggi. 

(Basri, 2010:35)  

Teori hukum keunggulan komparatif David Ricardo kemudian 

disempurnakan lebih modern oleh Hecksher-Ohlin (H-O). Hecksher-Ohlin 

berpendapat bahwa suatu negara akan mengekspor komoditi yang produksinya 

lebih banyak menyerap faktor produksi yang ketersediannya di negara tersebut 

relatif melimpah dan murah, sedangkan disisi lain akan mengimpor komoditas yang 

produksinya memerlukan faktor produksi yang di negaranya relatif langka dan 

mahal. Teorema tersebut memberikan penjelasan mengenai proses terbentuknya 

keunggulan komparatif pada suatu negara berdasarkan perbedaan dalam 

kelimpahan faktor atau kepemilikan faktor-faktor produksi yang dimiliki masing-

masing negara (Salvatore, 1997:27). Jadi, keunggulan komparatif terjadi bila suatu 

negara lebih unggul terhadap kedua macam produk yang dihasilkan, dengan biaya 

atas input (faktor produksi) yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya input 

(faktor produksi) di negara lain. 

Menurut Asian Development Bank (1992) dalam Kurniawan (2011) 

menyatakan bahwa keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu wilayah atau 

negara dalam memproduksi satu unit dari beberapa komoditas dengan biaya yang 

relatif lebih rendah dari biaya imbangan sosialnya dari alternatif lainnya. 
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Keunggulan komparatif merupakan suatu konsep yang diterapkan suatu negara 

untuk membandingkan beragam aktivitas produksi dan perdagangan di dalam 

negeri terhadap perdagangan dunia. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa biaya 

produksi dinyatakan dalam nilai sosial dan harga komoditas diukur pada tingkat 

harga di pelabuhan yang berarti juga berupa harga bayangan. Dengan demikian, 

keunggulan komparatif merupakan alat untuk mengukur keuntungan sosial dan 

dihitung berdasarkan harga sosial serta harga bayangan nilai tukar mata uang bukan 

dihitung atas dasar harga privat.  

2.1.3.  Keunggulan Kompetitif 

Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk 

memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimisasi penerimaan 

dari investasi yang dilakukan. Sekurang-kurangnya ada dua prinsip pokok yang 

perlu dimiliki perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif yaitu adanya nilai 

pandang pelanggan dan keunikan produk (Mangkuprawira, 2007:48). Suatu 

perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut 

mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan sesuatu lebih baik dari 

perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh 

perusahaan lain. (Kuncoro, 2008:25).  

Terkait dengan konsep keunggulan kompetitif adalah kelayakan finansial 

dari suatu aktivitas. Kelayakan finansial melihat manfaat proyek atau aktivitas 

ekonomi dari sudut lembaga atau individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut, 

sedangkan analisa ekonomi suatu aktivitas atas manfaat bagi masyarakat secara 
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keseluruhan (Kadariah dkk, 1978). Sudaryanto dan Simatupang (1993) 

mengemukakan bahwa konsep yang lebih cocok untuk mengukur kelayakan 

finansial adalah keunggulan kompetitif atau revealed competitive advantage yang 

merupakan pengukur daya saing suatu kegiatan pada kondisi perekonomian aktual 

terlebih untuk mengukur daya saing di sektor pertanian.  

Dalam analisis keunggulan kompetitif terkait erat dengan faktor penentu 

daya saing di tingkat perusahaan, dalam hal ini ditingkat sistem usahatani. 

Sedangkan keunggulan komparatif lebih menekankan pada sisi alokasi sumberdaya 

yang lebih efisien. Selain itu keunggulan kompetitif menggambarkan juga kondisi 

daya saing suatu aktivitas pada kondisi perekonomian aktual. Keunggulan 

kompetitif digunakan untuk mengukur kelayakan suatu aktivitas atau keuntungan 

privat yang dihitung berdasarkan harga pasar dan nilai uang yang berlaku (resmi) 

atau berdasarkan analisis finansial. Harga pasar adalah harga yang benar-benar 

dibayar produsen untuk faktor produksi dan harga yang benar-benar diterima dari 

hasil penjualan outputnya.  

2.1.4. Efisiensi Usahatani 

Wihana (2001:37) menjelaskan bahwa efisiensi usahatani adalah sistem 

usahatani yang menghasilkan suatu nilai output yang maksimum dengan 

menggunakan sejumlah input tertentu baik secara kuantitas fisik maupun nilai 

ekonomis (harga). Efisiensi ini dapat diperoleh ketika para petani dapat menekan 

biaya atas penggunaan faktor-faktor produksi seperti bibit/benih, pupuk, obat-

obatan (pestisida) dan tenaga kerja. 
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Farrel dalam Coelli dkk (1998:134) menjelaskan bahwa efisiensi terdiri dari 

dua komponen yaitu efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis 

memperlihatkan kemampuan dari usahatani memperoleh ouput maksimal dari 

jumlah input tertentu. Sedangkan efisiensi alokatif memperlihatkan kemampuan 

dari usahatani untuk menggunakan proporsi input optimal sesuai dengan harga dan 

teknologi produksi yang dimiliki. Penggabungan keduanya akan menjadi efisiensi 

ekonomi. Dalam penghitungan efisiensi menurut Farrel ada dua pendekatan yaitu 

dengan pendekatan input dan pendekatan output. Pendekatan input dijelaskan 

melalui kurva isocost yang ditunjukkan oleh kurva AA’ dan isoquant yang 

ditunjukkan oleh kurva BB’. 

   

 

 

 

 

 

 

       Sumber : Farrel, 1957 (dalam Coelli, 1998:134) 

        Gambar 2.1  

     Kurva Efisiensi         

 Dalam kurva 2.1 digambarkan, misalkan usahatani yang diuji efisiensinya 

berada di titik P, jarak antara SP menunjukkan adanya inefisiensi teknis yang 

merupakan jumlah input yang dapat dikurangi jumlah output. pengurangan input 

ini biasanya dipresentasikan dengan rsio SP/OP untuk mencapai produksi yang 
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efisien secara teknis. Efisiensi teknis ini dapat dihitung dengan rasio OS/OP. Titik 

S merupakan titik yang efisien secara teknis karena berada di kurva isoquant. 

Efisiensi alokatif menggunakan kriteria biaya minimum untuk 

menghasilkan sejumlah output tertentu pada isoquant. Karena itu diperlukan 

informasi rasio harga input sebagai kemiringan garis isocost. Jika rasio harga input 

sebagai kemiringan garis isocost AA’, efisiensi alokatif dapat dihitung berdasarkan 

rasio OR/OS. Jarak RS menunjukkan pengurangan biaya yang dapat dilakukan 

guna mencapai efisiensi secara alokatif. Pada akhirnya titik yang efisien secara 

alokatif dan teknis atau dengan kata lain efisiensi secara ekonomis adalah di titik 

S’. Efisiensi ekonomi merupakan perkalian antara efisiensi teknis dengan efisiensi 

alokatif.  

Sedangkan Soekartawi (2003:33) menerangkan bahwa di dalam ilmu 

ekonomi, pengertian efisiensi dapat dibedakan menjadi tiga yaitu efisiensi teknis, 

efisiensi harga atau alokatif, dan efisiensi ekonomis. 

1. Efisiensi Teknis 

Efisiensi teknis ini mencakup hubungan antara input dan output. Menurut 

Miller dan Meiners (2000) efisiensi teknis (technical efficiency) mensyaratkan 

adanya proses produksi yang dapat memanfaatkan input yang sedikit demi 

menghasilkan output dalam jumlah yang sama.   

Efisiensi teknis di dalam usahatani padi dan jagung ini dipengaruhi oleh 

kuantitas penggunaan faktor-faktor produksi. Kombinasi dari luas lahan serta 

penggunaan bibit/benih, pupuk, dan tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat 
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efisiensi teknis. Proporsi penggunaan masing-masing faktor produksi tersebut 

berbeda-beda pada setiap petani, sehingga tingkat efisiensinya pun juga 

berbeda-beda. Seorang petani dapat dikatakan lebih efisien dari petani lain jika 

petani tersebut mampu menggunakan faktor-faktor produksi lebih sedikit atau 

sama dengan petani lain, namun dapat menghasilkan tingkat produksi yang 

sama atau bahkan lebih tinggi dari petani lainnya. 

2. Efisiensi Harga 

Efisiensi harga/alokatif menunjukkan hubungan biaya dan output. efisiensi 

harga tercapai jika suatu perusahaan (usahatani) tersebut mampu 

memaksimalkan keuntungan yaitu menyamakan nilai produk marjinal setiap 

faktor produksi dengan harganya. (Mc Eachern, 2001:57) 

3. Efisiensi Ekonomis 

Efisiensi ekonomis terjadi apabila dua efisiensi sebelumnya yaitu efisiensi 

teknis dan efisiensi harga tercapai dan memenuhi dua kondisi, antara lain : 

a. Syarat keperluan (necessary condition) menunjukkan hubungan fisik antara 

input dan output, bahwa proses produksi pada waktu elastisitas produksi 

antara 0 – 1. Hal ini merupakan efisiensi produksi secara teknis. 

b. Syarat kecukupan (sufficient condition) yang berhubungan dengan 

tujuannya yaitu kondisi keuntungan maksimum tercapai dengan syarat nilai 

produk marjinal sama dengan biaya marjinal. 
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2.1.5.  Kerangka Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pertanian  

Pearson dkk (2005:8) mengemukakan kebijakan pemerintah yang 

mempengaruhi sektor pertanian dapat digolongkan menjadi dua yaitu kebijakan 

yang berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap pertanian. 

Kebijakan yang berpengaruh secara langsung terhadap pertanian adalah  kebijakan 

harga. Sedangkan yang berpengaruh secara tidak langsung adalah kebijakan 

makroekonomi dan kebijakan investasi publik.  

2.1.5.1. Instrumen kebijakan Harga  

Kebijakan harga komoditas pertanian merupakan kebijakan yang bersifat 

spesifik komoditas. Setiap kebijakan diterapkan untuk satu komoditas (misalnya 

padi/beras). Kebijakan harga juga mempengaruhi input pertanian. Setiap instrumen 

kebijakan harga pertanian akan menimbulkan transfer  baik dari produsen kepada 

konsumen komoditas yang bersangkutan maupun anggaran pemerintah, atau 

sebaliknya. Sebagai contoh kita bisa lihat tiga jenis instrumen kebijakan yang 

terjadi di sektor pemberasan nasional yaitu berupa pajak dan subsidi, hambatan 

perdagangan internasional, dan pengawasan atau pengendalian langsung (direct 

control).  

Pajak dan subsidi atas komoditas pertanian menyebabkan terjadinya transfer 

antara anggaran negara dengan produsen dan konsumen. Dalam hal pajak, transfer 

sumberdaya mengalir kepada pemerintah, sementara dalam hal subsidi transfer 

sumberdaya berasal dari pemerintah. Sebagai contoh, subsidi produksi langsung 
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(direct production subsidy) merupakan transfer dari anggaran pemerintah kepada 

produsen. 

Hambatan perdagangan internasional adalah pajak atau kuota yang sifatnya 

membatasi impor atau ekspor. Dengan melakukan hambatan perdagangan, 

instrumen kebijakan harga ini mengubah tingkat harga dalam negeri. Hambatan 

impor menaikkan harga dalam negeri diatas rata-rata harga dunia, sementara 

hambatan ekspor menurunkan harga dalam negeri menjadi lebih rendah 

dibandingkan harga dunia. 

Pengendalian langsung adalah peraturan pemerintah atas harga, margin 

pemasaran, atau hilangnya kebebasan untuk memilih tanaman. Biasanya, 

pengendalian langsung harus disertai dengan hambatan perdagangan atau 

pajak/subsidi agar kebijakan bisa diselenggarakan secara efektif. Sebagai contoh, 

kebijakan dalam bentuk penentuan jenis komoditas yang harus ditanam bisa efektif 

apabila pemerintah menyediakan fasilitas atau kemudahan dalam hal penyediaan 

air dan irigasi atau input yang dibutuhkan oleh petani. 

Kebijakan harga faktor domestik secara langsung mempengaruhi biaya 

produksi pertanian. Faktor domestik utama dalam pengembangan usahatani terdiri 

atas lahan, tenaga kerja, dan modal. Biaya lahan dan tenaga kerja biasanya 

merupakan porsi terbesar dari biaya produksi pertanian di negara berkembang. 

Pemerintah seringkali menerapkan kebijkan makroekonomi yang bisa 

mempengaruhi nilai sewa lahan, upah tenaga kerja, atau tingkat bunga yang 

berlaku. Kebijakan faktor domestik lainnya seperti upah minimum atau tingkat 
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bunga maksimum akan lebih berpengaruh terhadap satu sektor dibanding sektor 

yang lainnya. Beberapa negara melaksanakan kebijkan khusus dalam upaya 

mengatur penggunaan lahan atau mengendalikan eksploitasi lahan sumberdaya 

alam, seperti air dan bahan mineral. Kebijkan makro tersebut bisa juga 

mempengaruhi biaya produksi kegiatan usahatani. 

2.1.5.2. Kebijakan Makroekonomi 

Kebijakan makroekonomi  mencakup seluruh wilayah dalam satu negara, 

sehingga kebijakan makroekonomi akan mempengaruhi seluruh komoditas. Ada 

tiga kategori kebijakan makroekonomi yang mempengaruhi sektor pertanian 

kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan nilai tukar. 

Kebijakan fiskal dan moneter merupakan inti dari kebijakan 

makroekonomi, karena secara bersama-sama mereka mempengaruhi tingkat 

kegiatan ekonomi dan tingkat inflasi dalam perekonomian nasional yang diukur 

melalui peningkatan indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Kebijakan 

moneter adalah kebijkan pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang 

beredar yang kemudian mempengaruhi permintaan agregat. Bila jumlah uang yang 

beredar lebih tinggi dari pertumbuhan agregat barang dan jasa, maka akan timbul 

tekanan inflasi dalam perekonomian. Sedangkan kebijkan fiskal berhubungan 

dengan keseimbangan antara kebijakan pajak pemerintah yang meningkatkan 

pendapatan pemerintah dan kebijkan publik yang menggunakan pendapatan 

tersebut dalam hal ini didefinisikan sebagai belanja pemerintah. Apabila belanja 

pemerintah lebih besar dari pendapatannya, maka pemerintah mengalami defisit 
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anggaran (Fiskal defisit). Keadaan ini akan menimbulkan inflasi bila defisit tersebut 

ditutup dengan menambah suplai uang. 

Kebijakan nilai tukar secara tidak langsung berpengaruh terhadap harga 

output dan biaya input untuk produksi komoditas pertanian. Nilai tukar adalah nilai 

konversi mata uang dometik terhadap mata uang asing. Sebagian besar komoditas 

pertanian diperdagangkan secara internasional. Hampir semua negara melakukan 

impor atau ekpor sebagian dari kebutuhan atau hasil produk komoditas pertanian 

mereka. Untuk produk-produk pertanian yang diperdagangkan secara internasional, 

harga dunia akan menentukan harga dalam negeri apabila tidak ada hambatan 

perdagangan. Dengan sendirinya, nilai tukar secara langsung mempengaruhi harga 

produk pertanian karena harga domestik (dinilai dalam mata uang dalam negeri) 

produk yang diperdagangkan sama dengan harga dunia (dinilai dalam mata uang 

asing) dikalikan dengan nilai tukarnya (rasio antara mata uang dalam negeri dengan 

mata uang asing). 

2.1.5.3. Kebijakan Investasi Publik  

Kebijakan investasi publik mengalokasikan pengeluaran investasi (modal) 

yang bersumber dari anggaran belanja negara. Kebijakan ini bisa mempengaruhi 

berbagai kelompok diantaranya produsen, pedagang, dan konsumen dengan 

dampak yang berbeda karena dampak tersebut bersifat spesifik pada wilayah 

dimana investasi itu dilakukan. 

Kebijakan investasi publik biasanya didanai dari anggaran pemerintah baik 

itu di dalam APBN maupun APBD. Kebijakan ini digunakan untuk pembangunan 
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infrastruktur, sumberdaya manusia, serta penelitian dan pengembangan teknologi 

pertanian. Investasi publik dalam bentuk infrastruktur secara tidak langsung dapat 

meningkatkan pendapatan produsen pertanian atau menurunkan biaya produksi. 

Yang dimaksud infrastruktur adalah barang modal penting, seperti jalan, pelabuhan, 

dan jaringan irigasi yang amat sulit dibangun oleh sektor swasta. Barang modal 

tersebut dikenal sebagai “barang-barang publik” yang biasanya bersumber dari 

anggaran pemerintah. Investasi dalam bentuk infrastruktur sifatnya spesifik 

wilayah serta manfaatnya sebagian besar akan dinikmati oleh produsen dan 

konsumen diwilayah tersebut. Kebijakan investasi publik amat rumit karena 

infrastruktur tersebut harus dipelihara dan diperbaharui dari waktu ke waktu. 

Investasi publik dalam hal sumberdaya manusia antara lain berbagai jenis 

pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan tingkat keahlian atau keterampilan 

serta kondisi kesehatan produsen dan konsumen. Investasi dalam bentuk sekolah-

sekolah formal, pusat-pusat pelatihan dan penyuluhan, fasilitas kesehatan 

masyarakat, pendidikan gizi masyarakat, klinik dan rumah sakit merupakan contoh-

contoh investasi publik yang dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia 

sektor pertanian. Investasi-investasi seperti ini amat menentukan dalam 

pembangunan jangka panjang namun perlu waktu yang lama bagi sektor pertanian 

untuk dapat merasakan manfaatnya. 

Investasi dalam bentuk penelitian dan pengembangan teknologi merupakan 

contoh lain dari barang-barang publik yang secara tidak langsung memberikan 

manfaat bagi produsen maupun konsumen pertanian. Negara-negara yang 

mengalami pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi biasanya melakukan investasi 
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yang besar di bidang riset budidaya pertanian untuk mengadopsi teknologi yang 

dihasilkan oleh lembaga-lembaga riset internasional, seperti penggunaan benih 

unggul, baik untuk tanaman pangan maupun tanaman tahunan. Benih-benih unggul 

ini seringkali memrlukan penggunaan teknologi baru, pengaturan air yang lebih 

baik, dan penggunaan input yang lebih banyak. Untuk beberapa komoditas, 

teknologi yang dibiayai dana publik, biasanya lebih pada teknologi pengolahan 

dibanding teknologi usahatani atau budidaya. 

2.1.5.4. Kebijakan Pertanian Terhadap Input Tradable  

Dalam produksi komoditas pertanian terdapat komponen input produksi 

yang diperdagangkan secara internasional. Input produksi yang diperdagangkan 

secara internasional disebut input tradable, seperti pupuk kimia, benih, dan obat-

obatan. Analisis kebijakan terhadap input tradable dapat berupa pajak, subsidi, atau 

hambatan perdagangan. Pengaruh dari dampak kebijakan subsidi dan hambatan 

perdagangan dapat dilihat dalam gambar 2.2. 

          Gambar 2.2 (a)       Gambar 2.2 (b)     

             Sumber : Monke and Pearson, 1989 (dalam Suryana dan Agustian, 2014) 

Gambar 2.2  

Kurva Dampak Pajak dan Subsidi Pada Input Tradable 
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Keterangan : 

2.2 (a) : Pajak untuk input tradable  

2.2 (b) : Subsidi untuk input tradable 

Gambar 2.2 (a) menunjukkan dampak pajak terhadap input tradable yang 

digunakan. Pajak yang dikenakan berdampak terhadap kenaikan biaya produksi 

sehingga pada tingkat harga output yang sama, output domestik turun dari Q1 ke 

Q2 dan kurva supply bergeser ke kiri. Manfaat ekonomi yang hilang adalah sebesar 

A-B-C, yang merupakan perbedaan antara nilai output yang hilang Q1CAQ2 

dengan biaya produksi output Q2BCQ1. 

Gambar 2.2 (b) memperlihatkan dampak subsidi terhadap input tradable. 

Subsidi dapat mengakibatkan harga input menjadi lebih rendah atau lebih murah 

dan biaya produksi juga menjadi lebih rendah sehingga kurva supply bergeser ke 

kanan dan produksi naik dari Q1 ke Q2. Efisiensi ekonomi yang hilang dari 

produksi adalah A-B-C, yang merupakan pengaruh perbedaan antara biaya 

produksi setelah output meningkat yaitu Q1ACQ2 dan nilai output meningkat yaitu 

Q1ABQ2. 

2.1.5.5. Kebijakan Pertanian Terhadap Input Non Tradable 

Kebijakan terhadap input non tradable (input yang tidak diperdagangkan 

secara internasional/input domestik) dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan 

subsidi atau pajak. Pada gambar 2.3 dapat dilihat dampak mengenai kebijakan dan 

subsidi yang diterapkan pada input non tradable. 
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Gambar 2.3 (a)                   Gambar 2.3 (b) 

Sumber : Monke dan Pearson, 1989 (dalam Suryana dan Agustian, 2014) 

Gambar 2.3  

Kurva Dampak Subsidi dan Pajak Terhadap Input non Tradable 

Keterangan : 

Gambar (a) : Pajak untuk input non tradable  

Gambar (b) : Subsidi untuk input non tradable 

Pd  : Harga domestik sebelum diberlakukan pajak dan subsidi  

      Pc : Harga di tingkat konsumen setelah pajak dan subsidi 

  Pp : Harga ditingkat produsen setelah pajak dan subsidi  

Pada gambar 2.3 (a) terlihat bahwa sebelum diberlakukan pajak 

terhadap input, harga dan jumlah keseimbangan dari permintaan dan 

penawaran input non tradable berada pada Pd dan Q2. Adanya pajak sebesar 

Pc-Pp menyebabkan produksi yang dihasilkan turun menjadi Q1. Harga di 

tingkat produsen turun menjadi Pp dan harga yang diterima konsumen naik 

menjadi Pc. Efisiensi ekonomi dari produsen yang hilang sebesar B-E-A 

dan efisiensi konsumen yang hilang sebesar B-C-A. 
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Gambar 2.3 (b) menunjukkan bahwa sebelum diberlakukan subsidi terhadap 

input, harga dan jumlah keseimbangan dari permintaan dan penawaran input non 

tradable berada pada Pd dan Q2. Subsidi terhadap input non tradable menyebabkan 

harga yang diterima produsen menjadi lebih tinggi (Pp), sedangkan harga yang 

dibayarkan konsumen menjadi lebih rendah (Pc). Efisiensi yang hilang dari 

produsen sebesar A-C-B dan dari konsumen sebesar A-B-E. 

2.1.5.6. Kebijakan Pertanian Terhadap Output 

Kebijakan terhadap output dapat berupa subsidi maupun hambatan 

perdagangan diterapkan pada produsen yang mendatangkan produk substitusi 

impor. Kebijakan ini dikenakan pada komoditas pertanian yang masih impor seperti 

padi dan jagung. Pengenaan tarif atau pajak impor (bea masuk) bertujuan agar 

volume impor berkurang atau menambah biaya impor sehingga harga jual di dalam 

negeri menjadi lebih tinggi. Dengan harga komoditas padi dan jagung yang tinggi, 

produksi domestik dapat lebih bersaing dan petani lokal menerima pendapatan lebih 

tinggi dari usahataninya. Namun dampak negatifnya konsumen harus membayar 

lebih mahal untuk kedua komoditas tadi. Nopirin (1990) menambahkan bahwa 

pemberlakuan tarif impor nantinya juga akan meningkatkan  pendapatan 

pemerintah melalui biaya atas bea masuk barang impor tersebut. 
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Sumber : Salvatore (1997) (dalam Suryana dan Agustian, 2014) 

Gambar 2.4  

Kurva Dampak Tarif Impor 

Mengacu pada teori Salvatore (1997) dan teori impor menurut Krugman dan 

Obstfield (2002), (dalam Suryana dan Agustian, 2014) menerangkan bahwa seperti 

pada gambar 2.4 yaitu pada saat hrga P0 keseimbangan berada di titik e dimana 

perekonomian dalam kondisi autarki, tidak ada ekspor dan impor serta jumlah 

konsumsi sama dengan jumlah produksi. Pada saat harga Pw, perekonomian dalam 

kondisi free trade dimana produksi sebesar 0Q1 dan konsumsi sama dengan 0Q2 

sehingga permintaan impor sebesar Q1Q2. Terhadap permintaan impor pemerintah 

memberlakukan tarif sehingga harga naik menjadi Pt. Besarnya tarif impor adalah 

PtPw sehingga produksi meningkat menjadi 0Q3, konsumsi menurun menjadi 0Q4, 

dan permintaan impor berkurang menjadi Q3Q4. 

Dengan adanya pemberlakuan tarif ini, konsumen dirugikan karena harus 

menerima harga suatu komoditas lebih tinggi daripada harga sebelum tarif. Di lain 

pihak, pemerintah memperoleh pendapatan sebesar tarif impor dikalikan dengan 
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jumlah kuantitas impor setelah tarif ditetapkan, yakni sebesar fgkj dan pendapatan 

tambahan yang diterima oleh produsen dalam negeri sebesar PwPt-fh sehingga 

kerugian bersih masyarakat (dead weight loss) akibat adanya pemberlakuan tarif 

tersebut sebesar (hfg + jki), dengan rincian hfg merupakan kehilangan produsen 

(producer loss) dan jki merupakan kehilangan konsumen (consumer loss). 

Kebijakan hambatan perdagangan berupa kuota juga diterapkan pada output 

atau komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Menurut Kindleberger 

dan Lindert (dalam Hardono dkk, 2004) kuota merupakan hambatan non tarif yang 

banyak digunakan untuk membatasi masuknya impor barang dan jasa. 

Pemberlakuan kuota impor pada umumnya dilakukan dengan alasan sebagai 

jaminan kemungkinan kenaikan pengeluaran impor akibat persaingan perdagangan 

luar negeri yang makin buruk. Selain itu penerapan kuota juga memberikan 

kekuatan dan fleksibilitas administrasi kepada pemerintah.  

2.1.6. Input – Output dalam Usahatani 

Dalam teori produksi, seorang pengusaha atau produsen memilih dan 

mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah 

produksi tertentu, seefisien mungkin. Penentuan kombinasi faktor-faktor produksi 

yang digunakan dalam proses produksi sangatlah penting agar proses produksi yang 

dilaksanakan dapat berjalan efisien dan hasil produksi yang didapat menjadi 

optimal. (Suherman, 2001:56). 

Dalam proses produksi, perusahaan mengubah input yang juga disebut 

faktor produksi termasuk segala sesuatunya yang harus digunakan perusahaan 
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sebagai bagian dari proses produksi menjadi output. Misalnya, dalam proses 

kegiatan produksi usahatani tanaman pangan, maka faktor produksi yang digunakan 

untuk menghasilkan produk pertanian yaitu lahan/tanah, sarana produksi pertanian 

(benih, puput, obat, saluran irigasi), modal dan tenaga kerja.   

2.1.6.1. Lahan/Tanah 

Tanah atau lahan merupakan faktor produksi utama usahatani yang 

mempunyai kontribusi besar dalam menghasilkan produk-produk pertanian. Besar 

kecilnya produksi dari usahatani antara lain dipengaruhi oleh luas sempitnya lahan 

yang digunakan (Mubyarto dalam Miftachuddin, 2014). 

Tanah juga berpengaruh terhadap pendapatan usahatani. Faktor-faktor tanah 

yang berpengaruh terhadap pendapatan usahatani adalah luas lahan garapan, 

kondisi fisik, fragmentasi tanah, lokasi tanah dari pusat perekonomian, serta status 

penguasaan tanah. Secara umum dikatakan, semakin luas lahan (yang digarap atau 

ditanami), maka semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan 

tersebeut. (Rahim dan Diah, 2008).  

2.1.6.2. Modal 

Modal adalah barang atau uang yang secara bersama dengan faktor produksi 

lain seperti tanah dan tenaga kerja menghasilkan produk baru dalam hal ini produk 

pertanian. (Hernanto, 1988:23). Soekartawi (1989:19) menambahkan modal dalam 

usahatani dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang 

maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam proses produksi. Dengan demikian pembentukan 
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modal mempunyai tujuan yaitu untuk menunjang pembentukan modal lebih lanjut, 

meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani. 

Menurut Rahim dan Diah (2008) modal dapat dibagi menjadi dua bagian 

yaitu modal tetap (fixed cost) dan modal tidak tetap (variable cost). Modal tetap 

terdiri atas tanah, bangunan, mesin, dan peralatan pertanian dimana biaya yang 

dikeluarkan dalam proses produksi tidak habis dalam sekali proses produksi. 

Sedangkan modal tidak tetap dapat berupa benih, pupuk, obat-obatan, dan upah 

yang dibayarkan kepada tenaga kerja.  

Sumber modal dalam usahatani berasal dari petani itu sendiri atau dari 

pinjaman. Besar kecilnya modal yang dipakai ditentukan oleh besar kecilnya skala 

usahtani yang dilakukan. Selain itu beraneka ragam komoditas yang dihasilkan 

dalam proses produksi pertanian juga menentukan besar kecilnya modal yang 

digunakan. (Rahim dan Diah, 2008). Sumber modal lain dalam bentuk pinjaman 

biasanya diwujudkan dalam bentuk kredit usahatani. Kredit usahatani ini berfungsi  

untuk mempercepat lahju pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan pertanian, 

karena tanpa adanya kredit, pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian akan 

berjalan lambat. Untuk produksi yang lebih baik, petani harus lebih banyak 

mengeluarkan uang untuk memperoleh sarana produksi sehingga produktivitas 

produksi pertanian akan semakin meningkat. Maka dari itu peran kredit usahatani 

sangat penting mengingat petani di Indonesia rata-rata tidak mempunyai modal 

yang besar. (Soekartawi, 1989). 
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2.1.6.3. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan usahatani menggunakan 

tenaga mekanik dan manusia. Dimana tenaga kerja manusia dapat diperoleh dari 

dalam keluarga dan dari luar keluarga. Tenaga kerja dalam keluarga adalah jumlah 

tenaga potensial yang tersedia dalam keluarga, sedangkan tenaga kerja dari luar 

diperoleh dengan cara sistem upah yaitu tergantung harga dari tiap-tiap daerah. 

Tenaga kerja dibagi lagi menjadi tenaga kerja laki-laki, tenaga kerja perempuan, 

serta tenaga kerja anak-anak. Batasan tenaga kerja anak-anak adalah berumur 14 

tahun ke bawah (Hernanto, 1988:25). 

Ukuran tenaga kerja dihitung berdasarkan besarnya tenaga kerja efektif 

yang dipakai. Ukuran tenaga kerja dapat dinyatakan dalam Hari Orang Kerja 

(HOK) (Rahim dan Diah, 2008). Satuan ukuran yang dipergunakan untuk 

menghitung besarnya tenaga kerja adalah HOK atau sama dengan satu hari kerja 

pria (HKP), yaitu jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk seluruh proses 

produksi yang diukur dengan ukuran kerja pria. Untuk menyetarakan, dilakukan 

konversi berdasarkan upah di tiap-tiap daerah. Hasil konversinya adalah satu hari 

pria dinilai sebagai satu hari kerja pria (HKP) dengan delapan jam kerja efektif per 

hari. 

2.1.6.4. Sarana Produksi Pertanian 

Penggunaan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) tak kalah pentingnya 

digunakan dalam proses produksi usahatani disamping penggunaan lahan, modal, 

dan tenaga kerja. Saprotan terdiri dari Benih/bibit unggul, Pupuk, obat-obatan 
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(Pestisida, fungisida, dll), dan Air (irigasi). Penggunaan saprotan yang optimal akan 

meningkatkan produksi sistem usahatani baik secara kuantitas maupun kualitas.  

2.1.6.5. Output  

Output dari kegiatan usahatani adalah komoditas pertanian, dalam hal ini 

komoditas padi dan jagung, dimana padi dihitung dalam bentuk Gabah Kering 

Giling (GKG) dan jagung dalam bentuk pipilan kering.  

2.1.7.  Policy Analysis Matrix (PAM) 

Policy Analysis Matrix (PAM) digunakan untuk untuk menganalisis 

keadaan ekonomi dari pemilik sistem usahatani ditinjau dari sudut usaha swasta 

(private profit) dan sekaligus memberi ukuran tingkat efisiensi ekonomi usaha atau 

keuntungan sosial (social profit). (Aprizal, 2013) 

Pearson dkk. (2005:22) menjelaskan hasil analisis PAM dapat menunjukkan 

pengaruh individual maupun kolektif dari kebijakan harga dan kebijkan faktor 

domestik. PAM juga memberikan dasar (base line information) yang penting bagi 

benefit-cost analyisis untuk kegiatan investasi di sektor pertanian.  

2.1.7.1. Tujuan Analisis PAM 

Tujuan utama dari analisis PAM adalah memberikan informasi dan analisis 

untuk membantu pengambil kebijakan pertanian dalam menelaah ketiga isu sentral 

analisis kebijakan pertanian. Isu pertama berkaitan dengan daya saing usahatani 

pada tingkat harga dan teknologi yang ada. Isu  kedua ialah dampak investasi 

publik, dalam bentuk pembangunan infrastruktur baru terhadap tingkat efisiensi 
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sistem usahatani. Efisiensi diukur dengan tingkat keuntungan sosial (social 

profitability). Isu ketiga berkaitan dengan dampak investasi baru dalam bentuk riset 

atau teknologi pertanian terhadap tingkat efisiensi sistem usahatani.   

2.1.7.2. Identitas dalam Matriks PAM 

Policy Analysis Matrix pada dasarnya mempunyai dua identitas yaitu 

tingkat keuntungan (profitability identity), dan identitas penyimpangan 

(divergences identity).  

Tabel 2.1 

Identitas Matriks dalam PAM 

 

Pendapatan 
Biaya 

Keuntungan 
Input Tradable Faktor Domestik 

Privat A B C D 

Sosial E F G H 

Efek 

Divergensi 
I J K L 

 Sumber : Pearson dkk (2005:30) 

Keterangan : 

Baris harga Privat 

A = harga output x produksi; B = Biaya privat input tradable; C = Biaya                              

privat input faktor domestik; D = A – (B + C) (keuntungan privat) 

Baris harga sosial : 

E = harga output sosial x produksi; F = biaya sosial input tradable; G = biaya sosial 

input faktor domestik; H = E – (F + G) (keuntungan sosial) 
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Baris efek divergensi : 

I = A – E (output transfer); J = B – F (input tradable transfer); K = C – G (Faktor 

domestik transfer); L = I – (J + K) atau D – H (transfer bersih) 

2.1.7.2.1. Identitas Keuntungan (profitability identity) 

Identitas keuntungan pada sebuah tabel PAM adalah hubungan perhitungan 

lintas kolom dari matriks. Keuntungan didefinisikan sebagai pendapatan (revenue) 

dikurangi biaya (cost) termasuk didalamnya biaya input tradable dan faktor 

domestik. Keuntungan privat (private profitability) pada PAM adalah selisih dari 

pendapatan privat dengan biaya privat. Penghitungan keuntungan privat, dari 

budget usahatani dan pengolahan hasil, dilakukan untuk mengukur daya saing. Oleh 

sebab itu, salah satu dampak penting dari kebijakan pertanian dapat ditunjukkan 

oleh baris pertama PAM (Tabel 2.1). Selanjutnya untuk membandingkan sistem 

usahatani yang berbeda dihitung Private Benefit Cost Ratio (PBCR) untuk setiap 

sistem dan selanjutnya kedua rasio tersebut dibandingkan. Jadi PBCR adalah 

pendapatan privat dibagi dengan biaya privat atau PBCR = A/(B+C). (Pearson dkk, 

2005:25) 

Pendapatan dan biaya pada tingkat harga sosial (simbol E,F, dan G) pada 

Tabel 2.1 didasarkan pada estimasi the social opportunity cost dari komoditas yang 

diproduksi dan input yang digunakan, dimana nilai efisiensi (sosial opportunity 

cost) dihitung berdasarkan jumlah devisa yang dihemat atau diperoleh saat 

melakukan kegiatan impor/ekspor komoditas tertentu. Dengan demikian 

keuntungan sosial adalah selisih antara penerimaan sosial dengan biaya sosial, dan 

ini dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi usahatani. 
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Harga sosial (harga efisiensi) untuk input dan output tradabel adalah harga 

internasional untuk barang yang sejenis (comparable) yang artinya harga impor 

untuk komoditas impor dan harga ekspor untuk komoditas ekspor. Sedangkan harga 

sosial untuk faktor domestik (lahan, tenaga kerja, dan modal) juga diestimasi 

dengan prinsip social opportunity cost. Namun, karena faktor domestik tidak 

diperdagangkan secara internasional sehingga diestimasi melalui pengamatan 

lapangan atas pasar faktor domestik di lokasi penelitian. 

Selanjutnya untuk membandingkan tingkat efisiensi komoditas yang 

berbeda dihitung Social Benefit Cost Ratio (SBCR) untuk setiap usahatani dan 

kemudian membandingkannya. SBCR adalah rasio antara pendapatan sosial 

dengan biaya sosial, atau SBCR = E/(F+G). 

2.1.7.2.2. Identitas Divergensi 

Identitas divergensi adalah hubungan lintas baris dari matriks. Divergensi 

disebabkan oleh harga privat suatu komoditas dengan harga sosialnya. Divergensi 

meningkat, baik oleh pengaruh kebijakan distortif, yang menyebabkan harga privat 

berbeda dengan harga sosialnya atau karena kegagalan pasar menghasilkan harga 

efisiensi. Semua angka pada baris ketiga dari tabel PAM didefinisikan sebagai 

effect of divergences yang artinya selisih antara angka pada baris pertama yaitu 

harga privat dengan baris kedua yaitu harga sosial. (Pearson dkk, 2005:29). 

Salah satu penyebab terjadinya divergensi adalah kegagalan pasar (market 

failure). Pasar dikatakan gagal apabila tidak mampu menciptakan harga yang 

kompetitif. Ada tiga jenis kegagalan pasar yang menyebabkan divergensi. Pertama 
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monopoli (penjual menguasai pasar) atau monopsoni (pembeli menguasai pasar). 

Kedua eksternalitas negatif (biaya, dimana pihak yang menimbulakn terjadinya 

biaya tersebut tidak bisa dibebani biaya yang ditimbulkannya) atau eksternalitas 

positif (manfaat, dimana pihak yang menimbulkan manfaat tersebut tidak bisa 

menerima kompensasi atas manfaat yang ditimbulkannya). Ketiga pasar faktor 

domestik yang tidak sempurna. 

Penyebab kedua terjadinya divergensi adalah kebijakan pemerintah yang 

distortif, dimana kebijakan distortif diterapkan untuk mencapai tujuan yang bersifat 

“non-efisiensi” (yaitu pemerataan dan ketahanan pangan). Kebijakan ini akan 

menghambat terjadinya alokasi sumberdaya yang efisien dan dengan sendirinya 

akan menimbulkan divergensi. 

2.1.7.3. Analisis Sensitivitas 

Menurut Monke dan Pearson (1989), analisis sensitivitas digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari perubahan input atau output terhadap keseluruhan sistem 

di dalam usahatani. Analisis ini lebih lanjut dapat mengukur perubahan transfer 

input, transfer output, dan pengaruh kebijakan akibat perubahan variabel yang 

mempengaruhi biaya input atau penerimaan dari output usahatani. 

Tujuan dilakukan analisis ini dalam suatu proyek adalah : 1) memperbaiki 

cara pelaksanaan proyek yang akan dilakukan; 2) memperbaiki desain dari proyek; 

dan 3) mengurangi resiko kerugian dan menunjukkan beberapa tindakan 

pencegahan yang harus diambil (Pudjosumarto, 1998). Perbedaan suatu proyek atau 

perbedaan formulasi yang digunakan akan memberikan tingkat resiko dan manfaat 
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berbeda-beda pula. Suatu proyek dinyatakan sensitif terhadap empat masalah 

utama, yaitu : 1) harga; 2) kelambatan pelaksanaan; 3) kenaikan biaya; dan 4) hasil 

yang dicapai (Gittinger dan Hans, 1993). 

2.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian Agustian dan Suryana (2014) tentang Analisis Daya saing 

Usahatani Jagung di Indonesia menunjukkan bahwa usahatani jagung di Indonesia 

secara umum menguntungkan, dengan keuntungan finansial sekitar Rp. 6,7 juta/ha 

dengan R/C rasio sebesar 1,73 dan secara ekonomi keuntungannya mencapai 8,7 

juta/ha dengan R/C rasio sebesar 1,90. Usahatami jagung secara nasional juga 

memiliki daya saing kuat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien DRCR dan PCR 

masing-masing sebesar 0,48 dan 0,54. Dengan demikian, usahatani jagung efisien 

secara ekonomi dan finansial atau memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan kebijakan 

peningkatan produksi jagung yang komprehensif dan menerapkannya secara 

sinergis antar kelembagaan terkait, pencapaian swasembada jagung dalam waktu 

yang relatif singkat dapat diwujudkan, bahkan berpeluang untuk mengekspor. 

Penelitian Aryanto dkk (2009) tentang Analisis Daya saing Usahatani 

Jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara dengan 

metode Policy Analysis Matriks menunjukkan bahwa profitabilitas privat dan sosial 

usahatani jagung berturut-turut Rp. 218.926 dan Rp. 3.045.938. PCR usahatani 

jagung sebesar 0,97. DRCR usahatani jagung sebesar 0,65. Berdasarkan hasil 

Output Transfer dan NPCO menunjukkan harga output di pasar domestik lebih 
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rendah dibanding pada pasar internasional. Berdasarkan hasil Input Transfer dan 

NPCI menunjukkan bahwa terdapat dampak kebijakan subsidi terhadap harga-

harga input pada usahatani jagung. Hasil analisis Faktor Transfer menunjukkan 

bahwa terdapat dampak kebijakan pajak (retribusi) terhadap faktor-faktor domestik. 

Hasil EPC (0,80) menunjukkan rendahnya proteksi terhadap produk/output jagung 

di Kabupaten Bolaang Mongondow, sementara hasil Net Transfer menunjukkan 

hasil yang negatif. Profitability rates usahatani jagung hanya sebesar 7% pada 

tingkat harga privat, sementara Subsidy Ratio to Producers hasilnya negatif. Hal ini 

menunjukkan terdapat tingkat anggaran operasional yang besar dalam produksi 

usahatani jagung, khusunya pada faktor privat. Analisis sensitivitas menunjukkan 

bahwa skenario ke 9 (harga pupuk turun 10% dan harga output naik 30%) 

merupakan skenario terbaik. Kesimpulan dari penilitian ini bahwa usahatani jagung 

di Kabupaten Bolaang Mongondow masih memiliki keunggulan komparatif dan 

kompetitif serta dianggap masih mampu membiayai input domestiknya, walaupun 

memiliki kecenderungan menurun jika tidak diimbangi dengan harga jual produk 

yang memadai sedangkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk usahatani 

jagung masih belum menunjukkan keberpihakan yang menguntungkan para petani 

kecil dan kelangsungan usahataninya. Hal ini berbeda dengan usahatani padi 

(beras) karena kebijakan perberasan bersifat nasional, top down dan instruksional 

sehingga memiliki konsistensi dalam penerapannya.  

Penelitian Ni Luh Prima (2016) tentang Analisis Tingkat Keuntungan 

Usahatani Padi Sawah sebagai Dampak dari adanya Subsidi Pupuk Di Kabupaten 

Tabanan Propinsi Bali menunjukkan bahwa tingkat keuntungan finansial usahatani 
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padi sawah pada musim kemarau di Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 

5.625.704,23/ha dengan nilai PBCR = 1,40 sedangkan keuntungan finansial 

usahatani padi sawah pada musim penghujan sebesar Rp. 5.802.663,42/ha dengan 

nilai PBCR = 1,39. Keuntungan ekonomi usahatani padi sawah pada musim 

kemarau sebesar Rp. 3.052.706,47/ha dan musim penghujan Rp. 1.234.146/ha 

dengan nilai SBCR masing-masing 1,28 dan 1,08. Dampak kebijakan subsidi pupuk 

pada usahatani padi sawah di Kabupaten Tabanan adalah terjadi kebijakan pajak 

terhadap input tradable usahatani padi sawah pada musim kemarau. Hal ini 

ditunjukkan dengan divergensi input tradable sebesar Rp. 167.907,63. Dari hasil 

analisis mendalam diketahui bahwa pajak dari pemerintah tersebut diterima petani 

terhadap input tradable seperti pupuk ZA< NPK Phonska, pupuk organik dan 

pestisida. Sedangkan input tradable lainnya berupa benih, urea, dan SP-36 diterima 

petani sebagai subsidi. Sebaliknya divergensi input tradable pada musim penghujan 

sebesar – Rp. 88.217,63 (negatif), menunjukkan adanya kebijakan subsidi. Hal ini 

berarti bahwa usahatani padi dan sawah pada musim penghujan di Kabupaten 

Tabanan bali menerima subsidi input. Subsidi input dari pemerintah yang diterima 

petani pada usahatani padi sawah pada musim penghujan adalah benih, pupuk Urea, 

dan SP-36.  

Penelitian oleh Wan Abbas Zakaria, dkk (dalam Pearson, 2005:161) dengan 

judul “The Impact of Irrigation Development on rice Production in Lampung 

Province” mengemukakan bahwa sistem usahatani padi di propinsi Lampung 

kompetitif, baik pada musim hujan (MH) maupun musim kemarau (MK). Ternyata, 

di lahan irigasi memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding tadah hujan. 
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Keuntungan sosial untuk manajemen dan lahan (social return to management and 

land) sistem usahatani pada lahan irigasi, sekitar separuh dari pendapatan sosialnya. 

Hal yang sama untuk usahatani tadah hujan, pada MH sekitar sepertiga. Sedangkan 

pada MK, karena pengaruh kekringan menjadi negatif. Tetapi tingkat efisiensi 

usahatani tidak bisa diketahui kecuali nilai sosial dan lahan yang digunakan untuk 

menanam padi pada tingkat curah hujan normal bisa dihitung. Pengembangan 

infrastruktur irigasi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing 

(competitiveness) usahatani padi. Kesimpulan yang tegas tidak bisa diambil dari 

hasil studi ini. Apakah investasi publik dalam bentuk pengembangan irigasi di 

Propinsi Lampung ini efisien? Analisis Benefit-Cost dari investasi irigasi 

memerlukan estimasi social opportunity cost of land yang digunkan untuk 

usahatani padi pada cuaca yang normal, serta informasi tentang biaya investasi dan 

pemeliharaan dari pengembangan infrastruktur irigasi. 

2.3.  Kerangka Berpikir 

Komoditas pertanian merupakan komoditas yang diperdagangkan di pasar 

internasional, tak terkecuali komoditas padi dan jagung. Indonesia hingga saat ini 

masih mengimpor komoditas padi dan jagung untuk memenuhi kebutuhan pangan 

dalam negeri. Hal ini mengakibatkan Indonesia menerapkan kebijakan hambatan 

perdagangan untuk komoditas pertanian berupa tarif dan pajak impor serta 

kebijakan subsidi terhadap input pertanian. Kebijakan hambatan perdagangan dan 

subsidi ini akan mempengaruhi harga komoditas padi dan jagung di dalam negeri. 

Padahal di sisi lain, Indonesia juga memproduksi komoditas padi dan jagung seperti 

di Kabupaten Ponorogo. Adanya komoditas padi dan jagung impor di pasar yang 
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sama menyebabkan komoditas saling bersaing agar dapat bertahan dalam pasar dan 

diminati konsumen. Sementara itu, komoditas padi dan jagung di pasar dipengaruhi 

oleh kebijakan pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dikaji daya 

saing, profitabilitas, efisiensi dan kebijakan usahatani padi dan jagung di Kabupaten 

Ponorogo.   

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi usahatani (padi dan jagung) 

berdasarkan penggunaan biaya atas input dan pendapatan yang diterima 

berdasarkan hasil output yang dihasilkan dalam satuan Kg dikali dengan harga 

jualnya baik dalam harga sosial maupun harga privatnya. Harga sosial yaitu harga 

dimana input dan output tradable adalah berdasarkan harga internasional untuk 

barang yang sejenis (comparable) pada tingkat harga pedagang besar terdekat (dari 

lokasi petani). Harga intenasional (border price) ditentukan dengan 

memperhitungkan nilai tukar, transportasi domestik, pengolahan, dan biaya 

marketing. Harga privat yaitu harga yang benar-benar dibayar produsen untuk 

faktor produksi dan harga yang benar-benar diterima dari hasil penjualan 

outputnya. 

Keuntungan diperoleh atas pendapatan yang diterima dari usahatani 

dikurangi biaya yang dikeluarkan atas input yang digunakan. Daya saing dapat 

diukur melalui dua pendekatan yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan 

kompetitif. Keunggulan komparatif yang digunakan sebagai dasar dalam 

perdagangan internasional adalah berapa banyak biaya atas input yang digunakan 

untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi motif melakukan perdagangan bukan 

sekadar mutlak lebih produktif dalam menghasilkan barang atau jasa, tetapi lebih 
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kepada se efisien mungkin penggunaan biaya atas input yang digunakan. 

Keunggulan komparatif dihitung berdasarkan harga sosial Keunggulan kompetitif 

digunakan untuk mengukur kelayakan suatu aktivitas atau keuntungan privat yang 

dihitung berdasarkan harga privat dan nilai uang yang berlaku (resmi) atau 

berdasarkan analisis finansial. Semua hal yang disebutkan diatas yaitu pendapatan, 

biaya, dan keuntungan yang diperoleh di analisis menggunakan alat analisis PAM 

(Policy Analysis Matrix). Untuk melihat pengaruh dari kebijakan pemerintah 

terhadap usahatani padi dan jagung dilihat berdasarkan rasio yang diperoleh dari 

olahan pada Tabel PAM. Berdasarkan beberapa hal diatas, alur berpikir dari 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.5 dibawah ini : 
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Gambar 2.5 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif yang 

menganalisis daya saing, profitabilitas, efisiensi dan kebijakan pemerintah terhadap 

usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo. 

3.2.  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional untuk penelitian ini adalah : 

1. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang 

berdampak kepada usahatani dan pendapatan petani padi dan jagung, baik di 

tingkat nasional maupun sektoral.  

2. Usahatani adalah suatu rangkaian aktivitas petani, baik secara individu 

maupun kelompok dalam menghasilkan satu atau lebih komoditas pertanian 

dengan cara menggunakan secara optimum input atau faktor produksi yang 

ada. 

3. Input adalah semua faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, 

baik diawal produksi (pra panen) hingga pasca panen. Input dalam usahatani 

diantaranya: 

a. Benih/bibit adalah penggunaan bibit selama proses produksi padi dan 

jagung dalam kilogram per satuan luas lahan. Ragam varietas dan berlabel 

atau tidak dalam penelitian ini diabaikan. 
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b. Pupuk adalah penggunaan selama proses produksi usahatani dalam satuan 

kilogram per satuan luas lahan. Komposisi pupuk yang dianjurkan sesuai 

standar teknis dengan dosis yang belum mengacu pada analisis tanah, secara 

umum tidak membedakan status lahan baik sawah dengan irigasi teknis, 

semi teknis, maupun non teknis (ladang/tegal). Pupuk yang digunakan 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Anorganik (Urea, ZA, SP-36, dan KCI) 

dan Organik (Pupuk kandang/kompos). 

c. Pestisida adalah penggunaan pestisida selama proses produksi padi dan 

jagung, dibagi menjadi pestisida padat dan pestisida cair, masing-masing 

dalam satuan kilogram dan liter per satuan luas lahan. 

d. Tenaga kerja adalah pemakaian tenaga kerja dialokasikan sejak awal 

produksi (pra panen) hingga menjadi output (panen), dalam satuan orang. 

e. Tingkat upah didasarkan pada harian dan sistem borongan per satuan luas 

lahan dengan konversi standar upah yang berlaku untuk usahatani secara 

umum. Dinyatakan dalam satuan Hari Kerja Pria (HKP), Hari Kerja Wanita 

(HKW), Hari Kerja Ternak (HKT) dan Jam Kerja Mesin (JKM). Namun 

dalam struktur ongkos usahatani di Kabupaten ponorogo menggunakan Hari 

Orang Kerja (HOK) dalam satuan rupiah (Rp). 

f. Lahan adalah luasan lahan yang digarap oleh petani dan ditanami padi dan 

jagung dalam satuan hektar (ha). 

g. Modal kerja adalah biaya produksi (tunai) yang harus dibayar petani seperti 

pembelian input dan upah tenaga kerja dalam kurun satu kali masa produksi 

dalam satuan rupiah. 
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4. Output adalah padi dan jagung yang dihasilkan dalam usahatani padi dan 

jagung dalam satuan kg/ha. 

5.  Harga privat (harga pasar) merupakan harga yang secara aktual dikeluarkan 

dan diterima oleh petani di dalam proses produksi. Harga ini diperoleh dari 

survey pertanian Dinas Pertanian Kabupeten Ponorogo Provinsi Jawa Timur 

tahun 2015. 

6. Harga sosial (harga efisiensi) merupakan harga yang seharusnya dibayar oleh 

petani apabila tidak ada kebijakan pemerintah pada masing-masing input 

maupun output. Harga sosial ini diperoleh dari perhitungan paritas impor dan 

social opportunity cost dalam satuan rupiah (Rp). 

7. Harga sosial untuk input dan output tradable adalah harga internasional untuk 

barang yang sejenis (comparable) pada tingkat harga pedagang besar terdekat 

(dari lokasi petani). Harga intenasional (border price) ditentukan dengan 

memperhitungkan nilai tukar, transportasi domestik, pengolahan, dan biaya 

marketing. Hasil perhitungan harga di tingkat petani disebut sebagai harga 

paritas impor atau ekspor (import and export parity prices) atau kadang-

kadang disebut juga sebagai border price equivalents. Konsep umum 

perhitungan harga paritas ekpor/impor disajikan dalam Tabel 3.1 dan 3.2  
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Tabel 3.1  

Penentuan Harga Paritas Impor 

Tahap 
Harga Paritas Impor 

Data  Proses 

Harga Internasional 

(International Prices) 

Harga f.o.b di negara 

pengekspor 

 

Pengapalan (freight) ke 

negara pengimpor 

 

Asuransi  

Harga c.i.f di negara 

pengimpor 

f.o.b + pengapalan 

(freight) + asuransi 

Konversi mata uang 

(currency convertion) 

Nilai Tukar (exchange 

rate, ER) 

 

Premium nilai tukar 

(exchange rate premium, 

ERP) 

 

Nilai tukar keseimbangan 

(equilibrium exchange 

rate, EER) 

ER*(1+ERP) 

Harga c.i.f dalam mata 

uang domestik 

EER*c.i.f di negara 

pengimpor 

Konversi berat (weight 

convertion) 

Faktor konversi berat 

(weight convertion factor) 

 

c.i.f dalam mata uang dan 

berat domestik 

c.i.f dalam mata uang 

domestik/konversi berat 

Distribusi dari pelabuhan 

ke pasar pedagang besar 

Biaya transport dan 

marketing ke pasar 

perdagangan besar, dalam 

harga sosial 

 

Nilai sebelum pengolahan c.i.f dalam mata uang 

domestik dan berat+biaya 

distribusi 

Faktor konversi 

pengolahan 

 

Harga paritas impor di 

pedagang besar 

Nilai sebelum 

pengolahan*faktor 

konversi 

Distribusi pedagang besar 

ke petani 

Transport, marketing, 

penyimpanan, dalam harga 

sosial 

 

Hasil 

Harga paritas impor di 

tingkat petani 

Harga paritas impor tk ped. 

Besar +/- biaya dist. ke 

petani ((-) bila output; (+) 

bila input) 

 Sumber : Pearson, dkk (2005:336) 
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Tabel 3.2 

Penentuan Harga Paritas Ekspor 

Tahap 
Harga Paritas Ekspor 

Data  Proses 

Harga Internasional 

(International Prices) 

Harga c.i.f di negara 

pengimpor 

 

Pengapalan (freight) ke 

negara pengekspor 

 

Asuransi  

Harga c.i.f di negara 

pengekspor 

f.o.b + pengapalan 

(freight) + asuransi 

Konversi mata uang 

(currency convertion) 

Nilai Tukar (exchange 

rate, ER) 

 

Premium nilai tukar 

(exchange rate premium, 

ERP) 

 

Nilai tukar keseimbangan 

(equilibrium exchange 

rate, EER) 

ER*(1+ERP) 

Harga c.i.f dalam mata 

uang domestik 

EER*f.o.b di negara 

pengimpor 

Konversi berat (weight 

convertion) 

Faktor konversi berat 

(weight convertion factor) 

 

c.i.f dalam mata uang dan 

berat domestik 

f.o.b dalam mata uang 

domestik/konversi berat 

Distribusi dari pelabuhan 

ke pasar pedagang besar 

Biaya transport dan 

marketing ke pasar 

perdagangan besar, dalam 

harga sosial 

 

Nilai sebelum pengolahan f.o.b dalam mata uang 

domestik dan berat+biaya 

distribusi 

Faktor konversi 

pengolahan 

 

Harga paritas impor di 

pedagang besar 

Nilai sebelum 

pengolahan*faktor 

konversi 

Distribusi pedagang besar 

ke petani 

Transport, marketing, 

penyimpanan, dalam harga 

sosial 

 

Hasil 

Harga paritas impor di 

tingkat petani 

Harga paritas ekpor tk 

pedagang besar – biaya 

distribusi ke petani  

 Sumber : Pearson, dkk (2005:336)  
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8. Harga sosial (harga efisiensi) faktor domestik (lahan, tenaga kerja, dan modal) 

juga diestimasi dengan menggunakan social oportunity cost. Namun karena 

faktor domestik tidak diperdagangkan secara internasional dan tidak memiliki 

harga internasional, maka social oportunity cost nya diestimasi melalui 

pengamatan langsung pada wilayah yang diteliti. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui berapa pendapatan yang hilang karena faktor domestik digunakan 

untuk memproduksi komoditas tersebut dibandingkan dengan apabila 

digunakan untuk komoditas alternatif terbaiknya (Pearson dkk, 2005:27). 

9. Nilai tukar rupiah adalah besarnya nilai tukar mata uang domestik (Rupiah) 

terhadap mata uang asing (Dollar), diasumsikan  Rp. 13.394 per US$. 

3.3.  Jenis dan Sumber Data 

Data sekunder, diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang telah ada 

pada instansi-instansi yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang 

diteliti. Data berupa analisa usahatani yang di publikasikan oleh Instansi yang 

berwenang, instansi  yang dimaksud diantaranya : Dinas Pertanian Kabupaten 

Ponorogo dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, serta pustaka yang 

relevan dengan masalah yang diteliti. 

3.4.  Prosedur Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. Selain dari 

dokumen – dokumen yang disebutkan diatas, dokumentasi juga bisa didapat dari 

internet, artikel, dan juga literatur lainnya. Dari dokumen – dokumen tersebut 
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dilakukan analisis sementara yang merupakan bahan triangulasi untuk 

mencocokkan kesesuaian data yang diperoleh.  

3.5.  Teknik Analisis 

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui daya saing usahatani 

padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo adalah analisis PAM (Policy Analysis 

Matrix). PAM banyak digunakan, khususnya untuk menganalisis efisiensi ekonomi 

dan insentif intervensi pemerintah serta dampaknya pada sistem komoditas, baik 

pada aktivitas usahatani, pengolahan maupun pemasaran. Dalam penelitian ini 

PAM menyusun matriks yang berisi informasi biaya, pendapatan, dan keuntungan 

privat serta sosial usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo. Informasi 

biaya, pendapatan dan keuntungan privat serta sosial usahatani memberikan 

indikator daya saing usahatani yaitu keunggulan komparatif dan kompetitif. Selain 

itu kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi dan jagung di Kabupaten 

Ponorogo dapat dihitung melalui informasi yang disusun dalam matriks PAM. 

Untuk lebih jelasnya matriks PAM dapat dilihat di Tabel 3.3 

Tabel 3.3 

Policy Analysis Matrix 

 

Pendapatan 
Biaya 

Keuntungan 

Input Tradable Faktor Domestik 

Privat A B C D = A – B - C 

Sosial E F G H = E – F - G 

Efek 

Divergensi 
I = A – E J = B – F K = C – G L = I – J – K= D - H 

 Sumber : Pearson dkk (2005:33)  
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Di dalam tabel PAM memperlihatkan indikator profitabilitas, daya saing, 

efisiensi dan dampak kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini, indikator 

profitabilitas yang dianalisis adalah keuntungan privat dan keuntungan sosial. 

Indikator daya saing dan efisiensi usahatani yang dianalisis adalah keunggulan 

komparatif dan kompetitif. Indikator kebijakan pemerintah yang diterima usahatani 

dapat dianalisis melalui indikator kebijakan input, kebijakan output serta kebijakan 

input-output, dimana hal ini dapat dihitung melalui informasi yang disusun dalam 

matriks PAM. Indikator profitabilitas, daya saing, efisiensi, dan dampak kebijakan 

pemerintah terhadap komoditas padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo 

diantaranya : 

3.5.1.  Analisis keuntungan (Profitabilitas) 

3.5.1.1 Private Profitability (PP) 

D = A – B – C 

Private Provitability (PP) atau keuntungan privat merupakan indikator daya 

saing (competitiveness) dari sistem komoditas berdasarkan teknologi, nilai output, 

biaya input, dan transfer kebijakan. Apabila D > 0, berarti sistem komoditas 

memperoleh laba atas biaya normal yang mempunyai implikasi bahwa komoditas 

tersebut mampu ekspansi, kecuali apabila sumberdaya terbatas atau adanya 

komoditas alternatif yang lebih menguntungkan. 

3.5.1.2 Social Profitability (SP)  

 H = E – F – G 
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Social Profitability (SP) atau keuntungan sosial merupakan indikator 

keunggulan komparatif (comparative advantage) dari sistem komoditas pada 

kondisi tidak ada divergensi, baik akibat kebijaksanaan pemerintah maupun distorsi 

pasar. Apabila H > 0, berarti sistem komoditas memperoleh laba atas biaya normal 

dalam harga sosial dan mempunyai keunggulan komparatif. 

3.5.2. Daya Saing dan Efisiensi 

3.5.2.1 Private Cost Ratio (PCR)  

PCR = 
𝑪

𝑨−𝑩
 

Private Cost Ratio (PCR) yaitu rasio profitabilitas privat yang menunjukkan 

kemampuan sistem untuk membayar biaya domestik dan tetap kompetitif. Indikator 

PCR didapat dari biaya privat input non tradabel usahatani dibandingkan 

pendapatan privat dikurangi biaya input tradabel privat. Indikatornya adalah 

apabila PCR < 1 maka usahatani yang diteliti memiliki keunggulan kompetitif, 

sebaliknya PCR > 1 maka usahatani yang diteliti tidak memiliki keunggulan 

kompetitif. 

3.5.2.2 Domestic Resource Cost Ratio (DRCR)  

DRCR = 
𝑮

𝑬−𝑭
 

Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) yaitu rasio biaya faktor domestik 

dalam biaya oportunitas ekonominya (tenaga kerja, lahan, dan modal) terhadap nilai 

tambah, dihitung berdasarkan harga dunia untuk output maupun input. Dalam hal 
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ini DRCR digunakan sebagai proxy untuk perhitungan keuntungan sosial/ekonomis 

sebagai indikator derajat efisiensi. Jika DRCR > 1, berarti nilai sosial faktor 

domestik yang digunakan untuk memproduksi suatu komoditas melebihi nilai 

tambah sosialnya. Dengan kata lain sistem usahatani yang dilakukan tidak efisien. 

Namun apabila DRCR < 1, maka sistem usahatani mempunyai keunggulan 

komparatif karena nilai tambah yang dihasilkan melebihi biaya sumberdaya 

domestik yang digunakan.  

3.5.2.3 R/C Ratio 

R/C Ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡
 

R/C Ratio (Revenue Cost Ratio) yaitu  efisiensi usahatani, yaitu ukuran 

perbandingan antara Penerimaan usaha (Revenue = R) dengan Total Biaya (Cost = 

TC).  Dengan nilai R/C, dapat diketahui apakah suatu usahatani menguntungkan 

atau tidak menguntungkan. Semakin besar nilai rasio R/C maka usahatani semakin 

efisien dan menguntungkan.  R/C Ratio > 1, usahatani menguntungkan dan layak 

dikembangkan, R/C Ratio < 1, usahatani tidak menguntungkan dan tidak layak 

dikembangkan, R/C Ratio = 1, usahatani impas. 

3.5.3. Dampak Kebijakan Pemerintah  

3.5.3.1 Kebijakan Output 

3.5.3.1.1 Transfer Output (TO)  

TO = A – E 
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Transfer Output (TO) yaitu selisih antara penerimaan yang dihitung atas 

harga privat (aktual) dengan penerimaan yang dihitung berdasarkan harga sosial. 

jika nilai TO > 0 menunjukkan adanya transfer dari masyarakat (konsumen) ke 

produsen, demikian juga sebaliknya. 

3.5.3.1.2 Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO)  

NPCO = 
𝑨

𝑬
 

 Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) yaitu rasio untuk 

mengukur output transfer dalam bentuk subsidi atau pengorbanan petani terhadap 

masyarakat dalam produksi atau sebaliknya, masyarakat terhadap produsen melalui 

harga yang dibayarkan. NPCO > 1 menunjukkan bahwa harga output domestik 

lebih tinggi dari harga impor (atau ekspor) dan berarti sistem usahatani menerima 

proteksi. Jika NPCO < 1, harga domestik lebih rendah dari harga dunia berarti harga 

domestik dis-proteksi. Namun jika NPCO = 1, berarti harga domestik sama dengan 

harga dunia sehingga dikatakan tidak ada policy transfer. 

3.5.3.2 Kebijakan Input 

3.5.3.2.1 Transfer Input (TI) 

TI = B – F 

Transfer Input (TI) yaitu selisih antara biaya input yang dapat 

diperdagangkan pada harga privat dengan biaya yang dapat diperdagangkan pada 
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harga sosial. jika nilai TI > 0, menunjukkan adanya transfer dari petani ke produsen 

input tradable. 

3.5.3.2.2  Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI) 

NPCI = 
𝑩

𝑭
 

Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI) yaitu rasio ini 

membandingkan harga domestik input tradable dengan harga sosialnya dan 

digunakan untuk mengukur tingkat proteksi pemerintah terhadap harga input 

tradable. NPCI > 1 menunjukkan biaya input lebih mahal dari biaya input pada 

tingkat harga dunia, begitupun juga sebaliknya. Makin kecil nilai NPCI, berarti 

makin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap input tradable atau ada kebijakan 

subsidi input tradable. Dan semakin besar nilai NPCI menunjukkan sistem 

usahatani dibebani pajak oleh kebijakan yang ada. 

3.5.3.2.3 Transfer Factor (TF) 

TF = C – G  

Transfer Factor (TF) yaitu nilai yang menunjukkan perbedaan harga privat 

dengan harga sosial yang diterima produsen untuk pembayaran faktor-faktor 

produksi yang tidak diperdagangkan. Nilai TF > 0, berarti ada transfer dari petani 

produsen kepada produsen input non tradable, demikian pula sebaliknya. 

3.5.3.3 Kebijakan Input – Output 

3.5.3.3.1 Net Transfer (NT) 
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NT = D – H 

Net Transfer (NT) yaitu selisih antara keuntungan bersih yang benar-benar 

diterima produsen (privat) dengan keuntungan bersih sosialnya. Nilai NT > 0, 

menunjukkan tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan 

pemerintah yang diterapkan pada input-output, demikian pula sebaliknya. 

3.5.3.3.2 Effective Protection Coefficient (EPC) 

EPC = 
𝑨−𝑩

𝑬−𝑭
 

Effective Protection Coefficient (EPC) yaitu perbandingan nilai tambah 

menurut perhitungan secara privat dengan nilai tambah menurut harga sosial. 

Pengukuran ini bertolak dari perhitungan proteksi output sebagai proporsi 

kelebihan harga jual yang diterima produsen dalam negeri setelah dipotong segala 

jenis pajak dibandingkan dengan hasil perkalian antara border price dan nilai tukar 

valuta asaing. Dengan kata lain EPC merupakan indikator untuk melihat apakah 

proteksi pemerintah pada usahatani menjadi insentif atau dis-insentif bagi petani. 

Nilai EPC > 1, bararti proteksi pemerintah mampu memberi tambahan nilai 

pendapatan dibandingkan bila tanpa tanpa ada kebijakan. Semakin tinggi nilai EPC, 

semakin tinggi pula tingkat proteksi yang diperlukan. Nilai EPC < 1, menunjukkan 

bahwa proteksi pemerintah justru menjadi dis-insentif yang membebani petani. 

3.5.3.3.3 Profitability Coefficient (PC) 

PC = 
𝑫

𝑯
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Profitability Coefficient (PC) yaitu rasio keuntungan bersih pada harga 

privat terhadap keuntungan bersih pada harga sosial. rasio ini digunakan untuk 

mengukur dampak dari seluruh transfer atas keuntungan privat, sama dengan rasio 

antara keuntungan privat terhadap keuntungan sosial. Jika PC > 1, maka adanya 

kebijakan mampu meningkatkan pendapatan sistem usahatani. Jika PC = 1, 

kebijakan tidak berpengaruh terhadap pendapatan sistem usahatani. Jika PC < 1, 

berarti kebijakan tidak dapat meningkatkan atau justru menurunkan pendapatan 

sistem usahatani tersebut. 

3.5.3.3.4 Subsidy Ratio to Producers (SRP) 

SRP = 
𝑳

𝑬
 

Subsidiy Ratio to Producers (SRP) yaitu rasio untuk mengukur transfer 

bersih subsidi kepada produsen (petani). Selain itu, SRP juga dapat digunakan 

untuk mengukur besarnya tarif output yang diperlukan untuk mempertahankan 

keuntungan usahatani jika distorsi kebijakan dan kegagalan pasar dihapuskan. 

Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan besarnya insentif/dis-insentif yang 

diterima oleh sistem usahatani. Nilai SRP bertanda negatif secara umum dapat 

diartikan bahwa distorsi kebijakan telah menurunkan penerimaan dari sistem 

usahatni, begitupun sebaliknya.  

3.5.4 Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas adalah suatu teknik analisis untuk menguji secara 

sistematis apa yang terjadi pada kapasitas penerimaan suaru proyek apabila terdapat 
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kejadian-kejadian yang berbeda dengan perkiraan-perkiraan yang dibuat di dalam 

perencanaan. Suatu analisis kepekaan dikerjakan dengan mengubah suatu unsur 

atau mengkombinasikan unsur-unsur, kemudian menentukan pengaruh dari 

perubahan tersebut pada hasil analisis. Ada beberapa kemungkinan yang dapat 

terjadi di masa datang yang dapat merubah rasio-rasio dalam PAM. Namun 

kemungkinan tersebut sangat banyak maka analisis kepekaan dibatasi hanya 

terhadap kemungkinan perubahan yang memiliki pengaruh yang besar terhadap 

hasil analisis, khususnya pada usahatani padi dan jagung. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum  

4.1.1. Gambaran Usahatani Padi dan Jagung di Kabupaten Ponorogo 

 Luas Kabupaten Ponorogo di tahun 2015 sekitar 137.178 km2 yang terdiri 

dari lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian terdiri dari lahan 

sawah dan lahan bukan sawah dengan masing-masing luas sebesar 34.801 km2 dan 

89.182 km2. Sedangkan lahan bukan pertanian di gambarkan dengan lahan 

pekarangan dan bangunan dengan luas sebesar 13.195 km2. Kecamatan dengan 

luas lahan sawah terluas terletak di kecamatan Sukorejo dengan luas lahan sebesar 

3.396 km2 sedangkan kecamatan dengan luas lahan bukan sawah terluas terletak di 

kecamatan Ngrayun dengan luas lahan sebesar 16.568 km2. (Tabel 1, Lampiran) 

Kabupaten Ponorogo terletak di dataran rendah dan pegunungan, memiliki 

kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. 

Dengan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan Kabupaten Ponorogo menjadi 

tempat yang pas dan cocok dijadikan daerah penghasil produk unggulan tanaman 

pangan terutama komoditas padi dan jagung sehingga berguna untuk menunjang 

pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian.  

 Produksi padi (sawah dan ladang) pada tahun 2015 sebesar 4.658.538 

kuintal, rata-rata produksi 64,21 kw/ha dengan luas panen 72.549 hektar. Produksi 

padi di tahun 2015 ini meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dapat 

dikatakan di tahun 2015 ini produksi padi di Kabupaten Ponorogo mencapai titik 
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tertingginya dalam lima tahun terakhir dalam kurun waktu 2011 – 2015. Produksi 

padi ini dihasilkan hampir di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo 

dengan potensi terbesar berada di kecamatan Pulung dengan produksi sebesar 

367.016 kuintal dengan luas panen 5.684 hektar. (Tabel 1, Lampiran) 

Sedangkan untuk produksi jagung pada tahun 2015 sebesar 2.420.432 

kuintal, rata-rata produksi 68,21 kw/ha dengan luas panen 35.485 hektar. Produksi 

jagung ini dihasilkan hampir di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Ponorogo 

dengan potensi terbesar berada di kecamatan Sawoo dengan produksi sebesar 

465.806 kuintal dengan luas panen 6.829 hektar. Dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir yaitu tahun 2011 – 2015, produksi jagung di Kabupaten Ponorogo bergerak 

secara fluktuatif dengan produksi tertinggi terjadi di tahun 2013 yaitu sebesar 

2.565.397 dengan luas areal garapan 35.690 hektar. (Tabel 1, Lampiran) , selain itu 

Kabupaten Ponorogo juga menghasilkan tanaman pangan selain padi dan jagung, 

yaitu ketela pohon, ketela rambat, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. 

4.1.2. Gambaran Input – Output Usahatani Padi dan Jagung di Kabupaten 

Ponorogo 

A. Benih/Bibit 

 Benih atau bibit dalam usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo 

sudah dapat disediakan dari sumber domestik. Di kalangan petani, banyak 

menggunakan benih berlabel atau bermerek yang berasal dari usaha pembenihan. 

Benih untuk usahatani padi di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 sebagian besar 

menggunakan varietas Ciherang dengan volume 35 kg/ha. Hal ini dikarenakan padi 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DAYA SAING, PROFITABILITAS,... ADITYA PRATAMA



64 
 

 
 

varietas ciherang memiliki keunggulan dibanding varietas lainnya seperti umur 

tanam yang hanya 116-125 hari, jumlah anakan produktifnya bisa mencapai 14-17 

batang, lebih tahan lama, dan rasa nasinya punel. Sedangkan untuk usahatani 

jagung menggunakan varietas Bisi-2 dan Bisi-18 dengan volume 25 kg/ha. Varietas 

Bisi-2 dan Bisi-18 banyak ditanam oleh sebagian besar petani jagung di Kabupaten 

Ponorogo dikarenakan kemampuan genetik varietas dalam menghasilkan 2 tongkol 

jagung yang sama besar dalam satu tanaman. Selain itu kualitas hasil jagung dari 

varietas ini sangat baik dengan kadar air panen yang cukup rendah, menyebabkan 

susutnya berat biji setelah proses pengeringan sangat kecil. Kadar air panen yang 

rendah ini membuat jagung varietas ini dapat bertahan lama apabila disimpan dan 

tidak mudah berjamur. (Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, 2015) 

B. Pupuk 

 Pupuk merupakan salah satu input dalam melakukan usahatani. Pada 

umumnya, pupuk yang digunakan oleh petani padi dan jagung di Kabupaten 

Ponorogo adalah pupuk Urea, ZA, SP, dan pupuk organik seperti Bokhasi (padi) 

dan Petroganik (jagung), serta merek Phonska (salah satu produk dari PT 

Petrokimia Gresik) yang digunakan oleh kebanyakan petani di Jawa Timur, dengan 

penggunaan atau takaran kombinasi dengan pupuk lainnya (Urea, ZA, SP) yang 

telah ditentukan, meskipun terbuka kemungkinan pemakainnya tidak sesuai dosis. 

Penggunaan rata-rata pupuk untuk produksi padi tiap hektarnya adalah pupuk urea 

sebesar 200 kg, pupuk phonska 300 kg, dan pupuk organik bokhasi sebesar 1000 

kg. Sedangkan penggunaan rata-rata pupuk untuk produksi jagung tiap hektarnya 

adalah pupuk urea 400 kg, pupuk ZA 400 kg, pupuk SP 400 kg, pupuk phonska 400 
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kg, dan pupuk organik petroganik sebesar 1000 kg. Pupuk yang diimpor oleh 

pemerintah adalah Urea, SP, dan KCI. Perhitungan harga paritas impor pupuk dapat 

dilihat di Tabel 2 (Lampiran) 

C. Tenaga kerja 

 Tenaga kerja dalam usahatani padi dan jagung dibedakan menjadi dua, yaitu 

tenaga kerja luar (upahan) dan dalam keluarga. Sedangkan berdasarkan sumbernya 

dibedakan antara pria, wanita, ternak, dan tenaga kerja mesin (tractor power 

thresser). Selain pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan per orang atau beberapa 

orang, saat ini banyak dijumpai sistem kerja borongan karena dinilai efisien bagi 

pemilik usahatani. Perhitungan untuk jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam 

satu kali produksi usahatani berbeda-beda tergantung luas lahan garapan/produksi. 

Tabel 4.1 menjelaskan perhitungan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam 

sistem usahatani dengan luas lahan garapan/produksi sebesar 1 hektar. 

Tabel 4.1 

Jumlah Rata-rata Tenaga Kerja dalam Usahatani Padi dan Jagung di 

Kabupaten Ponorogo  

 

Tenaga Kerja (orang/hari) 

per hektar 

Jumlah 

Padi Jagung 

Olah Lahan Borongan 30 

Persemaian  4 - 

Cabut Bibit 14 - 

Tanam Borongan 30 

Penyiangan 14 30 

Pemupukan 12 8 

Pengendalian OPT 6 - 

Panen Borongan - 

Perontok - Borongan 

                         Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo 
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D. Modal  

 Untuk membiayai usahatani padi dan jagung diperlukan sumber modal. 

Sumber modal bisa berasal dari tabungan keluarga, lembaga perkreditan formal, 

dan sumber lainnya. Sumber modal yang bukan dari tabungan keluarga seperti 

lembaga perkreditan misalnya memberikan bunga modal yang harus dibayar.  

 Biaya modal dibagi ke dalam dua kategori, yaitu modal kerja dan modal 

investasi. Modal kerja adalah biaya produksi (tunai) yang harus dibayar petani 

seperti pembelian input, upah tenaga kerja, dan penyimpanan dalam kurun waktu 

satu tahun produksi. Modal investasi adalah pengeluaran atas aset yang 

memberikan kegunaan (productive services) lebih dari satu tahun. Pada modal 

investasi, biaya terjadi dalam satu (atau beberapa) tahun, tetapi pendapatan (benefit) 

diterima untuk suatu periode panjang. 

E. Lahan 

 Lahan merupakan input non tradable penting dalam usahatani padi dan 

jagung. Penggunaan lahan untuk padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo 

dibedakan berdasarkan jenis pengairannya, yaitu : teknis, setengah teknis, 

sederhana, desa/non-PU, tadah hujan, dan pasang surut. Masing-masing jenis 

tersebut berbeda lokasi dan tingkat produktivitas atau kualitas lahan dalam 

menghasilkan berbagai macam produk pertanian dan akhirnya mempengaruhi nilai 

sewanya. 
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F. Pestisida 

 Pada usahatani padi di Kabupaten Ponorogo, penggunaan pestisida dibedakan 

menjadi dua, yaitu pestisida cair dan padat. Penggunaan pestisida terdapat pada 

usahatani padi dimana penggunaan pestisida padat Reagen per hektar sebesar 14 kg 

dan penggunaan pestisida cair Vertilisium per hektar sebesar 10 liter. Penggunaan 

pestisida yang digunakan dalam satu kali produksi komoditas padi berbeda-beda 

tergantung luas lahan garapan/produksi. Sedangkan untuk produksi komoditas 

jagung tidak menggunakan pestisida baik padat maupun cair. 

G. Output 

 Output dari kegiatan usahatani padi dan jagung adalah padi dalam bentuk 

GKG (Gabah Kering Giling) dan jagung dalam bentuk pipilan kering. Hasil 

produksi per hektar usahatani padi di Kabupaten Ponorogo sebesar 7200 kg 

sedangkan usahatani jagung sebesar 9000 kg.  

4.1.3. Gambaran Harga Input – Output Usahatani Padi dan Jagung di 

Kabupaten Ponorogo 

A. Benih 

Benih untuk usahatani padi di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 sebagian 

besar menggunakan varietas Ciherang dengan harga Rp. 12.000/kg sedangkan 

untuk usahatani jagung menggunakan varietas Bisi-2 dan Bisi-18 dengan harga Rp. 

65.000/kg. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo membuktikan bahwa 

untuk harga benih varietas Ciherang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (sejak 

tahun 2011) meningkat sebesar 16% dari harga di tahun 2011 sebesar Rp.10.000/kg 
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sedangkan untuk harga benih jagung yaitu Bisi-2 dan Bisi-18 dalam kurun waktu 5 

tahun terakhir atau 2011 - 2015 cenderung meningkat sebesar 3 % atau 3000 

rupiah/kg dari harga di tahun 2011 sebesar Rp. 62.000/kg. (Tabel 8, Lampiran) 

B. Pupuk 

 Harga rata-rata pupuk di tahun 2015 (harga privat) untuk Urea Rp. 1.800/kg, 

ZA Rp. 1.400/kg, SP Rp. 2.000/kg, dan Phonska Rp. 2.300/kg. Harga ini sama 

dengan harga di tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya mengingat harga untuk 

input pupuk telah diterapkan kebijakan subsidi dari pemerintah. Kebijakan subsidi 

ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 60/Permentan/SR.130/12/2015 

tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi. 

Tabel 4.2. 

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 

 

Jenis Pupuk 

Harga 

(Rp/Kg) (Rp/ZAK) 

Urea 1.800 90.000 (@50 kg) 

SP-36 2.000 100.000 (@50 kg) 

ZA 1.400 70.000 (@50 kg) 

NPK 2.300 115.000 (@50 kg) 

Organik 500 20.000 (@40 kg) 

        Sumber : Permentan Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015. 

 

C. Tenaga kerja 

 Harga atau tingkat upah untuk setiap tenaga kerja dihitung berdasarkan 

Ongkos Harian. Ongkos harian per tenaga kerja untuk usahatani padi dan jagung 

rata-rata sebesar Rp. 60.000. Ongkos harian per tenaga kerja untuk usahatani di 

tahun 2015 ini meningkat dari tahun 2014 dimana per HOK dibayar sebesar Rp. 
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40.000 atau meningkat sebesar 30% dibanding tahun 2014. Sedangkan ongkos 

borongan berbeda antara produksi padi dan jagung dimana dalam produksi padi 

sistem ini terdapat pada proses olah lahan, tanam, dan panen dengan masing-masing 

sebesar Rp. 1.050.000 (olah lahan), Rp. 840.000 (tanam), dan panen Rp. 3.330.000 

(panen) sedangkan dalam produksi jagung terdapat pada proses perontokan yaitu 

sebesar Rp. 900.000. Harga sosial untuk tenaga kerja diestimasikan dengan prinsip 

social opportunity cost. Karena tidak diperdagangkan secara internasional, maka 

harga sosial tenaga kerja sama dengan harga privatnya yang dihitung berdasarkan 

data dari Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. 

D. Modal 

 Penelitian ini menggunakan komponen bunga modal dengan menggunakan 

tingkat suku bunga kredit bank pemerintah (BRI) untuk modal kerja sebesar 9% per 

tahun atau 3% per musim (4 bulan) dari modal kerja yang dibutuhkan. Untuk 

estimasi harga sosial modal kerja menggunakan tingkat bunga Bank Indonesia pada 

tahun 2015 dengan perkiraan sekitar 17 % per tahun (ditambah tingkat inflasi) atau 

5,6% persen per musim (4 bulan). 

E. Lahan 

 Tahun 2015 harga sewa lahan untuk produksi usahatani padi dan jagung di 

Kabupaten Ponorogo bervariasi, antara Rp. 2.000.000 – Rp. 6.000.000 tergantung 

lokasi dan kualitas kandungan lahan.  
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F. Pestisida 

 Pada usahatani padi di Kabupaten Ponorogo, penggunaan pestisida dibedakan 

menjadi dua, yaitu pestisida cair dan padat. Tahun 2015 harga pestisida padat 

Reagen Rp. 8.500/kg dan harga pestisida cair Vertilisium Rp. 25.000/liter. 

Sedangkan untuk produksi komoditas jagung tidak menggunakan pestisida baik 

padat maupun cair. 

G. Output 

 Perkembangan harga padi dan jagung terutama di Kabupaten Ponorogo 

sangat fluktuatif. Pada saat musim panen raya, harga relatif murah sedangkan saat 

musim paceklik harga relatif mahal. Pada tahun 2015, harga rata-rata padi di tingkat 

petani di Kabupaten Ponorogo yaitu sebesar Rp. 4.300 atau naik 100 rupiah 

dibanding harga rata-rata di tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 4.200. Sedangkan harga 

rata-rata jagung di tingkat petani yaitu sebesar Rp. 3.100 atau naik 200 rupiah 

dibanding harga rata-rata ditahun 2014 yaitu sebesar Rp. 2.900. (Tabel 9, 

Lampiran) 

 Untuk harga internasional padi/beras di Indonesia mengacu harga FOB beras 

dari negara Thailand dengan kadar pecah 25% sedangkan jagung mengacu harga 

FOB jagung kuning no. 2 yang berasal dari pelabuhan Gulf, US. Harga paritas 

impor beras dan jagung yang akan dijadikan harga sosial dapat dilihat pada Tabel 

3 (Lampiran). Pada pasar internasional, padi diperdagangkan dalam bentuk beras 

sedangkan jagung dalam bentuk jagung tanpa olahan. Harga yang dipakai dalam 

paritas impor adalah harga c.i.f. 
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4.2. Hasil Analisis 

4.2.1. Hasil Policy Analysis Matrix (PAM) 

  Perhitungan hasil pada tabel PAM berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 

bujet privat dan bujet sosial. Untuk mengetahui bujet privat usahatani padi dan 

jagung di Kabupaten Ponorogo di tahun 2015 dapat dilihat di Tabel 4 dan Tabel 5 

(Lampiran). Sedangkan untuk mengetahui bujet sosial usahatani padi dan jagung di 

Kabupaten Ponorogo di tahun 2015 dapat dilihat di Tabel 6 dan Tabel 7 (Lampiran).  

 Setelah data diperoleh dan diolah, selanjutnya data dikelompokkan menurut 

komponennya dan disusun dalam bentuk matriks. Penyusunan matriks yang terdiri 

dari bujet privat dan bujet sosial untuk setiap harga dari input tradable, harga faktor 

domestik, dan harga output dimana perbedaan kedua harga tersebut merupakan 

dampak kebijakan yang ditempuh pemerintah, serta distorsi di pasar input dan 

output. 

Tabel 4.3  

Hasil Perhitungan PAM (Policy Analysis Matrix) Usahatani Padi di 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 (Rp/Ha) 

 

Pendapatan 

Biaya 

Profit Input 

Tradable 

Faktor Domestik 

Tenaga 

Kerja 
Modal Lahan 

Privat 30.960.000 

[A] 

2.339.000 

[B] 

8.220.000 

[C] 

690.000 

[D] 

5.250.000 

[E] 

14.461.000 

[F] 

Sosial 29.385.745,92 

[G] 

2.790.294,4 

[H] 

8.220.000 

[I] 

768.000 

[J] 

4.500.000 

[K] 

13.107.451,5 

[L] 

Divergensi  1.574.254,08 

[M] 

-451.294,4 

[N] 

0 

[O] 

-78.000 

[P] 

750.000 

[Q] 

1.353.548,48 

[R] 

 Sumber : Hasil perhitungan bujet privat dan bujet sosial, diolah 
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Tabel 4.4 

Hasil Perhitungan PAM (Policy Analysis Matrix) Usahatani Jagung di 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 (Rp/Ha) 

 

Pendapatan 

Biaya 

Profit Input 

Tradable 

Faktor Domestik 

Tenaga 

Kerja 
Modal Lahan 

Privat 27.900.000 

[A] 

5.125.000 

[B] 

5.800.000 

[C] 

390.000 

[D] 

2.000.000 

[E] 

14.585.000 

[F] 

Sosial 38.557.530 

[G] 

7.332.361,6 

[H] 

5.800.000 

[I] 

468.000 

[J] 

3.000.000 

[K] 

21.957.168,4 

[L] 

Divergensi -10.657.530 

[M] 

-2.207.361,6 

[N] 

0 

[O] 

-78.000 

[P] 

-1.000.000 

[Q] 

-7.372.168,4 

[R] 

 Sumber : Hasil perhitungan bujet privat dan bujet sosial, diolah 

 

4.2.2. Keuntungan Privat 

 Angka-angka yang terdapat pada baris pertama dari Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 

berisi nilai-nilai yang dihitung berdasarkan harga privat (harga aktual yang terjadi 

di pasar). Adapun hasilnya adalah : 

a. Usahatani padi di Kabupaten Ponorogo adalah : 

1. Pendapatan pada tingkat harga privat sebesar Rp. 30.960.000 (A). Nilai ini 

didapat dari total ouput yang dihasilkan yaitu sebesar 7200 kg dikalikan 

dengan harga output sebesar Rp. 4.300 per kg. 

2. Biaya input tradable pada tingkat harga privat sebesar Rp. 2.339.000 (B). 

Nilai ini didapat dari total semua input tradable yang digunakan yaitu pupuk, 

pestisida, dan benih dikalikan dengan harga privatnya. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 4 (Lampiran). 
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3. Biaya faktor domestik untuk tenaga kerja, modal, dan lahan pada tingkat harga 

privat masing-masing sebesar Rp. 8.220.000 (C), Rp. 690.000 (D), Rp. 

5.250.000 (E). Nilai tenaga kerja dihitung berdasarkan total jumlah 

penggunaan tenaga kerja pada saat proses produksi usahatani dikalikan 

upahnya per HOK. Nilai modal dihitung berdasarkan total jumlah modal kerja 

dan sewa air yang digunakan dikalikan dengan harga privatnya. Nilai lahan 

dihitung berdasarkan biaya sewa lahan yang dikeluarkan dalam satu kali masa 

tanam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 (Lampiran). 

4. Keuntungan privatnya sebesar Rp. 14.461.000 (F). Nilai ini didapat dari 

pendapatan yang diperoleh dari usahatani dikurangi dengan penggunaan 

semua input dalam usahatani baik input tradable dan faktor domestik.  

b. Usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo adalah :  

1. Pendapatan pada tingkat harga privat sebesar Rp. 27.900.000 (A). Nilai ini 

didapat dari total ouput yang dihasilkan yaitu sebesar 9000 kg dikalikan 

dengan harga output sebesar Rp. 3.100 per kg. 

2. Biaya input tradable pada tingkat harga privat sebesar Rp. 5.125.000 (B). 

Nilai ini didapat dari total semua input tradable yang digunakan yaitu pupuk, 

pestisida, dan benih dikalikan dengan harga privatnya. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 5 (Lampiran). 

3. Biaya faktor domestik untuk tenaga kerja, modal, dan lahan pada tingkat harga 

privat masing-masing sebesar Rp. 5.800.000 (C), Rp. 390.000 (D), Rp. 

2.000.000 (E). Nilai tenaga kerja dihitung berdasarkan total jumlah 

penggunaan tenaga kerja pada saat proses produksi usahatani dikalikan 
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upahnya per HOK. Nilai modal dihitung berdasarkan total jumlah modal kerja 

dan sewa air yang digunakan dikalikan dengan harga privatnya. Nilai lahan 

dihitung berdasarkan biaya sewa lahan yang dikeluarkan dalam satu kali masa 

tanam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 (Lampiran). 

4. Keuntungan privatnya sebesar Rp. 14.585.000  (F). Nilai ini didapat dari 

pendapatan yang diperoleh dari usahatani dikurangi dengan penggunaan 

semua input dalam usahatani baik input tradable dan faktor domestik. 

c. Nilai-nilai privat yang disajikan pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 merupakan hasil 

perhitungan dengan asumsi : 

1) Harga input pupuk urea yang digunakan sebesar Rp. 1.800 

2) Harga input pupuk TSP/SP yang digunakan sebesar Rp. 2000 

3) Harga output padi yang digunakan sebesar Rp. 4.300 

4) Harga output jagung yang digunakan sebesar Rp. 3.100 

5) Nilai sewa lahan pada harga privat untuk usahatani padi dan jagung masing-

masing sebesar Rp. 5.250.000 dan Rp. 2.000.000 

6) Suku bunga modal kerja yang digunakan adalah suku bunga kredit BRI 

sebesar 9% per tahun atau 3% per musim tanam.   

4.2.3.  Keuntungan Sosial 

 Angka-angka yang terdapat pada baris kedua dari Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 

berisi nilai-nilai yang dihitung berdasarkan harga sosial (harga yang akan 

menghasilkan alokasi terbaik dari sumber daya). Adapun hasilnya adalah : 
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a. Usahatani padi di Kabupaten Ponorogo adalah : 

1. Pendapatan pada tingkat harga sosial sebesar Rp. 29.385.745 (G). Nilai ini 

didapat dari total ouput yang dihasilkan yaitu sebesar 7200 kg dikalikan 

dengan harga output sebesar Rp. 4.081,35 per kg. 

2. Biaya input tradable pada tingkat harga sosial sebesar Rp. 2.790.294 (H). 

Nilai ini didapat dari total semua input tradable yang digunakan yaitu pupuk, 

pestisida, dan benih dikalikan dengan harga sosialnya. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 6 (Lampiran). 

3. Biaya faktor domestik untuk tenaga kerja, modal, dan lahan pada tingkat harga 

sosial masing-masing sebesar Rp. 8.220.000 (I), Rp. 768.000 (J), Rp. 

4.500.000 (K). Nilai tenaga kerja dihitung berdasarkan total jumlah 

penggunaan tenaga kerja pada saat proses produksi usahatani dikalikan 

upahnya per HOK. Nilai modal dihitung berdasarkan total jumlah modal kerja 

dan sewa air yang digunakan dikalikan dengan harga sosialnya. Nilai lahan 

dihitung berdasarkan biaya sewa lahan yang dikeluarkan dalam satu kali masa 

tanam dengan prinsip social opportunity cost of land. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 6 (Lampiran). 

4. Keuntungan sosialnya sebesar Rp. 13.107.451 (L). Nilai ini didapat dari 

pendapatan yang diperoleh dari usahatani dikurangi dengan penggunaan 

semua input dalam usahatani baik input tradable dan faktor domestik. 
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b. Untuk usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo adalah :  

1. Pendapatan pada tingkat harga sosial sebesar Rp. 38.557.530 (G). Nilai ini 

didapat dari total ouput yang dihasilkan yaitu sebesar 9000 kg dikalikan 

dengan harga output sebesar Rp. 4.284,17 per kg. 

2. Biaya input tradable pada tingkat harga sosial sebesar Rp. 7.332.361 (H). 

Nilai ini didapat dari total semua input tradable yang digunakan yaitu pupuk, 

pestisida, dan benih dikalikan dengan harga sosialnya. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 7 (Lampiran). 

3. Biaya faktor domestik untuk tenaga kerja, modal, dan lahan pada tingkat harga 

sosial masing-masing sebesar Rp. 5.800.000 (I), Rp. 468.000 (J), Rp. 

3.000.000 (K). Nilai tenaga kerja dihitung berdasarkan total jumlah 

penggunaan tenaga kerja pada saat proses produksi usahatani dikalikan 

upahnya per HOK. Nilai modal dihitung berdasarkan total jumlah modal kerja 

dan sewa air yang digunakan dikalikan dengan harga sosialnya. Nilai lahan 

dihitung berdasarkan biaya sewa lahan yang dikeluarkan dalam satu kali masa 

tanam dengan prinsip social opportunity cost of land. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 7 (Lampiran). 

4. Keuntungan sosialnya sebesar Rp. 21.957.168 (L). Nilai ini didapat dari 

pendapatan yang diperoleh dari usahatani dikurangi dengan penggunaan 

semua input dalam usahatani baik input tradable dan faktor domestik. 

c. Nilai-nilai sosial yang disajikan pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 merupakan hasil 

perhitungan dengan asumsi : 

1) Harga input pupuk urea yang digunakan sebesar Rp. 4.056,47 
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2) Harga input pupuk TSP/SP yang digunakan sebesar Rp. 5.261,93 

3) Harga output padi yang digunakan sebesar Rp. 4.081,35 

4) Harga output jagung yang digunakan sebesar Rp. 4.284,17 

5) Harga-harga input dan output di atas merupakan hasil perhitungan harga 

paritas impor pada Tabel 2 dan Tabel 3 (Lampiran) 

6) Nilai sewa lahan pada harga sosial (social opportunity cost of land) untuk 

usahatani padi dan jagung masing-masing sebesar Rp. 4.500.000 dan Rp. 

3.000.000 

7) Suku bunga modal kerja yang digunakan adalah suku bunga kredit BI sebesar 

17% per tahun atau 5,6% per musim tanam. 

4.3. Pembahasan 

4.3.1. Analisis Divergensi 

 Baris ketiga pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 disebut dengan baris effect of 

divergences (divergensi). Divergensi adalah selisih antara harga privat dengan 

harga sosial, terdiri dari divergensi pendapatan, divergensi biaya input tradable, 

dan divergensi biaya faktor domestik (tenaga kerja, modal, dan lahan). Adapun 

Hasilnya adalah : 

a. Untuk usahatani padi di Kabupaten Ponorogo ; tingkat divergensi pendapatan 

sebesar Rp. 1.574.254 (M); tingkat divergensi biaya input tradable sebesar Rp. 

-451.294 (N); tingkat divergensi biaya faktor domestik untuk tenaga kerja, 

modal, dan lahan masing-masing sebesar Rp. 0 (O), Rp. -78.000 (P), Rp. 
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750.000 (Q); sedangkan net transfer effects dimana untuk mengukur dampak 

total dari seluruh divergensi sebesar Rp. 1.353.548 (R) 

b. Untuk usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo ; tingkat divergensi pendapatan 

sebesar Rp. -10.657.530 (M); tingkat divergensi biaya input tradable sebesar 

Rp. -2.207.361 (N); tingkat divergensi biaya faktor domestik untuk tenaga 

kerja, modal, dan lahan masing-masing sebesar Rp. 0 (O), Rp. -78.000 (P), Rp. 

-1.000.000 (Q); sedangkan net transfer effects dimana untuk mengukur dampak 

total dari seluruh divergensi sebesar Rp. -7.372.168 (R). 

Adapun uraian tentang divergensi usahatani padi dan jagung di Kabupaten 

Ponorogo adalah sebagai berikut : 

a. Divergensi pendapatan adalah selisih antara pendapatan privat dan pendapatan 

sosial. Nilai divergensi pada usahatani padi dan jagung masing-masing sebesar 

Rp. 1.574.254 (M) dan Rp. -10.657.530 (M). Nilai divergensi yang negatif 

disebabkan karena harga sosial output (jagung) lebih besar daripada harga 

privatnya begitupun juga sebaliknya. 

b. Divergensi biaya adalah selisih antara biaya privat dan biaya sosial. Nilai 

divergensi biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya input tradable dan biaya faktor 

domestik (tenaga kerja, modal, dan lahan). 

1) Nilai divergensi pada biaya input tradable usahatani padi dan jagung masing-

masing sebesar Rp. -451.294 (N) dan Rp. -2.207.361 (N). Nilai negatif ini 

disebabkan karena harga sosial input berupa pupuk urea dan SP/TSP lebih 

mahal daripada harga privatnya.  
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2) Nilai divergensi pada biaya faktor domestik tenaga kerja pada usahatani padi 

dan jagung sama yaitu Rp. 0,00. Hal ini disebabkan karena harga sosial untuk 

tenaga kerja diestimasikan dengan prinsip social opportunity cost, sehingga 

harga sosialnya sama dengan harga privatnya yang dihitung melalui 

pengamatan langsung di lapangan (lokasi penelitian). 

3) Nilai divergensi pada biaya faktor domestik modal pada usahatani padi dan 

jagung adalah sebesar Rp. -78.000. nilai negatif ini disebabkan karena tingkat 

bunga modal kerja berdasarkan harga sosial lebih tinggi (5,6% per musim) 

daripada tingkat bunga modal kerja berdasarkan harga privat (3% per musim). 

4) Nilai divergensi pada biaya faktor domestik lahan pada usahatani padi dan 

jagung masing-masing sebesar Rp. 750.000 dan Rp. -1.000.000.  Hal ini 

disebabkan karena harga sosial untuk lahan diestimasikan dengan prinsip 

social opportunity cost of land dimana komoditas alternatif terbaik untuk 

ditanam di lahan sawah selain padi adalah kedelai dan komoditas alternatif 

untuk ditanam di lahan tegal selain jagung adalah ketela pohon.  

c. Transfer bersih atau net transfer  

1) Untuk usahatani padi sebesar Rp. 1.353.548 (R) didapatkan dari Rp. 1.574.254 

(M) – (Rp. -451.294) (N) – (0) (O) – (Rp.  -78.000) (P) – (750.000) (Q) atau 

bisa didapatkan dari selisih antara keuntungan privat dan keuntungan sosial 

yaitu Rp. 14.461.000 (F) – Rp. 13.107.451 (L) 

2) Untuk usahatani jagung sebesar Rp. -7.132.170 (R) didapatkan dari Rp. -

10.657.530 (M) – (Rp. -2.207.361) (N) – (0) (O) – (Rp.  -78.000) (P) – (Rp. -
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1.000.000) (Q) atau bisa didapatkan dari selisih antara keuntungan privat dan 

keuntungan sosial yaitu Rp.  14.585.000 (F) – Rp. 21.957.168 (L). 

4.3.2.  Analisis Rasio di dalam Tabel PAM 

 Tabel 4.5  

Indikator Rasio Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Padi dan 

Jagung di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 

No Indikator Rasio 
Nilai 

Padi Jagung 

1 Private Cost Ratio (PCR) 0,49 0,36 

2 Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) 0,51 0,30 

3 R/C Ratio harga privat 1,88 2,10 

4 R/C Ratio harga sosial 1,81 2,33 

5 Transfer Output (TO) 1.574.254 -10.657.530 

6 Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) 1,05 0,72 

7 Transfer Input (TI) -451.294 -2.207.361 

8 Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI) 0,84 0,70 

9 Transfer Factor (TF) 672.000 -1.078.000 

10 Net Transfer (NT) 1.353.548 -7.372.168 

11 Effective Protection Coefficient (EPC) 1,08 0,73 

12 Profitability Coefficient (PC) 1,10 0,67 

13 Subsidy Ratio to Producers (SRP) 0,05 -0,19 

Sumber : Hasil PAM, diolah 

1. Indikator Daya Saing dan Efisiensi 

  Untuk melihat tingkat daya saing usahatani padi dan jagung di Kabupaten 

Ponorogo tahun 2015 dapat diukur dengan rasio Private Cost Ratio (PCR) dan 

Domestic Resource Cost Ratio (DRCR). Berdasarkan hasil perhitungan 

indikator rasio pengukuran daya saing, nilai PCR untuk usahatani padi dan 

jagung masing-masing sebesar 0,49 dan 0,36 (PCR < 1). Hal ini dapat diartikan 

bahwa usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 

memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing pada harga privat. Nilai 0,49 

dan 0,36 mempunyai arti bahwa untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah 
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output pada harga privat hanya membutuhkan sumber daya domestik masing-

masing sebesar 49% dan 36%. Atau setiap satu satuan rupiah produksi yang 

dihasilkan akan memberikan nilai tambah secara finansial (harga privat) 

masing-masing sebesar 0,51 dan 0,64 rupiah. 

  Berdasarkan hasil perhitungan indikator rasio pengukuran daya saing, nilai 

DRCR untuk usahatani padi dan jagung masing-masing sebesar 0,51 dan 0,30 

(DRCR < 1). Hal ini dapat diartikan bahwa usahatani padi dan jagung di 

Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 memiliki keunggulan komparatif atau 

daya saing pada harga sosial. Nilai 0,51 dan 0,30 mempunyai arti bahwa untuk 

menghasilkan satu satuan nilai tambah output pada harga sosial hanya 

membutuhkan sumber daya domestik masing-masing sebesar 51% dan 30%. 

Atau setiap satu satuan rupiah produksi yang dihasilkan akan memberikan nilai 

tambah secara ekonomis (harga sosial) masing-masing sebesar 0,49 dan 0,70 

rupiah. 

  Berdasarkan hasil perhitungan indikator rasio pengukuran efisiensi, rasio 

R/C untuk usahatani padi dan jagung pada harga privat masing-masing sebesar 

1,88 dan 2,10 sedangkan rasio R/C untuk usahatani padi dan jagung pada harga 

sosial masing-masing sebesar 1,81 dan 2,32 (R/C Ratio > 1). Hal ini dapat 

diartikan bahwa usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo pada tahun 

2015 efisien dalam penggunaan biaya atas input untuk memperoleh pendapatan 

atas output  yang dihasilkan dalam sistem usahatani. Soekartawi (2003) 

mengatakan bahwa efisien tidaknya usahatani ditentukan oleh besar kecilnya 
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hasil yang diperoleh dari usahatani tersebut serta besar kecilnya biaya yang 

diperlukan untuk memperooleh hasil tersebut.  

2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Padi dan Jagung 

 Komoditas padi dan jagung merupakan komoditas strategis yang 

ketersediannya senantiasa dikelola pemerintah. Kebijakan pemerintah tersebut 

berkaitan dengan perdagangan internasional serta kebijakan makro ekonomi 

yang turut mempengaruhi daya saing komoditas pertanian. Kebijakan 

pemerintah terhadap komoditas padi dan jagung tertuang dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2011 yang 

menetapkan impor beras sebesar Rp. 450/kg, sedangkan tarif impor jagung 

sebesar 5%. Kebijakan pemerintah terhadap input usahatani yaitu impor, PPn, 

dan subsidi. Tarif impor dan PPn untuk pupuk tertuang dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 224/PMK.011/2014 yang menetapkan tarif impor 5% dan PPn 

sebesar 10% untuk pupuk mineral atau pupuk kimia yang mengandung nitrogen, 

fosfat, dan kalium. Sedangkan kebijakan subsidi pupuk tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pertanian Republik Indonesia No.60/Permentan/SR.130/12/2015 

tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk 

sektor pertanian tahun anggaran 2015.  

 Kebijakan yang pemerintah lakukan baik terhadap komoditas maupun 

input usahatani dapat dilihat melalui indikator rasio yang dihitung berdasarkan 

komponen pada Tabel PAM, yaitu : 

1. Kebijakan Output 
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  Kebijakan Output adalah kebijakan terhadap komoditas yang dihasilkan 

yang mana di dalam penelitian ini adalah komoditas padi dan jagung. 

Berdasarkan Tabel 4.5 kebijakan output pada usahatani padi dan jagung di 

Kabupaten Ponorogo dapat dianalisis melalui beberapa indikator, antara lain : 

a. Transfer Output (TO) 

  Transfer Output (TO) menunjukkan jumlah transfer yang diterima oleh 

usahatani maupun konsumen komoditas padi dan jagung. Nilai TO (Transfer 

Output) pada usahatani padi positif sebesar 1,57 juta rupiah. Nilai ini 

menunjukkan bahwa terdapat transfer dari masyarakat (konsumen) kepada 

usahatani padi (produsen) sebesar 1,57 juta rupiah akibat perbedaan harga privat 

dengan harga sosial. Hal ini menyebabkan pendapatan aktual yang diperoleh 

usahatani lebih besar dibandingkan  pendapatan sosialnya. Dapat diartikan 

bahwa harga padi yang diterima secara aktual oleh usahatani lebih tinggi 

daripada harga sosial yang seharusnya diterima sehingga mengakibatkan surplus 

konsumen menurun dan surplus usahatani  padi meningkat. Kebijakan tarif 

impor beras sebesar Rp. 450/kg yang ditetapkan pemerintah sejak tahun 2011 

menimbulkan subsidi secara implisit kepada usahatani padi di Kabupaten 

Ponorogo karena tarif impor menyebabkan harga beras lebih tinggi 

dibandingkan harga tanpa kebijakan. Disisi lain kebijakan pemerintah berkaitan 

dengan impor beras tidak berpihak kepada konsumen karena konsumen harus 

membayar lebih tinggi untuk membeli beras.  

 Nilai TO (Transfer Output) pada usahatani jagung negatif 10,67 juta 

rupiah. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat transfer kepada masyarakat 
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(konsumen) sebesar 10,67 juta rupiah akibat perbedaan harga sosial dengan 

harga yang seharusnya diterima. Hal ini mengakibatkan pendapatan aktual 

usahatani lebih kecil dibandingkan pendapatan sosialnya. Dapat diartikan bahwa 

harga jagung yang diterima secara aktual oleh usahatani lebih rendah daripada 

harga sosial yang seharusnya diterima sehingga surplus usahatani jagung 

menurun dan surplus konsumen meningkat. Kebijakan yang diterapkan dalam 

impor jagung yaitu tarif impor jagung sebesar 5% belum mampu membuat harga 

jagung dalam negeri bersaing. Hal ini karena harga jagung lebih rendah 

dibandingkan harga tanpa kebijakan, sehingga petani menerima harga yang lebih 

rendah dan pendapatan yang lebih rendah.  

b. Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) 

 Usahatani padi di Kabupaten Ponorogo memiliki nilai NPCO > 1 yaitu 

sebesar 1,05 yang artinya bahwa kebijakan pemerintah telah mampu 

memproteksi usahatani padi. Kebijakan tarif impor padi sebesar Rp. 450/kg yang 

ditetapkan pemerintah telah mampu memproteksi usahatani padi sehingga nilai 

total output 5% lebih tinggi. Sedangkan untuk usahatani jagung memiliki nilai 

NPCO < 1 yaitu sebesar 0,72 yang artinya bahwa kebijakan tarif impor jagung 

belum mampu memproteksi. Kebijakan tarif impor jagung sebesar 5% yang 

ditetapkan pemerintah belum mampu memproteksi usahatani jagung sehingga 

nilai total output 72% lebih rendah. 

2. Kebijakan Input 

 Kebijakan input merupakan kebijakan pemerintah terhadap input produksi 

pertanian seperti subsidi atau pajak yang dikenakan pada bahan baku usahatani. 
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Berdasarkan Tabel 4.5, kebijakan input pada usahatani padi dan jagung dapat 

dikaji melalui indikator rasio dalam PAM, antara lain : 

a. Transfer Input (TI) 

 Tranfer Input (TI) menunjukkan jumlah transfer kepada usahatani padi 

dan jagung di Kabupaten Ponorogo setelah terdapat kebijakan pemerintah 

terhadap input tradable. Nilai Tranfer Input (TI) usahatani padi adalah negatif, 

artinya terdapat transfer kepada usahatani padi setelah terdapat kebijakan 

pemerintah terhadap input tradable sebesar Rp. 451.294.  Hal ini terjadi karena 

usahatani padi di Kabupaten Ponorogo membayar biaya aktualnya lebih rendah 

dibandingkan biaya sosialnya. Sedangkan Nilai Tranfer Input (TI) usahatani 

jagung juga bernilai negatif, artinya terdapat transfer kepada usahatani jagung 

setelah terdapat kebijakan pemerintah terhadap input tradable sebesar Rp. 

2.207.361.  Hal ini terjadi karena usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo 

membayar biaya aktualnya lebih rendah dibandingkan biaya sosialnya. 

 Kebijakan pemerintah terhadap input tradable pupuk pada usahatani padi 

dan jagung berupa tarif impor, PPn, dan subsidi. Kebijakan tersebut tertuang 

dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2014 yang menetapkan 

tarif 5% dan PPn 10% untuk pupuk mineral/kimia yang mengandung nitrogen, 

fosfat, dan kalium. Meskipun kebijakan tarif impor dan PPn membuat harga 

input tradable impor lebih mahal, namun pemerintah menerapkan kebijakan 

proteksi terhadap konsumen input tradable pupuk berupa subsidi. Subsidi input 

pupuk ini ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

No.60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 
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Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015. 

Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yaitu 

urea Rp. 1.800/kg, ZA Rp. 1400/kg, SP/TSP Rp. 2000, dan NPK Rp. 2.300 /kg 

(Tabel 4.2) sehingga kebijakan ini mampu memproteksi usahatani. Hal ini 

mengakibatkan usahatani membayar lebih rendah input tradable dan sebagian 

biaya pembelian ditanggung oleh pemerintah. 

b. Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI) 

 Usahatani padi di Kabupaten Ponorogo memiliki nilai NPCI < 1, yaitu 

sebesar 0,84. Nilai tarif impor dan subsidi ini diberikan atas input tradable yaitu 

pupuk Urea. Hal ini menyebabkan usahatani hanya membayar 84% dari biaya 

seharusnya dalam kondisi tidak ada kebijakan. Sedangkan untuk usahatani 

jagung di Kabupaten Ponorogo memiliki nilai NPCI < 1, yaitu sebesar 0,70. 

Nilai ini berarti tarif impor dan subsidi diberikan atas input tradable yaitu pupuk 

Urea dan pupuk SP/TSP. Hal ini menyebabkan usahatani hanya membayar 70% 

dari biaya seharusnya dalam kondisi tidak ada kebijakan. 

c. Transfer Factor (TF) 

 Transfer Factor (TF) menunjukkan divergensi atau selisih biaya input non 

tradable pada harga privat dengan harga sosialnya. Nilai Transfer Factor (TF) 

usahatani padi di Kabupaten Ponorogo positif, artinya surplus usahatani padi 

bertambah secara implisit sebesar Rp. 672.000. Hal ini disebabkan usahatani 

lebih memilih menggunakan lahannya untuk pertanian padi daripada komoditi 

lain yang menjadi alternatif terbaik setelah padi yaitu  kedelai (opportunity cost 

of land). Kedelai dipilih sebagai komoditi dengan opportunity cost of land 
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karena kedelai merupakan komoditi alternatif selain padi yang paling banyak 

ditanam di tanah/lahan sawah.  

 Sedangkan nilai Transfer Factor (TF) usahatani jagung di Kabupaten 

Ponorogo negatif, artinya surplus usahatani jagung berkurang secara implisit 

sebesar Rp. 1.078.000. Hal ini disebabkan usahatani lebih memilih 

menggunakan lahannya untuk pertanian jagung daripada komoditi lain yang 

menjadi alternatif terbaik setelah jagung yaitu ketela pohon (opportunity cost of 

land). Ketela pohon dipilih sebagai komoditi dengan opportunity cost of land 

karena ketela pohon merupakan komoditi alternatif selain jagung yang paling 

banyak ditanam di tanah/lahan ladang (tegal). 

 Selain itu nilai TF juga dipengaruhi divergensi pada biaya faktor domestik 

modal pada usahatani padi dan jagung yaitu sebesar negatif Rp. 78.000. nilai 

negatif ini disebabkan karena tingkat bunga modal kerja berdasarkan harga 

sosial lebih tinggi (5,6% per musim) daripada tingkat bunga modal kerja 

berdasarkan harga privat (3% per musim). 

3. Kebijakan Input – Output 

 Kebijakan input – ouput melihat dampak gabungan yaitu kebijakan 

komoditas maupun kebijakan input tradable. Berdasarkan Tabel 4.5 dampak 

kebijakan input – output dapat dilihat melalui indikator rasio dalam komponen 

PAM, antara lain : 

a. Net Transfer (NT) 

 Nilai Net Transfer (NT) usahatani padi di Kabupaten Ponorogo positif atau 

NT > 0, artinya transfer bersih yang diterima usahatani padi setelah terdapat 
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kebijakan pemerintah sebesar Rp. 1.353.548. Dapat diartikan juga bahwa nilai 

Rp. 1.353.548 adalah tambahan surplus usahatani (produsen) akibat adanya 

kebijakan yang diterapkan pemerintah pada input – output.  

 Sedangkan Nilai Net Transfer (NT) usahatani jagung di Kabupaten 

Ponorogo negatif atau NT < 0, artinya transfer bersih yang diterima usahatani 

jagung setelah terdapat kebijakan pemerintah sebesar negatif 7,37 juta rupiah. 

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kebijakan pemerintah terhadap faktor-

faktor produksi yang diperdagangkan dan sumber daya domestik serta harga 

jagung secara keseluruhan cenderung merugikan petani jagung. Perlindungan 

pemerintah melalui subsidi pupuk dan kebijakan penetapan harga jagung tidak 

membuat petani memperoleh keuntungan aktual yang lebih tinggi dari yang 

seharusnya diterima.  

b. Effective Protection Coefficient (EPC) 

 Nilai Effective Protection Coefficient (EPC) usahatani padi di Kabupaten 

Ponorogo > 1 (EPC = 1,08) yang artinya bahwa proteksi pemerintah mampu 

memberi tambahan nilai pendapatan yang diterima petani sebesar 8% lebih 

tinggi dibandingkan bila tanpa ada kebijakan. Dengan kata lain kebijakan yang 

diterapkan pemerintah pada input – output usahatani memberikan insentif atau 

mendorong petani padi untuk berproduksi. Sedangkan Nilai Effective Protection 

Coefficient (EPC) usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo < 1 (EPC = 0,73) 

yang artinya proteksi pemerintah belum mampu memberi tambahan nilai 

pendapatan yang diterima petani. Dengan kata lain kebijakan pemerintah yang 

diterapkan pada input – output usahatani jagung kurang mendukung atau 
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disintensif pada petani jagung dalam mengembangkan produksi jagung, 

sehingga petani hanya menerima sekitar 73% dari nilai harga sosial yang 

sebenarnya.   

c. Profitability Coefficient (PC) 

 Nilai Profitability Coefficient (PC) usahatani padi di Kabupaten Ponorogo 

> 1 (PC = 1,11) yang artinya bahwa keuntungan privat usahatani padi 1,11 lebih 

besar dari keuntungan sosial. Hal ini dinyatakan menguntungkan meskipun 

tanpa adanya kebijakan. Sedangkan nilai Profitability Coefficient (PC) usahatani 

jagung di Kabupaten Ponorogo < 1 (PC = 0,67) yang artinya bahwa petani 

jagung hanya menerima 67% dari keuntungan nilai harga sosial yang 

sebenarnya.  

d. Subsidy Ratio to Producers (SRP) 

 SRP adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seluruh dampak 

transfer. Dengan demikian SRP menunjukkan sejauh mana penerimaan 

(revenue) meningkat atau menurun karena terjadinya transfer. Nilai Subsidy 

Ratio to Producers (SRP) usahatani padi di Kabupaten Ponorogo adalah positif 

(SRP = 0,05) yang artinya bahwa divergensi antara keuntungan finansial dan 

ekonomi pada usahatani padi sekitar 5% dari pendapatan kotor (gross profit). 

Besarnya transfer yang positif ini menunjukkan bahwa secara umum kebijakan 

pemerintah/distorsi pasar yang ada memberikan dampak yang menguntungkan 

bagi petani padi, karena menerima subsidi positif dibandingkan jika tidak ada 

kebijakan pemerintah. Sedangkan nilai Subsidy Ratio to Producers (SRP) 

usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo adalah negatif (SRP = -0,19) yang 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DAYA SAING, PROFITABILITAS,... ADITYA PRATAMA



90 
 

 
 

artinya bahwa divergensi antara keuntungan finansial dan ekonomi pada 

usahatani padi sekitar 19% dari pendapatan kotor (gross profit). Besarnya 

transfer yang negatif ini menunjukkan bahwa secara umum kebijakan 

pemerintah/distorsi pasar yang ada memberikan dampak yang 

merugikan/menurunkan penerimaan dari sistem usahatani bagi petani jagung.  

4.3.3. Analisis Sensitivitas 

 Analisis sensitivitas digunakan sebagai analisa perubahan pada harga input 

dan output. Perubahan pada harga input akan berpengaruh kecil terhadap 

keuntungan dibandingkan dengan perubahan harga output. Hal tersebut disebabkan 

input hanya bagian kecil dari total biaya, sedangkan perubahan harga output akan 

mempengaruhi pendapatan secara keseluruhan. Kemungkinan perubahan yang 

terjadi pada harga input dan output berpengaruh penting terhadap sistem usahatani 

padi dan jagung berdasarkan analisis sensitivitas adalah :  
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1. Perubahan Nilai Tukar (Rupiah terhadap US Dollar) 

Tabel 4.6 

Analisis Sensitivitas Usahatani Padi dan Jagung Terhadap Nilai Tukar  

No 
Indikator 

Rasio 

Nilai Basis 
Nilai Tukar 14.000/US$ 

(Depresiasi) 

Nilai Tukar 12.800/US$ 

(Apresiasi) 

Padi Jagung Padi  Jagung Padi Jagung 

1 PCR 0.49 0.36 0,49 0,36 0,49 0,36 

2 DRCR 0.51 0.30 0,48 0,28 0,53 0,32 

3 R/C privat 1,88 2,10 1,88 2,10 1,88 2,10 

4 R/C sosial 1,81 2,32 1,89 2,40 1,73 2,24 

5 TO 1.574.254 -10.657.530 289.728 -12.321.000 2.833.344 -9.027.000 

6 NPCO 1.05 0.72 1,009 0,70 1,10 0,76 

7 TI -451.294 -2.207.361 -486.200 -2.368.800 -417.080 -2.049.120 

8 NPCI 0.84 0.70 0,82 0,68 0,84 0,71 

9 TF 672.000 -1.078.000 672.000 -1.078.000 672.000 -1.078.000 

10 NT 1.353.548 -7.372.168 103.928 -8.874.200 2.578.424 -5.899.880 

11 EPC 1.08 0.73 1,02 0,69 1,12 0,76 

12 PC 1.10 0.67 1,007 0,62 1.21 0,71 

13 SRP 0.05 -0.19 0,003 -0,22 0,09 -0,15 

         Sumber : Hasil PAM, diolah 

 Perubahan nilai tukar akan berpengaruh terhadap keuntungan sosial. 

Asumsi dasar PAM ini menggunakan nilai tukar Rp. 13.394/US$. Misalnya 

asumsi yang digunakan ketika rupiah mengalami depresiasi menjadi Rp. 

14.000/US$ dan mengalami apresiasi menjadi Rp. 12.800, maka perubahan 

sistem usahatani dapat diketahui. Tabel 4.6 memperlihatkan perubahan rasio di 

dalam Tabel PAM akibat perubahan nilai tukar.  

 Jika nilai tukar terjadi depresiasi menjadi Rp. 14.000/US$, maka yang 

terjadi adalah naiknya harga-harga sosial, sehingga nilai PCR tetap. Untuk nilai 

DRCR, NPCI, NPCO, EPC, PC, SRP turun sedangkan nilai rasio R/C pada 

harga sosial naik. Nilai rasio R/C pada harga sosial naik dapat diartikan bahwa 

ketika nilai tukar mengalami depresiasi, maka tingkat efisiensi sosial 

(perhitungan penggunaan biaya atas input pada harga sosial) usahatani semakin 
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meningkat. Dari hasil analisis tersebut juga dapat disimpulkan bahwa dengan 

kebijakan yang ada, penurunan DRCR, NPCI, NPCO, EPC, PC, SRP ketika 

rupiah melemah (depresiasi) akan berdampak baik (positif) bagi petani. Karena 

dengan melemahnya rupiah maka kebijakan semakin suportif dan progresif 

untuk melindungi petani.  

 Jika nilai tukar mengalami apresiasi menjadi Rp. 12.800/US$, maka yang 

terjadi adalah turunnya harga-harga sosial, sehingga nilai PCR tetap. Untuk 

nilai DRCR, NPCI, NPCO, EPC, PC, SRP naik sedangkan nilai rasio R/C pada 

harga sosial turun. Nilai rasio R/C pada harga sosial turun dapat diartikan bahwa 

ketika nilai tukar mengalami apresiasi, maka tingkat efisiensi sosial 

(perhitungan penggunaan biaya atas input pada harga sosial) usahatani semakin 

turun. Dengan meningkatnya nilai tukar rupiah akan berdampak buruk bagi 

petani, karena dengan menguatnya rupiah akan menurunkan keunggulan 

komparatif usahatani.  
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2. Perubahan Harga Output 

Tabel 4.7  

Analisis Sensitivitas Usahatani Padi dan Jagung Terhadap Perubahan 

Harga Output sebesar 25 Persen 

No 
Indikator 

Rasio 

Nilai Basis 
Penurunan Harga 

Internasional Output 25% 

Kenaikan Harga 

Domestik Output 25% 

Padi Jagung Padi  Jagung Padi Jagung  

1 PCR 0,49 0,36 0,49 0,36 0,38 0,27 

2 DRCR 0.51 0,30 0,70 0,43 0,51 0,30 

3 R/C privat 1,88 2,10 1,88 2,10 2,34 2,61 

4 R/C sosial 1,81 2,32 1,35 1,74 1,81 2,32 

5 TO 1.574.254 -10.657.530 8.920.690 -1.018.147 9.314.254 -3.682.530 

6 NPCO 1,05 0,72 1,40 0,96 1,31 0,90 

7 TI -451.294 -2.207.361 -451.294 -2.207.361 -451.294 -2.207.361 

8 NPCI 0,84 0,70 0,84 0,70 0,84 0,70 

9 TF 672.000 -1.078.000 672.000 -1.078.000 672.000 -1.078.000 

10 NT 1.353.548 -7.372.168 8.699.984 2.267.214 9.093.548 -397.168 

11 EPC 1,08 0,73 1,48 1,05 1,36 0,95 

12 PC 1,10 0,67 2,51 0,07 1,69 0,98 

13 SRP 0,05 -0,19 0,39 0,07 0,30 -0,01 

Sumber : Hasil PAM, diolah 

a. Penurunan harga output internasional 

 Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa penurunan harga 

internasional output sebesar 25% menyebabkan harga komoditas padi dan 

jagung internasional masing-masing menjadi Rp. 3.061/kg dan Rp. 3.213/kg 

sehingga nilai PCR dan NPCI tetap. Pada kondisi ini, usahatani padi akan terjadi 

peningkatan nilai NPCO, DRCR, EPC, PC, dan SRP sedangkan rasio R/C pada 

harga sosial mengalami penurunan. Keadaan ini menunjukkan bahwa usahatani 

padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo tetap memiliki daya saing pada nilai 

finansial dan ekonomis (PCR dan DRCR < 1), namun keunggulan komparatif 

(daya saing pada nilai ekonomis) dan efisiensi pada harga soasial melemah 

dibandingkan sebelumnya, karena nilai DRCR serta R/C pada harga sosial 
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masing-masing meningkat menjadi 0,70 dan 0,43 serta R/C masing-masing 

turun sebesar 1,35 dan 1,74 . Sedangkan untuk nilai EPC usahatani jagung 

menjadi lebih dari 1 (EPC = 1,05) yang artinya bahwa ketika harga internasional 

turun sebesar 25%, maka proteksi pemerintah telah mampu memberikan 

tambahan nilai pendapatan yang diterima petani. Dengan kata lain kebijakan 

pemerintah yang diterapkan pada input – output usahatani jagung mendukung 

atau intensif pada petani jagung dalam mengembangkan produksi jagungnya. 

b. Kenaikan harga output domestik 

 Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa kenaikan harga domestik 

output sebesar 25% menyebabkan harga komoditas padi dan jagung domestik 

masing-masing menjadi Rp. 5.375/kg dan Rp. 3.875/kg nilai DRCR dan NPCI 

tetap. Pada kondisi ini, usahatani padi dan jagung akan terjadi peningkatan nilai 

R/C, NPCO, PCR, EPC, PC, dan SRP . Keadaan ini menunjukkan bahwa 

usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo tetap memiliki daya saing 

pada nilai finansial dan ekonomis (PCR dan DRCR < 1) dan semakin efisien 

pada tingkat harga. Bahkan dapat dikatakan kenaikan harga output domestik 

sebesar 25% semakin meningkatkan daya saing usahatani padi dan jagung baik 

secara finansial maupun ekonomi. 
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3. Tarif Impor Komoditas Naik 

Tabel 4.8   

Analisis Sensitivitas Usahatani Padi dan Jagung Terhadap Kenaikan Tarif 

Impor Komoditas 

No 
Indikator 

Rasio 

Nilai Basis Tarif Impor Padi 

Naik Menjadi 

500/kg 

Tarif Impor 

Jagung Naik 

Menjadi 10% 
Padi Jagung 

1 PCR 0,49 0,36 0,49 0,36 

2 DRCR 0,51 0,30 0,50 0,28 

3 R/C privat 1,88 2,10 1,88 2,10 

4 R/C sosial 1,81 2,32 1,83 2,43 

5 TO 1.574.254 -10.657.530 1.343.854 -12.493.530 

6 NPCO 1,05 0,72 1,04 0,69 

7 TI -451.294 -2.207.361 -451.294 -2.207.361 

8 NPCI 0,84 0,70 0,84 0,70 

9 TF 672.000 -1.078.000 672.000 -1.078.000 

10 NT 1.353.548 -7.372.168 1.123.148 -9.208.168 

11 EPC 1,08 0,73 1,06 0,68 

12 PC 1,10 0,67 1,08 0,61 

13 SRP 0,05 -0,19 0,03 -0,22 

Sumber : Hasil PAM, diolah 

 Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa kenaikan tarif impor 

komoditas akan membuat harga internasional komoditas menjadi naik sehingga 

nilai PCR dan NPCI tetap. Pada kondisi ini, usahatani padi dan jagung akan 

terjadi penurunan nilai NPCO, DRCR, EPC, PC, dan SRP sedangkan rasio R/C 

sebagai indicator efisiensi meningkat. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin 

tinggi tarif impor membuat petani semakin diuntungkan karena adanya transfer 

pendapatan dari konsumen, tetapi hal tersebut akan merugikan konsumen. 

Besarnya transfer pendapatan tersebut searah dengan besarnya tarif yang 

berlaku.  
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai daya saing, 

profitabilitas, dan efisiensi usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. a.   Usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo menguntungkan pada    

harga privat dan harga sosial. Hal tersebut dapat dilihat pada keuntungan 

privat serta keuntungan sosial yang bernilai positif. 

b. Usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo mempunyai daya

saingpada harga privat dan harga sosial yang dilihat dari nilai keunggulan 

kompratif dan keunggulan kompetitif < 1 

c. Usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo efisien pada harga privat

dan harga sosial yang dilihat dari rasio R/C > 1 

2. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan output (NPCO) telah mampu

memproteksi usahatani padi, namun belum mampu memproteksi usahatani 

jagung di Kabupaten Ponorogo. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan input 

(NPCI) telah mampu memproteksi usahatani padi dan jagung di Kabupaten 

Ponorogo. Dampak kebijakan gabungan pemerintah berkaitan dengan input-

output (EPC) efektif memproteksi usahatani padi, namun belum efektif 

memproteksi usahatani jagung di Kabupaten Ponorogo. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai daya saing, 

profitabilitas, dan efisiensi usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo, 

maka dapat diajukan rekomendasi/saran sebagai berikut : 

1. Usahatani padi dan jagung di Kabupaten Ponorogo mempunyai keunggulan

komparatif dalam memproduksi padi dan jagung  dan efisien dalam penggunaan 

biaya atas input sehingga dapat dijadikan komoditas andalan Kabupaten 

Ponorogo dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayah. Oleh karena itu, 

usaha untuk meningkatkan produksi padi dan jagung seperti memperluas area 

penanaman merupakan pilihan terbaik, selain menghemat devisa juga 

mengurangi ketergantungan pada pasar dunia. 

2. Pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan yang belum mampu

memproteksi usahatani dan menerapkan alternatif atau tambahan kebijakan 

agar mampu memproteksi usahatani, dalam hal ini usahatani jagung sebagai 

penghasil komoditas bahan baku industri pakan ternak. 

3. Pemerintah sebagai otoritas penentu impor komoditas beras dan jagung sangat

penting untuk memperhatikan perubahan variabel yang memberikan dampak 

pada kenaikan atau penurunan daya saing usahatani seperti perubahan harga 

internasional komoditas maupun perubahan nilai tukar Rupiah terhadap USD. 

Selain itu pemerintah juga perlu melakukan perubahan tarif impor dengan tetap 

memperhatikan kondisi pasar dalam negeri. 
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Tabel 2.  

Harga Paritas Impor Pupuk Urea dan TSP/SP 

Deskripsi Urea TSP/SP 

FOB ($/ton)   

 FOB Yuzhnyy ($/ton)  200 - 

 FOB Tunisian ($/ton) - 284 

Pengapalan dan asuransi (freight and 

insurance) ($/ton) 

88 94 

CIF pelabuhan Tanjung Perak ($/ton) 288 378 

Nilai Tukar (Rp/$) 13.394 13.394 

Premium Nilai Tukar (%) 0,0 0,0 

Nilai Tukar Equilibrium 13.394 13.394 

CIF Indonesia dalam mata uang domestik 

(Rp/ton)  

3.857.472 5.062.932 

Faktor konversi berat (dari ton ke kg) (kg/ton) 1000 1000 

CIF Indonesia dalam mata uang domestik 

(Rp/kg) 

3.857,47 5.062,93 

Bongkar muat pelabuhan (Rp/kg) 54 54 

Harga paritas impor Jawa Timur (Rp/kg) 3911,47 5116,93 

Transportasi ke Ponorogo (Rp/kg) 115 115 

Nilai sebelum pengolahan (Rp/kg) 4026,47 5231,93 

Faktor konversi  100 % 100 % 

Biaya distribusi ke tingkat petani (Rp/kg) 30 30 

Harga paritas impor tingkat petani (Rp/kg) 4.056,47 5.261,93 

     Sumber : World Bank (2015) 

  Badan Pusat Statistik (2015) 

  Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo (2015) 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DAYA SAING, PROFITABILITAS,... ADITYA PRATAMA



 

Tabel 3.  

Harga Paritas Impor untuk Beras dan Jagung 

Deskripsi Padi/Beras Jagung  

FOB ($/ton)   

 FOB Bangkok (Thailand) kadar pecah 25% 

($/ton)  

415 - 

 FOB Gulf port (US) ($/ton) - 169 

Pengapalan dan asuransi (freight and insurance) 

($/ton) 

45 136 

CIF pelabuhan Tanjung Perak ($/ton) 460 305 

Nilai Tukar (Rp/$) 13.394 13.394 

Premium Nilai Tukar (%) 0,0 0,0 

Nilai Tukar Equilibrium 13.394 13.394 

CIF Indonesia dalam mata uang domestik (Rp/ton)  6.161.240 4.085.170 

Faktor konversi berat (dari ton ke kg) (kg/ton) 1000 1000 

CIF Indonesia dalam mata uang domestik (Rp/kg) 6.161,24 4.085,17 

Bongkar muat pelabuhan (Rp/kg) 54 54 

Harga paritas impor Jawa Timur (Rp/kg) 6215,24 4139,17 

Transportasi ke Ponorogo (Rp/kg) 115 115 

Nilai sebelum pengolahan (Rp/kg) 6330,24 4139,17 

Faktor konversi 64 % 100 % 

Biaya distribusi ke tingkat petani (Rp/kg)  30 30 

Harga paritas impor tingkat petani (Rp/kg) 4081,35 4284,17 

            Sumber : World Bank (2015) 

  Badan Pusat Statistik (2015) 

  Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo (2015) 
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Tabel 4 

Bujet Privat Input dan Output Usahatani Padi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 

Input/Output Jumlah Harga Privat (Rp) Jumlah (Rp) 

Input Tradable    

Pupuk Anorganik (kg/ha)    

 Urea 200 1.800 360.000 

 ZA - - - 

 SP - - - 

 Phonska 300 2.300 690.000 

Pupuk Organik (kg/ha)    

 Bokhasi 1000 500 500.000 

Pengendalian OPT (Pestisida)    

 Vertilisium (lt/ha) 10 25.000 250.000 

 Reagen (kg/ha) 14 8.500 119.000 

Benih (Varietas Ciherang) (kg/ha) 35 12.000 420.000 

Total Input Tradabel   2.339.000 

Faktor Domestik    

Ongkos Tenaga Kerja    

 Olah Lahan/Traktor (unit/ha) 1 1.050.000 1.050.000 

 Persemaian (HOK/ha) 4 60.000 240.000 

 Cabut Bibit (HOK/ha) 14 60.000 840.000 

 Tanam (Borongan) 1 840.000 840.000 

 Penyiangan (HOK/ha) 14 60.000 840.000 

 Pemupukan (HOK/ha) 12 60.000 720.000 

 Pengendalian OPT (HOK/ha) 6 60.000 360.000 

 Panen (Bawon 1/8 panen) 1 3.330.000 3.330.000 

 Perontok (HOK/ha) - - - 

Total Tenaga Kerja   8.220.000 

Modal    

Modal Kerja Rp. 3.000.000 3,0 % 90.000 

Sewa Alat (Air) (kali/ha) 40 15.000 600.000 

Total Modal    690.000 

Sewa lahan per Ha 1 5.250.000 5.250.000 

Output    

GKG (kg) 7200 4.300 30.960.000 

   Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, diolah 
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Tabel 5 

Bujet Privat Input dan Output Usahatani Jagung di Kabupaten Ponorogo Tahun 

2015 

Input-Output Jumlah Harga Privat (Rp) Jumlah (Rp) 

Input Tradable    

Pupuk Anorganik (kg/ha)    

 Urea 400 1.800 720.000 

 ZA 400 1.400 560.000 

 SP 400 2.000 800.000 

 Phonska 400 2.300 920.000 

Pupuk Organik (kg/ha)    

 Petroganik 1000 500 500.000 

Pengendalian OPT (Pestisida)    

 Vertilisium (lt/ha) - - - 

 Reagen (kg/ha) - - - 

Benih (Varietas Bisi - 2) (kg/ha) 25 65.000 1.625.000 

Total Input Tradabel   5.125.000 

Faktor Domestik    

Ongkos Tenaga Kerja    

 Olah Lahan (HOK/ha) 30 50.000 1.500.000 

 Persemaian (HOK/ha) - - - 

 Cabut Bibit (HOK/ha) - - - 

 Tanam (HOK/ha) 30 50.000 1.500.000 

 Penyiangan (HOK/ha) 30 50.000 1.500.000 

 Pemupukan (HOK/ha) 8 50.000 400.000 

 Pengendalian OPT (HOK/ha) - - - 

 Panen (Bawon 1/8 panen) - - - 

 Perontok /ha 1 900.000 900.000 

Total Tenaga kerja   5.800.000 

Modal    

Modal Kerja 3.000.000 3,0 % 90.000 

Sewa Alat (Air) (kali/ha) 20 15.000 300.000 

Total Modal   390.000 

Sewa lahan per Ha 1 2.000.000 2.000.000 

Output    

Pipilan Kering (kg) 9000 3.100 27.900.000 

    Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, diolah 
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Tabel 6 

 Bujet Sosial Input dan Output Usahatani Padi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 

Input/Output Jumlah Harga Sosial (Rp) Jumlah (Rp) 

Input Tradable    

Pupuk Anorganik (kg/ha)    

 Urea 200 4.056,47 811.294 

 ZA -   

 SP -   

 Phonska 300 2.300 690.000 

Pupuk Organik (kg/ha)    

 Bokhasi 1000 500 500.000 

Pengendalian OPT (Pestisida)    

 Vertilisium (lt/ha) 10 25.000 250.000 

 Reagen (kg/ha) 14 8.500 119.000 

Benih (Varietas Ciherang) (kg/ha) 35 12.000 420.000 

Total Input Tradabel   2.790.294 

Faktor Domestik    

Ongkos Tenaga Kerja    

 Olah Lahan/Traktor (unit/ha) 1 1.050.000 1.050.000 

 Persemaian (HOK/ha) 4 60.000 240.000 

 Cabut Bibit (HOK/ha) 14 60.000 840.000 

 Tanam (Borongan) 1 840.000 840.000 

 Penyiangan (HOK/ha) 14 60.000 840.000 

 Pemupukan (HOK/ha) 12 60.000 720.000 

 Pengendalian OPT (HOK/ha) 6 60.000 360.000 

 Panen (Bawon 1/8 panen) 1 3.330.000 3.330.000 

 Perontok (HOK/ha) - - - 

Total Tenaga Kerja   8.220.000 

Modal    

Modal Kerja Rp. 3.000.000 5,6  % 168.000 

Sewa Alat (Air) (kali/ha) 40 15.000 600.000 

Total Modal    768.000 

Sewa lahan per Ha 1 4.500.000 4.500.000 

Output    

GKG (kg) 7200 4081,35 29.385.745 

           Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, diolah 

             *) Diperoleh dari perhitungan harga paritas impor (Tabel 2 dan Tabel 3) 
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Tabel 7 

Bujet Sosial Input dan Output Usahatani Jagung di Kabupaten Ponorogo Tahun 

2015 

Input-Output Jumlah Harga Sosial (Rp) Jumlah (Rp) 

Input Tradable    

Pupuk Anorganik (kg/ha)    

 Urea 400 4.056,47 1.622.588 

 ZA 400 1.400 560.000 

 SP 400 5.261,93 2.104.772 

 Phonska 400 2.300 920.000 

Pupuk Organik (kg/ha)    

 Petroganik 1000 500 500.000 

Pengendalian OPT (Pestisida)    

 Vertilisium (lt/ha) - - - 

 Reagen (kg/ha) - - - 

Benih (Varietas Bisi - 2) (kg/ha) 25 65.000 1.625.000 

Total Input Tradabel   7.332.361 

Faktor Domestik    

Ongkos Tenaga Kerja    

 Olah Lahan (HOK/ha) 30 50.000 1.500.000 

 Persemaian (HOK/ha) - - - 

 Cabut Bibit (HOK/ha) - - - 

 Tanam (HOK/ha) 30 50.000 1.500.000 

 Penyiangan (HOK/ha) 30 50.000 1.500.000 

 Pemupukan (HOK/ha) 8 50.000 400.000 

 Pengendalian OPT (HOK/ha) - - - 

 Panen (Bawon 1/8 panen) - - - 

 Perontok /ha 1 900.000 900.000 

Total Tenaga Kerja   5.800.000 

Modal    

Modal Kerja  5,6 % 168.000 

Sewa Alat (Air) (kali/ha) 20 15.000 300.000 

Total Modal   468.000 

Sewa lahan per Ha 1 3.000.000 3.000.000 

Output    

Pipilan Kering (kg) 9000 4284,17 38.557.530 

         Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, diolah 

               *) Diperoleh dari perhitungan harga paritas impor (Tabel 2 dan Tabel 3) 
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Rata-rata Harga Gabah (Rp/Kg) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 

 

 

 

Tabel 8 

Harga Benih Padi dan Jagung di Kabupaten Ponorogo 2011-2015 

Tahun 
Harga Benih/kg 

Padi (Ciherang) Jagung (Bisi-2 dan Bisi-18) 

2011 Rp. 10.000 Rp. 62.000 

2012 Rp. 11.000 Rp. 63.000 

2013 Rp. 11.000 Rp. 63.000 

2014 Rp. 12.000 Rp. 65.000 

2015 Rp. 12.000 Rp. 65.000 

       Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, diolah 
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Jenis Tanaman Keterangan 
Kind of Plant 2014 2015 2014 2015 Explanation 

(Kuintal) (Kuintal) (Rp./Kg)) (Rp./Kg)) 

1 3 3 5 5 6 

   1.  Padi 4.276.523 4.268.001 4.200 4.300 GKG 

        Rice 

   2.  Jagung 2.413.303 2.565.397 2.900 3.100 Pipilan Kering 

        Corn 

   3.  Ubi Kayu 6.817.795 5.360.069 2.500 2.500 Umbi Basah 

        Cassava 

   4.  Ubi Jalar 6.149 7.859 2.600 2.600 Umbi Basah 

        Sweet Potato 

   5.  Kacang Tanah 48.795 29.698 14.500 14.700 Ose Kering 

        Peanut 

   6.  Kacang Hijau 15.771 11.681 7.500 8.000 Ose Kering 

        Green Bean 

   7.  Kedelai 222.541 160.232 5.500 8.500 Ose Kering 

        Soybean 

Sumber data  :  Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo 
Source  :  Crops Service Office of Ponorogo Regency 

Produksi Harga Produsen 
Production Producer Price 

Tabel 9. Produksi Padi dan Palawija Menurut Jenis dan Harga 
Production of Rice and Crops Planted by Type and Price 

2014 - 2015 
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