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SARI 

Nurayati, Aisyah. 2015. “Analisis Daya Saing dan Kebijakan Pemerintah 

terhadap Usahatani Padi, Jagung dan Kedelai Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi. 

Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing, Prasetyo Ari Bowo S.E, M.Si 

Kata Kunci : Daya Saing, Usahatani, PAM. 

 Padi, jagung dan kedelai merupakan komoditas strategis, oleh karena itu 

pemerintah selalu menjaga ketersediaanya. Indonesia masih mengimpor beras, 

jagung dan kedelai. Meski demikian Indonesia juga memproduksi padi, jagung 

dan kedelai. Pemerintah menerapkan kebijakan perdagangan internasional 

terhadap komoditas padi jagung, kedelai serta subsidi dan tarif terhadap input 

usahatani.  

Jawa Tengah merupakan salah satu produsen utama komoditas padi, jagung 

dan kedelai dengan sumbangan PDRB subsektor tanaman pangan terhadap PDRB 

Provinsi tertinggi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji daya saing dan kebijakan 

pemerintah terhadap usahatani padi, jagung dan kedelai Provinsi Jawa Tengah. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui daya saing usahatani serta menganalisis 

kebijakan pemerintah terhadap usahatani. Data dalam penelitian ini merupakan 

data sekunder yang diperoleh melalui data Analisis Ekonomi Usahatani serta 

harga dunia padi, jagung dan kedelai dari instansi terkait dan publikasi ilmiah 

mengenai pertanian. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif, alat analisis 

yang digunakan adalah Policy Matrix Analisys (PAM). 

Hasil analisis PAM dalam penelitian ini menunjukkan usahatani padi 

Kabupaten Cilacap serta usahatani jagung Kabupaten Grobogan memiliki daya 

saing keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Sedangkan usahatani 

kedelai Kabupaten Grobogan hanya memiliki daya saing keunggulan kompetitif. 

Secara keseluruhan kebijakan pemerintah telah mampu memproteksi usahatani 

padi Kabupaten Cilacap, namun belum mampu memproteksi usahatani jagung dan 

kedelai Kabupaten Grobogan.  

Analisis sensitivitas menunjukkan keuntungan dan daya saing usahatani 

sensitif terhadap variabel perdagangan internasional seperti perubahan harga 

internasional komoditas beras, jagung dan kedelai, perubahan harga internasional 

pupuk,perubahan upah tenaga kerja, perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 

Amerika dan perubahan kebijakan tarif impor komoditas.  

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu sebaiknya memproduksi 

padi di Cilacap dan memproduksi jagung di Kabupaten Grobogan daripada 

mengimpor, sebaiknya mengimpor kedelai daripada memproduksi di Kabupaten 

Grobogan. Usahatani seharusnya meningkatkan efisiensinya guna meningkatkan 

keuntungan dan daya saing. Pemerintah perlu menerapkan alternatif atau 

tambahan kebijakan agar mampu memproteksi usahatani terutama komoditas 

jagung dan kedelai serta menerapkan kebijakan protektif terhadap konsumen dan 

menjaga kestabilan harga beras dalam negeri. Pemerintah sebagai otoritas penentu 

impor komoditas beras jagung dan kedelai penting untuk memperhatikan 

perubahan variabel perdagangan internasional yang berdampak pada kenaikan 

atau penurunan daya saing usahatani. Pemerintah juga perlu melakukan perubahan 

kebijakan proteksi terhadap usahatani untuk mengantisipasinya. 
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ABSTRACT 

Aisyah, Nurayati. 2015. "Competitiveness and Government Policy Analysis for 

Rice, Corn and Soybeans in Region with Highest Production in Central Java". 

Final Project. Department of Economic Development. Faculty of Economics. 

Semarang State University. Supervisor, Prasetyo Ari Bowo S.E , M.Si 

 

Keyword: Competitiveness, Government Policy, Farming, PAM. 

Rice, corn and soybeans is strategic commodities, therefore the government 

always maintain the availability. Indonesia still imports for rice, corn and 

soybeans. On the other hand, Indonesia also produces rice, corn and soybeans. 

Government implementing policies such as import tariffs, import duties on rice, 

corn, soybeans and subsidies on farm inputs.  

Central Java is one of the major producer of rice, corn and soybeans with 

the highest share of food crops GDP for provincial GDP in Indonesia. This 

research was to determining the competitiveness and government policy towards 

rice, corn and soybeans farming in regions with the highest production in Central 

Java. The purpose of this study is to determine the competitiveness of farming and 

to analyze government policies toward the farming of a commodity system. 

This research uses secondary data obtained through of Farm Economic 

Analysis from the relevant agencies and scientific publications on rice, corn and 

soybeans price. This study using the quantitative descriptive method with 

analytical tools Analisys Policy Matrix (PAM). 

PAM Analisys results in this study show that Cilacap rice farming and 

Grobogan corn farming has competitiveness competitive advantage and 

comparative advantage. While Grobogan soybean farming only has competitive 

advantage. The overall policy of the government has been able to protect Cilacap 

rice farming, but hasn’t been able to protect Grobogan corn and soybeans farming. 

The sensitivity analysis shows the advantages and competitiveness of 

farming is sensitive to international trade variables such as international prices of 

rice, corn and soybeans price changes, fertilizer international price changes, labor 

costs changes, the Rupiah exchange rate toward the US Dollar and import tariff 

commodities changes. 

Advice can be given from this research that should produce rice in Cilacap 

and produce corn in Grobogan than importing, otherwise it should be import 

soybeans than producing in Grobogan. Farming should improve efficiency in 

order to improve profitability and competitiveness. The government needs to 

implement an alternative or supplementary policy that is able to protect farming 

especially maize and soybeans, as well as implementing policies protective of 

consumers and maintaining domestic price of rice stability. Government as the 

authority of import determinant of rice corn and soybeans is important to pay 

attention to international trade variables changes that have an impact on the 

increase or decrease in the competitiveness of farming. The government also 

needs to make a change in policy to anticipate the protection of farming. 

 



x 
 

  

DAFTAR ISI  

HALAMAN JUDUL  ..............................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ..........................................................................  ii 

PENGESAHAN KELULUSAN .............................................................................  iii 

PERNYATAAN ......................................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..........................................................................  v 

PRAKATA ..............................................................................................................  vi 

SARI ........................................................................................................................  viii 

ABSTRACT  ...........................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI ...........................................................................................................  x 

DAFTAR TABEL ...................................................................................................  xii 

DAFTAR GRAFIK  ................................................................................................  xiii  

DAFTAR GAMBAR ..............................................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................  xv 

BAB I  PENDAHULUAN  .................................................................................  1 

  1.1 Latar Belakang ..................................................................................  1 

  1.2 Rumusan Masalah.............................................................................  12 

  1.3 Tujuan Penelitian ..............................................................................  13 

  1.4 Manfaat Penelitian  ...........................................................................  14 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  ........................................................................  15 

  2.1 Landasan Teori  ................................................................................  15 

2.1.1 Daya Saing..............................................................................  15 

2.1.2 Keunggulan Komparatif  ........................................................  17 

2.1.3 Keunggulan Kompetitif  .........................................................  20 

2.1.4 Kebijakan Pertanian................................................................  23 

2.1.5 Input – Output Usahatani  .......................................................   30 

2.1.6 Policy Analysis Matrix (PAM)  .............................................  31 

  2.2 Penelitian Terdahulu  ........................................................................  33 

  2.3 Keaslian Penelitian  ..........................................................................  41 

  2.4 Kerangka Pikir  .................................................................................  41 



xi 
 

BAB III METODE PENELITIAN .......................................................................  43 

  3.1 Pendekatan Penelitian  ......................................................................  43 

  3.2 Definisi Operasional Variabel  .........................................................  43 

  3.3 Jenis Data dan Sumber Data .............................................................  53 

  3.4 Metode Analisis ................................................................................  53 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................................  65 

  4.1 Kondisi Umum Pertanian Padi, Jagung dan Kedelai Jawa Tengah ..   65 

4.2 Kondisi Umum Pertanian Padi Kabupaten Cilacap serta Jagung dan 

Kedelai Kabupaten Grobogan  ........................................................  69 

  4.3 Daya Saing Usahatani Padi, Jagung dan Provinsi Jawa Tengah  .....  71 

   4.3.1 Daya Saing Usahatani Padi Kabupaten Cilacap  ....................  74 

   4.3.2 Daya Saing Usahatani Jagung Kabupaten Grobogan  ............  76 

4.3.3 Daya Saing Usahatani Kedelai Kabupaten Grobogan  ...........  79 

4.4 Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Padi, Jagung dan 

Kedelai Provinsi Jawa Tengah  .....................................................   81 

4.5 Analisis Sensitivitas usahatani padi, jagung dan kedelai Provinsi 

Jawa Tengah  .................................................................................  93 

  4.6 Pembahasan  .....................................................................................  99 

BAB V PENUTUP  .................................................................................................  107 

5.1 Simpulan ...........................................................................................  107 

5.2 Saran .................................................................................................  108 

DAFTAR PUSTAKA  ............................................................................................  110 

LAMPIRAN  ...........................................................................................................  114 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel              Halaman 

1.1 Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan, Pertumbuhan Luas Panen Tanaman  

Pangan dan Pertumbuhan Penduduk .................................................................  1  

1.2 Produksi dan Impor Komoditas Padi, Jagung dan Kedelai Nasional Tahun  

2011 – 2015  ......................................................................................................   4 

1.3 Rata – Rata Produksi Padi, Jagung dan Kedelai 5 Kabupaten/Kota Tertinggi  

dan Terendah di Jawa Tengah Tahun 2011 – 2013...........................................  9 

1.4 Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Cilacap, Jagung dan Kedelai  

Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2013 ........................................................  10 

2.1 Comparative Cost Produksi Anggur, Pakaian Portugis dan Inggris .................  18 

2.2 Tahap – Tahap Pembangunan Nasional yang Kompetitif Menurut Porter  ......  21 

2.3 Penelitian Terdahulu .........................................................................................  35 

3.1 Input - Output Tradeable & Non Tradeable Usahatani Padi, Jagung dan 

 Kedelai ...............................................................................................................   44 

3.2 Matriks Analisis Kebijakan (Policy Matrix Analisys/PAM) .............................  57 

4.1 Impor Beras, Jagung dan Kedelai Jawa Tengah Tahun 2014 – Agustus 2015 .  67 

4.2 Rata – Rata Harga Gabah, Beras, Jagung dan Kedelai di Jawa Tengah Bulan  

Maret 2015 .......................................................................................................   69 

4.3 Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP), Intra-Industry Trade (IIT) Indeks  

dan Import Dependency Ratio (IDR) Komoditas Beras, Jagung dan Kedelai  

Provinsi Jawa Tengah  ........................................................................................  71 

4.4 PAM Usahatani Padi Kabupaten Cilacap .........................................................  74 

4.5 PAM Usahatani Jagung Kabupaten Grobogan .................................................  76 

4.6 PAM Usahatani Kedelai Kabupaten Grobogan ................................................  79 

4.7 Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Padi, Jagung dan Kedelai  

Provinsi Jawa Tengah  ........................................................................................  82  

4.8 Sensitivitas Usahatani Padi Kabupaten Cilacap  ...............................................  94 

4.9 Sensitivitas Usahatani Jagung Kabupaten Grobogan  .......................................  96 

4.10 Sensitivitas Usahatani Kedelai Kabupaten Grobogan  ....................................  97 



xiii 
 

 

DAFTAR GRAFIK 

Grafik         Halaman 

1.1 Produksi Tanaman Pangan Indonesia dalam (juta ton) .....................................  2 

1.2 Share Subsektor Pertanian Tanaman Pangan Terhadap PDRB Jawa Tengah 

dan Jawa Timur (dalam persen)  ........................................................................  8 

4.1 Perkembangan Produksi Beras, Jagung dan Kedelai Jawa Tengah  .................  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar      Halaman 

2.1 Konsep Daya Saing Tree Five...........................................................................  16 

2.2 Kurva Dampak Pajak dan Subsidi Pada Input Tradeable .................................  23 

2.3 Kurva Dampak Pajak dan Subsidi pada Input Non Tradeable .........................  24 

2.4 Kurva Dampak Tarif Impor ..............................................................................  26 

2.5 Kerangka Pikir ..................................................................................................  42 

  



xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran         Halaman 

1 Analisis Ekonomi Usahatani ................................................................................  114 

2 Harga Internasional/Harga Dunia Komoditas  .....................................................   127 

3 Budget Privat Usahatani  ......................................................................................  130 

4 Komponen Tradeable Usahatani  ........................................................................  136 

5 Budget Sosial Usahatani  ......................................................................................  139 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Subsektor pertanian tanaman pangan memiliki peran yang strategis serta 

menjadi perhatian dalam pembangunan nasional karena kebutuhan pangan 

masyarakat terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk. Fenomena 

ini menuntut kebijakan pembangunan pertanian senantisa diarahkan untuk 

menjaga ketersediaan komoditas pangan nasional, stabilisasi harga pangan 

nasional serta peningkatan produktivitas tanaman pangan. Selanjutnya tantangan 

dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan adalah kendala 

kompetisi dalam penggunaan lahan, perubahan iklim yang ekstrim, fenomena 

degradasi sumber daya pertanian dan terbatasnya dukungan infrastruktur 

pertanian.  

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan,  

Pertumbuhan Luas Panen Tanaman Pangan dan  

Pertumbuhan Penduduk 

Tahun Produksi Luas Panen Pertumbuhan Penduduk* 

2010 – 2011 -1,20% -2,00% 1,46% 

2011 – 2012 -6,00% 1,00% 1,42% 

2012 – 2013 1,50% 0,30% 1,38% 

2013 – 2014 -3,10% -0,10% 1,35% 

*Proyeksi BAPPENAS 

Sumber : BPS & BEPPENAS diolah 

Pada tabel 1.1 pertumbuhan produksi tanaman pangan, pertumbuhan luas 

panen serta proyeksi pertumbuhan penduduk menunjukkan kondisi yang tidak 

seimbang. Pertumbuhan produksi dan luas panen pertanian tanaman pangan
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nasional mengalami penurunan pada beberapa tahun ditunjukkan dengan 

pertumbuhan yang negatif, sedangkan jumlah penduduk semakin bertambah 

ditunjukkan dengan pertumbuhannya yang selalu positif. Berdasarkan fenomena 

tersebut, tuntutan pembangunan pertanian nasional diantaranya mencukupi 

kebutuhan pangan nasional dengan meningkatkan produksi tanaman pangan 

namun terkendala luas lahan yang terbatas.  

Produksi tanaman pangan nasional didominasi oleh pulau Jawa dengan 

total produksi selama enam tahun terakhir selalu menunjukkan jumlah terbanyak 

seperti dalam grafik berikut :    

 

  

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1 

Produksi Tanaman Pangan Indonesia dalam (juta ton) 

Sumber : Kementerian Pertanian Republik Indonesia 

Perkembangan produksi tanaman pangan nasional pada grafik 1.1 

memberikan gambaran bahwa selama enam tahun total produksi tanaman 

pangan nasional didominasi oleh pulau Jawa sekitar 60 juta ton. Hal ini 

dikarenakan kondisi geografis tanah yang subur, topografi lahan dan iklim pulau 

Jawa yang cocok untuk pertanian tanaman pangan. Selain faktor alam yang 
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unggul untuk pertanian tanaman pangan, akses teknologi dan sarana produksi 

pertanian juga lebih mudah didapatkan di pulau Jawa. Berdasarkan kondisi 

tersebut produksi tanaman pangan pulau Jawa diandalkan untuk memenuhi 

kebutuhan pangan nasional.  

Padi merupakan tanaman pangan strategis karena beras merupakan bahan 

makanan pokok masyarakat Indonesia secara umum. 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. Kementrian Pertanian Republik 

Indonesia mencatat dari tahun 2008 – 2011 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 

langsung. Kebutuhan industri pakan ternak terhadap komoditi jagung nasional 

diperkirakan mencapai 7 juta ton/tahun.  

Kedelai merupakan bahan baku dalam industri pengolahan makanan dan 

minuman seperti tempe, tahu, susu dan lain sebagainya. Keterkaitan subsektor 

pertanian tanaman pangan kedelai sangat tinggi terhadap sektor lain sebagai 

bahan baku produksi. Kedelai sangat dibutuhkan sektor lain sehingga senantiasa 

dikelola dan dijaga ketersediaannya oleh pemerintah baik dengan produksi 

nasional maupun dengan impor. 
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Lima komoditas target swasembada pangan yang ditetapkan dalam 

rencana strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu padi, jagung, 

kedelai, gula, daging sapi dan daging kerbau. Diantara lima komoditas tersebut, 

pertanian tanaman pangan menyumbang komoditas padi, jagung dan kedelai. 

Oleh karena itu, komoditas padi, jagung dan kedelai menjadi komoditas tanaman 

pangan strategis dalam mencapai ketahanan pangan nasional. 

Tabel 1.2 

Produksi dan Impor Komoditas Padi, Jagung dan Kedelai Nasional  

Tahun 2011 - 2015 

Tanaman 

Pangan  
 Indikator (juta Ton) 

 Tahun  

2011 2012 2013 2014 2015 

 PADI  
Produksi 65,8 69,1 71,3 70,8* N/A 

Impor Beras 2,7 1,0 0,5 0,8 0,23** 

 JAGUNG  
Produksi 17,6 19,4 18,5 19,0* N/A 

Impor 2,8 5,3 3,2 3,3 2,39** 

 

KEDELAI  

Produksi 0,9 0,8 0,8 1,0* N/A 

Impor 1,9 1,8 1,8 2,0 1,53** 

 

*Angka Sementara, **Januari - Oktober 2015 

Sumber : Kementerian Pertanian RI, Basis Data Pertanian  

 

Berdasarkan tabel 1.2 Indonesia masih melakukan impor komoditas padi, 

jagung dan kedelai dari tahun 2011 hingga Oktober 2015. Impor beras tertinggi 

terjadi tahun 2011. Pada tahun 2012 dan 2013 impor beras mengalami 

penurunan dan tahun 2014 kembali naik. Hingga oktober tahun 2015 impor 

hanya mencapai 0,23 juta ton. Hal ini terjadi karena peningkatan angka produksi 

beras nasional selama tahun 2011 – 2013. Impor jagung selama tahun 

bersangkutan mengalami fluktuasi setiap tahun. Angka impor jagung yang tinggi 

justru terjadi pada tahun yang memiliki jumlah produksi tinggi yaitu tahun 2012 

dan produksi sementara tahun 2014. Produksi kedelai nasional selalu dibawah 
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impor selama tahun 2011 hingga Oktober 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa 

produksi kedelai nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan kedelai nasional, 

oleh karena itu impor kedelai cenderung meningkat. Kondisi tersebut semakin 

mendesak upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan 

nasional, stabilisasi harga pangan nasional serta peningkatan produktivitas 

tanaman pangan. 

Impor komoditas padi, jagung dan kedelai membutuhkan perhatian dari 

pemerintah agar peningkatan penawaran komoditas padi, jagung dan kedelai di 

pasar dalam negeri tidak mengakibatkan penurunan harga komoditas yang dapat 

menurunkan keuntungan atau bahkan merugikan petani. Harga komoditas padi, 

jagung dan kedelai dunia yang murah akan menguntungkan konsumen, namun 

sebaliknya akan merugikan petani dalam negeri. Sementara itu pemerintah 

berusaha melindungi produsen atau petani dalam negeri melalui ketentuan impor 

dan tarif impor.  

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

132/PMK.010/2015 menetapkan tarif impor beras sebesar Rp 450/kg sedangkan 

tarif impor jagung dan kedelai sebesar 5%. Kebijakan pemerintah mengenakan 

tarif impor komoditas mempengaruhi harga pasar dalam negeri yang berdampak 

pada harga penjualan komoditas padi, jagung dan kedelai dalam negeri. Selain 

komoditas padi, jagung dan kedelai, pemerintah menetapkan tarif impor dan 

pajak terhadap input usahatani yaitu pupuk. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 224/PMK.011/2014 menetapkan tarif impor 5% dan pajak 
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pertambahan nilai sebesar 10% untuk impor pupuk mineral atau pupuk kimia, 

mengandung nitrogen, fosfat dan kalium.  

Selain itu, pemerintah senantiasa mengatur jumlah impor beras, jagung 

dan kedelai. Pemerintah memberikan kuota terhadap jumlah impor beras jagung 

dan kedelai melalui kementerian dan perum Bulog. Pembatasan terhadap jumlah 

impor ini akan berdamapak secara implisit terhadap harga komoditas di dalam 

negeri. Apabila jumlah komoditas dalam negeri akibat kuota lebih kecil dari 

permintaan harga komoditas beras, jagung dan kedelai dalam negeri akan 

meningkat, begitu pula sebaliknya. Hukum permintaan dan penawaran pasar 

akan menentukan harga komoditas beras, jaung dan kedelai di dalam negeri. 

Disisi lain, pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi terhadap input 

usahatani pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi 

(HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014. 

Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yaitu Pupuk 

Urea Rp 1.800/kg, Pupuk SP-36 Rp 2.000/kg, Pupuk ZA Rp 1.400/kg, dan 

Pupuk NPK Rp 2.300 kg. HET pupuk bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh 

kelompok tani atau petani secara tunai di gudang pengecer yang telah ditunjuk 

atau ditetapkan oleh distributor.  

Kebijakan subsidi pupuk mempengaruhi harga komoditas padi, jagung dan 

kedelai dalam negeri melalui petani karena pemerintah menanggung sebagian 

biaya pupuk untuk petani. Harga pupuk sebagai input produksi yang diterima 

petani dipasaran berbeda dengan harga yang seharusnya, sehingga 
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mempengaruhi biaya dan keuntungan usahatani. Kebijakan ini merupakan 

kebijakan harga pertanian yang bersifat spesifik komoditas (Pearson, et 

al.,2005:8). Meski kebijakan pemerintah bertujuan untuk melindungi petani 

dalam negeri, namun petani dalam negeri harus tetap bersaing dengan komoditas 

impor. Oleh karena itu, usahatani dalam negeri dituntut untuk memiliki daya 

saing agar mampu bertahan dengan komoditas impor yang ada di pasar dalam 

negeri.  

Komoditas beras, jagung dan kedelai diperdagangkan secara internasional, 

oleh karena itu, dalam perkembangannya harga komoditas dan keuntungan 

usahatani akan sensitif terhadap perubahan variabel perdaganan internasional 

dan perubahan harga input usahatani. Variabel perdaganan internasional dan 

input usahatani tersebut seperti harga internasional komoditas, harga 

internasional input pupuk, upah tenaga kerja, serta nilai tukar Rupiah terhadap 

Dollar. Perubahan variabel perdagangan internasional dan input usahatani turut 

mempengaruhi harga komoditas padi (dalam bentuk beras), jagung, kedelai 

dalam negeri dan keuntungan usahatani. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pulau Jawa menyumbang 52% - 

54% produksi padi, 53% - 55% produksi jagung dan 65% - 72% produksi 

kedelai nasional selama tahun 2011 hingga 2014. Selama lima tahun, total 

produksi padi di pulau Jawa cenderung meningkat, sedangkan produksi jagung 

dan kedelai cenderung fluktuatif. Selain itu lahan pertanian komoditas padi, 

jagung dan kedelai pulau Jawa juga mendominasi lahan pertanian komoditas 

padi, jagung dan kedelai nasional. 
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Provinsi di pulau Jawa yang mendominasi produksi komoditas padi, 

jagung dan kedelai nasional yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah masing – 

masing sebesar 17,9 juta ton dan 11,2 juta ton. Kedua Provinsi tersebut memiliki 

luas panen dan produktivitas lahan yang paling besar di pulau Jawa. Diantara 

Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, subsektor pertanian tanaman pangan 

Jawa Tengah memberikan rata – rata kontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah 

selama 2009 – 2013 sebesar 12,54%. Kontribusi tersebut lebih besar daripada 

rata – rata kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan Jawa Timur terhadap 

PDRB Jawa Timur selama 2009 – 2013 sebesar 7,86% seperti pada grafik 

berikut : 

Grafik 1.2 

Share Subsektor Pertanian Tanaman Pangan 

Terhadap PDRB Jawa Tengah dan Jawa Timur (dalam persen) 

Sumber : BPS diolah 

 

Berdasarkan data grafik 1.2 subsektor pertanian tanaman pangan Jawa 

Tengah menyumbang peranan yang lebih tinggi terhadap PDRB Jawa Tengah 

daripada sumbangan subsektor pertanian tanaman pangan Jawa Timur terhadap 

PDRB Jawa Timur. Meskipun demikian, kontribusi subsektor pertanian tanaman 

pangan terhadap PDRB kedua povinsi tersebut dalam perkembangannya 
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semakin menurun. Oleh karena itu diperlukan pembangunan kebijakan pertanian 

yang menunjang peningkatan output pertanian secara kuantitas maupun kualitas 

agar subsektor tanaman pangan Jawa Tengah berpotensi menyumbang peranan 

lebih tinggi terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. 

Struktur PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun didominasi sektor industri 

pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 

Tengah mencatat sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar ketiga 

terhadap pembentukan nilai PDRB Jawa Tengah, namun menjadi penyerap 

tenaga kerja terbesar, yaitu sekitar 36% tenaga kerja berada di sektor pertanian. 

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi ketersediaan lahan pertanian mencapai 

2,44 juta Ha tahun. 

Kabupaten dengan produksi padi, jagung dan kedelai tertinggi di Jawa 

Tengah yaitu pada Kabupaten Cilacap dan Grobogan sebagai berikut : 

Tabel 1.3 

Rata – Rata Produksi Padi, Jagung dan Kedelai  

5 Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jawa Tengah 

Tahun 2011 – 2013 (dalam ton) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Jawa Tengah Dalam Angka, Diolah 
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Tabel 1.3 menunjukkan lima Kabupaten/kota dengan produksi tertinggi 

dan lima Kabupaten/kota dengan produksi terendah untuk komoditas padi, 

jagung dan kedelai di Jawa Tengah. Kabupaten dengan produksi padi tertinggi 

adalah Cilacap, sedangkan Kabupaten dengan produksi jagung dan kedelai 

tertinggi adalah Grobogan. Kabupaten Cilacap memiliki luas lahan panen 

terbesar di Jawa Tengah untuk komoditas padi. Kabupaten Grobogan juga 

memiliki luas lahan panen terbesar pada pertanian komoditas jagung dan 

kedelai. Berdasarkan kondisi tersebut, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten 

Grobogan menjadi penyumbang utama produksi komoditas padi, jagung dan 

kedelai dari Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Grobogan menjadi 

wilayah strategis pertanian penghasil komoditas padi, jagung dan kedelai di 

Jawa Tengah. 

Tabel 1.4 

Perkembangan Produksi 

Padi Kabupaten Cilacap, Jagung dan Kedelai Kabupaten 

Grobogan Tahun 2011 – 2013 

Komoditas  Kabupaten 
 Total Produksi (ton) 

2010 2011 2012 2013 

Padi Cilacap 776.165 670.146 769.502 765.170 

Jagung Grobogan 663.795 505.396 559.835 559.543 

Kedelai Grobogan 63.854 14.582 54.536 28.973 

 

Sumber: BPS Kabupaten Dalam Angka 

 

Berdasarkan Tabel 1.4 selama tahun 2010 – 2013 total produksi padi 

Kabupaten Cilacap serta total produksi jagung dan kedelai Kabupaten Grobogan 

dalam perkembangannya berfluktuasi. Meski demikian fluktuasi produksi 

jagung dan padi tidak begitu tajam dibandingkan dengan fluktuasi produksi 

kedelai. Kondisi produksi padi Cilacap serta jagung dan kedelai Kabupaten 
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Grobogan dihadapkan pada fakta bahwa usahatani harus memiliki daya saing 

agar mampu bertahan dan diminati masyarakat dibandingkan produk impor 

komoditas serupa.  

Daya saing suatu komoditi 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, 2013:15).  

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 padi, jagung dan kedelai Jawa Tengah. 

Menurut Hadisapoetro (dalam Antriyandarti dkk, 2012:13) sukar untuk 

memperhitungkan keadaan keuangan dari suatu usahatani untuk menentukan 

apakah usahatani sebagai perusahaan menguntungkan atau rugi. Sering kali 

petani hanya memperhitungkan biaya aktual yang dikeluarkan untuk satu kali 

masa tanam, kemudian dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. 

Apabila pendapatan lebih besar daripada biaya maka petani menganggap 

usahataninya menguntungkan, begitupun sebaliknya.  

Sebagian besar petani tidak memperhitungkan biaya dan pendapatan 

secara rinci karena tujuan akhir usahatani terutama usahatani keluarga adalah 
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pendapatan keluarga petani. Hal ini yang menyebabkan terkadang usahatani 

yang sebenarnya rugi, tidak efisien atau tidak memiliki daya saing tetap saja 

dijalankan oleh petani. 

1.2. Rumusan Masalah  

Komoditas tanaman pangan strategis yang menjadi target swasembada 

pangan nasional adalah padi, jagung, kedelai. Meski demikan, untuk mencukupi 

kebutuhan pangan nasional komoditas padi, jagung dan kedelai masih harus 

impor. Dalam rangka melindungi petani dalam negeri pemerintah melaksanakan 

kebijakan tarif impor, pajak dan subsidi. Kebijakan ini akan mempengaruhi nilai 

jual komoditas padi, jagung dan kedelai dalam negeri. Selain itu harga 

komoditas dalam negeri dan keuntungan usahatani sensitif terhadap perubahan 

harga internasional dan perubahan harga input produksi. Berdasarkan kondisi 

tersebut usahatani padi, jagung dan kedelai Jawa Tengah terutama Kabupaten 

Cilacap dan Kabupaten Grobogan harus memiliki daya saing dengan produk 

internasional untuk komoditas serupa dipasar dalam negeri.  

Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang ada, maka perlu dikaji 

bagaimana daya saing, kebijakan pemerintah serta sensitivitas usahatani padi 

Kabupaten Cilacap serta usahatani jagung dan kedelai Kabupaten Grobogan 

yang merupakan wilayah dengan produksi teringgi di Jawa Tengah untuk 

komoditas padi, jagung dan kedelai sehingga pertanyaan penelitian yang muncul 

antara lain: 
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1. Bagaimana daya saing usahatani padi, jagung dan kedelai Provinsi Jawa 

Tengah? 

2. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi, jagung dan 

kedelai Provinsi Jawa Tengah? 

3. Bagaimana sensitivitas usahatani padi, jagung dan kedelai Provinsi Jawa 

Tengah terhadap perubahan harga internasional komoditas, perubahan 

harga internasional pupuk, perubahan upah tenaga kerja, perubahan nilai 

tukar mata uang dan perubahan kebijakan internasional? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini menganalisis daya saing dan kebijakan pemerintah terhadap 

usahatani padi, jagung dan kedelai Provinsi Jawa Tengah. Tujuan yang ingin 

dicapai penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana daya saing usahatani padi, jagung dan 

kedelai pada Kabupaten dengan produksi tertinggi di Jawa Tengah.  

2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terhadap usahatani 

padi, jagung dan kedelai pada Kabupaten dengan produksi tertinggi di 

Jawa Tengah. 

3. Untuk mengetahui sensitivitas usahatani padi, jagung dan kedelai Provinsi 

Jawa Tengah terhadap perubahan harga internasional komoditas, 

perubahan harga internasional pupuk, perubahan upah tenaga kerja, 

perubahan nilai tukar mata uang dan perubahan kebijakan internasional. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :  

1. Mengetahui daya saing, kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi, 

jagung dan kedelai pada Kabupaten dengan produksi tertinggi di Jawa 

Tengah.  

2. Sebagai bahan referensi empiris bagi penelitian selanjutnya terutama 

dalam bidang ekonomi pertanian, dan agribisnis untuk lebih 

dikembangkan dalam rangka memperkaya kajian ilmiah ilmu ekonomi.  

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan usahatani 

serta pengambilan kebijakan pembangunan pertanian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1.  Landasan Teori 

3.1.1. Daya Saing 

Daya saing merupakan kemampuan suatu komoditi untuk bersaing di pasar 

luar negeri atau kemampuan untuk dapat bertahan dalam pasar dalam negeri dan 

bersaing dengan komoditas dari luar negeri. Jika suatu produk mempunyai daya 

saing maka produk banyak diminati oleh banyak konsumen. Simanjuntak 

menyatakan bahwa daya saing adalah kemampuan produsen untuk memproduksi 

suatu komoditi dengan biaya yang cukup rendah sehingga pada harga – harga 

yang terjadi di pasar internasional kegiatan produksi tersebut menguntungkan 

(Simanjuntak, 1992:16).  

Daya saing suatu komoditi 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 

keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Masing – masing 

keunggulan menunjukkan efisiensi penggunaan faktor produksi usahatani. 

Konsep daya saing tree five Soetriono telah digunakan dalam kajian 

Strategi Peningkatan Daya Saing Kopi Robusta dengan model daya saing Tree 

Five oleh Soetriono. Konsep ini merupakan penyempurnaan dan kombinasi dari 

beberapa teori daya saing terdahulu, diantaranya dari Teori Pra Klasik 
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(Merkantilisme), Teori Klasik Adam Smith dan David Ricardo, Teori Modern 

Hecksher – Ohlin, Alternative Teori oleh M. Porter (Competitive Advantage) 

dan R.D Aveni (Hyper Competitive) (Soetriono, 2007:93). Daya saing tree five 

dapat diilustrasikan pada Gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Konsep Daya Saing Tree Five (Soetriono, 2004) 

Sumber : Strategi Peningkatan Daya Saing Agribisnis Kopi Robusta dengan 

Model Daya Saing Tree Five 

 

Gambar 2.1 memberikan contoh bahwa persoalan daya saing bukan saja 

disebabkan oleh faktor internal, namun juga faktor eksternal. Faktor internal 

antara lain :  

1. Usahatani yaitu terdiri dari share holder tenaga kerja, bibt, pupuk, obat – 

obatan, modal, risiko, pesaing dalam mengusahakan, sumberdaya alam dan 

teknologi yang digunakan. 

2. Konsumen langsung dan agroindustri yang dapat memberikan nilai tambah 

dan keunggulan komparatif berkelanjutan. 

3. Lingkungan agrokeologi, sarana dan prasarana, transportasi dan jenis pasar 

yang dihadapi.  
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Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi daya saing antara 

lain :  

1. Kebijakan internasional yang terdiri dari kondisi perekonomian pasar 

internasional, kesepakatan internasional dan politik perdagangan pemasok.  

2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dalam negeri dan internasional. 

3. Peluang pasar domestik dan internasional.  

4. Kebijakan domestik yang menggambarkan politik, keberadaan ekonomi 

negara dan keberpihakan terhadap petani.  

5. Kondisi perekonomian domestik.  

Konsep daya saing tree five Soetriono menjelaskan bahwa dalam 

mekanisme pasar komoditi terutama komoditi pertanian terdapat peran berbagai 

pihak (stake holder). Peran stake holder tersebut dapat melalui harga pasar, input 

produksi, maupun mekanisme pemasaran. Hal ini akan berpengaruh pada daya 

saing usahatani komoditi pertanian di pasar.  

3.1.2. Keunggulan Komparatif 

Dasar teori perdagangan internasional merupakan pemikiran kaum 

Merkantilis yang menyatakan cara terpenting untuk menjadi negara kaya adalah 

mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Teori keunggulan absolut 

menurut Adam Smith membantah pandangan kaum Merkantilis dengan 

pendapat bahwa perdagangan bebas dapat menjadikan suatu negara memiliki 

spesialisasi dalam memproduksi komoditi yang memiliki keunggulan absolut 

(dapat memproduksi lebih efisien dibanding negara – negara lain). Suatu negara 

dapat melakukan ekspor komoditi yang mengalami keunggulan absolut dan 
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melakukan impor komoditi yang memiliki kerugian absolut (memproduksi 

komoditi dengan cara yang kurang efisien).  

Menurut David Ricardo dalam (Salvatore, 1997:3) meskipun sebuah 

negara kurang efisien atau tidak unggul secara absolut dalam memproduksi 

komoditi, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat 

dilakukan. Negara yang kurang efisien akan melakukan spesialisasi dalam 

produksi dan mengekspor komoditi yang mempunyai kerugian komparatif lebih 

kecil. Negara tersebut memiliki keunggulan komparatif (comparative 

advantage) dari komoditi mempunyai kerugian komparatif lebih kecil. Negara 

tersebut sebaliknya mengimpor komoditi yang memiliki kerugian komparatif 

yang lebih besar.  

David Ricardo (dalam Nopirin, 2010:14) mengemukakan perdagangan 

antar negara akan timbul apabila masing – masing negara memiliki compatarive 

cost yang terkecil. Sebagai contoh Portugis dan Inggris yang sama sama 

memproduksi anggur dan pakaian. 

Tabel 2.1  

Comparative Cost  

Produksi Anggur, Pakaian Portugis dan Inggris 

 Negara Anggur (1 botol) Pakaian (1 yard) 

Portugis 3 hari  4 hari 

Inggris 6 hari 5 hari 

Sumber : Nopirin, 2010 

Besarnya comparative cost adalah  

Portugis untuk anggur   ⁄  <   ⁄  atau   ⁄  <   ⁄   

Inggris untuk pakaian   ⁄  <   ⁄  atau   ⁄  <   ⁄  
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Dalam hal ini Portugis akan berspesialisasi pada produksi anggur, 

sedangkan Inggris pada produksi pakaian. Pada nilai tukar 1 botol anggur sama 

dengan 1 yard pakaian maka Portugis akan mengorbankan 3 hari kerja untuk 1 

yard pakaian yang apabila diproduksi sendiri memerlukan waktu 4 hari kerja. 

Inggris juga akan beruntung dari pertukaran dengan spesialisasi pada produksi 

pakaian dan ditukar dengan anggur maka untuk memperoleh 1 botol anggur 

hanya dikorbankan 5 hari kerja yang kalau diproduksi sendiri memerlukan 

waktu 6 hari kerja. 

Berdasarkan teori tersebut apabila suatu negara tidak lebih efisien daripada 

negara lain dalam memproduksi komoditi, negara tersebut masih dapat 

melakukan perdagangan internasional. Negara tersebut dapat melakukan ekspor 

yang menguntungkan dan melakukan impor untuk mengurangi ketidak efisienan 

memproduksi suatu komoditi. 

Heckscher – Ohlin (H-O) (dalam Salvatore, 1997:63) menganggap bahwa 

setiap negara akan mengekspor komoditi yang secara relatif mempunyai faktor 

produksi berlimpah dan murah, serta mengimpor komoditi yang faktor 

produksinya relatif jarang atau (langka) dan mahal. Teori Heckscher-Ohlin 

menekankan pentingnya biaya faktor produksi yang mendorong suatu negara 

melakukan ekspor atau impor. Disamping faktor lain yang mempengaruhi latar 

belakang perdagangan internasional, faktor biaya dan keuntungan menjadi 

pertimbangan penting karena kegiatan ekspor – impor tersebut dilakukan oleh 

unit ekonomi antar negara yang saling berorientasi pada keuntungan.  



20 
 

 

Keunggulan komparatif merupakan konsep yang diterapkan suatu negara 

untuk membandingkan beragam aktivitas produksi dan perdagangan di dalam 

negeri terhadap perdagangan dunia. Definisi tersebut menerangkan bahwa biaya 

produksi dinyatakan dalam nilai sosial dan harga komoditas diukur pada tingkat 

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

analisis keunggulan komparatif adalah analisis sosial dan bukan analisis privat 

(Murtiningrum, 2013:18). 

Analisis biaya faktor produksi dalam keunggulan komparatif merupakan 

analisis biaya ekonomi (social cost). Begitupula dalam penerimaan (output) 

yaitu penerimaan sosial. Oleh karena itu baik harga input maupun harga output 

tidak dihitung menggunakan komponen subsidi, pajak dan tarif yang mungkin 

terkandung dalam harga aktual di pasar.  

Berdasarkan teori tersebut pertimbangan efisiensi usahatani sangat 

menentukan keunggulan komparatif. Teori ini mendasari perdagangan 

internasional yang dilakukan oleh Indonesia terutama komoditas padi, jagung 

dan kedelai yang hingga saat ini masih melakukan impor. 

3.1.3. Keunggulan Kompetitif 

Keunggulan kompetitif merupakan perluasan dari konsep keunggulan 

komparatif yang menggambarkan kondisi daya saing suatu aktivitas pada 

kondisi perekonomian aktual. Teori keunggulan kompetitif Michael Porter 

(1990) menjelaskan kondisi daya saing pembangunan suatu negara yang 

kompetitif.  
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Tabel 2.2  

Tahap – Tahap Pembangunan Nasional yang Kompetitif  

Menurut Porter 
Penggerak 

Pembangunan 
Sumber Keunggulan Kompetitif Contoh-Contoh 

Kondisi - Kondisi 

Faktor  

Faktor - faktor produksi dasar  

(SDA, lokasi geografis, tenaga 

kerja tidak terampil) 

Kanada, Australia, 

Singapura,  

Korea Selatan 

sebelum tahun 1990 

Investasi  

Investasi dalam peralatan modal 

dan transfer teknologi dari luar 

negeri, juga diperlukan adanya 

konsensus nasional yang lebih 

memilih investasi daripada 

konsumsi.  

Jepang selama tahun 

1960an dan  

Korea Selatan selama 

tahun 1980an.  

Inovasi  

Empat determinan keunggulan 

nasional semuanya berinteraksi 

untuk menggerakkan penciptaan 

teknologi baru.  

Jepang sejak akhir 

tahun 1970an, Italia 

sejak awal tahun 

1970an, Swedia dan 

Jerman selama 

kebanyakan periode 

pasca perang.  

Kekayaan  

Tekanan pada pengelolaan 

kekayaan yang ada 

menyebabkan berbaliknya 

dinamika berlian. Keunggulan 

kompetitif terkikis karena 

inovasi tertekan, investasi dalam 

faktor faktor yang maju menjadi 

lamban, persaingan menurun 

dan motivasi perorangan 

melemah.  

Inggris selama periode 

pasca perang, AS, 

Swiss, Swedia dan 

Jerman sejak tahun 

1980 

 

Sumber : Robert M. Grant, “Porter’s ‘Competitive Advantage of 

Nations’: An Assessment” Strategic Management Journal Tahun 1991 

 

Tabel 2.2 merupakan tahap – tahap pembangunan nasional yang 

kompetitif. Teori tahap pembangunan kompetitif ini memberikan kontribusi 

besar bagi kegiatan perdagangan internasional. Industri dalam suatu negara 

menjadikan dasar teori keunggulan kompetitif ini dalam melakukan perdagangan 

internasional yang kompetitif. Menurut teori ini, karakteristik perusahaan atau 

industri maju berskala internasional harus memiliki produk, proses dan keahlian 
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yang diperlukan untuk kelangsungan pengembangan sumber daya 

kompetitifnya. Selain itu investasi serta kebijakan suatu negara harus 

mendukung penciptaan teknologi baru. Perusahaan yang berada tingkat ini telah 

unggul secara kompetitif untuk bersaing dalam internasional.  

Berdasarkan teori keunggulan kompetitif tidak hanya faktor internal 

kegiatan produksi yang menentukan suatu komoditi memiliki keunggulan yang 

kompetitif di pasar internasional namun juga faktor eksternal sperti tingkat 

permintaan pasar dunia dan kebijakan baik dalam negeri maupun internasional. 

Ditengah persaingan dengan komoditi internasional, komoditi yang memiliki 

keunggulan kompetitif merupakan komoditi yang menguntungkan secara privat 

karena lima faktor tersebut telah terhitung dalam harga privat.  

Keunggulan komparatif dan kompetitif dapat dimiliki oleh suatu komoditi 

sekaligus, namun bisa saja suatu komoditi hanya memiliki salah satu 

keunggulan. Komoditi yang memiliki keunggulan komparatif tetapi tidak 

memiliki keunggulan kompetitif terjadi disebabkan karena adanya distorsi pasar 

atau adanya hambatan yang bersifat disintensif, misalnya perpajakan atau 

produsen administrasi yang menghambat aktivitas tersebut sehingga merugikan 

produsen.  

Sebaliknya suatu komoditi yang memiliki keunggulan kompetitif tapi tidak 

memiliki keunggulan komparatif dapat terjadi bila pemerintah memberikan 

proteksi terhadap komoditi yang dihasilkan, misalnya jaminan harga, perijinan 

dan kemudahan fasilitas lainnya.  
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3.1.4. Kebijakan Pertanian 

3.1.4.1. Kebijakan Terhadap Input tradeable 

Sebagian besar komoditas pertanian diperdagangkan secara internasional. 

Dalam produksi komoditas pertanian juga terdapat komponen input produksi 

yang diperdagangkan secara internasional. Input produksi yang diperdagangkan 

secara internasional disebut input tradeable. Pada input tradeable usahatani, 

dapat diterapkan kebijakan subsidi atau pajak dan kebijakan hambatan 

perdagangan. Pengaruh kebijakan subsidi dan hambatan perdagangan pada input 

tradeable dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kurva Dampak Pajak Dan Subsidi Pada Input Tradeable 
Sumber : Monke and Pearson, 1989 (dalam Suryana & Agustian,2014) 

 

Keterangan : 

S – II : Pajak untuk input tradeable  

S + II : Subsidi untuk input tradeable 

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

digunakan. Pajak menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga pada tingkat 

harga output yang sama, output domestik turun dari Q1 ke Q2 dan kurva supply 

bergeser ke atas. Efisiensi ekonomi yang hilang dari produsen adalah A-B-C, 
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yang merupakan perbedaan antara nilai output yang hilang Q1-C-A-Q2 dengan 

biaya produksi output Q2-B-C-Q1. 

Gambar 2.2 (b) memperlihatkan efek subsidi terhadap input tradeable. 

Subsidi menyebabkan harga input lebih rendah dan biaya produksi lebih rendah 

sehingga kurva supply bergeser ke bawah 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 Q1-A-

C-Q2 dan nilai output meningkat yaitu Q1-A-B-Q2. 

3.1.4.2. Kebijakan Terhadap Input Non Tradeable 

Kebijakan terhadap input non tradeable (input yang tidak diperdagangkan 

secara internasioanal/input domestik) dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan 

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

pajak dan subsidi yang diterapkan pada input non tradeable.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kurva Dampak Pajak dan Subsidi pada Input Non Tradeable 
Sumber : Monke and Pearson, 1989 (dalam Suryana & Agustian,2014). 

 

 

 

(b) S + N (a) S - N 
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Keterangan : 

Pd : Harga domestik sebelum diberlakukan pajak dan subsidi 

Pc : Harga ditingkat konsumen setelah pajak dan subsidi 

Pp : Harga ditingkat produsen setelah pajak dan subsidi 

S – N : Pajak untuk input non tradeable 

S + N : Subsidi untuk input non tradeable 

Pada Gambar 2.2 (a) terlihat bahwa sebelum diberlakukan pajak terhadap 

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

tradeable 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. 

Gambar 2.2 (b) menunjukkan bahwa sebelum diberlakukan subsidi 

terhadap input, harga dan jumlah keseimbangan dari permintaan dan penawaran 

input non tradeable berada pada Pd dan Q2. Subsidi terhadap input non 

tradeable 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. 

3.1.4.3.  Kebijakan Terhadap Output  

Kebijakan terhadap output tradeable berupa subsidi maupun hambatan 

perdagangan diterapkan pada produsen yang mendatangkan produk impor. 
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Kebijakan perdagagan internasional dikenakan pada komoditas pertanian yang 

masih impor seperti padi, jagung dan kedelai. 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. Harga 

komoditas padi, jagung dan kedelai yang tinggi diharapkan lebih bersaing dan 

usahatani menerima pendapatan lebih tinggi. Meski demikan, dampak 

negatifnya konsumen harus membayar untuk dengan harga yang lebih mahal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kurva Dampak Tarif Impor 

Sumber : Salvatore (1997) (dalam Suryana & Agustian,2014) 

Teori dampak kebijakan tarif impor Dominick Salvatore (1997) dan teori 

tarif impor menurut Krugman dan Obstfeld (2002), (dalam Suryana dan 

Agustian, 2014:146) menerangkan dampak kebijakan tarif impor terhadap output 

tradeable sperti pada gambar 2.4 yaitu pada saat harga 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 di mana produksi sebesar 0-Q1 dan 
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konsumsi sama dengan 0-Q2 sehingga permintaan impor sebesar Q1-Q2. 

Pemerintah memberlakukan tarif terhadap permintaan impor sehingga harga 

naik menjadi Pt. Besarnya tarif impor adalah Pt-Pw sehingga produksi 

meningkat menjadi 0-Q3, konsumsi menurun menjadi 0-Q4, dan permintaan 

impor berkurang menjadi Q3-Q4. Dengan adanya pemberlakukan tarif ini, 

konsumen dirugikan karena harus menerima harga suatu komoditas lebih tinggi 

dari pada harga sebelum tarif.  

Pemerintah memperoleh pendapatan sebesar tarif impor dikalikan dengan 

jumlah kuantitas impor setelah tarif ditetapkan, yakni sebesar f-g-k-j dan 

pendapatan tambahan yang diterima oleh produsen dalam negeri sebesar Pw-Pt-

f-h, sehingga kerugian bersih masyarakat (dead weight loss) akibat adanya 

pemberlakukan tarif tersebut sebesar (h-f-g+j-k-i), dengan rincian h-f-g 

merupakan kehilangan produsen (producer loss) dan j-k-i merupakan kehilangan 

konsumen (consumer loss). 

 Kebijakan hambatan perdagangan berupa kuota juga diterapkan pada 

outuput atau komoditas yang diperdagangakan secara internasional. Menurut 

Kindleberger dan Lindert (dalam Hardono dkk 2004:77) kuota merupakan batas 

terhadap jumlah total impor yang diizinkan masuk ke negara setiap tahun. 

Pemberlakuan kuota impor pada umumnya dilandasi alasan sebagai jaminan 

kemungkinan kenaikan pengeluaran impor akibat persaingan perdagangan luar 

negeri yang makin buruk. Selain itu, penerapan kuota memberikan kekuatan dan 

fleksibilitas administrasi kepada pemerintah. Kbijakan kuota impor untuk 

komoditas beras, jagung dan kedelai pada umumnya dilakukan per bulan oleh 
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pemerintah melalui kementerian dan perum Bulog. Kebijakan ini bertujuan 

untuk menjaga kestabilan harga komoditas padi, jagung dan kedelai dalam 

negeri. 

3.1.4.4. Kategori Kebijakan yang Mempengaruhi Pertanian  

Pearson mengemukakan kebijakan yang mempengaruhi pertanian dapat 

digolongkan kepada tiga kategori yaitu kebijakan harga, kebijakan 

makroekonomi dan kebijakan investasi publik. Ketiga kategori kebijakan 

tersebut dilakukan melalui instrumen seperti subsidi, hambatan perdagangan 

internasional dan pengawasan atau pengendalian langsung. Kebijakan harga 

komoditas pertanian merupakan kebijakan yang bersifat spesifik komoditas. 

Setiap kebijakan diterapkan untuk satu komoditas (misalnya beras). Kebijakan 

harga juga bisa mempengaruhi input pertanian. Setiap instrumen kebijakan harga 

pertanian akan menimbulkan transfer antara produsen, konsumen dan 

pemerintah (Pearson, et al., 2005:8). Ketiga kategori kebijakan tersebut yaitu : 

a. Kebijakan Harga 

Pajak dan subsidi atas komoditas pertanian menyebabkan terjadinya 

transfer anggaran pemerintah kepada produsen dan konsumen. Pajak 

mengalirkan sumberdaya kepada pemerintah, sedangkan subsidi mengalirkan 

sumberdaya yang berasal dari pemerintah. Hambatan perdagangan 

internasional seperti pajak dan tarif yang sifatnya membatasi impor atau 

ekspor. Hambatan perdagangan dan kebijakan harga ini mengubah tingkat 

harga dalam negeri.  



29 
 

 

Pengendalian langsung adalah peraturan pemerintah atas harga marjin 

pemasaran atau hilangnya kebebasan untuk memeilih tanaman. Biasanya 

kebijakan hambatan langsung harus disertai dengan kebijakan hambatan 

perdagangan dan kebijakan pajak/subsidi agar kebijakan tersebut bisa efektif.  

b. Kebijakan Makro Ekonomi  

Kebijakan makro ekonomi yang mempengaruhi sektor pertanian yaitu 

kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan nilai tukar, kebijakan harga 

faktor domestik, sumberdaya alam dan tataguna lahan.  

Pemerintah sering kali menerapkan kebijakan makro ekonomi yang bisa 

mempengaruhi nilai input produksi pertanian (sewa lahan, upah tenaga kerja, 

tingkat bunga yang berlaku). Kebijakan makro ekonomi tersebut dapat 

mempengaruhi biaya produksi pertanian.  

c. Kebijakan Investasi Publik 

Kebijakan investasi publik yang mempengaruhi pertanian adalah 

investasi publik yang didanai dari anggaran pemerintah khususnya dibidang 

infrastruktur (barang modal seperti jalan, pelabuhan, jaringan irigasi dll), 

sumberdaya manusia, serta penelitian dan pengembangan teknologi. Investasi 

dalam bentuk infrastruktur dapat meningkatkan pendapatan usahatani atau 

menurunkan biaya produksi. Investasi publik dalam sumberdaya manusia 

antara lain pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan keahlian atau 

ketrampilan serta kondisi kesehatan produsen dan konsumen. Contoh dalam 

bidang pertanian merupakan kegiatan penyuluhan pertanian. Investasi publik 

dalam bentuk penelitian dan pengembangan teknologi seperti penggunaan 
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benih unggul, penemuan pupuk baru, teknik pengolahan pertanian baru dll. 

Investasi ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi produsen maupun 

konsumen. Negara yang memiliki pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi 

biasanya melakukan investasi yang besar di bidang riset dan budaya 

pertaniannya untuk mengadopsi teknologi yang dihasilakan oleh lembaga 

riset internasional.  

3.1.5. Input – Output Usahatani 

Faktor produksi merupakan bahan baku yang digunakan selama proses 

menghasilkan barang dan jasa. Dalam kegiatan produksi usahatani tanaman 

pangan maka faktor produksi digunakan untuk menghasilkan produk pertanian 

yaitu lahan pertanian/tanah, sarana produksi pertanian (benih,bibit,pupuk,obat), 

modal dan tenaga kerja.  

3.1.5.1. Tanah 

Tanah 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, 2014:38). Dalam 

usahatani apabila tanah yang digunakan merupakan tanah sewa, maka beban 

sewa tanah akan diperhitungkan. Selain itu beban lahan pertanian yaitu 

pajak lahan. Beban lahan pertanian merupakan komponen beban yang 

memiliki nilai tinggi jadi akan berpengaruh besar terhadap pendapatan 

usahatani. 
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3.1.5.2. Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) 

Sarana produksi pertanian mempunyai peranan yang tidak kalah 

penting dalam produksi komoditas pertanian. Saprotan terdiri dari benih/bibit, 

pupuk dan obat tanaman (pestisida, fungisida, dll). Penggunaan saprotan akan 

menunjang produksi yang optimal secara kuantitas maupun kualitas. 

Penggunaan bibit yang baik, pupuk yang memadai dan obat tanaman dapat 

menghasilkan output produksi tanaman pertanian dalam jumlah banyak 

ataupun dengan kualitas yang baik.  

3.1.5.3. Tenaga Kerja 

Faktor produksi usahatani yang dinamis adalah tenaga kerja. Dalam 

usahatani peran tenaga kerja terdiri dari menyemai, mengolah tanah, 

menanam, memupuk, menyiang, pengendalian hama dan pengawasan tanam. 

Masing – masing peran memiliki beban sendiri yang dikeluarkan untuk 

tenaga kerja. 

3.1.6. Policy Analysis Matrix (PAM) 

Matriks Analisis Kebijakan (Policy Analysis Matrix/PAM) digunakan 

untuk menganalisis keadaan ekonomi dari pemilik ditinjau dari sudut usaha 

swasta (private profit) dan sekaligus memberi ukuran tingkat efisiensi ekonomi 

usaha atau keuntungan sosial (social profit). Menurut Monke dan Pearson 

(dalam Aprizal, 2013: 20–21), model PAM memberikan pemahaman lebih 

lengkap dan konsisten terhadap semua pengaruh kebijakan dan kegagalan pasar 

pada penerimaan (revenue), biaya – biaya (cost), dan keuntungan (profit) dalam 

produksi sektor pertanian secara luas.  
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Tiga isu yang menyangkut prinsip-prinsip yang ditelaah dengan model 

PAM yaitu : 

1. Daya saing (competitiveness) dan tingkat profitabilitas pada usahatani. 

2. Dampak kebijakan terhadap usahatani 

3. Pengaruh kebijakan penelitian pertanian pada perbaikan teknologi.  

Model PAM merupakan hasil dari dua identitas perhitungan yaitu : 

a. Tingkat keuntungan atau profitabilitas merupakan perbedaan antara 

penerimaan dan biaya-biaya. 

b. Pengaruh penyimpangan atau divergensi (distorsi kebijakan dan kegagalan 

pasar) merupakan perbedaan antara parameter – parameter yang dihitung 

menggunakan harga privat dan harga sosial. 

Tahapan dalam menggunakan metode PAM adalah :  

1. Identifikasi input secara lengkap dari usahatani padi, jagung dan kedelai. 

2. Memilah biaya ke dalam kelompok tradeable dan domestik. 

3. Menentukan harga bayangan (shadow price) dari input dan output 

usahatani padi, jagung dan kedelai. 

4. Menghitung penerimaan dari usahatani padi, jagung dan kedelai. 

5. Menghitung dan menganalisis berbagai indikator yang bisa dihasilkan 

PAM. 

Menurut Monke and Pearson (dalam Aprizal, 2013: 20–21), asumsi dasar 

yang digunakan dalam membangun matriks PAM diantaranya : 
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1. Perhitungan berdasarkan harga privat (Private cost), yaitu harga yang 

benar-benar terjadi dan diterima oleh produsen dan konsumen atau harga 

yang benar-benar terjadi setelah adanya kebijakan. 

2. Perhitungan berdasarkan harga sosial (social price) atau harga bayangan 

(shadow price), yaitu harga pada kondisi pasar persaingan sempurna atau 

harga yang terjadi apabila tidak ada kebijakan. Pada komoditas yang dapat 

diperdagangkan di pasar internasional (tradeable), harga bayangan adalah 

harga yang terjadi di pasar Internasional. 

3. Output dapat dipisahkan ke dalam komponen asing (tradeable) dan 

domestik (non tradeable). 

4. Eksternalitas positif dan negatif dianggap saling meniadakan. 

3.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan untuk penlitian ini 

menganalisis daya saing dan kebijakan pemerintah sektor pertanian pada unit 

usahtani yang terkait dengan komoditas padi, jagung dan kedelai. Penelitian 

terdahulu dikaji secara mendalam dan menjadi referensi yang relevan dalam 

mendukung hasil penelitian.  

Penelitian Mutiara tahun 2013 mengenai keunggulan komparatif dan 

dampak kebijakan komoditas kedelai di Kabupaten Pasuruan menjadi rujukan 

penggunaan alat analisis PAM untuk mengkaji keunggulan komparatif dan 

dampak kebijakan pemerintah tehadap usahatani kedelai. Penelitian Agustian 

tahun 2014 mengenai daya saing komoditas padi, jagung dan kedelai nasional 

menjadi rujukan penggunaan alat analisis PAM dalam mengkaji daya saing 
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komoditas padi, jagung dan kedelai nasional terutama Jawa Tengah sebagai 

pendukung hasil penelitian. Begitu juga penelitian Mantau Tahun 2009 

mengenai analisis daya saing usahatani jagung di Kabupaten Bolaang 

Mongondow dan penelitian Wiendiyati yang dipublikasi secara internasional 

yaitu The Impact Of Tariff Policy And Inter-Island Transport Costs On The 

Profitability Of Soybean Production In Ngada Regency, NTT tahun 2002 

dijadikan rujukan yang relevan. 

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait daya saing dan 

kebijakan pemerintah terhadap usahatani yang dapat digunakan sebagai 

pembanding dan pembeda dengan penelitian ini. 
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Tabel 2.3  

Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti/Tahun/Judul Metode Variabel Hasil 

1 Farah Mutiara, 

Djoko Koestiono, 

Abdul Wahib 

Muhaimin/2013/ 

Keunggulan 

Komparatif Dan 

Dampak Kebijakan 

Subsidi Input – 

Output Terhadap 

Pengembangan 

Komoditas Kedelai 

di Kabupaten 

Pasuruan 

Policy 

Analysis 

Matrix 

(PAM) 

Input Tradeable : 

Biaya (Pupuk 

kimia, Obat – 

obatan, tenaga 

kerja mesin)  

 

Input non 

Tradeable : Biaya 

(Benih, pupuk 

organik,lahan, 

tenaga kerja, modal 

kerja) 

 

Kebijakan subsidi 

faktor domestik 

pertanian 

Output Tadabel :  

Pendapatan 

penjualan output 

Biji Kedelai,  

 

Kebjakan Impor  

Kedelai  

Kebijakan impor 

dan nilai tukar 

Rupiah 

Daya saing usahatani kedelai perspektif 

keunggulan komparatif nilai DRCR pada 

sistem intensif adalah 0,803 dan pada siastem 

konvensional 0,908. Hal ini mengindikasikan 

setiap menghemat US$ 1,00 memberikan 

US$ 0,803 dan US$ 0,908. Hal ini 

dikarenakan penggunaan input tradeable 

pada sistem budidaya intensif lebih efisien 

yaitu aplikasi pupuk, pestisida dan benih 

usahatani lebih sedikit. 

Kebijkakan pemerintah berkaitan dengan 

output (NPCO) pada sistem budaya intensif 

dan konvensional bernilai 1,102 dan intensif 

1,245. Kebijkakan pemerintah berkaitan 

dengan input (NPCI) pada sistem budaya 

intensif dan konvensional bernilai 1,03 dan 

intensif 1,006. Kebijkakan pemerintah 

berkaitan dengan input-output (PC) pada 

sistem budaya intensif dan konvensional 

bernilai 1,177 dan intensif 6,304. Sedangkan 

nilai (EPC) pada sistem budaya intensif dan 

konvensional bernilai 1,12 dan intensif 1,30. 

Nilai SRP = nol berarti pemerintah tidak 

memberikan subsidi pada biaya produksi 

usahatani kedelai. 
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No Peneliti/Tahun/Judul Metode Variabel Hasil 

2 Adang 

Agustian/2014/Daya 

Saing Komoditas 

Padi, Jagung dan 

Kedelai dalam 

Konteks Pencapaian 

Swasembada Pangan 

Policy 

Analysis 

Matrix 

(PAM) 

Input Tradeable : 

Biaya (Pupuk 

kimia, Obat – 

obatan, tenaga 

kerja mesin)  

 

 

Input non 

Tradeable : Biaya 

(Pupuk Organik 

Benih, lahan, 

tenaga kerja, modal 

kerja)  

 

Kebijakan subsidi 

faktor domestik 

pertanian 

Output Tadabel :  

Pendapatan 

penjulan Biji 

Kedelai,  

 

Kebijakan tarif 

impor dan nilai 

tukar Rupiah 

Hasil analisis finansial menunjukkan 

usahatani padi memiliki nilai R/C sebesar 

2,43. Hasil ekonomi menunjukkan usahatani 

padi memiliki nilai R/C 1,45. Dari kedua 

analisis tersebut usahatani padi baik pada 

tingkat usahatani maupun secara nasional 

cukup layak untuk diusahakan. Analisis 

tingkat Provinsi yang memperoleh tingkat 

keuntungan finansial usahatani padi tertinggi 

yaitu Provinsi Jawa Barat (Rp 13,6 juta/ha) 

kemudian diikuti oleh Jawa Tengah (Rp 5,09 

juta/ha) dan NTB (Rp 3,98 juta/ha). Analisis 

keuntungan secara sosial yaitu tertinggi 

Provinsi Jawa Barat (Rp 17,13juta/ha) 

kemudian diikuti oleh NTB (Rp 

13,40juta/ha) dan Jawa Tengah (Rp 

11,25juta/ha). Usahatani padi nasional pada 

beberapa sentra produksi padi cukup efisien 

dengan nilai kisaran DRCR antar 0,50 – 0,77 

berarti fakto domestik yang harus 

dikorbankan untuk menghemat atau 

memperoleh devisa dari usahatani padi lebih 

kecil dari sumberdaya domestik yang 

tersedia dalam sistem ekonomi secara 

keseluruhan. Usahatani paling efisien yaitu 

memiliki keunggulan komparatif tertinggi 

yaitu Lampung (DRCR 0,50). Sedangkan 

keunggulan komparatif terendah adalah 

Provinsi NAD (DRCR = 0,77). Nilai  
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No. Peneliti/Tahun/Judul Metode Variabel Hasil 

     Private Cost Ratio (PCR) usahatani padi 

secara nasional sebesar 0,38 menunjukkan 

usahatani padi nasional efisien dan memiliki 

keunggulan kompetitif. Usahatani paling 

efisien atau paling unggul secara kompetitif 

adalah usahatani padi Jawa Barat (PCR 

0,36). Sedangkan usahatani padi yang 

memiliki keunggulan kompetitif terendah 

adalah usahatani padi NAD (PCR 0,57). 

Usahatani jagung nasional secara finansial 

menguntungkan dengan nilai R/C 1,73. 

Secara sosial uasatani jagung nasional juga 

menguntungkan dengan nilai R/C 1,90. 

Keuntungan finansial tertinggi yaitu Provinsi 

Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan nilai 

keuntungan Rp 13,6/ha juta dan Rp 5,1 

juta/ha. Sebaliknya di Provinsi Sumatera 

Utara usahatani jagung rugi sebesar Rp 657 

ribu/ha. Keuntungan sosial usahatani jagung 

lebih rendah daripada keuntungan 

finansialnya, paling rendah adalah usahatani 

jagung NTT dengan keuntungan Rp 3juta/ha. 

Sedangkan pada Provinsi lain berkisar antara 

Rp 4 juta/ha – Rp 17,3jta/ha. Komoditas 

jagung secara nasional memiliki daya saing 

yang baik ditunjukkan oleh indikator 

keunggulan komparatif (DRCR) & 

keunggulan kompetitif (PCR) yang kurang 

dari satu  
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     masing – masing 0,48 dan 0,54.  

Keunggulan komparatif tertinggi terdapat 

pada sentra produksi jagung di Provinsi NTB 

(DRCR 0,33). Usatani jagung nasional masih 

memiliki keunggulan kompetitif dengan PCR 

pada kisaran 0,40 – 0,67, kecuali usahatani 

Jagung Provinsi Sumatera Utara yang tidak 

memiliki keunggulan kompettitif (PCR 

1,07). Hasil analisis finansial usahatani 

kedelai nasional menguntungan dengan niali 

R/C = 1,05. Keuntungan finansial tertinggi 

dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara dengan 

nilai R/C 1,37. Sedangkan secara sosial 

usahatani kedelai juga menguntungkan 

dengan nilai R/C 1,02. Nilai DRCR 

menunjukkan usahatani kedelai secara 

nasional tidak memiliki daya saing. Nilai 

DRCR usahatani kedelai nasional lebih dari 

satu yaitu 1,05. Namun usahatani kedelai 

Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara masih 

memiliki keunggulan komparatif dengan 

nilai DRCR 0,55. Sedangkan nilai PCR yaitu 

0,92 menujukkan usahatani kedelai nasional 

masih efisien secara finansial & memiliki 

keunggulan kompetitif. Sumatera Selatan 

memiliki keunggulan kompetitif tertinggi 

dengan nilai PCR 0,44. Usahatani kedelai di 

NTB hanya mencatat break event point 

dengan nilai PCR 1. 
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3 Zulkifli Mantau, 

Bahtiar dan 

Aryanto/2009/ 

Analisis Daya Saing 

Usahatani Jagung Di 

Kabupaten Bolaang 

Mongondow 

Provinsi Sulawesi 

Utara 

Policy 

Analysis 

Matrix 

(PAM) 

Input Tradeable : 

Pupuk kimia, Obat 

– obatan, tenaga 

kerja mesin  

 

Input non 

Tradeable : 

Benih,lahan, tenaga 

kerja, modal kerja  

 

Kebijakan subsidi 

faktor domestik 

pertanian 

Output Tadabel :  

Biji Jagung ,  

Kebjakan Impor  

Kedelai  

Kebijakan impor 

dan nilai tukar 

Rupiah 

Usahatani jagung di Kabupaten Bolaang 

Mongondow layak untuk dilaksanakan baik 

secara finansial maupun ekonomi, terlihat 

dari profitabilitas privat (D) > 1 dan 

profitabilitas sosial (H) > 1 serta memiliki 

RC-ratio yang lebih besar dari satu.  

 

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.  

 

Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah 

untuk usahatani jagung masih belum 

menunjukkan keberpihakan yang 

menguntungkan para petani kecil dan 

kelangsungan hidup usahataninya.  

 

analisis sensitivitas menunjukkan kebijakan 

yang dapat diambil pemerintah daerah pada 

usahatani jagung di Bolaang Mongondow 

adalah dengan menurunkan harga pupuk 

sebesar 10 % dan menaikkan harga output 

sebesar 30% (skenario ke-9). 
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4 The Impact Of Tariff 

Policy And Inter-

Island Transport 

Costs On The 

Profitability Of 

Soybean Production 

In Ngada Regency, 

NTT/2002/ 

Wiendiyati, Umbu 

Reku Raya, Paulus 

Un 

Policy 

Analysis 

Matrix 

(PAM) 

Input Tradeable : 

Pupuk, Obat – 

obatan, tenaga 

kerja mesin  

 

Input non 

Tradeable : 

Benih,lahan, tenaga 

kerja, transportasi  

 

Kebijakan 

penelitian dan 

pengembangan. 

Output Tadabel 

Biji Kedelai,  

 

Kebjakan 

hambatan 

perdagangan/ tarif 

Impor Kedelai 

Penerapan tarif impor kedelai akan 

meningkatkan harga privat output sehingga 

meningkatkan keunggulan kompetitif 

usahatani kedelai Kabupaten Ngada.  

 

Meningkatan biaya transportasi antar pulau 

juga akan meningkatkan harga output privat 

dan keunggula kompetitif usahatani kedelai 

Kabupaten Ngada.  

 

Meningkatan biaya transportasi antar pulau 

25% memiliki dampak yang lebih kecil 

terhadap harga privat dibandingkan dengan 

penerapan tarif impor sebesar 5%..  

 

Menurunnya produktivitas akan menurunkan 

surplus petani karena akan menururnkan 

keuntungan privat dan keunggulan 

komparatif.  

 

 

Keuntungan privat usahatani kedelai saat ini 

membutuhkan perhatian pemerintah dalam 

hal penelitian dan pengembangan. 
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3.3.  Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang menganalisis tentang analisis daya saing dan 

kebijakan pemerintah terhadap usahatani telah banyak dilakukan dengan hasil 

yang berbeda-beda seperti yang telah diuraikan dalam sub bab penelitian 

terdahulu. Terkait dengan penelititan tesebut, maka penelitian ini memunyai 

persamaan yaitu menganalisis daya saing dan kebijakan pemerintah terhadap 

unit usahatani. Penelitian ini berbeda dalam lokasi dan waktu penelitian, 

cakupan komoditas yang diteliti serta analisis perbandingan yang lebih luas yaitu 

antar, wilayah dan komoditas, sehingga dapat menjadi tambahan referensi studi 

tentang bidang kajian yang sama.  

3.4. Kerangka Pikir  

Komoditas pertanian merupakan komoditas yang diperdagangkan secara 

iternasional. Begitupula komoditas padi, jagung dan kedelai. Indonesia hingga 

kini masih mengimpor komoditas beras, jagung dan kedelai. Disamping itu, 

Indonesia mengenakan kebijakan hambatan perdagangan seperti tarif dan pajak 

impor serta kebijakan subsidi terhadap input pertanian. Kebijakan hambatan 

perdagangan dan subsidi ini akan mempengaruhi harga komoditas padi, jagung 

dan kedelai di dalam negeri. Di sisi lain, Indonesia juga memproduksi komoditas 

padi, jagung dan kedelai seperti Kabupaten Cilacap dan Grobogan.  

Adanya komoditas padi, jagung dan kedelai impor dan domestik di pasar 

yang sama, menyebabkan komoditas saling bersaing agar dapat bertahan dalam 

pasar dan diminati konsumen. Semntara itu, komoditas padi, jagung dan kedelai 

di pasar dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, 
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maka perlu dikaji daya saing dan kebijakan usahatani padi Kabupaten Cilacap 

serta usahatani jagung dan kedelai Kabupaten Grobogan. Sehingga kerangka 

pikir dapat disusun tabel kerangka berfikir berikut : 

Gambar 2.5  

Kerangka Pikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Impor padi, 

jagung dan 

kedelai 

Kebijakan 

subsidi input 

pupuk 

 

Kebijakan Tarif 

impor & pajak 

impor  

Produksi komoditas padi, 

jagung dan kedelai Provinsi 

Jawa Tengah 

Pasar padi, jagung dan 

kedelai 

Policy Analysis Matrix (PAM) 

- Analisis Daya Saing 

- Analisis Kebijakan Pemerintah  

- Analisis Sensitivitas 

Kemampuan usahatani bersaing dan 

berkompetisi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif yang 

menganalisis daya saing serta kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi, 

jagung dan kedelai Provinsi Jawa Tengah. Wilayah dengan produksi padi 

tertinggi di Jawa Tengah adalah Cilacap, sedangkan Kabupaten dengan produksi 

jagung dan kedelai tertinggi di Jawa Tengah adalah Grobogan. 

3.2. Definisi Operasional Variabel  

Dalam penelitian ini terdapat variabel input dan output dalam satu unit 

usahatani padi, jagung dan kedelai Provinsi Jawa Tengah.  

Variabel dalam usahatani pada analisis PAM dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu variabel tradeable dan variabel non tradeable (variabel domestik). variabel 

tradeable merupakan variabel yang diperdagangkan di pasar internasional, 

sebaliknya variabel non tradeable merupakan variabel yang tidak 

diperdagangakan secara internasional. Tabel 3.1 menggolongkan input – output 

tradeable dan non tradeable dalam analisis daya saing dan kebijakan pemerintah 

terhadap usahatani padi, jagung dan kedelai Provinsi Jawa Tengah. 
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Tabel 3.1 

Input/output tradeable & non tradeable usahatani  

Padi, Jagung dan Kedelai  

INPUT/OUTPUT Tradeable 

Non 

Tradeable 

Benih  - √ 

Pupuk (Kg/ha) 

  NPK Phonska √ - 

Urea √ - 

TSP √ - 

Superpos √ - 

ZK √ - 

Organik  - √ 

Obat - Obatan  - - 

Pestisida Padat (Fuadran) - √ 

Hebrisida Cair (Nuxion) - √ 

Tenaga Kerja  

  Persiapan Lahan  - √ 

Pemeliharaan - √ 

Panen  - √ 

Jasa Traktor  - √ 

Jasa Tresher - √ 

Jasa Angkut - √ 

Modal - - 

Modal Kerja - √ 

Lahan  - √ 

Output : Padi, Jagung & Kedelai √ - 

Sumber : Kementerian Pertanian, Basis Ekspor – Impor Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2014 – 2015.  

 

Variabel input dan output dihitung menggunakan harga privat dan harga 

sosial. Harga privat (harga pasar) merupakan harga yang secara aktual 

dikeluarkan dan diterima oleh petani. Sedangkan harga sosial (harga efisiensi) 

merupakan harga yang seharusnya dibayar oleh petani apabila tidak ada 

kebijakan pemerintah pada masing – masing input dan output. Harga sosial 

untuk input maupun output tradeable merupakan harga internasional untuk 
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barang yang sejenis (compareable), harga impor untuk komoditas impor, harga 

ekspor untuk komoditas ekspor. Untuk itu harga internasional ditentukan melalui 

paritas impor/ekspor komoditas. Begitu pula dengan biaya input tradeable yang 

dihitung menggunakan biaya sosial apabila mengimpor/mengekspor input 

tradeable yang bersangkutan.  

Harga sosial (harga efisiensi) faktor domestik (lahan, tanaga kerja, dan 

modal) juga diestimasi dengan menggunakan social opportunity cost. Namun 

karena faktor domestik tidak diperdagangkan secara internasional, sehingga 

tidak memiliki harga internasional, maka social opportunity cost nya diestimasi 

melalui pengamatan pada wilayah yang diteliti. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui berapa pendapatan yang hilang karena faktor domestik digunakan 

untuk memproduksi komoditas tersebut dibandingkan dengan apabila digunakan 

utnuk komoditas alternatif terbaiknya (Pearson, et al., 2005:24).  

Dalam menentukan harga sosial input – output tradeable maupun input 

domestik diperlukan asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar pertimbangan. 

Asumsi ini digunakan sebagai pedoman dengan mempertimbangkan kondisi 

perekonomian yang terjadi. Asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Tingkat suku bunga privat usahatani diperoleh dari informasi suku bunga 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi 

(KKPE) yang ditetapkan oleh pemerintah sebsesar 6% + suku bunga 

penjaminan Bank (LPS). Sedangkan suku bunga suku bunga penjaminan 

Bank (LPS) periode 15 September 2014 sampai dengan 14 Januari 2015 
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adalah 7,75%. Berdasarkan kondisi tersebut suku bunga privat usahatani 

per tahun adalah 13,75%. Tingkat bunga KUR ini akan menjadi harga 

untuk modal privat dalam usahatani. 

2. Nilai tukar (kurs) yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar 

Rupiah nominal terhadap Dolar Amerika transaksi Bank Indonesia. Kurs 

yang digunakan utnuk transaksi input tradeable adalah rata – rata kurs 

Rupiah terhadap Dolar Amerika pada bulan Oktober tahun 2014 yang 

merupakan bulan pertama masa tanam. Sedangakan Kurs yang digunakan 

untuk transaksi output tradeable adalah rata – rata kurs Rupiah terhadap 

Dollar Amerika pada bulan Februari tahun 2015.  

3. Premium nilai tukar digunakan untuk mengestimasi nilai tukar agar tidak 

overvalued. Premium nilai tukar di dasarkan pada kurs 90 hari setelah kurs 

nominal yang digunakan.  

4. Angka konversi GKG menjadi beras sebesar 62,74% merupakan angka 

yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian. 

Angka tersebut merupakan hasil dari Survei Susut Panen dan Pasca Panen 

Gabah/Beras yang dilakukan oleh BPS dan Kementerian Pertanian. 

Berdasarkan pertimbangan asumsi ekonomi makro, selanjutnya adalah 

menyusun justifikasi harga sosial untuk input dan output sebagai berikut : 

1. Harga Sosial Output  

Harga sosial output merupakan harga internasional komoditas padi, 

jagung dan kedelai. Harga internasional komoditas padi, jagung dan kedelai 
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diperoleh dari publikasi internasional yaitu World Bank Commodities Price 

Data. Berdasarkan publikasi World Bank harga internasional komoditas 

beras, jagung dan kedelai merupakan harga Free On Board pelabuhan pasar 

internasional. Komoditas padi merupakan harga dunia beras pecah 25% FOB 

Bangkok, Thailand. Komoditas jagung merupakan harga jagung kuning FOB 

Gulf ports Veracruz, Mexico. Komoditas kedelai merupakan harga biji 

kedelai FOB Rotterdam.  

Harga komoditas berdasarkan FOB pasar internasional belum 

mencerminkan harga yang compareable dengan komoditas domestik yang 

serupa. Selain harga komoditas, biaya pengiriman hingga ke Indonesia juga 

diperhitungkan dan menjadi komponen dalam harga sosial. Biaya pengapalan 

dihitung berdasarkan harga dari masing – masing pelabuhan yang menjadi 

origin port pasar internasional sampai ke pelabuhan Tanjung Emas Semarang 

berdasar perhitungan Shipping and Insurance Rate yang bersumber dari 

worldfreightrates.com. Selain biaya pengapalan, biaya bongkar muat dihitung 

dari biaya per kontainer kemudian dikonversi menjadi biaya per kg komoditas 

berdasar pada estimasi biaya bongkar muat barang impor oleh PT. Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) Terminal Petikemas Semarang. 

2. Harga Sosial Input Tradeable  

Input tradeable pada usahatani padi Kabupaten Cilacap, jagung dan 

kedelai Kabupaten Grobogan yaitu benih, pupuk herbisida dan pestisida. 

Harga sosial benih sama dengan harga privat karena benih/bibit yang 

digunkan untuk usahatani diproduksi di dalam negeri sehingga harga 
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privatnya merupakan harga penduga yang baik. Asumsi yang sama digunakan 

pada input tradaebl pupuk Organik, ZK dan Greentonik. Sedangkan Input 

tradeable pupuk terdiri dari Urea, TSP, Superphos dan NPK dihitung dengan 

metode seperti menghitung harga internasional untuk komoditas padi, jagung 

dan kedelai. Menghitung paritas impor input tradeable pupuk juga dilakukan 

dengan menghitung harga internasional untuk komoditas Urea FOB 

Yuzhnyy, TSP dan Superphos FOB Tunisian dan NPK FOB China. Pada 

perhitungan biaya Shipping and Insurance serta biaya bongkar muat 

pelabuhan digunakan metode yang sama pada perhitungan harga sosial 

output.  

Input tradeable herbisida dan pestisida memiliki harga internasional 

hanya pada komponen atau bahan baku pembuatan sehingga sulit untuk 

menentukan harga internasional berdasarkan bahan baku. Berdasarkan asumsi 

tersebut, harga sosial input tradeable herbisida sama dengan harga privatnya.  

3. Harga Sosial Input Non Tradeable  

Input non tradeable merupakan input yang tidak diperdagangkan secara 

internasional. Peralatan sekop, cangkul, parang alat bajak alat pipil 

merupakan input non tradeable. Selain itu mesin threser dan mesin traktor 

juga sudah di produksi di dalam negeri seperti yang diproduksi oleh PT 

Kubota Indonesia. Oleh karena itu harga sosial input tersebut diduga sama 

dengan harga aktual atau harga privatnya. Sedangkan biaya bahan bakar yang 

terkandung dalam threser dan traktor memiliki biaya tidak lebih dari 10% 

total biaya usahatani, oleh karena itu harga sosialnya sama dengan harga 
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privat. Selain itu, biaya traktor dan threser dikelompokkan dalam biaya 

tenaga kerja merontok dan memipil. Hal ini karena sebagian besar usahatani 

menyewa traktor dan trheser dalam bentuk tenaga borongan untuk merontok 

dan memipil. 

Pada pasar tenaga kerja sektor pertanian pedesaan di Indonesia tidak 

ditemukan banyak divergensi. Distorsi tidak begitu signifikan, karena 

ketentuan upah minimum tidak berlaku di sektor pertanian dan tidak memiliki 

pengaruh yang besar pada perekonomian Indonesia. Fragmentasi yang terjadi 

tidak begitu besar karena tenaga kerja sektor pertanian relatif mudah keluar 

masuk pasar, informasi berkenaan kesempatan kerja yang relatif baik, dan 

banyaknya tenaga kerja sektor pertanian.  

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa pasar tenaga kerja 

sektor pertanian pedesaan di Indonesia merupakan pasar persaingan 

sempurna. Pasar tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia yang sempurna 

ditandai dengan tidak efektifnya kekuatan serikat buruh. Kondisi ini 

dikarenakan di Indonesia tidak ada serikat buruh yang menaungi tenaga kerja 

di sektor pertanian. Upah tenaga kerja sektor pertanian ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran pasar. Dengan kata lain pasar tenaga kerja sektor 

pertanian di Indonesia telah efisien. Hal ini memungkinkan untuk 

mengasumsikan bahwa upah tenaga kerja privat merupakan praduga yang 

baik bagi upah sosialnya. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada divergensi pada pasar tenaga kerja yang dapat 

mempengaruhi daya saing maupun efisiensi. 
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4. Biaya Sosial Modal  

Biaya modal dikelompokkan kedalam kategori modal kerja (working 

capital) dan modal investasi (investment capital). Modal kerja merupakan 

biaya yang dikeluarkan baik oleh petani untuk membiayai proses produksi 

berupa biaya pembelian input, upah tenaga kerja dan biaya penyimpanan. 

Sedangkan modal investasi (investment capital) merupakan biaya pembelian 

aset yang bisa dimanfaatkan dalam periode lebih dari satu tahun.   

Pada sektor pertanian di Indonesia banyak terjadi kegagalan pasar 

finansial karena kelangkaan lembaga pembiayaan di perdesaan. Petani di 

Indonesia lebih sering mendapatkan modal dari tengkulak atau rentenir, cara 

pembayaran beserta bunga tidak sama dengan cara pembayaran dan bunga 

pada lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian tingkat bunga privat 

bukan merupakan penduga yang baik bagi tingkat bunga pada biaya sosial 

modal.  

Rumitnya memperkirakan kegagalan pasar dan distorsi kebijakan yang 

mempengaruhi pasar kredit di pedesaan membuat hampir tidak mungkin 

mengukur tingkat divergensi penggunaan modal. Oleh karena itu pendekatan 

return to capital yaitu nilai manfaat yang diterima dari sebuah investasi 

publik melalui tambahan biaya investasi dilakukan untuk mengestimasi biaya 

sosial modal.  

Pada kenyataan di lapangan estimasi tingkat bunga sosial baik untuk 

modal kerja maupun modal investasi dilakukan melalui pendekatan kira – 

kira (arbitrary rule of thumb) yaitu pengalaman peneliti lain untuk negara 
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berkembang dengan tahap pembangunan yang sama dengan Indonesia 

(Pearson, et al., 2005:301). Penentuan tingkta bunga sosial didasarkan pada 

pendekatan penelitian pertanian negara berkembang seperti Indonesia, diduga 

tingkat bunga sosial untuk modal investasi Indonesia sekitar 10% per tahun 

dan tingkat bunga sosial untuk modal kerja sekitar 15% per tahun.  

5. Biaya Sosial Lahan  

Penentuan harga sosial dari lahan mengikuti prinsip-prinsip social 

opportunity cost. Dilihat dari sudut pandang perekonomian nasional, nilai 

sosial dari sewa lahan sama dengan keuntungan sosial (H) lahan yang 

diperoleh dari komoditas alternatif terbaik sebelum dikurangi nilai sewa 

lahan. Sebagai contoh, biaya sosial penggunaan lahan untuk menanam padi 

pada suatu musim adalah sama dengan keuntungan sosial yang hilang karena 

tidak menanami lahan tersebut dengan komoditas yang akan memberikan 

keuntungan terbaik selain padi misalnya, jagung atau kedelai. 

Komoditas padi, jagung dan kedelai merupakan komoditas yang 

diperdagangakan secara internasional, oleh karena itu, harga komoditas, daya 

saing dan kebijakan pemerintah usahatani sensitif terhadap perubahan variabel 

perdagangan internasional dan variabel input produksi. Dalam penelitian ini 

analisis sensitivitas menyimulasikan perubahan variabel perdagangan 

internasional, perubahan biaya input produksi dan perubahan kebijakan 

pemerintah meliputi :  

1. Harga komoditas naik masing – masing beras 12%, jagung 16%, kedelai 

11%. Kenaikan harga internasional komoditas ini didasarkan atas rata – 
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rata kenaikan harga internasional masing – masing komoditas dari Januari 

2012 hingga Februari 2015 dari publikasi World Bank Commodities Price 

Data oleh World Bank. Kenaikan harga internasional komoditas 

diasumsikan terjadi secara parsial, sehingga dapat melihat akibat kenaikan 

harga internasional untuk komoditi itu sendiri bukan karena kenaikan pada 

komoditi lain. 

2. Harga input pupuk naik masing – masing Urea 9%, TSP 7%, Superphose 

6%, dan NPK 2%. Kenaikan harga internasional komoditas ini didasarkan 

atas rata – rata kenaikan harga komoditas dari Januari 2012 hingga 

Februari 2015 dari publikasi World Bank Commodities Price Data oleh 

World Bank dan International Monthly Average Prices Africa Fertilizer 

August 2014 – July 2015. Kenaikan harga internasional digunakan 

usahatani pada semua komoditas.  

3. Kenaikan upah tenaga kerja sebesar Rp 5.000. Kenaikan upah ini 

didasarkan atas rata – rata kenaikan upah usahatani padi, jagung dan 

kedelai kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 hingga 

tahun 2015. 

4. Nilai tukar Rupiah naik menjadi Rp 14.802/USD. Nilai tukar ini 

didasarkan pada depresisiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD tertinggi 

selama tahun 2010 hingga 7 Desember tahun 2015. 

5. Tarif impor beras naik menjadi 650/kg, sedangkan jagung dan kedelai naik 

menjadi 10%. Nilai tukar merupakan kebijakan pemerintah sektor 

pertanian yang dapat diukur dan dikendalikan. Berbeda dengan harga 
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internasional komoditas, harga internasional pupuk, upah tenaga kerja dan 

nilai tukar rupiah yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah.  

3.3.  Jenis Data dan Sumber Data 

Data diperoleh dengan mengukur satu atau lebih variabel dalam sampel 

atau populasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Analisis 

Ekonomi Usahatani padi Kabupaten Cilacap, serta usahatani jagung dan 

kedelai di Kabupaten Grobogan masing – masing pada masa tanam Oktober 

2014 – Maret 2015. Data Analisis Ekonomi Usahatani (AEU) disusun oleh 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah.  

Data AEU memberikan banyak informasi mengenai jumlah, harga, dan 

budget dari input dan output privat usahatani rata – rata satu Kabupaten. 

Sedangkan jumlah, harga, dan budget dari input dan output sosial diperoleh 

berdasarkan pengamatan wilayah yang diteliti melalui sumber sekunder seperti 

Dinas Pertanian TPH Kabupaten, publikasi internasional mengenai harga input 

tradeable, publikasi menengani biaya distribusi dan pemasaran input tradeable 

pertanian, publikasi menengani kebijakan pertanian nasional maupun kebijakan 

pertanian di daerah penelitian.  

3.4. Metode Analisis 

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan analisis perhitungan indeks perdagangan internasional 

yaitu Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP), Intra – Industry Indeks (IIT) dan 

Import Dependency Ratio (IDR) untuk mengetahui posisi Jawa Tengah terhadap 

perdaganagan internasional komoditas padi (dalam bentuk beras), jagung, dan 
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kedelai. Analisis daya saing usahatani padi, jagung dan kedelai menggunakan 

alat analisis Policy Matrix Analisys (PAM).  

3.4.1.  Indeks Perdagangan Internasional 

Indeks perdagangan internasional menunjukkan posisi Jawa Tengah dalam 

perdagangan internasional komoditas padi (dalam bentuk beras), jagung dan 

kedelai. Indeks perdagangan internasional dalam penelitian ini terdiri dari Indeks 

Spesialisasi Perdagangan (ISP), Intra – Industry Indeks (IIT) dan Import 

Dependency Ratio (IDR).  

1. Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) 

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) merupakan indeks yang 

digunakan untuk menghitung spesialisasi perdagangan suatu negara. ISP 

menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu komoditas dengan 

menggambarkan apakah untuk suatu komoditas, posisi suatu negara 

cenderung menjadi negara eksportir atau importir (kemenkeu.go.id).  

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) merupakan metode umum 

yang digunakan sebagai alat ukur tingkat daya saing. Indeks ini digunakan 

untuk melihat apakah suatu jenis produk di suatu negara cenderung 

menjadikan negara eksportir atau menjadi negara importir (Bustami dan 

Hidayat, 2013:59). 

Nilai ISP merupakan perbandingan antara selisih nilai bersih 

perdagangan dengan nilai total perdagangan dari suatu negara. Indeks 

Spesialisasi Perdagangan (ISP) digunakan untuk menganalisis posisi atau 
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tahapan perkembangan suatu produk (Wulandari, 2013:4). Indeks ISP 

dirumuskan sebagai berikut :  

                         

Dimana :  

    = Nilai ekspor produk I di suatu negara/daerah 

    = Nilai impor produk I di suatu negara/daerah 

Nilai indeks ini adalah antara 0 dan 1. Jika nilai positif (diatas 0 

sampai dengan 1), maka komoditi tersebut memiliki daya saing yang 

tinggi atau negara/wilayah bersangkutan cenderung sebagai negara 

pengekspor dari komoditi tersebut. Sebaliknya, jika nilainya negatif 

(dibawah 0 hingga -1) daya saing rendah atau cenderung sebagai 

pengimpor (Safriansyah, 2010:328).  

2. Intra – Industry Index (IIT) 

Menurut Lubis, Intra Industry Trade Index (IIT Indeks) yang 

menggambarkan tingkat integrasi perdagangan suatu produk dalam suatu 

kawasan tertentu. Nilai IIT indeks yang tinggi menunjukkan adanya 

keterkaitan yang bersifat dua arah (two-way trade) dimana Indonesia 

melakukan ekspor dan juga impor produk industri tertentu. Nilai IIT yang 

cenderung semakin menurun menunjukkan keterkaitan perdagangan yang 

ada cenderung bersifat satu arah dan Indonesia cenderung lebih menjadi 

importir (Lubis, 2013:42). IT indeks yang umum digunakan adalah 

Grubel-Lloyd Index dengan rumus: 
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ITT = ∑       ∑      

∑     
       atau   

∑      

∑     
      

Dimana  

X = Ekspor  

M = Impor 

 

  

3. Import Dependency Ratio (IDR) 

IDR atau rasio ketergantungan impor yaitu alat yang digunakan 

untuk melihat tingkat ketergantungan impor suatu negara terhadap 

komoditas tertentu. Dengan menganalisis IDR dapat diketahui seberapa 

besar ketergantungan impor suatu negara terhadap suatu komoditas 

Semakin besar nilai IDR maka ketergantungan impor negara tersebut 

terhadap suatu komoditas juga semakin tinggi. Sebaliknya semakin kecil 

nilai IDR, maka ketergantungan impor suatu negara juga semakin rendah 

(Pujitiasih,2014:34). Secara matematis, rasio ketergantungan impor dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Pusat Data dan Informasi Pertanian, 2009) : 

IDR = {Mia / (Produksi + Mia – Xia)} x 100  

Keterangan : 

M = Impor 

X = Ekspor 

I = Jenis barang 

a = Negara 

 

3.4.2. Policy Analysis Matrix (PAM)  

Penelitian ini menggunakan alat analisis PAM (Policy Analysis Matrix). 

Alat analisis PAM dikembangkan oleh Monke dan Person sejak tahun 1987. 
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PAM merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui efisiensi 

ekonomi dan besarnya insentif atau intervensi dalam berbagai aktivitas usahatani 

secara keseluruhan dan sistematis. Dalam penelitian ini PAM menyusun matrik 

yang berisi informasi biaya, pendapatan dan keuntungan privat serta sosial 

usahatani padi, jagung dan kedelai pada Kabupaten dengan produksi tertingggi 

di Jawa Tengah. 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, jagung dan kedelai pada Kabupaten dengan produksi tertinggi di Jawa 

Tengah dapat dihitung melalui informasi yang disusun dalam martik PAM 

Analisis PAM dapat digunakan pada usahtani dengan berbagai wilayah, 

tipe usahatani dan teknologi. Selain itu analisis PAM juga dapat digunakan 

untuk mengetahui apakah suatu kebijakan dapat memperbaiki daya saing 

terhadap usahtani suatu komoditi yang dihasilkan melalui penciptaan efisiensi 

usaha dan pertumbuhan pendapatan. Model PAM dengan formulasi seperti pada 

tebel 3.4 

Tabel 3.2 

Matriks Analisis Kebijakan (Policy Matrix Analisys/PAM) 

 

Sumber: Scott Pearson, et al., 2005:33 

Keterangan Penerimaan 

Biaya 

Keuntungan Input  

Tradeable 

Input  

non 

Tradeable 

Harga Privat  A B C D = A-B-C 

Harga Sosial E F G H = E-F-G 

Dampak 

Kebijakan/ 

Divergensi 

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

K 
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Keterangan : 

Penerimaan usahatani pada harga privat = A 

Total biaya input tradeable usahatani pada harga privat = B 

Total biaya input non tradeable usahatani pada harga privat = C 

Penerimaan usahatani pada harga sosial = E 

Total biaya input tradeable usahatani pada harga sosial = F 

Total biaya input non tradeable usahatani pada harga sosial = G 

Keuntungan privat = D 

Keuntungan sosial = H 

Transfer output (OT) = I 

Transfer input (IT) = J 

Transfer faktor (TF) = K 

Transfer bersih (NT)= L 

 

Baris pertama dari matrik PAM adalah perhitungan dengan harga pasar 

(privat), yaitu harga yang secara aktual diterima dan dibayarkan petani. Baris 

kedua merupakan penghitungan yang didasarkan pada harga sosial, yaitu harga 

yang menggambarkan nilai sosial yang sesungguhnya bagi unsur biaya maupun 

hasil. Harga sosial merupakan harga tanpa kebijakan pemerintah dan kegagalan 

pasar. Baris ketiga merupakan selisih perhitungan dari harga privat dengan harga 

sosial sebagai dampak dari kebijakan.  

Tabel PAM dapat menghasilkan indikator profitabilitas, daya saing dan 

dampak kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini, indikator profitabilitas yang 

dianalisis adalah keuntungan privat dan keuntungan sosial. Indikator daya saing 

usahatani yang dianalisis adalah keunggulan komparatif dan keunggulan 

kompetitif. Indikator kebijakan pemerintah yang diterima usahatani dapat 
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dianalisis melalui Indikator kebijakan input, kebijakan output serta kebijakan 

input – output dapat dihitung melalui informasi yang disusun dalam martik 

PAM. Inikator profitabilitas, daya saing dan dampak kebijakan pemerintah 

terhadap komoditas antara lain:  

1) Profitabilitas dan Daya Saing 

Profitabilitas usahatani dilihat dari keuntungan privat dan keuntungan 

sosial. Daya paing usahatani dapat dilihat melalui keunggulan kompetitif dan 

komparatifnya.  

 Keuntungan privat dan keunggulan kompetitif didasarkan pada biaya dan 

pendapatan privat dalam perekonomian aktual. Keunggulan Kompetitif 

dapat dihitung melalui keuntungan privat dan Indikator Private Cost Ratio 

(PCR). 

- Keuntungan privat merupakan keuntungan yang sebenarnya diperoleh 

petani. Keuntungan privat dihitung berdasarkan harga privat. 

Keuntungan privat dalam tabel PAM disimbolkan dengan D. 

Indikatornya apabila D positif, berarti usahatani memperoleh 

keuntungan atau profit atas biaya normal dalam kondisi terdapat 

kebijakan pemerintah. Hal ini mempunyai implikasi bahwa komoditi 

tersebut mampu ekspansi, kecuali apaila sumberdaya terbatas atau 

adanya komoditi alternatif yang lebih menguntungkan. Apabila D 

negatif, usahtani tersebut tidak memperoleh profit atas biaya normal 

yang artinya bahwa usahatani belum mampu ekspansi.  
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- Private Cost Ratio (PCR) menunjukkan penggunaan sumber daya 

domestik untuk menghasilkan nilai tambah usahatani. Indikator PCR 

didapat dari biaya privat input non tradeable usahatani dibandingkan 

pendapatan privat domestik dikurangi biaya input tradeable privat. 

PCR dapat dihitung dari notasi dalam tabel PAM = C/(A-B). 

Indikatornya adalah apabila PCR<1, usahtani yang diteliti memiliki 

keunggulan kompetitif PCR>1, sistem input tradeable yang diteliti 

tidak memiliki keunggulan kompetitif.  

 Keuntungan sosial dan keunggulan komparatif didasarkan pada biaya dan 

pendapatan sosial, oleh karena itu keuntungan sosial dan keunggulan 

kompetitif mencerminkan efisiensi usahatani. Keuntungan sosial dan 

keunggulan komparatif dapat dihitung melalui keuntungan sosial dan 

indikator Domestic Resource Cost Ratio (DRCR).  

- Keuntungan sosial merupakan keuntungan yang seharusnya diterima 

petani apabila tidak ada kebijakan pemerintah dan kegagalan pasar. 

Keuntungan sosial pada tabel PAM disimbolkan dengan H. 

Indikatornya adalah apabila H positif, usahatani tetap menguntungkan 

meski tidak ada kebijakan pemerintah. Apabila H negatif, berarti 

usahatani tidak menguntungkan dan tidak mampu bersaing tanpa 

kebijakan pemerintah.  

- Indikator yang menggambarkan rasio penggunaan faktor domestik 

yaitu Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) dilihat dari nilai 

Domestic Resource Cost (DRC) yang dihitung dari identitas G/(E-F) 
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pada tabel PAM. Indikatornya apabila DRC<1, usahatani mempunyai 

keunggulan komparatif. Apabila DRC>1, usahatani tidak mempunyai 

keunggulan komparatif.  

2) Analisis kebijakan  

Analisis kebijakan pemerintah yang mempengaruhi usahatani padi, 

jagung dan kedelai Provinsi Jawa Tengah terdiri dari kebijakan input, 

kebijakan output serta kebijakan input – output.  

 Kebijakan Output dapat dilihat dari indikator Output Transfer (OT) dan 

Nominal Protection Coefficient On Output (NPCO). Kedua kebijakan 

output ini berasal dari notasi penerimaan privat dan sosial (A & E) pada 

tabel PAM. Kebijakan Output terdiri dari :  

- Output Transfer dihitung dari selisih penerimaan privat dan 

penerimaan sosial (OT=A–E). Indikatornya apabila OT positif, 

menunjukkan terdapat transfer kepada usahatani sehingga surplus 

usahatani meningakat. Sebaliknya OT negatif, adanya transfer kepada 

konsumen sehingga surplus konsumen meningkat.  

- Nominal Protection Coefficient On Output (NPCO) dihitung dari 

perbandingan identitas penerimaan privat dengan penerimaan sosial 

(A/E) pada tabel PAM. Indikatornya apabila NPCO>1, kebijakan telah 

mampu memproteksi usahatani atau produsen komoditas. Apabila 

NPCO<1 kebijakan belum mampu meproteksi usahtani atau produsen 

komoditas. 
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 Kebijakan Input terdiri dari kebijakan Input Transfer (IT), Nominal 

Protection Coeffisien on Tradeable Input (NPCI) & Transfer Facktor 

(TF).  

- Input transfer (IT) dihitung dari selisih notasi biaya input privat 

tradeable dan notasi biaya input sosial tradeable (B–F). Indikatornya 

apabila IT positif, menunjukkan terdapat transfer dari petani ke 

produsen input tradeable. Apabila IT negatif menunjukkan terdapat 

transfer dari produsen input tradeable kepada petani. 

- Protection Coeffisien on Tradeable Input (NPCI) dihitung dari 

perbandingan notasi biaya input privat tradeable dan notasi biaya 

input sosial tradeable (B/F). Indikatornya apabila NPCI<1, berarti 

kebijakan bersifat protektif terhadap usahatani yaitu konsumen input 

tradeable berupa subsidi terhadap input tradeable. Apabila NPCI>1, 

kebijakan tidak protektif terhadap usahatani atau tidak ada kebijakan 

subsidi terhadap input tradeable.  

- Transfer faktor (TF) dihitung dari selisih notasi biaya input non 

tradeable privat dan input non tradeable sosial pada tabel PAM (C-

G). Indikatornya apabila TF positif, berarti terdapat transfer dari 

petani produsen kepada produsen input non tradeable begitu pula 

sebaliknya. Transfer faktor juga dapat terjadi karena kegagalan pasar 

pada input non treadeable dan karena social opportunity cost of land 
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 Kebijakan Input-output terdiri dari kebijakan Efective Protection 

Coefficient (EPC), Net Transfer, Profitability Coefficient dan Subsidi Ratio 

to Producer.  

- Efective Protection Coefficient (EPC) dihitung dari notasi (A-B)/(E-F) 

pada tabel PAM. Indikatornya apabila EPC>1, gabungan atau 

keseluruhan kebijakan telah mampu memproteksi usahatani. Apabila 

EPC<1, gabungan atau keseluruhan kebijakan belum mampu 

memproteksi usahatani. 

- Net transfer (NT) dihitung dari selisih antara identitas keuntungan 

privat dengan keuntungan sosial (D-H). Indikatornya apabila NT 

positif, menunjukkan tambahan surplus usahatani secara keseluruhan. 

Apabila NT negatif, menunjukkan berkurangnya surplus usahatani 

secara keseluruhan.  

- Profitability Coefficient (PC) dihitung dari perbandingan antara 

identitas keuntungan privat dengan keuntungan sosial (D/H). 

Indikatornya apabila PC>1, artinya secara keseluruhan kebijakan 

pemerintah telah mampu memberikan proteksi kepada usahatani. 

Apabila PC<1, artinya secara keseluruhan kebijakan pemerintah 

belum mampu memberikan proteksi kepada usahatani. 

- Subsidi Ratio to Producer (SRP) dihitung dari perbandingan identitas 

keuntungan divergensi dibanding dengan penerimaan sosial (L/E). 

SRP<0, artinya kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan 

usahatani mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya 
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imbangan untuk berproduksi (opportunity cost). SRP=0, artinya 

kebijakan pemerintah yang berlaku tidak menyebabkan produsen 

mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari imbangan untuk 

berproduksi, sedangkan jika SRP>0, artinya kebijakan pemerintah 

yang berlaku menyebabkan usahatani mengeluarkan biaya produksi 

lebih kecil dari biaya imbangan untuk berproduksi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Kondisi Umum Pertanian Padi, Jagung dan Kedelai Jawa Tengah  

Komoditas padi, jagung dan kedelai merupakan komoditas strategis dalam 

perekonomian. Kebutuhan akan komoditas padi, jagung dan kedelai sangat 

tinggi untuk dikonsumsi dan menjadi bahan baku sektor lain. Menurut Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional PPN kebutuhan beras nasional tahun 2015 

mencapai 28 juta ton (Berita online bisnis.liputan6.com, Kamis 20 Maret 2015). 

Sedangkan komoditas jagung, Kementrian Pertanian Repubik Indonesia 

mengemukakan berdasarkan data United State Departement of Agriculture 

(USDA) tahun 2014 kebutuhan jagung di Indonesia untuk pemenuhan konsumsi 

dan industri pakan ternak sebesar 5,45 juta ton. Begitu pula dengan kebutuhan 

kedelai nasional yang tinggi. Kementrian Pertanian Republik Indonesia mencatat 

konsumsi kedelai masyarakat mancapai 2,54 juta ton biji kering kedelai. 

Konsumsi kedelai tersebut terdiri dari konsumsi langsung penduduk sebesar 2 

juta ton biji kering kedelai, pakan ternak sebesar 3.000 ton biji kering kedelai, 

benih sebesar 39.000 ton biji kering kedelai, industri non makanan sebesar 

446.000 ton biji kering kedelai, dan susu sebesar 49.000 ton biji kering kedelai 

(Detik Finance, Sabtu 4 Juli 2015). 

Padi merupakan tanaman pangan strategis karena beras merupakan bahan 

makanan pokok masyarakat Indonesia secara umum. Jagung sebagai bahan 
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pakan ternak sangat dibutuhkan bagi sektor peternakan. Komoditas kedelai 

merupakan bahan baku dalam industri pengolahan makanan dan minuman 

seperti tempe, tahu, susu dan lain sebagainya. Keterkaitan subsektor pertanian 

tanaman pangan kedelai sangat tinggi terhadap sektor lain sebagai bahan baku 

produksi. Ketiga komoditas tersebut merupakan komoditas strategis yang 

senantiasa dikelola dan dijaga ketersediaannya oleh pemerintah. Berdasarkan 

kondisi tersebut pemerintah menetapkan padi, jagung dan kedelai sebagai tiga 

diantara lima komoditas target swasembada pangan dalam rencana strategis 

Kementerian Pertanian Nasional.  

Jawa Tengah memiliki jenis tanah yang berbeda-beda, di daerah lereng 

gunung jenis tanahnya adalah vulkanis jenis andosol yang terkenal sangat subur 

cocok untuk pertanian hortikultura. Wilayah Jawa Tengah bagian utara (pantura) 

dan beberapa daerah di Jawa Tengah bagian tengah kebanyakan berjenis tanah 

aluvial yang merupakan tanah endapan hasil erosi dan tanah andosol yang subur, 

tanah ini cocok untuk pertanin padi dan palawija. Selain itu terdapat juga tanah 

humus yang banyak terdapat di Jawa Tengah bagian selatan yang cocok juga 

untuk lahan pertanian. Jenis tanah litosol yang berbatu dan tanah mergel yang 

berkapur di pegunungan kendeng terdapat di wilayah Rembang, Blora dan 

Grobogan. Rata – rata tanah di Jawa Tengah sangat cocok untuk pertanian 

karena banyak mengandung unsur hara. Jawa Tengah memiliki struktur tanah 

baik, butir – butir tanah tidak terlalu padat dan tidak terlalu renggang, cukup 

mengandung air untuk melarutkan unsur hara dan kaya akan mineral. 
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Lahan pertanian yang terdapat di Jawa Tengah terdiri dari kawasan 

pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering. Padi, jagung dan 

kedelai merupakan komoditas favorit petani di Jawa Tengah karena sebagian 

besar lahan pertanian di Jawa Tengah memang cocok untuk pertanaman padi 

jagung dan kedelai. Berdasarkan kondisi geografisnya, Jawa Tengah merupakan 

salah satu produsen utama komoditas padi, jagung dan kedelai di Indonesia. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Grafik 4.1  

Perkembangan Produksi Beras, Jagung dan Kedelai Jawa Tengah  

Tahun 2010 – 2014 dalam Ton 

Sumber : Basis Data Kementrian Pertanian RI 

Berdasarkan pada grafik 4.1, perkembangan produksi padi dan jagung 

cenderung stabil dibandingkan dengan perkembangan produksi kedelai. Meski 

demikian, fluktuasi kenaikan dan penurunan produksi padi jagung dan kedelai 

tetap terjadi setiap tahun. Kondisi tersebut karena komoditas padi, jagung dan 

kedelai merupakan komoditas pertanian yang tergantung pada kondisi alam dan 

lahan pertanian. Berdasarkan kondisi tersebut, produksi tidak dapat sepenuhnya 

memenuhi kebutuhan padi, jagung dan kedelai Jawa Tengah. Tahun 2014 dan 
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tahun 2015 Jawa Tengah masih mengimpor komoditas beras, jagung dan 

kedelai.  

Tabel 4.1 

Impor Beras, Jagung dan Kedelai Jawa Tengah 

Tahun 2014 – Agustus 2015 (dalam Kg) 

Komoditas 2014 Januari – Agustus 2015 

Beras   3.500.000    2.790.000  

Jagung   76.279.125    54.086.950  

Kedelai  309.223.177   155.547.678  

Sumber : Kementerian Pertanian, Basis Data Ekspor Impor Komoditas 

Berdasarkan Tabel 4.1 impor beras Jawa Tengah mencapai 3,5 juta kg, 

impor jagung mencapai 76 juta kg dan impor kedelai merupakan impor teritnggi 

diantara beras dan jagung yaitu mencapai 309 juta kg. Agustus 2015, impor 

beras sudah tinggi mencapai 2,7 juta kg. Impor jagung dan kedelai masih jauh 

dari impor tahun 2014 masing – masing mencapai 54 juta kg dan 155 juta kg. 

Meski demikian, masih terdapat kemungkinan impor beras, jagung dan kedelai 

akan melebihi impor tahun 2014 pada sisa tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa Jawa Tengah masih tergantung dengan komoditas beras, jagung dan 

kedelai impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan komoditas yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan kondisi bahwa Jawa Tengah masih melakukan impor, maka 

terdapat komoditas padi, jagung dan kedelai dalam satu pasar. Kondisi 

komoditas padi, beras, jagung dan kedelai di pasar Jawa Tengah terlihat pada 

harga komoditas padi, beras, jagung dan kedelai berikut :  
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Tabel 4.2 

Rata – Rata Harga Gabah, Beras, Jagung dan Kedelai di Jawa Tengah 

Bulan Maret 2015 

Komoditas  
Rata – rata Harga Tingkat 

Petani (Rp)  

Gabah Kering Giling (GKG) 4.890,16 

Beras medium 8.849,56 

Jagung 3.259,58 

Kedelai 7.849,24 

Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Jateng (data harga komoditas) 

Berdasarkan data tabel 4.2 rata – rata harga komoditi beras Jawa Tengah 

bulan Maret 2015 yaitu Rp 8.900 hampir dua kali lipat harga gabah kering giling 

(GKG) yaitu Rp 4.900. Harga rata – rata komoditi kedelai Jawa Tengah bulan 

Maret 2015 hanya Rp 7.900, sedangkan untuk komoditi jagung harganya lebih 

rendah dari komoditas lain yaitu Rp 3.390.  

4.2. Kondisi Umum Pertanian Padi Kabupaten Cilacap serta Jagung dan 

Kedelai Kabupaten Grobogan  

Sektor pertanian sangat berperan dalam mendukung perekonomian 

Kabupaten Cilacap. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat Kabupaten 

Cilacap memiliki lahan sawah seluas 63 ribu Ha. Kabupaten Cilacap menjadi 

salah satu lumbung padi Jawa Tengah dan mampu mencapai surplus beras 

hingga lebih dari 324 ribu ton di tahun 2012. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

juga mencatat cadangan pangan Kabupaten Cilacap berdasarkan data produksi 

beras hingga akhir 2014 sukup tinggi mencapai 810 ribu ton. Pada tahun 2015 

dengan luas lahan panen 6.909 hektar, Kabupaten Cilacap diperkirakan mampu 

menghasilkan padi sebanyak 41.693 ton atau 6 ton/Ha.  

Kabupaten Grobogan yang memiliki relief daerah pegunungan kapur dan 

perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Berdasarkan letak geografis dan 
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relief wilayah, tiang penyangga perekonomian Kabupaten Grobogan berada pada 

sektor pertanian. Menurut Badan Litbang Pertanian Kementrian Pertanian 

Republik Indonesia, sektor pertanian merupakan sektor basis yang sangat 

penting bagi Kabupaten Grobogan, karena sebagaian besar masyarakatnya 

merupakan petani. Aspek pendapatan masyarakat menunjukkan lebih dari 45% 

PDRB Kabupaten Grobogan bersumber dari subsektor pertanian tanaman 

pangan.  

Jagung merupakan komoditi strategis Kabupaten Grobogan. Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan mencatat 

produksi jagung kuning Grobogan tahun 2012 mencapai 565 ribu ton. 

Sedangkan produksi jagung tahun 2011 sebesar 503 ribu ton. Produksi jagung 

Grobogan tersebut mampu menyokong 16% dari total produksi jagung kuning 

Jawa Tengah. Jumlah produksi jagung Grobogan diperoleh dari luas areal panen 

yang mencapai 113 ribu Ha. Kabupaten Grobogan dipilih sebagai wilayah 

pengembangan klaster pertanian jagung dan sapi potong untuk Komoditas, 

Produk, Jenis Usaha (KPJU) unggulan UMKM tahun 2013 yang dilaksanakan 

oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menempatkan komoditas jagung dan sapi 

potong sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Grobogan. Kabupaten 

Grobogan merupakan sentra jagung terbesar di Jawa Tengah, hal ini ditunjang 

oleh iklim dan sumber daya alam yang sesuai untuk tanaman jagung (Tribun 

Semarang, Kamis 27 Agustus 2015). 

Selain komoditas jagung, komoditas kedelai sedang giat dikembangkan 

karena merupakan komoditas strategis di Grobogan dan telah diusahakan secara 



71 
 

 

turun temurun oleh petani Grobogan. Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan 

telah mempunyai varietas unggulan yang telah dirilis tahun 2008 hasil kerja 

sama dengan Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian Malang. 

varietas ini dikenal sebagai varietas Malabar Grobogan atau varietas Grobogan 

yang memiliki keunggulan produksi tinggi, umur pendek dan polong tidak 

mudah pecah.  

4.3. Daya Saing usahatani Padi, Jagung dan Kedelai Provinsi Jawa Tengah 

Komoditas padi (beras), jagung dan kedelai merupakan komoditas yang 

diperdagangkan secara internasional. Hingga tahun 2015 Indonesia dan Jawa 

Tengah masih mengimpor komoditas beras, jagung dan kedelai. Berdasarkan 

kondisi tersebut indeks perdagangan internasional seperti Indeks Spesialisasi 

Perdagangan (ISP), Intra-Industry Trade (IIT) Indeks dan Import Dependency 

Ratio (IDR) memperlihatkan posisi Jawa Tengah dalam perdagangan 

internasional terutama untuk komoditas padi dalam bentuk beras, jagung dan 

kedelai sebagai berikut :  

Tabel 4.3  

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP), Intra-Industry Trade (IIT) Indeks 

dan Import Dependency Ratio (IDR) 

Komoditas Beras, Jagung dan Kedelai Provinsi Jawa Tengah 

Komoditas 

ISP ISP  IIT IIT 
IDR 

(Jawa Tengah) (Nasional) (Jawa Tengah) (Indonesia) 

2014 2015* 2014 2015* 2014 2015* 2014 2015* 2014 

BERAS -1 -1 -0,997 -0,987 -99 -99 -98,9 -98,78 38 

JAGUNG  -1 -0,9995 -0,91 -0,701 -99 -98,97 -98,6 -2,5 98 

KEDELAI -1 -0,9917 -0,93 -0,998 -99 -28,35 -97,8 -4,35 99,97 

*Januari – September 2015 

Sumber : Data Diolah 
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 Berdasarkan tabel 4.3 indeks ISP komoditas beras, jagung dan kedelai 

Inonesia tahun 2014 dan 2015 berada di kisaran -0,9 kecuali indeks ISP 

komoditi jagung yang lebih baik yaitu -0,701. Kondisi ini mengindikasikan 

bahwa indonesia merupakan negara pengimpor komoditas jagung beras, jagung 

dan kedelai dan cenderung sedikit sekali mengekspor komoditas tersebut. Begitu 

pula konsisi Jawa Tengah yang memiliki indeks ISP paling tinggi -0,9917 dan 

paling rendah -1. Kondisi perdagangan internasional komoditas beras, jagung 

dan kedelai Jawa Tengah tidak jauh berbada dengan kondisi nasional yang 

berada pada tahap 1 yang merupakan tahap pengenalan suatu produk kedalam 

suatu negara melalui impor, konsumsi domestik berkembang perlahan dan 

produk domestik masih sederhana. Selama tahun 2014 nilai ISP ketiga 

komoditas tersebut -1 artinya Jawa Tengah masih melakukan impor beras, 

jagung dan kedelai di impor dan belum ada ekspor. Sedangkan selama Januari 

hingga September 2015 meskipun Provinsi Jawa Tengah masih mengimpor dan 

belum mengekspor beras, namun sudah mulai sedikit mengekspor jagung dan 

kedelai. Nilai ISP yang negatif menandakan bahwa Provinsi Jawa Tengah lebih 

menjadi daerah pengimpor bukan pengekspor komoditas beras, jagung dan 

kedelai.  

Intra-Industry Trade (IIT) Indonesia dan Jawa Tengah pada tabel 4.3 yang 

rendah hingga negatif menunjukkan keterkaitan perdagangan internasional yang 

bersifat satu arah (one-way trade) dimana Indonesia dan Jawa Tengah lebih 

cenderung menjadi importir komoditas beras, jagung dan kedelai. Meski 
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demikian, pada Januari hingga September 2015 Indonesia dan Jawa Tengah 

sudah menunjukkan geliat peradagangan internasional dua arah dan sedikit 

mengekspor komoditas beras, jagung dan kedelai.  

Import Dependency Ratio (IDR) menunjukkan tingkat ketergantungan 

impor suatu negara terhadap komoditas tertentu. Berdasarkan tabel 4.3 tingkat 

ketergantungan impor Jawa Tengah terhadap komoditas padi, jagung dan kedelai 

sangat tinggi. Tingkat ketergantungan impor yang tinggi terutama terhadap 

komoditas jagung dan kedelai dengan IDR mencapai 98% dan 99,97%. Kondisi 

ini berarti konsumsi Jawa Tengah terhadap komoditas jagung dan kedelai masih 

sangat tergantung dengan impor. Berbeda halnya dengan komoditas beras yang 

memiliki tingkat ketergantungan impor lebih rendah yaitu 38%. Kondisi ini 

dipengaruhi oleh produksi komoditas jagung dan kedelai Jawa Tengah yang 

tidak mampu mencukupi kebutuhan.  

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah yang cenderung sebagai pengimpor 

komoditas beras, jagung dan kedelai maka daya saing usahatani padi, jagung dan 

kedelai merupakan kemampuan usahatani tersebut untuk dapat bertahan dalam 

pasar dalam negeri dan bersaing dengan komoditas dari luar negeri. Daya saing 

usahatani padi jagung dan kedelai dapat dilihat dari profitabilitas serta indikator 

daya saing dari dalam tabel PAM. Indikator profitabilitas terdiri dari keuntungan 

privat dan keuntungan sosial. Indikator daya saing terdiri dari Domestic 

Resources Cost Ratio (DRCR) dan Private Cost Ratio (PCR).  

 

 



74 
 

 

 

4.3.1.  Daya Saing Usahatani Padi Kabupaten Cilacap  

Daya saing ushatani padi Kabupaten Cilacap dapat dilihat melalui indikator 

priofitabilitas dan indikator daya saing dari tabel PAM sebagai berikut :  

Tabel 4.4 

PAM Usahatani Padi Kabupaten Cilacap dalam Rupiah 

Komponen Pendapatan 

Biaya 

Keuntungan Input 

Tradeable 

Input  

Non 

Tradeable 

Privat  35.160.000 2.310.500 8.352.756 24.496.744  

Sosial  27.110.352 3.596.436 18.664.061  4.849.855  

Divergensi  8.049.648 -1.285.936 -10.311.305 19.646.889  

 Sumber : Hasil PAM, Diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 indikator profitabilitas usahatani menunjukkan 

bahwa usahatani padi Kabupaten Cilacap memiliki keuntungan sosial positif. 

Kondisi ini berarti usahatani padi Kabupaten Cilacap tetap memperoleh 

keuntungan sebesar sebesar 4,85 juta Rupiah meskipun dalam kondisi tidak 

terdapat kebijakan pemerintah. Selain itu, usahatani padi Kabupaten Cilacap 

memiliki keuntungan privat positif. Artinya usahatani padi Kabupaten Cilacap 

memperoleh keuntungan atas biaya aktual sebesar 24,49 juta Rupiah dalam 

kondisi terdapat kebijakan pemerintah. Hal ini mempunyai implikasi bahwa 

uasahatani padi Kabupaten Cilacap mampu melakukan ekspansi. 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.4 daya saing usahatani padi 

Kabupaten Cilacap dapat diketahui berdasarkan keunggulan komparatif dan 

keunggulan kompetitif sebagai berikut :  

1. Keunggulan Komparatif  
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Keunggulan komparatif dapat dianalisis menggunakan indikator 

Domestic Resources Cost Ratio (DRCR) berdasarkan nilai Domestic Resources 

Cost yang dihitung dari komponen pada tabel PAM.  

DRC = 
                                

                                              
 

= 
          

                     
 = 0,79 

Usahatani padi Kabupaten Cilacap memiliki nilai DRC<1 yaitu 0,79. 

Kondisi ini menunjukkan untuk memperoleh nilai tambah output sebesar 1 juta 

Rupiah usahatani padi Kabupaten Cilacap memerlukan tambahan biaya faktor 

domestik sebesar 790 ribu Rupiah. Berdasarkan nilai DRC usahatani padi 

Kabupaten Cilacap telah efisien dalam menggunakan sumber daya 

domestiknya pada harga dunia, sehingga memiliki keunggulan komparatif.  

2. Keunggulan Kompetitif  

Keunggulan kompetitif dapat danalisis menggunakan indikator Private 

Cost Ratio (PCR) yang dihitung dari komponen pada tabel PAM.  

PCR = 
                                

                                              
 

= 
         

                     
 = 0,25 

Usahtani padi Kabupaten Cilacap memiliki nilai PCR<1 yaitu 0,25. 

Kondisi ini menunjukkan untuk memperoleh nilai tambah output sebesar 1 juta 

Rupiah usahatani padi Kabupaten Cilacap memerlukan tambahan biaya faktor 

domestik sebesar 250 ribu Rupiah pada harga aktual. Berdasarkan nilai PCR 
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usahatani padi Kabupaten Cilacap telah efisien dalam menggunakan faktor 

domestiknya atas harga aktual sehingga memiliki keunggulan kompetitif.  

Kabupaten Cilacap merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan 

salah satu sentra produksi padi Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut penelitian 

daya saing usahatani padi Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi pendukung hasil 

penelitian ini. Hasil penelitian profitabilitas dan daya saing usahatani padi 

Kabupaten Cilacap sejalan dengan hasil policy brief yang disusun oleh Agustian 

dan diterbitkan oleh Kementrian Pertanian Republik Indonesia bahwa usahatani 

padi Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 memiliki keuntungan privat, keuntungan 

sosial, keunggulan kompetitif serta keunggulan komparatif. Keuntungan 

finansial privat dan sosial usahatani padi Jawa Tengah masing – masing sebesar 

15,70 juta Rupiah per hektar dan 5,83 juta Rupiah per hektar. Selain itu 

usahatani padi Jawa Tengah memiliki keunggulan komparatif dengan nilai DRC 

0,66 dan memiliki keunggulan kompetitif dengan nilai PCR 0,42. 

4.3.2. Daya Saing Usahatani Jagung Kabupaten Grobogan 

Daya saing ushatani jagung Kabupaten Grobogan dapat dilihat melalui 

indikator prifitabilitas dan indikator daya saing dari tabel PAM sebagai berikut :  

Tabel 4.5 

PAM Uasahatani Jagung Kabupaten Grobogan dalam Rupiah 

 Sumber : Hasil PAM, Diolah 

Komponen Pendapatan 

Biaya 

Keuntungan Input 

Tradeable 

Input non 

Tradeable 

Privat  18.910.000 2.448.000 6.255.413 10.206.587 

Sosial  28.060.305 4.833.877 19.525.486  3.700.942 

Divergensi  -9.150.305 -2.385.877 -13.270.073 6.505.645 
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Berdasarkan tabel 4.5 indikator profitabilitas usahatani menunjukkan 

bahwa usahatani jagung Kabupaten Grobogan memiliki keuntungan sosial 

positif. Kondidi ini berarti usahatani jagung Kabupaten Grobogan tetap 

memperoleh keuntungan sebesar sebesar 3,7 juta Rupiah meskipun dalam 

kondisi tidak terdapat kebijakan pemerintah. Selain itu, usahatani jagung 

Kabupaten Grobogan memiliki keuntungan privat positif. Artinya usahatani 

jagung Kabupaten Grobogan memperoleh keuntungan atas biaya aktual sebesar 

10,2 juta Rupiah dalam kondisi terdapat kebijakan pemerintah. Hal ini 

mempunyai implikasi bahwa uasahatani jagung Kabupaten Grobogan mampu 

melakukan ekspansi. 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.5 daya saing usahatani jagung 

Kabupaten Grobogan dapat diketahui berdasarkan keunggulan komparatif dan 

keunggulan kompetitif sebagai berikut :  

1. Keunggulan Komparatif  

Keunggulan komparatif dapat dianalisis menggunakan indikator 

Domestic Resources Cost Ratio (DRCR) berdasarkan nilai Domestic 

Resources Cost yang dihitung dari komponen pada tabel PAM.  

DRC = 
                                

                                              
 

= 
          

                     
 = 0,84 

Usahatani jagung Kabupaten Grobogan memiliki nilai DRC<1 yaitu 

0,84. Kondisi ini menunjukkan untuk memperoleh nilai tambah output 

sebesar 1 juta Rupiah, usahatani jagung Kabupaten Grobogan memerlukan 
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tambahan biaya faktor domestik sebesar 840 ribu Rupiah. Berdasarkan nilai 

DRC usahatani jagung Kabupaten Grobogan telah efisien dalam 

menggunakan sumber daya domestiknya pada harga dunia, sehingga 

memiliki keunggulan komparatif. 

2. Keunggulan Kompetitif  

Keunggulan kompetitif dapat danalisis menggunakan indikator 

Private Cost Ratio (PCR) yang dihitung dari komponen pada tabel PAM.  

PCR = 
                                

                                              
 

= 
         

                     
 = 0,38 

Usahtani jagung Kabupaten Grobogan memiliki nilai PCR<1 yaitu 

0,38. Kondisi ini menunjukkan untuk memperoleh nilai tambah output 

sebesar 1 juta Rupiah usahatani jagung Kabupaten Grobogan memerlukan 

tambahan biaya faktor domestik sebesar 380 ribu Rupiah pada harga aktual. 

Berdasarkan nilai PCR usahatani jagung Kabupaten Grobogan telah efisien 

dalam menggunakan faktor domestiknya atas harga aktual sehingga 

memiliki keunggulan kompetitif. 

Kabupaten Grobogan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan 

menjadi salah satu sentra produksi jagung Jawa Tengah. Berdasarkan hal 

tersebut penelitian daya saing usahatani Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi 

pendukung hasil penelitian ini. Hasil penelitian daya saing usahatani jagung 

Kabupaten Grobogan sejalan dengan hasil policy brief yang disusun oleh 

Agustian (2014) serta penelitian Suryana dan Agustian (2014) bahwa usahatani 
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jagung Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 memiliki keuntungan privat, 

keuntungan sosial, keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. 

Keuntungan privat dan sosial usahatani jagung Jawa Tengah masing – masing 

sebesar 5,09 juta Rupiah per hektar dan 11,24 juta Rupiah per hektar. Selain itu 

usahatani jagung Jawa Tengah memiliki keunggulan komparatif dengan nilai 

DRC 0,43 serta memiliki keunggulan kompetitif dengan nilai PCR 0,63. 

4.3.3. Daya Saing Usahatani Kedelai Kabupaten Grobogan  

Daya saing ushatani kedelai Kabupaten Grobogan dapat dilihat melalui 

indikator prifitabilitas dan indikator daya saing dari tabel PAM sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

PAM Usahatani Kedelai Kabupaten Grobogan dalam Rupiah 

 

Komponen Pendapatan 

Biaya 

Keuntungan Input 

Tradeable 

Input  

non Tradeable 

Privat 19.305.000 1.866.000  7.534.451  9.904.549  

Sosial 22.458.695  2.206.121 23.953.459 -3.700.941 

Divergensi -3.153.695 -340.121 -16.419.064 13.605.490 

Sumber : Hasil PAM, Diolah 

Berdasarkan hasil tabel 4.6 indikator profitabilitas usahatani menunjukkan 

bahwa usahatani kedelai Kabupaten Grobogan memiliki keuntungan sosial 

negatif. Kondisi ini berarti usahatani kedelai Kabupaten Grobogan mengalami 

kerugian sebesar sebesar 3,7 juta Rupiah dalam kondisi tidak terdapat kebijakan 

pemerintah. Meski demikian, usahatani kedelai Kabupaten Grobogan memiliki 

keuntungan privat positif. Artinya usahatani kedelai Kabupaten Grobogan 

memperoleh keuntungan atas biaya aktual sebesar 13,6 juta Rupiah dalam 

kondisi terdapat kebijakan pemerintah. Hal ini mempunyai implikasi bahwa 
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uasahatani kedelai Kabupaten Grobogan tidak mampu bertahan tanpa kebijakan 

pemerintah. 

 Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.6 daya saing usahatani kedelai 

Kabupaten Grobogan dapat diketahui berdasarkan keunggulan komparatif dan 

keunggulan kompetitif sebagai berikut : 

1. Keunggulan Komparatif  

Keunggulan komparatif dapat dianalisis menggunakan indikator 

Domestic Resources Cost Ratio (DRCR) berdasarkan nilai Domestic 

Resources Cost yang dihitung dari komponen pada tabel PAM.  

DRC = 
                                

                                              
 

= 
          

                     
 = 1,18 

Usahatani kedelai Kabupaten Grobogan memiliki nilai DRC>1 yaitu 

1,18. Kondisi ini menunjukkan untuk memperoleh nilai tambah output 

sebesar 1 juta Rupiah usahatani kedelai Kabupaten Grobogan memerlukan 

tambahan biaya faktor domestik sebesar 1,18 juta Rupiah. Berdasarkan nilai 

DRC usahatani kedelai Kabupaten Grobogan tidak efisien dalam 

menggunakan sumber daya domestiknya pada harga dunia sehingga tidak 

memiliki keunggulan komparatif.  

2. Keunggulan Kompetitif  

Keunggulan kompetitif dapat danalisis menggunakan indikator Private 

Cost Ratio (PCR) yang dihitung dari komponen pada tabel PAM.  

PCR = 
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= 
          

                     
 = 0,43 

Usahtani kedelai Kabupaten Grobogan memiliki nilai PCR<1 yaitu 

0,43. Kondisi ini menunjukkan untuk memperoleh nilai tambah output 

sebesar 1 juta Rupiah, usahatani kedelai Kabupaten Grobogan memerlukan 

tambahan biaya faktor domestik sebesar 430 ribu Rupiah pada harga aktual. 

Berdasarkan nilai PCR usahatani kedelai Kabupaten Grobogan telah efisien 

dalam menggunakan faktor domestiknya atas harga aktual sehingga memiliki 

keunggulan kompetitif. 

4.4. Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Padi, Jagung dan Kedelai 

Provinsi Jawa Tengah  

Komoditas padi, jagung dan kedelai merupakan komoditas strategis yang 

ketersediannya senantiasa dikelola pemerintah. Kebijakan pemerintah berkaitan 

dengan perdagangan internasional serta kebijakan makro ekonomi turut 

mempengaruhi daya saing komoditas pertanian. Penelitian ini berfokus pada tiga 

kebijakan pemerintah terhadap komoditas padi, jagung dan kedelai serta 

kebijakan pemerintah terhadap input pupuk. Kebijakan pemerintah terhadap 

komoditas padi, jagung dan kedelai tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 132/PMK.010/2015 yang menetapkan tarif impor 

beras sebesar Rp 450/kg, sedangkan tarif impor jagung dan kedelai sebesar 5%.  

Kebijakan pemerintah terhadap input usahatani yaitu tarif impor, pajak 

PPN dan subsidi. Tarif impor dan pajak PPN untuk pupuk tertuang dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2014 menetapkan tarif 

impor 5% dan pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk impor pupuk mineral 
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atau pupuk kimia mengandung nitrogen, fosfat dan kalium. Sedangkan kebijakan 

subsidi pupuk tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 

2014. Pemerintah menetapkan harga eceran tetinggi pupuk bersubsidi yaitu 

Pupuk Urea Rp 1.800/kg, Pupuk SP-36 Rp 2.000/kg, Pupuk ZA Rp 1.400/kg, 

dan Pupuk NPK Rp 2.300 kg.  

Hasil perhitungan pada tabel PAM, kebijakan pemerintah terhadap 

usahatani padi Kabupaten Cilacap, serta usahatani jagung dan kedelai Kabupaten 

Grobogan yaitu :  

Tabel 4.7 

Kebijakan Pemerintah Terhadap usahatani Padi, Jagung dan Kedelai 

Provinsi Jawa Tengah 

 

Indikator 
Usahatani Padi  

Kabupaten Cilacap 

Usahatani Jagung  

Kabupaten Grobogan 

Usahatani Kedelai  

Kabupaten Grobogan 

OT  8.049.648  -9.150.305 -3.153.695 

NPCO  1,30 0,67 0,86 

IT   -1.285.936 -2.385.877 -340.121 

NPCI  0,64  0,51 0,85 

TF   -10.311.305 -13.270.073 -16.419.064 

NT  19.646.889 6.505.645 13.605.490 

PC 5,05 2,76 -2,676 

EPC  1,40  0,71 0,861 

SRP  0,72  0,23 0,61 

Sumber : Hasil PAM, Diolah 

Kebijakan yang pemerintah baik terhadap komoditas maupun input 

usahatani dapat dilihat melalui indikator yang dihitung dari komponen pada 

tabel PAM yaitu :  
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1. Kebijakan Output  

Kebijakan output merupakan kebijakan pemerintah terhadap komoditas 

padi, jagung dan kedelai. Berdasarkan tabel 4.7 kebijakan output pada 

usahatani padi Kabupaten Cilacap serta usahtani jagung dan kedelai 

Kabupaten Grobogan dapat dianalisis melalui indikator antara lain :  

a. Output Transfer (OT)  

Output Transfer menunjukkan jumlah transfer yang diterima oleh 

usahatani maupun oleh konsumen konsumen komoditas padi, jagung dan 

kedelai. 

Nilai Output Transfer pada usahatani padi Kabupaten Cilacap positif 

8,05 juta Rupiah. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat transfer kepada 

usahatani padi Kabupaten Cilacap sebesar 8,50 juta Rupiah akibat 

perbedaan harga sosial dan harga privat padi. Hal ini menyebabkan 

pendapatan aktual yang diperoleh usahatani lebih besar dibandingkan 

pendapatan sosialnya. Dapat diartikan bahwa harga padi yang diterima 

secara aktual oleh usahtani lebih tinggi daripada harga sosial yang 

seharusnya diterima sehingga mengakibatkan surplus konsumen menurun 

dan surplus usahatani padi meningkat. 

Kebijakan yang diterapkan dalam impor beras yaitu kebijakan tarif 

impor beras sebesar Rp 450/kg menimbulkan subsidi secara implisit 

kepada usahatani padi Kabupaten Cilacap karena tarif impor menyebabkan 

harga beras lebih tinggi dibandingkan harga tanpa kebijakan. Di sisi lain 

kebijakan pemerintah berkaitan dengan impor beras tidak berpihak kepada 
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konsumen karena konsumen harus membayar lebih tinggi untuk membeli 

beras.  

Nilai Output Transfer pada usahatani jagung Kabupaten Grobogan 

negatif 9,15 juta Rupiah. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat transfer 

kepada konsumen jagung sebesar 9,15 juta Rupiah akibat perbedaan harga 

aktual dengan harga yang seharusnya diterima. Hal ini mengakibatkan 

pendapatan aktual yang diperoleh usahatani lebih kecil dibandingkan 

pendapatan sosialnya. Dapat diartikan bahwa harga jagung yang diterima 

secara aktual oleh usahtani lebih rendah daripada harga sosial yang 

seharusnya diterima sehingga surplus usahatani jagung Kabupaten 

menurun dan surplus konsumen jagung meningkat.  

Kebijakan yang diterapkan dalam impor jagung yaitu tarif impor 

jagung sebesar 5% belum mampu membuat harga jagung dalam negeri 

bersaing. Hal ini terjadi karena harga jagung lebih rendah dibandingkan 

harga tanpa kebijakan. Sehingga petani menerima harga yang lebih rendah 

dan pendapatan yang lebih rendah. 

Nilai Output Transfer pada usahatani kedelai Kabupaten Grobogan 

negatif 3,15 juta Rupiah. Nilai menunjukkan bahwa terdapat transfer 

kepada konsumen kedelai sebesar 3,15 juta Rupiah akibat perbedaan harga 

aktual dengan harga yang seharusnya diterima. Hal ini mengakibatkan 

pendapatan aktual yang diperoleh usahatani lebih kecil dibandingkan 

pendapatan sosialnya. Dapat diartikan bahwa harga kedelai yang diterima 

secara aktual oleh usahtani lebih rendah daripada harga sosial yang 
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seharusnya diterima sehingga surplus usahatani kedelai menurun dan 

surplus konsumen jagung meningkat. 

 Kebijakan yang diterapkan dalam impor kedelai yaitu kebijakan 

tarif impor kedelai sebesar 5% belum mampu membuat harga kedelai 

dalam negeri bersaing. Hal ini terjadi karena harga kedelai lebih rendah 

dibandingkan harga tanpa kebijakan. Sehingga petani menerima harga 

yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih rendah. 

b. Nominal Protection Coeficient Output (NPCO)  

Nominal Protection Coeficient Output menunjukkan rasio perbedaan 

harga privat dengan harga sosial. Apabila NPCO>1 maka harga domestik 

lebih tinggi daripada harga impor dan kebijakan pemerintah telah mampu 

memproteksi usahatani.  

Usahatani padi Kabupaten Cilacap memiliki nilai NPCO>1 yaitu 

1,30, artinya kebijakan pemerintah telah mampu memproteksi usahatani 

padi Kabupaten Cilacap. Kebijakan tarif impor sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.010/2015 yang 

menetapkan tarif impor beras Rp 450/kg telah mampu memproteksi 

usahatani padi Kabupaten Cilacap sehingga nilai total ouptut usahatani 

padi Kabupaten Cilacap 30% lebih tinggi.  

Usahatani jagung Kabupaten Grobogan memiliki nilai NPCO<1 

yaitu 0,67, artinya kebijakan tarif impor jagung belum mapu memproteksi 

usahatani jagung Kabupaten Grobogan. Kebijakan tarif impor dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
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132/PMK.010/2015 yang menetapkan tarif impor jagung sebesar 5%. 

Kebijakan tersebut belum mampu memproteksi usahatani jagung 

Kabupaten Cilacap sehingga total output 67% lebih rendah. 

Usahatani kedelai Kabupaten Grobogan memiliki nilai NPCO<1 

yaitu 0,86, artinya kebijakan impor kedelai belum mampu memproteksi 

usahatani kedelai Kabupaten Grobogan. Kebijakan tarif impor sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

132/PMK.010/2015 yang menetapkan tarif impor kedelai sebesar 5% 

belum mampu memproteksi usahatani kedelai Kabupaten Grobogan 

sehingga nilai total output 86% lebih rendah.  

2. Kebijakan Input 

Kebijakan input merupakan kebijakan pemerintah terhadap input 

produksi pertanian seperti subsidi atau pajak yang dikenakan pada bahan baku 

usahatani. Berdasarkan tabel 4.7 Kebijakan input pada usahatani dapat dikaji 

melalui indikator berikut : 

a. Input Transfer (IT)  

Input Transfer (IT) menunjukkan jumlah transfer kepada usahatani 

padi jagung dan kedelai Provinsi Jawa Tengah setelah terdapat kebijakan 

pemerintah terhadap input tradeable.  

Nilai Input Transfer usahatani padi Kabupaten Cilacap adalah negatif. 

Artinya terdapat transfer kepada usahatani padi Kabupaten Cilacap setelah 

terdapat kebijakan pemerintah terhadap input treadabel sebesar 1,59 juta 

Rupiah. Hal ini terjadi karena usahatani padi Kabupaten Cilacap memiliki 
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biaya aktual yang di bayar usahatani yaitu 2,3 juta Rupiah lebih rendah dari 

biaya sosial input tradeable yaitu 3,59 juta Rupiah.  

Nilai Input Transfer usahatani jagung Kabupaten Grobogan adalah 

negatif. Artinya Tredapat transfer kepada usahatani jagung Kabupaten 

Grobogan setelah terdapat pemerintah terhadap input treadabel sebesar 2,38 

juta Rupiah. Hal ini terjadi karena usahatani jagung Kabupaten Grobogan 

memiliki biaya aktual yang di bayar usahatani yaitu 2,44 juta Rupiah lebih 

rendah dari biaya sosial input tradeable yaitu 4,83 juta Rupiah. 

Nilai Input Transfer usahatani kedelai Kabupaten Grobogan adalah 

negatif. Artinya Tredapat transfer kepada usahatani kedelai Kabupaten 

Grobogan setelah terdapat kebijakan pemerintah terhadap input treadabel 

sebesar 340 ribu Rupiah. Hal ini terjadi karena usahatani kedelai Kabupaten 

Grobogan memiliki biaya aktual yang di bayar usahatani yaitu 1,86 juta 

Rupiah lebih rendah dari biaya sosial input tradeable yaitu 2,20 juta Rupiah. 

Kebijakan pemerintah terhadap input tradeable pupuk pada usahatani 

padi Kabupaten Cilacap serta usahatani jagung dan kedelai Kabupaten 

Grobogan berupa tarif impor, pajak PPN dan subsidi. Kebijakan tersebut 

tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2014 

yang menetapkan tarif 5% dan pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk 

impor pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen, fosfat dan 

kalium.  

Meskipun kebijakan tarif impor dan pajak PPN membuat harga input 

tradeable impor lebih mahal, namun pemerintah menerapkan kebijakan 
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proteksi terhadap konsumen input tradeable berupa subsidi. Subsidi 

terhadap input usahatani pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan 

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian 

Tahun Anggaran 2014. Pemerintah menetapkan harga eceran tetinggi pupuk 

bersubsidi yaitu Pupuk Urea Rp 1.800/kg, Pupuk SP-36 Rp 2.000/kg, Pupuk 

ZA Rp 1.400/kg, dan Pupuk NPK Rp 2.300 kg. Sehingga kebijakan 

pemerintah terhadap input tradeable mampu meproteksi usahatani. Kondisi 

ini karena usahatani membayar lebih rendah input tradeable dan sebagian 

biaya pembelian ditanggung oleh pemerintah. 

b. Nominal Protection Coeficient Input (NPCI)  

Nominal Protection Coeficient Input (NPCI) menunjukkan rasio 

perbedaan harga privat input tradeable dengan harga sosialnya. Nilai 

NPCI<1 menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berkaitan dengan input 

tradeable telah mampu memproteksi usahatani sebagai konsumen input 

tradeable.  

Nilai NPCI usahatani padi Kabupaten Cilacap yaitu 0,64 nilai ini 

berarti tarif impor dan subsidi yang diberikan atas input tradeable yaitu 

Urea dan TSP menyebakan usahatani hanya membayar 64% dari biaya 

seharusnya dibayarkan dalam kondisi tidak ada kebijakan.  

Nilai NPCI usahatani jagung Kabupaten Grobogan yaitu 0,51 nilai ini 

berarti tarif impor dan subsidi yang diberikan atas input tradeable yaitu 
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Urea, TSP dan NPK menyebabkan usahatani hanya membayar 51% dari 

biaya seharusnya dibayarkan dalam kondisi tidak ada kebijakan.  

Nilai NPCI usahatani kedelai Kabupaten Grobogan yaitu 0,85 nilai ini 

berarti tarif impor dan subsidi yang diberikan atas input tradeable yaitu 

Urea dan Superpos menyebabkan usahatani hanya membayar 85% dari 

biaya seharusnya dibayarkan dalam kondisi tidak ada kebijakan.  

c. Transfer Factor (TF)  

Transfer Factor (TF) menunjukkan divergensi atau selisih biaya input 

non tradeable pada harga privat dengan harga sosialnya.  

Nilai Transfer Factor usahatani padi Kabupaten Cilacap negatif, 

artinya surplus usahatani komoditi padi berkurang secara implisit sebesar 

10,3 juta Rupiah. Hal ini disebabkan usahatani lebih memilih menggunakan 

lahannya untuk pertanian padi daripada komoditi lain yang menjadi 

alternatif terbaik setelah padi yaitu jagung (opportunity cost of land). Jagung 

dipilih sebagai komoditi dengan opportunity cost of land karena jagung 

merupakan komoditi alternatif selain padi yang paling banyak ditanam 

masyarakat Cilacap. 

Nilai Transfer Factor usahatani jagung Kabupaten Grobogan negatif, 

artinya surplus usahatani jagung berkurang secara implisit sebesar 13,27 

juta Rupiah. Hal ini disebabkan usahatani lebih memilih menggunakan 

lahannya untuk pertanian jagung daripada komoditi lain yang menjadi 

alternatif terbaik setelah jagung yaitu kedelai (opportunity cost of land). 

Kedelai dipilih sebagai komoditi dengan opportunity cost of land karena 
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kedelai merupakan komoditi alternatif selain jagung yang paling banyak di 

tanam masyarakat Grobogan. 

Nilai Transfer Factor usahatani kedelai Kabupaten Grobogan negatif, 

artinya surplus usahatani kedelai berkurang secara implisit sebesar 16,41 

juta Rupiah. Hal ini disebabkan usahatani lebih memilih menggunakan 

lahannya untuk pertanian kedelai daripada komoditi lain yang menjadi 

alternatif terbaik setelah kedelai yaitu jagung (opportunity cost of land). 

Jagung dipilih sebagai komoditi dengan opportunity cost of land karena 

jagung merupakan komoditi alternatif selain kedelai yang paling banyak di 

tanam masyarakat Grobogan. 

3. Kebijakan Input – Output 

Kebijakan input – output melihat dampak gabungan yaitu kebijakan 

komoditas maupun kebijakan input tradeable. Berdasarkan tabel 4.7 

dampak kebijakan input – output dapat dilihat melalui indikator antara lain :  

a. Net transfer (NT)  

Net transfer (NT) menujukkan jumlah transfer bersih yang 

merupakan akumulasi dari transfer output dan transfer input.  

Nilai Net transfer usahatani padi Kabupaten Cilacap positif, artinya 

transfer bersih yang diterima usahatani padi Kabupaten Cilacap setelah 

terdapat kebijakan pemerintah sebesar 19,64 juta Rupiah. Sedangkan 

nilai Net transfer usahatani jagung Kabupaten Grobogan positif, artinya 

transfer bersih yang diterima usahatani jagung Kabupaten Grobogan 

setelah terdapat kebijakan pemerintah sebesar 6,50 juta Rupiah. Selain itu 
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Net transfer usahatani kedelai Kabupaten Grobogan positif, artinya 

transfer bersih yang diterima usahatani kedelai Kabupaten Grobogan 

setelah terdapat kebijakan pemerintah sebesar 13,60 juta Rupiah. 

b. Profitability Coeficient (PC)  

Profitability Coeficient (PC) merupakan rasio yang mengukur 

dampak transfer baik transfer output maupun transfer input terhadap 

keuntungan aktual usahatani.  

Nilai Profitability Coeficient usahatani padi Kabupaten Cilacap 

adalah 5,05. Artinya transfer bersih yang mengalir kepada usahatani padi 

Kabupaten Cilacap menyebabkan keuntungan privat usahatani 5,05 kali 

lebih besar dari yang seharusnya apabila tidak terdapat policy transfer. 

Nilai Profitability Coeficient usahatani jagung Kabupaten 

Grobogan adalah 2,76. Artinya transfer bersih yang mengalir kepada 

usahatani jagung Kabupaten Grobogan menyebabkan keuntungan privat 

usahatani 2,76 kali lebih besar dari yang seharusnya apabila tidak 

terdapat policy transfer. 

Nilai Profitability Coeficient usahatani kedelai Kabupaten 

Grobogan adalah negatif 2,67. Artinya transfer bersih yang mengalir 

kepada usahatani kedelai Kabupaten Grobogan justru menyebabkan 

keuntungan privat usahatani berkurang 2,67 kali dari yang seharusnya 

apabila tidak ada policy transfer. 

c. Effectivity Policy Coeficient (EPC)  
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Effectivity Policy Coeficient (EPC) menjukkan efektifitas dampak 

dari seluruh kebijakan pemerintah. Apabila EPC>1 maka kebijakan 

pemerintah efektif memproteksi usahatani begitu pula sebaliknya.  

Nilai Effectivity Policy Coeficient usahatani padi Kabupaten 

Cilacap>1 yaitu 1,40 maka kebijakan pemerintah efektif memproteksi 

usahatani padi Kabupaten Cilacap. Sedangkan nilai EPC usahatani 

jagung Kabupaten Grobogan<1 yaitu 0,71 maka kebijakan pemerintah 

tidak efektif dalam memproteksi usahatani jagung Kabupaten Grobogan. 

Selain itu nilai EPC usahatani kedelai Kabupaten Grobogan<1 yaitu 0,86 

maka kebijakan pemerintah tidak efektif dalam memproteksi usahatani 

kedelai Kabupaten Grobogan. 

d. Subsidy Ratio for Producer (SRP)  

Subsidy Ratio for Producer (SRP) yaitu rasio Rasio subsidi 

produsen menunjukkan proporsi dari penerimaan total pada harga sosial 

yang diperlukan apabila subsidi yang digunakan sebagai satu satunya 

kebijaksanaan untuk menggantikan seluruh kebijaksanaan komoditas dan 

ekonomi makro.  

Nilai Subsidy Ratio for Producer usahatani padi Kabupaten Cilacap 

yaitu 0,72. Artinya kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan 

usahatani mengeluarkan biaya produksi lebih kecil dari biaya imbangan 

(opportunity cost) untuk berproduksi sebesar 72%. Nilai Subsidy Ratio 

for Producer usahatani jagung Kabupaten Grobogan yaitu 0,23. Artinya 

kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan usahatani 
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mengeluarkan biaya produksi lebih kecil dari biaya imbangan 

(opportunity cost) untuk berproduksi sebesar 23%. Nilai Subsidy Ratio 

for Producer usahatani kedelai Kabupaten Grobogan yaitu 0,61. Artinya 

kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan usahatani 

mengeluarkan biaya produksi lebih kecil dari biaya imbangan 

(opportunity cost) untuk berproduksi sebesar 61%.  

4.5. Analisis Sensitivitas usahatani padi, jagung dan kedelai Provinsi Jawa 

Tengah 

Komoditas beras, jagung dan kedelai diperdagangkan secara 

internasional, oleh karena itu dalam perkembangannya harga komoditas 

dan keuntungan usahatani sensitif terhadap sensitif terhadap perubahan 

variabel perdaganan internasional dan harga input usahatani. Analisis 

sensitivitas mengkaji betapa daya saing, keuntungan dan kebijakan 

pemerintah sensitif terhadap perubahan variabel perdaganan internasional 

dan perubahan harga input usahatani. Perubahan variabel perdaganan 

internasional dan perubahan harga input usahatani dipilih berdasarkan 

perubahan fenomena ekonomi yang terjadi. Analisis sensitivitas usahatani 

padi, jagung dan kedelai Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 

Sensitivitas Usahatani Padi Kabupaten Cilacap 

 

Indikator Nilai Basis 

Harga 

Internasional 

Komoditas 

Naik 

Harga 

Internasional 

Input Pupuk 

Naik 

Upah 

Tenaga 

Kerja Naik 

Sebasar Rp 

5000 

Depresiasi 

Rupiah 

Terhadap USD 

Menjadi Rp 

14802/USD 

Tarif Impor 

Beras Naik 

Menjadi 

650/kg 

H 4,8 juta 7,4 juta 4,9 juta 4,3 juta 4,7 juta 4,8 juta 

DRC 0,79  0,72  0,79  0,82  0,82  0,79 

D  24,5 juta  24,5 juta   24, juta 23,9 juta   24,5 juta  18,8 juta 

PCR  0,25 0,25   0,25 0,27  0,25  0,31  

OT  8.,04 juta  5,4 juta 8,05 juta  805 juta  4,1 juta  2,4 juta 

NPCO   1,30 1,18 1,30  1,30  1,13  1,09  

IT -1,3 juta  -1,3 juta   -1,4 juta -1,3 juta  -1,7 juta  -1,3 juta 

NPCI 0,64  0,64  0,62  0,64  0,58  0,64  

TF  -10,3 juta  -10,3 juta   -10,1 juta -10,3 juta  -13,97 juta -10,3 juta  

NT  19,6 juta  17,06 juta 19,6 juta  19,6 juta   19,8 juta  13,99 juta 

PC 5,05 3,29  5,02  5,58  5,16  3,88 

EPC  1,40 1,26  1,40  1,40  1,21   1,16 

SRP 0,72  0,57  0,72   0,72 0,64  0,52  

Sumber : Hasil PAM, Diolah 

Berdasarkan hasil analisis sensitivitas usahatani padi Kabupaten 

Cilacap, kenaikan harga internasional beras sebesar 12% mengakibatkan 

keuntungan sosial dan daya saing keunggulan komparatif sedikit 

meningkat. Kondisi ini karena kenaikan harga mengakibatkan harga jual 

komoditas di dalam negeri juga meningkat, sehingga komoditas padi 

(dalam bentuk beras) di Jawa Tengah dapat bersaing dengan harga yang 

tinggi. Peningkatan keuntungan dan daya saing usahatani padi Kabupaten 

Cilacap yang hanya sedikit karena peningkatan harga internasional beras 

yang tidak terlalu signifikan. Apabila peningkatan harga internasional 

beras cukup tinggi dapat mengakibatkan peningkatan keuntungan dan daya 

saing yang tinggi pula.  
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Kenaikan upah tenaga kerja mengakibatkan keuntungan sosial, 

keuntungan privat serta daya saing keunggulan komparatif dan kompetitif 

menurun, sedangkan depresiasi nilai tukar mengakibatkan keuntungan 

sosial, dan daya saing keunggulan komparatif menurun. Kondisi ini karena 

kenaikan upah tenaga kerja dan kenaikan nilai tukar menyebabkan 

kenaikan pula pada biaya input tradeable usahatani. Kenaikan harga 

komoditas akibat kenaikan nilai tukar tidak begitu mempengaruhi 

usahatani seperti kenaikan biaya input tradeable.  

Kenaikan harga input pupuk naik masing – masing Urea 9%, TSP 

7%, Superphose 6%, dan NPK 2%. Kenaikan ini tidak banyak 

mempengaruhi daya saing dan usahatani padi Kabupaten Cilacap, hanya 

saja menurunkan proteksi pemerintah terkhusus dalam subsidi input 

pupuk. Meski demikian, ternyata  kebijakan pemerintah yaitu kenaikan 

tarif impor beras sebesar 650/kg justru tidak mampu memproteksi 

usahatani padi Kabupaten Cilacap daripada pada saat kebijakan tarif impor 

beras hanya 450/kg. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri tergantung kepada 

permintaan penawaran di pasar dalam negeri. Meski kenaikan tarif impor 

meningkatkan pula beban impor, namun melalui mekanisme permintaan 

dan penawaran pasar, harga yang terbentuk dipasar Jawa Tengah dan 

diterima petani justru lebih rendah daripada harga tanpa kebijakan dan 

harga saat tarif impor beras sebesar 450/kg. Sehingga keuntungan privat 

dan keunggulan kompetitif usahatani padi kabupaten Cilacap menurun.  
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Tabel 4.9 

Sensitivitas Usahatani Jagung Kabupaten Grobogan 

 

Indikator Nilai Basis 

Harga 

Internasional 

Komoditas 

Naik 

Harga 

Internasional 

Input Pupuk 

Naik 

Upah 

Tenaga 

Kerja Naik 

Sebasar Rp 

5.000 

Depresiasi 

Kurs Rupiah 

Terhadap 

USD 

Menjadi Rp 

14802/USD 

Tarif Impor 

Komoditas 

Naik 

Menjadi 

10%  

H 3,7 juta 6,2 juta 3,5 juta 3,3 juta 3,9 juta 3,7 juta 

DRC 0,84 0,76 0,85 0,86 0,86 0,84 

D 10,2 juta 10,2 juta 10,2 juta 9,8 juta 10,2 juta 22,1 juta 

PCR 0,38 0,38 0,38 0,40 0,38 0,22 

OT  9,1 juta -11,6 juta -9,2 juta 9,1 juta -13,1 juta 2,8 juta 

NPCO  0,67 0,62 0,67 0,67 0,58 1,10 

IT -2,4 juta -2,3 juta -2,6 juta -2,4 juta -3,1 juta -2,4 juta 

NPCI 0,51 0,51 0,49 0,51 0,44 0,51 

TF  -13, 2 juta -13.3 juta -13,3 juta -13,3 juta -16,8 juta -13,2 juta 

NT 6,5 juta 4,02 juta 6,7 juta 6,5 juta -3,2 juta 18,4 juta 

PC 2,76 1,65 2,89 2,97 2,61 5,98 

EPC 0,71 0,64 0,71 0,71 0,61 1,22 

SRP 0,23 0,13 0,24 0,23 0,19 0,66 

Sumber : Hasil PAM, Diolah 

Berdasarkan hasil analisis sensitivitas usahatani jagung Kabupaten 

Grobogan, kenaikan harga internasional jagung sebesar 16% 

mengakibatkan keuntungan sosial dan daya saing keunggulan komparatif 

meningkat. Kondisi ini karena kenaikan harga mengakibatkan harga jual 

komoditas di dalam negeri juga meningkat, sehingga komoditas jagung di 

Jawa Tengah dapat bersaing dengan harga yang tinggi. Kenaikan upah 

tenaga kerja mengakibatkan keuntungan sosial, keuntungan privat serta 

daya saing keunggulan komparatif kompetitif menurun, sedangkan 

depresiasi nilai tukar mengakibatkan keuntungan sosial, dan daya saing 

keunggulan komparatif menurun. Kondisi ini karena kenaikan upah tenaga 

kerja dan kenaikan nilai tukar menyebabkan kenaikan pula pada biaya 
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input tradeable usahatani. Kenaikan harga komoditas akibat kenaikan nilai 

tukar tidak begitu mempengaruhi usahatani seperti kenaikan biaya input 

tradeable.  

Kenaikan harga input pupuk naik masing – masing Urea 9%, TSP 

7%, Superphose 6%, dan NPK 2%. Mengakibatkan keuntungan sosial 

daya saing keunggulan kompatitif turun karena peningkatan biaya input 

tradeable. Akibat kenaikan harga internasional input mengakibatkan 

proteksi pemerintah turun terkhusus dalam subsidi input pupuk. Kenaikan 

tarif impor jagung menjadi 10% mampu memproteksi usahatani jagung 

Kabupaten Grobogan dan meningkatkan keuntungan privat dan 

keunggulan kompetitif. 

Tabel 4.10 

Sensitivitas Usahatani Kedelai Kabupaten Grobogan 

Indikator 
Nilai 

Basis 

Harga 

Internasional 

Komoditas 

Naik 

Harga 

Internasional 

Input Pupuk 

Naik 

Upah 

Tenaga 

Kerja Naik 

Sebasar Rp 

5000 

Depresiasi 

Rupiah 

Terhadap 

USD 

Menjadi Rp 

14.802/USD 

Tarif Impor 

Kedelai 

Naik 

Menjadi 

10%  

H -3,7 juta -1,8 juta -3.,7 juta -4,03 juta -3,8 juta -3,7 juta 

DRC 1,18 1,08 1,18 1,20 1,16 1,18 

D 9,9 juta 9,9 juta 9,9 juta 9,6 juta 9,9 juta 15,3 juta 

PCR 0,43 0,43 0,43 0,45 0,43 0,33 

OT  -3,2 juta -5,1 juta -3,2 juta -32 juta -6,8 juta 2,2 juta 

NPCO  0,86 0,79 0,86 0,86 0,74 1,10 

IT -340 ribu -340 ribu -349 ribu -340 ribu -419 ribu -340 ribu 

NPCI 0,85 0,85 0,84 0,85 0,82 0,85 

TF  16,4 juta -16,4 juta -16,4 juta -16,4 juta -20,05 juta -16.,4 juta 

NT 13,6 juta 11,7 juta 13,6 juta 13,6 juta 13,6 juta -340 ribu 

PC -2,68 -5,65 -2,67 -2,37 -2,62 -4,13 

EPC 0,86 0,79 0,86 0,86 0,73 1,13 

SRP 0,61 0,48 0,61 0,61 0,52 0,85 

Sumber : Hasil PAM, Diolah 
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Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, kenaikan harga 

internasional kedelai sebesar 11% mengakibatkan kerugian sosial 

usahatani kedelai Kabupaten Grobogan berkurang dan daya saing 

keunggulan komparatif meningkat. Kondisi ini karena kenaikan harga 

mengakibatkan harga jual komoditas di dalam negeri juga meningkat, 

sehingga komoditi kedelai di Jawa Tengah dapat bersaing dengan harga 

yang tinggi. Meski demikiaan daya saing usahatani kedelai Kabupaten 

Grobogan tetap tidak unggul secara kompetitif karena peningkatan harga 

internasional kedelai yang tidak terlalu signifikan. Apabila peningkatan 

harga internasional kedelai cukup tinggi dapat mengakibatkan peningkatan 

keuntungan dan daya saing yang tinggi pula, sehingga usahatani kedelai 

memiliki keunggulan komparatif.  

Kenaikan upah tenaga kerja mengakibatkan kerugian sosial 

bertambah dan keuntungan privat serta daya saing keunggulan komparatif 

kompetitif menurun. Sedangkan depresiasi nilai tukar mengakibatkan 

kerugian sosial bertambah, namun daya saing keunggulan komparatif 

meningkat. Kondisi ini karena kenaikan upah tenaga kerja dan kenaikan 

nilai tukar menyebabkan kenaikan pula pada biaya input tradeable 

usahatani. Kenaikan harga komoditas akibat kenaikan nilai tukar tidak 

begitu mempengaruhi usahatani seperti kenaikan biaya input tradeable.  

Kenaikan harga input pupuk naik masing – masing Urea 9%, TSP 

7%, Superphose 6%, dan NPK 2%. Mengakibatkan keuntungan sosial 

menurun namun daya saing keunggulan kompatitif tetap. Kenaikan harga 
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internasional input mengakibatkan proteksi pemerintah turun terkhusus 

dalam subsidi input pupuk. Kenaikan tarif impor kedelai menjadi 10% 

mampu memproteksi usahatani kedelai Kabupaten Grobogan dan 

meningkatkan keuntungan privat dan keunggulan kompetitif. 

4.6. Pembahasan 

1. Daya Saing Usahatani Padi, Jagung dan Kedelai Provinsi Jawa 

Tengah 

Berdasarkan hasil analisis profitabilitas dan daya saing, usahatani 

jagung, padi dan kedelai Provinsi Jawa Tengah memiliki kondisi yang 

berbeda. Usahatani padi Kabupaten Cilacap dan usahatani jagung 

Kabupaten Grobogan menguntungkan untuk dilaksanakan dan mampu 

bertahan dalam kondisi terdapat kebijakan pemerintah maupun tanpa 

kebijakan pemerintah. Sedangkan usahatani kedelai Kabupaten Grobogan 

menguntungkan hanya dalam kondisi terdapat kebijakan pemerintah, namun 

mengalami kerugian tanpa kebijakan pemerintah.  

Kondisi ini mengindikasikan bahwa usahatani padi Kabupaten Cilacap 

dan usahatani jagung Kabupaten Grobogan mampu bertahan tanpa proteksi 

dari pemerintah sehingga layak untuk melakukan ekspansi. Sedangkan 

usahatani kedelai Kabupaten Grobogan masih membutuhkan proteksi dari 

pemerintah agar usahataninya tidak mengalami kerugian.  

Analisis daya saing usahatani padi, jagung dan kedelai Provinsi Jawa 

Tengah menunjukkan kondisi yang berbeda pula. Usahatani padi Kabupaten 

Cilacap dan usahatani jagung Kabupaten Grobogan telah efisien dalam 
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menggunakan sumber daya domestiknya pada harga dunia maupun harga 

aktual. Sehingga usahatani padi Kabupaten Cilacap dan usahatani jagung 

Kabupaten Grobogan masing – masing memiliki keunggulan komparatif 

dan keunggulan kompettitif. Berdasarkan teori keunggulan komparatif serta 

teori keunggulan kompetitif, maka sebaiknya memproduksi padi di 

Kabupaten Cilacap dan memproduksi jagung di Kabupaten Grobogan 

daripada mengimpor beras dan jagung. 

Disisi lain, usahatani kedelai Kabupaten Grobogan telah efisien 

menggunakan sumberdaya domestik pada harga aktual, namun tidak efisien 

dalam menggunakan sumberdaya domestik pada harga dunia. Sehingga 

usahatani kedelai Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan kompetitif, 

namun tidak memiliki keunggulan komparatif. Berdasarkan teori 

keunggulan komparatif serta teori keunggulan kompetitif, maka sebaiknya 

mengimpor komoditi kedelai daripada memproduksi kedelai di Grobogan. 

2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Padi, Jagung dan Kedelai 

Provinsi Jawa Tengah 

Kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi, jagung dan kedelai 

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari kebijakan terhadap ouput komoditas (padi, 

jagung, kedelai), kebijakan terhadap input dan kebijakan input – output.  

Berdasarkan analisis kebijakan output, terdapat transfer yang mengalir 

kepada usahatani padi Kabupaten Cilacap. Sedangkan pada usahatani 

jagung dan kedelai Kabupaten Grobogan, terdapat transfer yang mengalir 

kepada kepada konsumen jagung dan kedelai. Selain itu, hanya kebijakan 
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output tarif impor beras yang telah mampu memproteksi usahatani padi 

Kabupaten Cilacap. Sedangkan kebijakan output tarif impor jagung dan 

kedelai belum mampu memproteksi usahatani jagung dan kedelai 

Kabupaten Grobogan.  

Berdasarkan teori dampak kebijakan tarif impor bertujuan agar 

volume impor berkurang atau harga jual di dalam negeri menjadi lebih 

tinggi. Sehingga komoditas padi, jagung dan kedelai domestik dapat lebih 

bersaing dan usahatani menerima pendapatan lebih tinggi. Berdasarkan hasil 

analisis kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi Kabupaten Cilacap 

serta usahatani jagung dan kedelai Kabupaten Grobogan, kebijakan tarif 

impor hanya mampu memproteksi usahatani padi Kabupaten Cilacap, 

namun belum mampu memproteksi usahatani jagung dan kedelai Kabupaten 

Grobogan. Kondisi ini karena harga yang diterima usahatani jagung dan 

kedeali Kabupaten Grobogan lebih rendah daripada harga sosialnya. 

Sehingga usahatani menerima pendapatan lebih rendah yang menjadikan 

daya saing dan keuntungan lebih rendah.  

Selain kebijakan tarif dan pajak, kebijakan berupa kuota impor juga 

diberlakukan terhadap impor komoditas padi, jagung dan kedelai. Kebijakan 

kuota impor membatasi jumlah komoditas dan importir yang dapat 

mendatangkan komoditas padi, jagung dan kedelai ke Indonesia. Jumlah 

impor komoditas beras, jagung dan kedelai ditentukan pemerintah melalui 

perum Bulog.  
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Kebijakan impor beras peraturan menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 menetapkan jumlah impor beras 

ditentukan oleh tim koordinasi dan dilakukan oleh perum Bulog. Tahun 

2015 pemerintah mengutamakan impor beras dari vietnam untuk daerah 

daerah yang tidak mengalami surplus beras dan cadangan pangannya 

menipis seperti Sulawesi Utara dan Marauke (Kompas, Rabu 11 November 

2015). Pembatasan impor beras ini melindungi usahatani padi pada daerah 

surplus produksi beras seperti Jawa Tengah dan kabupaten Grobogan serta 

melindungi konsumen pada daerah yang sedikit memiliki cadangan pangan.  

Kementerian Pertanian mengeluarankan kuota impor jagung dari 

Oktober hingga akhir tahun 2015, Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) 

hanya untuk 250.000 ton jagung (Michael Agustinus – detikfinance Kamis, 

22/10/2015 16:55 WIB). Berdasarkan data impor jagung hingga Oktober 

2015 dan kuota impor berdasarkan SPP, maka jumlah impor jagung tahun 

2015 akan lebih kecil dari jumlah impor tahun 2014. Dengan demikian 

kuota impor jagung bertujuan untuk membatasi jumlah impor jagung ke 

Indonesia. Kuota ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan jagung nasional. 

Pembatasan jumlah impor ini bertujuan untuk melindungi produsen jagung 

dalam negeri, termasuk usahatani kabupaten Grobogan. Karena berdasarkan 

hasil penelitian kebijakan tarif impor belum mampu memproteksi usahatani 

jagung kabupaten Grobogan. Dengan pembatasan tarif impor ini diharapkan 

harga jual jagung di pasar dalam negeri meningkat serta surplus dan 

pendapatan usahatani meningkat pula. 
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Impor kedelai Kementerian Perdagangan resmi merevisi Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 24/M-DAG/PER/5/2013 

tentang program stabilisasi harga kedelai. Pada Permendag yang baru, 

Kementerian Perdagangan antara lain mencabut penetapan kuota impor 

kedelai dan membebaskan siapapun melakukan impor kedelai dalam rangka 

menjaga kestabilan harga kedelai nasional (Septian Deny – Liputan6.com, 

20 September 2013 17:33 WIB). Hingga tahun 2015 belum ada perubahan 

terhadap permendag ini.  

Pemerintah menetapkan kebijakan penghapusan kuota impor kedelai 

mengingat produksi kedelai jauh dibawah kebutuhan kedelai nasional. 

Sejalan dengan hasil penelitian kebijakan output berupa pengapusan kuota 

impor kedelai ini terlihat jelas protektif terhadap konsumen, karena 

ketersedian kedelai nasional mendorong pemerintah untuk menstabilkan 

harga kedelai dalam negeri. Mengingat keterkaitan komoditas kedelai sangat 

tinggi terhadap sektor industri terutama makanan dan minuman sebagai 

bahan baku. Kenaikan harga kedelai sangat riskan menimbulkan kenaikan 

komoditas lain yang berbahan baku kedelai seperti tempe, tahu dan susu. 

Kenaikan harga terutama pada tempe, tahu berdampak cukup signifikan 

terhadap konsumen, karena mayoritas masyarakat Indonesia 

memperdagangkan dan mengkonsumsi tempe dan tahu. 

Kebijakan kuota impor berdampak secara implisit terhadap harga 

beras, jagung dan kedelai dalam negeri. Kuota impor membatasi jumlah 
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impor komoditas, selanjutnya mekanisme pasar akan menentukan harga 

komoditas dalam negeri setelah dikenakan kuota. 

Berdasarkan analisis kebijakan input, transfer mengalir kepada 

usahatani padi Kabupaten Cilacap serta usahatani jagung dan kedelai 

Kabupaten Grobogan. Hal ini karena kebijakan tarif, pajak dan subsidi 

terhadap input tradeable telah mampu memproteksi usahatani padi 

Kabupaten Cilacap, serta usahatani jagung dan kedelai Kabupaten 

Grobogan. Kondisi ini sesuai dengan teori dampak kebijakan pajak dan 

subsidi terhadap input tradeable menyebabkan surplus produsen input 

tradeable berkurang dan surplus usahatani sebagai konsumen input 

tradeable bertambah. 

Berdasarkan analisis kebijakan gabungan input – output, transfer 

bersih yang mengalir kepada usahatani paling banyak diterima oleh usatani 

padi Kabupaten Cilacap, selanjutnya usahatani jagung Kabupaten 

Grobogan, dan terakhir paling sedikit diterima oleh usahatani kedelai 

Kabupaten Grobogan. Meski demikian, kebijakan gabungan input – output 

menyebakan peningkatan keuntungan kepada usahatani padi Kabupaten 

Cilacap dan usahtani jagung Kabupaten Grobogan, sementara itu, 

memberikan dampak penurunan keuntungan usahatani kedelai Kabupaten 

Grobogan. Berdasarkan kondisi tersebut dampak kebijakan gabungan efektif 

memproteksi usahatani padi Kabupaten Cilacap, namun belum efektif 

memproteksi usahatani jagung dan kedelai Kabupaten Grobogan. 
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3. Sensitivitas usahatani padi, jagung dan kedelai Provinsi Jawa Tengah 

Analisis sensitivitas menunjukkan daya saing usahatani, keuntungan 

usahtani dan kebijakan pemerintah terhadap usahatani sensitif terhadap 

perubahan variabel perdaganan internasional yaitu kenaikan harga 

internasional komoditas, kenaikan harga internasional input pupuk, 

kenaikan tarif impor,dan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD serta 

perubahan biaya input usahatani yaitu kenaikan upah tenaga kerja. 

Mekanisme yang terjadi yaitu kenaikan harga internasional komoditas dapat 

mengakibatkan daya saing serta keuntungan usahatani meningkat. Kenaikan 

harga internasional input pupuk dan kenaikan upah tenaga kerja dapat 

mengakibatkan keuntungan dan daya saing usahatani menurun karena 

meningkatkan beban input usahatani.  

Dampak depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD tergantung pada 

penggunaan komponen tradeable usahatani. Apabila penggunaan input 

tradeable menimbulkan biaya yang lebih besar, maka depresiasi nilai tukar 

Rupiah terhadap USD menimbulkan peningkatan biaya yang lebih besar 

daripada peningkatan harga komoditas di dalam negeri, sehingga  

keuntungan dan daya saing usahatani menurun, begitu pula sebaliknya.  

Kebijakan tarif impor terhadap komoditas merupakan variabel yang dapat 

dihitung dan dikendalikan pemerintah diantara variabel harga internasional 

komoditas, harga internasional input, upah tenaga kerja dan nilai tukar 

Rupiah terhadap USD.  
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Berdasarkan hasil analisis sensitivitas kenaikan tarif impor 

menyebabkan harga komoditas jagung dan kedelai di Jawa Tengah 

meningkat sehingga keuntungan privat dan daya saing kompetitifnya juga 

meningkat. Meski demikian harga harga aktual yang diterima petani 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar, terutama untuk 

komoditas pertanian. Meskipun tarif impor meningkatkan beban impor 

komoditas yang berdampak pada kenaikan harga, namun permintaan dan 

penawaran akan komoditas pertanian di dalam negeri dapat saja 

menyebabkan harga aktual yang diterima petani lebih rendah daripada 

harga sebelum kenaikan tarif impor. Sehingga keuntungan privat dan 

keunggulan kompetitif menurun, seperti yang terjadi usahatani kabupaten 

Cilacap.  

Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah harus berhati – hati dalam 

menerapkan instrumen kebijakan tarif impor dengan mempertimbangakan 

kondisi permintaan, penawaran dan ketersedian komoditas di dalam 

negeri.
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BAB V 

PENUTUP  

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai daya saing 

dan kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi, jagung dan kedelai 

Provinsi Jawa Tengah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Usahatani padi Kabupaten Cilacap dan usahatani jagung Kabupaten 

Grobogan memiliki daya saing keunggulan komparatif dan keunggulan 

kompetitif terhadap komoditas beras dan jagung impor, selain itu 

menguntungkan dalam kondisi terdapat kebijakan proteksi pemerintah 

maupun tanpa kebijakan proteksi pemerintah. Usahatani kedelai 

Kabupaten Grobogan hanya memiliki daya saing keunggulan kompetitif 

terhadap komoditas kedelai impor, namun mengalami kerugian tanpa 

kebijakan proteksi pemerintah. 

2. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan output telah mampu 

memproteksi usahatani padi Kabupaten Cilacap, namun belum mampu 

memproteksi usahatani jagung dan kedelai Kabupaten Grobogan. 

Kebijakan pemerintah berkaitan dengan input telah mampu 

memproteksi usahatani padi Kabupaten Cilacap, serta usahatani jagung 

dan kedelai Kabupaten Grobogan. Dampak kebijakan gabungan 

pemerintah berkaitan dengan input – output efektif memproteksi 

usahatani padi Kabupaten Cilacap, namun tidak efektif memproteksi 

usahatani jagung dan kedelai Kabupaten Grobogan. 
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3. Kenaikan harga komoditas berdampak positif pada penigkatan 

keuntungan dan daya saing usahatani padi Kabupaten Cilacap serta 

usahatani jagung dan kedelai Kabupaten Grobogan. Kenaikan harga 

internasional input pupuk dan kenaikan upah tenaga kerja berdampak 

negatif yaitu penurunan keuntungan dan daya saing usahatani padi 

Kabupaten Cilacap, serta usahatani jagung dan kedelai Kabupaten 

Grobogan. Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD berdampak 

penurunan kerugian dan peningkatan daya saing usahatani kedelai 

Kabupaten Grobogan, namun menyebabkan penurunan keuntungan dan 

daya saing usahatani padi Kabupaten Cilacap dan usahatani jagung 

Kabupaten Grobogan. Kenaikan tarif impor meningkatkan keuntungan 

serta daya saing usahatani jagung Kabupaten Grobogan, menyebabkan 

penurunan kerugian dan peningkatan daya saing usahatani kedelai 

Kabupaten Grobogan, serta mengurangi keuntungan dan daya saing 

usahatani padi Kabupaten Cilacap. 

5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan analisis daya saing dan 

kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi, jagung dan kedelai pada di 

Jawa Tengah dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut :  

1. Lebih baik meproduksi padi di Cilacap serta memproduksi jagung di 

Kabupaten Grobogan daripada mengimpor beras dan jagung. 

Sebaiknya mengimpor komoditi kedelai daripada memproduksi 

kedelai di Grobogan. penting untuk meningkatkan efisiensi 
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penggunaan input produksi serta meningkatkan output hasil pertanian 

pada masing – masing usahatani guna meningkatkan keuntungan serta 

keunggulan kompetitif maupun komparatif. 

2. Pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan yang belum mampu 

memproteksi usahatani dan menerapkan alternatif atau tambahan 

kebijakan agar mampu memproteksi usahatani jagung dan kedelai 

sebagai penghasil komoditas bahan baku industri. pemerintah perlu 

mengkaji dan menerapkan kebijakan yang protektif terhadap 

konsumen dan menjaga kestabilan harga beras dalam negeri. 

3. Pemerintah sebagai otoritas penentu impor komoditas beras jagung 

dan kedelai penting untuk memperhatikan perubahan variabel yang 

memberikan dampak pada kenaikan atau penurunan daya saing 

usahatani seperti perubahan harga internasional komoditas, perubahan 

harga internasional pupuk, perubahan harga upah tenaga kerja dan 

perubahan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Pemerintah juga perlu 

melakukan perubahan kebijakan proteksi terhadap usahatani seperti 

perubahan tarif impor dengan tetap memperhatikan kondisi pasar 

dalam negeri. 
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ANALISA EKONOMI USAHA TANI ( Per Ha)

(Lahan Sawah/ Kering) Kabupaten Cilacap

Bulan : Maret 2015

Tanaman : Padi

NILAI NILAI

HKP HKW HKT JKM (Rp) HKP HKW HKT JKM (Rp)

INPUT

A. TENAGA KERJA

I Pra Panen

1. Persemaian 4 155.000               1 1 60.000      

2. Pengolahan tanaman s/d siap tanam

- Membajak ( Borongan Traktor_) 2 115.000               1 30.000      

- Menggaru / Meratakan 2 115.000               1 30.000      

- Mencangkul 10 360.000               1 30.000      

3. Menanam / Menunggak  ( borongan) 7 10 500.000               1 30.000      

4. Memupuk 6 210.000               1 30.000      

5. Menyiang 12 4 520.000               1 1 60.000      

6. Pengendalian H & P 4 150.000               1 30.000      

7. Lain - lain

Jumlah A.I 43 14 0 4 2.125.000          2 8 0 0 300.000  

II Pasca Panen

1. Memanen ( borongan) 22 3 850.000               1 1 60.000      

2. Merontok ( borongan ) 9 2 380.000               1 30.000      

3. Membersihkan 3 2 160.000               1 30.000      

4. Mengangkut 8 280.000               1 30.000      

5. Mengeringkan 2 60.000                 1 40.000      

6. Menyimpan

7. Lain - lain

Jumlah A.II 44 7 0 0 1.730.000          2 4 0 0 190.000  

Jumlah A = A.I + A. II 87 21 0 4 3.855.000          4 12 0 0 490.000  

URAIAN

TENAGA KAERJA UPAHAN ( RIL 

DIKELUARKAN)
TENAGA KERJA KELUARGA

FISIK FISIK

LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 : ANALISIS EKONOMI USAHATANI 
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1. Benih/ bibit (berlabel/ tidak *) (kg) 30        220.000               

2. Pupuk

a. Anorganik ( kg) :

Urea 200      360.000               

TSP 100      204.000               

KCL / ZK 75        106.500               

ZA

NPK

b. Organik 2.000   1.000.000            

c. PPC ( KG)

d. ZPT (ltr)

3. Pestisida

a. Padat (kg) 2          220.000               

b. Cair ( ltr) 2          300.000               

4. Herbisida (gr)

a. Padat (kg)

b. Cair ( ltr)

5. Fungisida

6. Lain- lain

2.409 2.410.500          -           -             -            -             -               

1. Pajak Lahan ( tahun) 1 150.000               

2. Sewa Tanah (ha/ musim) 3.500.000            

3. Bunga Kredit

4. Iuran P3A

Jumlah C 1         3.650.000          -           -             -            -             -               

Jumlah A + B + C 9.915.500          490.000  

TBRD TBD

B. SARANA PRODUKSI

C. LAIN - LAIN PENGELUARAN

Jumlah B

URAIAN

RIL DIKELUARKAN

FISIK  NILAI (Rp) 

DIPERHITUNGKAN

FISIK
NILAI 

(Rp)
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Keterangan : *) coret yang tidak perlu

OUTPUT 
1. Total Produksi = 5.860                   kg

2. Harga rata - rata setempat di tingkat petani = 6.000Rp              ,-/kg

3. Nilai Total Produksi ( NTP) = Total produksi x Harga = 35.160.000Rp     ,-

4. Total Biaya Produksi (TBP) =TBRD+TBD = 10.405.500Rp     ,-

PENDAPATAN BERSIH

1. Secara Usaha Tani : NTP - TBP    = 24.754.500Rp     

2. Petani                   : NTP - TBRD  = 25.244.500Rp     

Keterangan : Nilai diatas berdasar nilai rata - rata analisa usaha tani beberapa kecamatan di Kabupaten Cilacap 

Petugas

Fery Puspito Aji, STP

NIP. 19720613 199803 1 007
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ANALISA EKONOMI USAHA TANI ( Per Ha)

(Lahan Sawah/ Kering) Kabupaten Cilacap

Bulan : Maret 2015

Tanaman : Jagung Hibrida

NILAI NILAI

HKP HKW HKT JKM (Rp) HKP HKW HKT JKM (Rp)

INPUT

A. TENAGA KERJA

I Pra Panen

1. Persemaian

2. Pengolahan tanaman s/d siap tanam

- Membajak ( Borongan Traktor_)

- Menggaru / Meratakan

- Mencangkul 22 800.000          1 30.000   

3. Menanam / Menunggak  ( borongan) 14 8 700.000          1 30.000   

4. Memupuk 6 210.000          1 30.000   

5. Menyiang 10 350.000          1 1 60.000   

6. Pengendalian H & P 2 75.000            1 30.000   

7. Lain - lain

Jumlah A.I 54     8       -   -    2.135.000       1       5         -      -      180.000 

II Pasca Panen

1. Memanen 22 2 820.000          1 1 60.000   

2. Mengangkut 22 780.000          1 30.000   

3. Mengeringkan 2 60.000            1 30.000   

3. Menyimpan

4. Lain - lain

Jumlah A.II 46     2       -   -    1.660.000       1       3         -      -      120.000 

Jumlah A = A.I + A. II 100   10     -   -    3.795.000       2       8         -      -      300.000 

URAIAN

TENAGA KAERJA UPAHAN ( RIL 

DIKELUARKAN)
TENAGA KERJA KELUARGA

FISIK FISIK
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B. SARANA PRODUKSI
1. Benih/ bibit (berlabel/ tidak *) (kg) 30        245.000               
2. Pupuk

a. Anorganik ( kg) :
- Urea 200      360.000               
- TSP 150      306.000               
- KCL / ZK 100      142.000               
- ZA
- NPK

b. Organik 5.000   2.500.000            
c. PPC ( KG)
d. ZPT (ltr)

3. Pestisida
a. Padat (kg)
b. Cair ( ltr) 2          300.000               

4. Herbisida (gr)
a. Padat (kg)
b. Cair ( ltr)

5. Fungisida
6. Lain- lain
Jumlah B 5.482   3.853.000            -           -             -            -             -               

C. LAIN - LAIN PENGELUARAN
1. Pajak Lahan ( tahun) 1 150.000               
2. Sewa Tanah (ha/ musim) 3.500.000            
3. Bunga Kredit
4. Iuran P3A
Jumlah C 1          3.650.000            -           -             -            -             -               
Jumlah A + B + C 11.298.000          2          8             -            -             300.000    

TBRD TBD

FISIK NILAI (Rp)
URAIAN

RIL DIKELUARKAN DIPERHITUNGKAN

FISIK  NILAI (Rp) 
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Keterangan : *) coret yang tidak perlu
OUTPUT 
1. Total Produksi = 5.750                   kg
2. Harga rata - rata setempat di tingkat petani = 6.950Rp               ,-/kg
3. Nilai Total Produksi ( NTP) = Total produksi x Harga = 39.962.500Rp      ,-
4. Total Biaya Produksi (TBP) =TBRD+TBD = 11.598.000Rp      ,-

PENDAPATAN BERSIH
1. Secara Usaha Tani : NTP - TBP    = 28.364.500Rp      ,-
2. Petani                   : NTP - TBRD  = 28.664.500Rp      ,-

Keterangan : Nilai diatas berdasar nilai rata - rata analisa usaha tani beberapa kecamatan di Kabupaten Cilacap 

Petugas

Fery Puspito Aji, STP
NIP. 19720613 199803 1 007
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DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Tanaman : JAGUNG KUNING LAPORAN : OKMAR 2015

HKP HKW HKT JKM HKP HKW HKT JKM

A.

I Pra Panen

1 Pesemaian -        -       -     -      -                          -       -       -     -           -                                       

2

- Membajak (Borongan Traktor) -        -       -     -      -                          -       -       -     -           -                                       

- Menggaru/ Meratakan -        -       -     -      -                          -       -       -     -           -                                       

- Mencangkul / Nggarpu 18      -       -     -      540.000                2      -       -     -           60.000                               

3 Menanam/ Menugak (borongan) 3        6      -     -      240.000                1      -       -     -           30.000                               

4 Memupuk ( Ngocor ) 2 kali -        -       -     -      450.000                6      -       -     -           180.000                             

5 Menyiang (dangir) 1 kali -        -       -     -      -                          6      -       -     -           180.000                             

6 Pengendalian H & P ( 2 kali) 2        -       -     -      60.000                  2      -       -     -           50.000                               

7 Lain-lain

- Pengawasan Tanaman 1 msm 1        -       -     -      50.000                  1      -       -     -           25.000                               

- ........................

- ........................

Jumlah A.I 24      6      -     -      1.340.000             18     -       -     -           525.000                             

II Pasca Panen

1 Memanen (borongan) 9        20    -     -      770.000                1      -       -     -           30.000                               

2 Merontok (borongan)/Pembijian -        -       -     5     200.000                -       -       -     -           -                                       

3 Membersihkan 4        5      -     -      220.000                1      1      -     -           55.000                               

4 Mengangkut -        -       -     5     200.000                -       -       -     -           -                                       

5 Mengeringkan 1        -       -     -      25.000                  1      -       -     -           30.000                               

6 Menyimpan -        -       -     -      -                          -       -       -     -           -                                       

7 Lain-lain

Jumlah A.II 14      25    -     10   1.415.000             3      1      -     -           115.000                             

JUMLAH A = A.I+ A.II 38      31    -     10   2.755.000             21     1      -     -           640.000                             

ANALISA  EKONOMI USAHA TANI (PER HA)

(Lahan Sawah / Kering) Kab. GROBOGAN

URAIAN  TENAGA KERJA UPAHAN (RIL 

DIKELUARKAN) 

 TENAGA KERJA KELUARGA 

F I S I K  NILAI (Rp) F I S I K  NILAI (Rp) 

INPUT

TENAGA KERJA

Pengolahan tanah s/d siap tanam
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F I S I K  NILAI Rp.) F I S I K  NILAI Rp.) 

B. SARANA PRODUKSI

1 Benih/ bibit (berlabel/tidak*) (kg) 15      975.000                

2 Pupuk:

a. Anorganik (kg):

- Urea 300    kg 540.000                

- TSP 200    kg 400.000                

- NPK / Phonska 150    kg 345.000                

b. -        -       -                          -       -                                       

c. PPC 

d. ZPT 

3 Pestisida

a. Padat (kg)

b. Cair (ltr)

4 Herbisida (gr)

a. Padat (kg)

b. Cair (ltr) 4,0     188.000                

- Nuxion 4,0     botol 188.000                

5 Fungisida

6 Lain-lain

Jumlah B 2.448.000             -                                       

C. LAIN-LAIN PENGELUARAN

1 Pajak Lahan (musim) -        -       -     -      -                          -       -       -     -           -                                       

2 Sewa Tanah (ha/musim) 1        -       -     -      2.750.000             -       -       -     -           -                                       

3 Bunga Kredit (musim) -        -       -     -      -                          -       -       -     -           -                                       

4 Iuran P3A (musim) -        -       -     -      -                          -       -       -     -           -                                       

Jumlah C 2.750.000             -                                       

Jumlah A + B + C 7.953.000             640.000                             

TBRD TBD

Keterangan: *) coret yang tidak perlu

URAIAN
DIPERHITUNGKANRIL DIKELUARKAN
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OUTPUT

1 Total produksi = 6.100                   kg

2 Harga rata-rata setempat di tingkat petani = Rp.3.100,- /kg

3 Nilai Total Produksi (NTP) = Total produksi x Harga = Rp.18.910.000,- 

4 Total Biaya Produksi (TBP) = TBRD + TBD = Rp.8.593.000,- 

PENDAPATAN BERSIH:

1 Secara Usaha Tani : NTP - TBP = Rp.10.317.000,- 

2 Petani                   : NTP - TBRD = Rp.10.957.000,- 

HKP : hari kerja pria

HKW : hari kerja wanita

JKT : jam kerja ternak Grobogan,   Maret   2015

JKM : jam kerja mesin An.Kepala Dinas Pertanian Tanaman

TBD : total biaya diperhitungkan Pangan dan Hortikultura

TBRD : total biaya riil dikeluarkan Kabupaten Grobogan

 RoI =  Pendapatan Bersih Usaha Tani = 1,20           Ka.Bid. Usaha Pertanian dan SDM

 TBP 

 B/C =  NTP = 2,20           

 TBP 

 BEP =  TBP 
= 1.408,69     

SUNANTO,S.SP,MP

 Total Produksi NIP.: 19680507 199403 1 009

Keterangan : Nilai diatas berdasar nilai rata-rata analisa usaha tani beberapa Kecamatan di Kab. Grobogan  MT III 2015
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DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Tanaman : KEDELAI LAPORAN : OKMAR 2015

HKP HKW HKT JKM HKP HKW HKT JKM

INPUT

A.

I Pra Panen

1

- Membajak (borongan traktor) -       -      -     -                              -                 -         -      -       -      -              

- Mencangkul / nggaleng 10     -      -     -                              600.000       2         -      -       -      120.000    

2 Menanam/ Menugak (borongan) 4      8     -     -                              640.000       1         1     -       -      110.000    

3 Memupuk ( Ngocor ) 2 kali 2      -     -                              120.000       1         -      -       -      60.000     

4 Menyiang (dangir) 1 kali 3      9     -     -                              630.000       1         1     -       -      110.000    

5 Pengendalian H & P ( 2 kali) 3      2     -     -                              280.000       1         -       -      60.000     

6 Lain-lain

- Pengawasan Tanaman 1 msm -      -     -                              -      -       -      

Jumlah A.I 22     19    -     -                              2.270.000    6         2     -       -      460.000    

II Pasca Panen

1 Memanen (borongan) 8      10    -     -                              980.000       1         -      -       -      60.000     

2 Mengangkut (borongan) 2      -      120.000       -              

3 Mengeringkan (borongan) -       -      -                 1         1     110.000    

4 Merontok (borongan)/Pembijian -       -      -     6                             360.000       -         -      -       -      -              

5 Membersihkan -       -      -     -                              -                 1         1     -       -      110.000    

Jumlah A.II 10     10    -     6                             1.460.000    3         2     -       -      280.000    

JUMLAH A = A.I+ A.II 32     29    -     6                             3.730.000    9         4     -       -      740.000    

ANALISA  EKONOMI USAHA TANI (PER HA)

(Lahan Sawah / Kering) Kab. GROBOGAN

URAIAN  TENAGA KERJA UPAHAN (RIL DIKELUARKAN)  TENAGA KERJA KELUARGA 

F I S I K  NILAI (Rp) F I S I K  NILAI (Rp) 

TENAGA KERJA

Pengolahan tanah s/d siap 

tanam
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 NILAI Rp.)  NILAI Rp.) 

B. SARANA PRODUKSI

1 Benih/ bibit (berlabel/tidak*) (kg) 60     960.000       

2 Pupuk:

a. Anorganik (kg): 30     kg 222.000       

- Urea 30     kg 54.000         

- Superpos 60     kg 120.000       

- Greentonik 6      botol 48.000         

b. Organik (kg): -       kg -                 

- Pupuk Organik Padat -       kg -                 

c. PPC 

- -       -      -                 

3 Insectisida 6,0    300.000       

a. Padat (kg) 6,0    300.000       

* Atabron 6,0    botol 300.000       

b. Cair (ltr) 6,0    126.000,0    

* Sipin 6,0    botol 126.000       

4 Herbisida

a. Padat (kg) -       -                 

5 Fungisida

b. Cair (ltr) 6,0    258.000       

* Score 250 EC 80 ml 6,0    botol 258.000       

Jumlah B 1.866.000    -              

C. LAIN-LAIN PENGELUARAN

1 Pajak Lahan (musim) 1      -      -     -                              35.000         -         -      -       -      -              

2 Sewa Tanah (ha/musim) 1      -      -     -                              5.250.000    -         -      -       -      -              

Jumlah C 5.285.000    -              

Jumlah A + B + C 10.881.000  740.000    

F I S I KF I S I K

DIPERHITUNGKANRIL DIKELUARKANURAIAN
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1 Total produksi = 2.970                       kg

2 Harga rata-rata setempat di tingkat petani = Rp.6.500,- /kg

3 Nilai Total Produksi (NTP) = Total produksi x Harga = Rp.19.305.000,- 

4 Total Biaya Produksi (TBP) = TBRD + TBD = Rp.11.621.000,- 

PENDAPATAN BERSIH:

1 Secara Usaha Tani : NTP - TBP = Rp.7.684.000,- 

2 Petani                   : NTP - TBRD = Rp.8.424.000,- 

HKP : hari kerja pria JKT : jam kerja ternak TBD : total biaya diperhitungkan

HKW : hari kerja wanita JKM : jam kerja mesin TBRD : total biaya riil dikeluarkan

 RoI =  Pendapatan Bersih Usaha Tani Grobogan,      Maret 2015

 TBP An.Kepala Dinas Pertanian Tanaman

= 0,66                                               Pangan dan Hortikultura

 B/C =  NTP Kabupaten Grobogan

 TBP Ka.Bid. Usaha Pertanian dan SDM

= 1,66                                               

 BEP =  TBP 

 Total Produksi SUNANTO,S.SP,MP

= 3.912,79                                        NIP.: 19680507 199403 1 009

Keterangan : Nilai diatas berdasar nilai rata-rata analisa usaha tani beberapa Kecamatan di Kab. Grobogan MT I 2015.
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LAMPIRAN 2 : Harga Internasional/Harga Dunia Komoditas  
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Sumber : World Bank 
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Sumber : AfricaFertilizer.org  
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LAMPIRAN 3 : Budget Privat Usahatani  

1. Budget Privat Usahatani Padi Kabupaten Cilacap  

Input Output Fisik (dalam unit) 

PADI 

Jenis  Fisik Unit Privat 

Input Tradeable 

Benih 30 

Pupuk (Kg/ha)   

Urea 200 

TSP 100 

ZK 75 

Organik 2000 

Obat - Obatan    

Pestisida   

Padat 2 

Cair 2 

Faktor Domestik  

Tenaga Kerja    

Persiapan Lahan  14 

Pemeliharaan 43 

Panen  51 

Jasa Traktor 2 

Jasa Tresher 2 

Modal (Rp)   

Modal Kerja   6.165.500  

Lahan  1 

Output   5860 

 

Harga Privat (dalam Rupiah) 

PADI 

Jenis  Fisik Harga Privat 

Input Tradeable 

Benih     7.333  

Pupuk (Kg/ha)   

Urea     1.800  

TSP     1.040  

ZK     1.420  

Organik     500  

Obat - Obatan    

Pestisida   

Padat     110.000  

Cair     150.000  
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PADI 

Jenis  Fisik Harga Privat 

Faktor Domestik  

Tenaga Kerja    

Persiapan Lahan      36.786  

Pemeliharaan     32.093  

Panen      33.922  

Jasa Traktor      57.500  

Jasa Tresher     57.500  

Modal (%)   

Modal Kerja 14% 

Lahan     3.650.000  

Output       6.000  

 

Budget Privat (dalam Rupiah) 

PADI 

 Jenis   Fisik   Biaya Privat  

 Input Tradeable  

 Benih      220.000  

 Pupuk (Kg/ha)    

 Urea      360.000  

 TSP      104.000  

 ZK      106.500  

 Organik      1.000.000  

 Obat - Obatan    

 Pestisida    

 Padat      220.000  

 Cair      300.000  

Faktor Domestik  

 Tenaga Kerja    

 Persiapan Lahan      515.000  

  

 Pemeliharaan      1.380.000  

 Panen      1.730.000  

 Jasa Traktor      115.000  

 Jasa Tresher      115.000  

 Modal    

 Modal Kerja      847.756  

 Lahan      3.650.000  

 Output   Total Pendapatan (Rp/ha)      35.160.000  

   Total Biaya (tidak termasuk lahan) (Rp/ha)      7.013.256  

  Keuntungan (tidak termasuk lahan) (Rp/ha)      28.146.744  

  Keuntungan bersih (termasuk lahan) (Rp/ha)      24.496.744  
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2. Budget Privat Usahatani Jagung Kabupaten Grobogan  

Input – Output Fisik (dalam unit) 

JAGUNG  

 Jenis   Fisik   Unit  

 Input Tradeable  

 Benih     15  

 Pupuk (Kg/ha)    

 Urea     300  

 TSP     200  

 NPK     150  

 Obat - Obatan    

 Hebrisida    

 Cair (Nuxion)     4  

 Faktor Domestik  

 Tenaga Kerja    

 Persiapan Lahan     18  

 Pemeliharaan     12  

 Panen     39  

 Jasa Angkut     5  

 Jasa Tresher     5  

 Modal (Rp)   

 Modal Kerja    5.203.000  

 Lahan     1  

 Output      6.100  

 

Harga Privat (dalam Rupiah) 

JAGUNG  

 Jenis   Fisik   Harga Privat  

 Input Tradeable  

 Benih     65.000  

 Pupuk (Kg/ha)    

 Urea     1.800  

 TSP     2.000  

 NPK     2.300  

 Hebrisida    

 Cair (Nuxion)     47.000  

 Faktor Domestik  

 Tenaga Kerja    

 Persiapan Lahan     30.000  

 Pemeliharaan     66.667  

 Panen     26.026  

 Jasa Angkut     40.000  

 Jasa Tresher     40.000  

 Modal %   

 Modal Kerja  13,75% 

 Lahan    2.785.000  

 Output       3.100  
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Budget Privat (dalam Rupiah) 

JAGUNG  

 Jenis   Fisik   Biaya Privat  

 Input Tradeable  

 Benih    975.000  

 Pupuk (Kg/ha)    

 Urea    540.000  

 TSP    400.000  

 NPK    345.000  

 Obat - Obatan    

 Hebrisida    

 Cair (Nuxion)    188.000  

 Faktor Domestik  

 Tenaga Kerja    

 Persiapan Lahan    540.000  

 Pemeliharaan    800.000  

 Panen   1.015.000  

 Jasa Angkut    200.000  

 Jasa Tresher    200.000  

 Modal    

 Modal Kerja    715.413  

 Lahan   2.785.000  

 Output   Total Pendapatan (Rp/ha)   18.910.000  

  

 Total Biaya (tidak termasuk lahan) (Rp/ha)   5.918.413  

 Keuntungan (tidak termasuk lahan) (Rp/ha)   12.991.588  

 Keuntungan bersih (termasuk lahan) (Rp/ha)   10.206.588  
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3. Budget Privat Usahatani Kedelai Kabupaten Grobogan  

 

Input – Output Fisik (dalam unit) 

KEDELAI 

Jenis  Fisik Unit 

Input 

Tradeable 

Benih 60 

Pupuk (Kg/ha)   

Urea 30 

Superpos 60 

Greentonik 6 

Obat - Obatan    

Insektisida Padat    

Atabron 6 

Insektisida Cair   

Sipin 6 

Fungisida Cair    

Score 250 EC 80 ml 6 

Faktor 

Domestik  

Tenaga Kerja    

Persiapan Lahan  10 

Pemeliharaan 31 

Panen  20 

Jasa Tresher 6 

Modal (Rp)   

Modal Kerja   5.596.001  

Lahan  1 

Output   2970 

 

Harga Privat (dalam Rupiah) 

KEDELAI 

Jenis  Fisik Harga Privat 

Input 

Tradeable 

Benih   16.000  

Pupuk (Kg/ha)   

Urea   1.800  

Superpos   2.000  

Greentonik   8.000  

Obat - Obatan    

Insektisida Padat    

Atabron   50.000  

Insektisida Cair   

Sipin   21.000  

Fungisida Cair    

Score 250 EC 80 ml   43.000  
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KEDELAI 

Jenis  Fisik Harga Privat 

Faktor 

Domestik  

Tenaga Kerja    

Persiapan Lahan  60.000 

Pemeliharaan 53.871 

Panen  55.000 

Jasa Tresher 60.000 

Modal (%)   

Modal Kerja 14% 

Lahan  3.035.000 

Output   6500 

 

Budget Privat (dalam Rupiah) 

KEDELAI 

Jenis  Fisik Biaya Privat 

Input Tradeable 

Benih   960.000  

Pupuk (Kg/ha)   

Urea   54.000  

Superpos   120.000  

Greentonik   48.000  

Obat - Obatan    

Insektisida Padat    

Atabron   300.000  

Insektisida Cair   

Sipin   126.000  

Fungisida Cair    

Score 250 EC 80 ml   258.000  

Faktor Domestik  

Tenaga Kerja    

Persiapan Lahan    600.000  

Pemeliharan  1.670.001  

Panen   1.100.000  

Jasa Tresher   360.000  

Modal   

Modal Kerja   769.450  

Lahan   3.035.000  

Output  Total Pendapatan (Rp/ha)   19.305.000  

  

 Total Biaya (tidak termasuk lahan) (Rp/ha)   6.365.451  

 Keuntungan (tidak termasuk lahan) (Rp/ha)   12.939.549  

 Keuntungan bersih (termasuk lahan) (Rp/ha)  9.904.549 
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LAMPIRAN 4 : Komponen Tradeable Usahatani 

1. Paritas Impor Padi  

PARITAS IMPOR PADI 

Komponen Internasional Jumlah Satuan 

Beras pecah 25% f.o.b Bangkok, Thailand     400  US$/ton 

Pengapalan & Asuransi     45,10  US$/ton 

Cif Indonesia (Tanjung Emas, Indonesia)    445,10  US$/ton 

Nilai Tukar US$ (kurs jual BI)   12.723,45  Rp/US$ 

Premium nilai tukar  15% % 

Nilai tukar Ekuilibrium   14.654,69  Rp/US$ 

Cif Indonesia dalam mata uang domestik   6.522.861,28  Rp/ton 

Faktor konversi berat (ton - kg)    1.000  Kg 

Cif Tanjung Emas    6.522,86  Rp/kg 

Bongkar muat pelabuhan    54,02  Rp/kg 

Harga Jawa Tengah sebelum pengolahan    6.576,88   Rp/kg 

Faktor konversi pengolahan (gabah - beras) 62,74 % 

Harga gabah setelah konversi    4.126  Rp/kw 

Biaya penggilingan bersih      500  Rp 

Harga paritas impor gabah (Jawa Tengah)    4.626,34  Rp/kg 

 

2. Paritas Impor Jagung  

PARITAS IMPOR JAGUNG 

Komponen Internasional Jumlah Satuan 

Jagung Kuning (US Gulf ports Veracruz, Mexico)    173,70  US$/ton 

Pengapalan & Asuransi     136,51  US$/ton 

Cif Indonesia (Tanjung Emas, Indonesia)    310,21  US$/ton 

Nilai Tukar US$ (kurs jual BI)    12.723  US$ 

Premium nilai tukar  15% US$/ton 

Nilai tukar Ekuilibrium    14.655  Rp/US$ 

Cif Indonesia dalam mata uang domestik   4.546.031  Rp/ton 

Faktor konversi berat    1.000  Kg 

Cif Tanjung Mas    4.546,03  Rp/kg 

Bongkar muat pelabuhan    54,02  Rp/kg 

Harga paritas impor jagung (Jawa Tengah)    4.600,05  Rp/kg 
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3. Paritas Impor Kedelai  

PARITAS IMPOR KEDELAI 

Komponen Internasional Jumlah Satuan 

Biji Kedelai f.o.b Rotterdam    407,00  US$/ton 

Pengapalan & Asuransi  105,334  US$/ton 

Cif Indonesia (Tanjung Emas, Indonesia)    512,33   US$/ton 

Nilai Tukar US$ (kurs jual BI)    12.723  Rp/US$ 

Premium nila tukar  15% % 

Nilai tukar Ekuilibrium    14.654  Rp/US$ 

Cif dalam mata uang domestik   7.507.831  Rp/ton 

Faktor konversi berat    1.000  Kg 

Cif Jawa Tengah    7.508  Rp/kg 

Bongkar muat pelabuhan    54,02  Rp/kg 

Harga paritas impor Kedelai (Jawa Tengah)    7.561,85  Rp/kg 

 

4. Paritas Impor Pupuk  

Paritas Impor Urea 

Input Tradabel  Jumlah Satuan 

Urea FOB Yuzhnyy 314,9 US$/ton 

Pengapalan & Asuransi 88,063 US$/ton 

Cif Indonesia 402,963 US$/ton 

Nilai Tukar     12.206   Rp/US$ 

Premium nilai tukar  14%  % 

Nilai tukar Ekuilibrium    13.951  Rp/US$ 

Cif Indonesia dalam mata uang domestik    5.621.721   Rp/Ton 

Faktor konversi berat    1.000  Kg 

Paritas Impor     5.621,72   Rp/kg 

Bongkar muat pelabuhan    54,02  Rp/kg 

Paritas impor Jawa Tengah     5.675,74  Rp/kg 
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Paritas Impor TSP 

Input Tradabel  Jumlah Satuan 

TSP FOB Tunisian 405,3 US$/ton 

Pengapalan & Asuransi 93,969 US$/ton 

Cif Indonesia 499,269 US$/ton 

Nilai Tukar    12.206   Rp/ US$ 

Premium nilai tukar  14%  % 

Nilai tukar Ekuilibrium   13.951   Rp/ US$ 

Cif Indonesia dalam mata uang domestik    6.093.860   Rp/Ton 

Faktor konversi berat    1.000  Kg 

Paritas Impor    6.093,86   Rp/kg 

Bongkar muat pelabuhan    54,02  Rp/kg 

Paritas impor Jawa Tengah    6.147,88  Rp/kg 

 

Paritas Impor Superphos 

Input Tradabel  Jumlah Satuan 

Superphos FOB Tunisian 400 US$/ton 

Pengapalan & Asuransi 31,985 US$/ton 

Cif Indonesia 431,985 US$/ton 

Nilai Tukar    12.206   Rp/ US$ 

Premium nilai tukar  14%  % 

Nilai tukar Ekuilibrium   13.951   Rp/ US$ 

Cif Indonesia dalam mata uang domestik   5.272.621   Rp/Ton 

Faktor konversi berat    1.000  Kg 

Paritas Impor    5.272,62   Rp/kg 

Bongkar muat pelabuhan    54,02  Rp/kg 

Paritas impor Jawa Tengah    5.326,64  Rp/kg 
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Paritas Impor NPK 

Input Tradabel  Jumlah Satuan 

NPK FOB China 367 US$/ton 

Pengapalan & Asuransi 31,985 US$/ton 

Cif Indonesia 398,985 US$/ton 

Nilai Tukar  12.206  Rp/ US$ 

Premium nilai tukar  14%  % 

Nilai tukar Ekuilibrium 13.951  Rp/ US$ 

Cif Indonesia dalam mata uang domestik 4.869.837  Rp/Ton 

Faktor konversi berat 1.000 kg 

Paritas Impor 4.869,84  Rp/kg 

Bongkar muat pelabuhan 54,02 Rp/kg 

Paritas impor Jawa Tengah 4.923,86 Rp/kg 

 

 

LAMPIRAN 5 : Budget Sosial Usahatani 

1. Usahatani Padi Kabupaten Cilacap 

Input – Output Usahatani (dalam unit) 

JAGUNG  

 Jenis   Fisik   Unit  

 Input Tradeable  

 Benih     15  

 Pupuk (Kg/ha)    

 Urea     300  

 TSP     200  

 NPK     150  

 Obat - Obatan    

 Hebrisida    

 Cair (Nuxion)     4  

 Faktor 

Domestik  

 Tenaga Kerja    

 Persiapan Lahan     18  

 Pemeliharaan     12  

 Panen     39  

 Jasa Angkut     5  

 Jasa Tresher     5  

 Modal (Rp)   

 Modal Kerja    7.588.877  

 Lahan     1  

 Output      6.100  
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Harga Sosial (dalam Rupiah) 

JAGUNG  

 Jenis   Fisik   Harga Sosial  

 Input Tradeable  

 Benih    65.000  

 Pupuk (Kg/ha)    

 Urea    5.676  

 TSP    6.148  

 NPK    4.924  

 Obat - Obatan    

 Hebrisida    

 Cair (Nuxion)    47.000  

 Faktor 

Domestik  

 Tenaga Kerja    

 Persiapan Lahan    30.000  

 Pemeliharaan    66.667  

 Panen    26.026  

 Jasa Angkut    40.000  

 Jasa Tresher    40.000  

 Modal (%)   

 Modal Kerja  15% 

 Lahan  13.691.346 

 Output      4.600,05  

 

Budget Sosial (dalam Rupiah) 

JAGUNG  

 Jenis   Fisik   Biaya Sosial  

 Input 

Tradeable  

 Benih    975.000  

 Pupuk (Kg/ha)    

 Urea    1.702.722  

 TSP    1.229.576  

 NPK    738.579  

 Obat - Obatan    

 Hebrisida    

 Cair (Nuxion)    188.000  

 Faktor 

Domestik  

 Tenaga Kerja    

 Persiapan Lahan    540.000  

 Pemeliharaan    800.000  

 Panen    1.015.000  

 Jasa Angkut    200.000  

 Jasa Tresher    200.000  

 Modal    

 Modal Kerja    1.138.332  

 Lahan   15.632.154  
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JAGUNG 

 Jenis   Fisik   Biaya Sosial  

 Output   Total Pendapatan (Rp/ha)  27.110.352 

  

 Total Biaya (tidak termasuk lahan) (Rp/ha)  8.569.151 

 Keuntungan (tidak termasuk lahan) (Rp/ha)  18.541.201 

 Keuntungan bersih (termasuk lahan) (Rp/ha)  4.849.855 

 

2. Usahatani Jagung Kabupaten Grobogan (Opportunity Cost of Land)  

Input – Output Usahatani (dalam unit) 

PADI  

 Jenis   Fisik   Unit  

 Input Tradeable  

 Benih     30  

 Pupuk (Kg/ha)    

 Urea     200  

 TSP     150  

 NPK     100  

 Organik    5.000  

 Pestisida Cair     2  

 Faktor Domestik  

 Tenaga Kerja    

 Persiapan Lahan     22  

 Pemeliharaan     40  

 Panen     24  

 Jasa Angkut     22  

 Mengeringkan     2  

 Modal (Rp)   

 Modal Kerja   11.094.732  

 Lahan     1  

 Output      5.750  
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Harga Sosial (dalam Rupiah) 

PADI  

 Jenis   Fisik   Harga Sosial  

 Input Tradeable  

 Benih    65.000  

 Pupuk (Kg/ha)    

 Urea    5.676  

 TSP    6.148  

 NPK    4.924  

 Organik     500  

 Pestisida Cair    150.000  

 Faktor Domestik  

 Tenaga Kerja    

 Persiapan Lahan    36.364  

 Pemeliharaan    33.375  

 Panen    34.167  

 Jasa Angkut    35.455  

 Mengeringkan    30.000  

 Modal (%)   

 Modal Kerja  15% 

 Lahan  18.541.201 

 Output      4.600,05  

 

Budget Sosial (dalam Rupiah) 

PADI  

 Jenis   Fisik   Biaya Sosial  

 Input 

Tradeable  

 Benih    1.950.000  

 Pupuk (Kg/ha)    

 Urea    1.135.148  

 TSP    922.182  

 NPK    492.386  

 Organik    2.500.000  

 Pestisida Cair    300.000  

 Faktor 

Domestik  

 Tenaga Kerja    

 Persiapan Lahan    800.008  

 Pemeliharaan    1.335.000  

 Panen    820.008  

 Jasa Angkut    780.000  

 Mengeringkan    60.000  

 Modal    

 Modal Kerja    1.664.210  

 Lahan   18.541.201  

 Output   Total Pendapatan (Rp/ha)   26.450.288  

  

 Total Biaya (tidak termasuk lahan) (Rp/ha)   12.758.942  

 Keuntungan (tidak termasuk lahan) (Rp/ha)   13.691.346  

 Keuntungan bersih (termasuk lahan) (Rp/ha)   (4.849.855) 
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3. Usahatani Jagung Kabupaten Grobogan  

Input – Output (Unit) 

JAGUNG  

 Jenis   Fisik   Unit  

 Input Tradeable  

 Benih     15  

 Pupuk (Kg/ha)    

 Urea     300  

 TSP     200  

 NPK     150  

 Obat - Obatan    

 Hebrisida    

 Cair (Nuxion)     4  

 Faktor Domestik  

 Tenaga Kerja    

 Persiapan Lahan     18  

 Pemeliharaan     12  

 Panen     39  

 Jasa Angkut     5  

 Jasa Tresher     5  

 Modal (Rp)   

 Modal Kerja    7.588.877  

 Lahan     1  

 Output      6.100  

 

Harga Sosial (dalam Rupiah) 

JAGUNG  

 Jenis   Fisik   Harga Sosial  

 Input Tradeable  

 Benih    65.000  

 Pupuk (Kg/ha)    

 Urea    5.676  

 TSP    6.148  

 NPK    4.924  

 Obat - Obatan    

 Hebrisida    

 Cair (Nuxion)    47.000  

 Faktor Domestik  

 Tenaga Kerja    

 Persiapan Lahan    30.000  

 Pemeliharaan    66.667  

 Panen    26.026  

 Jasa Angkut    40.000  

 Jasa Tresher    40.000  

 Modal (%)   

 Modal Kerja  15% 

 Lahan  15.632.154 

 Output      4.600,05  
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Budget Sosial (dalam Rupiah) 

JAGUNG  

 Jenis   Fisik   Biaya Sosial  

 Input Tradeable  

 Benih    975.000  

 Pupuk (Kg/ha)    

 Urea    1.702.722  

 TSP    1.229.576  

 NPK    738.579  

 Obat - Obatan    

 Hebrisida    

 Cair (Nuxion)    188.000  

 Faktor 

Domestik  

 Tenaga Kerja    

 Persiapan Lahan    540.000  

 Pemeliharaan    800.000  

 Panen    1.015.000  

 Jasa Angkut    200.000  

 Jasa Tresher    200.000  

 Modal    

 Modal Kerja    1.138.332  

 Lahan   15.632.154  

 Output   Total Pendapatan (Rp/ha)   28.060.305  

  

 Total Biaya (tidak termasuk lahan) (Rp/ha)    8.727.209  

 Keuntungan (tidak termasuk lahan) (Rp/ha)   19.333.096  

 Keuntungan bersih (termasuk lahan) (Rp/ha)    3.700.942  

 
4. Usahatani Kedelai Kabupaten Grobogan 

Input – Output (dalam Unit) 

KEDELAI 

Jenis  Fisik Unit  

Input 

Tradeable 

Benih 60 

Pupuk (Kg/ha)   

Urea 30 

Superpos 60 

Greentonik 6 

Obat - Obatan    

Insektisida Padat    

Atabron 6 

Insektisida Cair   

Sipin 6 

Fungisida Cair    

Score 250 EC 80 ml 6 
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Harga Sosial (dalam Rupiah) 

KEDELAI 

Jenis  Fisik Harga Sosial 

Input Tradeable 

Benih   16.000  

Pupuk    

Urea   5.956,83  

Superpos   5.590,27  

Greentonik   8.000  

Obat - Obatan    

Insektisida Padat    

Atabron   50.000  

Insektisida Cair   

Sipin   21.000  

Fungisida Cair    

Score 250 EC 80 ml   43.000  

Faktor Domestik 

 

 

 

 

 

 

 

Tenaga Kerja    

Persiapan Lahan    60.000  

Pemeliharaan   53.871  

Panen    55.000  

Jasa Tresher   60.000  

Modal (%)   

Modal Kerja 15% 

Lahan   19.333.096  

Output   7.561,85 

 

 

 

 

KEDELAI 

Jenis  Jenis  Jenis  

Faktor Domestik Tenaga Kerja    

 Persiapan Lahan  10 

 Pemeliharaan 31 

 Panen  20 

 Jasa Tresher 6 

 Modal (Rp)   

 Modal Kerja   5.936.122  

 Lahan  1 

Output   2970 
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Budget Sosial (dalam Rupiah) 

KEDELAI 

Jenis  Fisik Biaya Sosial 

Input 

Tradeable 

Benih   960.000  

Pupuk    

Urea   178.705  

Superpos   335.416  

Greentonik   48.000  

Obat - Obatan    

Insektisida Padat    

Atabron   300.000  

Insektisida Cair   

Sipin   126.000  

Fungisida Cair    

Score 250 EC 80 ml   258.000  

Faktor 

Domestik 

 

 

 

 

 

 

 

Tenaga Kerja    

Persiapan Lahan    600.000  

Pemeliharan  1.670.001  

Panen   1.100.000  

Jasa Tresher   360.000  

Modal   

Modal Kerja   890.418  

Lahan   19.333.096  

Output  Total Pendapatan (Rp/ha)   22.458.695  

  

 Total Biaya (tidak termasuk lahan) (Rp/ha)   6.826.540  

 Keuntungan (tidak termasuk lahan) (Rp/ha)   15.632.154  

 Keuntungan bersih (termasuk lahan) (Rp/ha)   (3.700.942) 

 


