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ABSTRAK 
 

Imran Nurdin (105.05.02.021.17). Analisis Keunggulan Kompetitif dan 
Komparatif Usahatani Kedelai di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, 
dibimbing oleh Mohammad Natsir dan Sri Mardiyati. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profitabilitas, keunggulan 

kompetitif, keunggulan komparatif, dan kebijakan pemerintah pada usahatani 
kedelai di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini 
dilaksanakan di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, pada bulan 
Februari sampai April 2020. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode 
sensus karena jumlah populasi yang relatif sedikit dan belum diketahui secara 
pasti. Jumlah sampel penelitian ini diperoleh 51 petani kedelai. Jenis data adalah 
data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode Policy Matrix Analisis (PAM). 

Profitabilitas  usahatani  kedelai  meliputi  keuntungan   privat   sebesar 
Rp 5.684.397,19 per hektar per musim tanam dan keuntungan sosial Rp 
8.045.145,94 per hektar per musim tanam. Usahatani kedelai memiliki 
keunggulan kompetitif (PCR = 0,2041) dan keunggulan komparatif (DRC = 
0,1525), sehingga efisien secara finansial dan ekonomis, serta berdaya saing 
kuat. Kebijakan input usahatani kedelai: nilai input transfer (IT = Rp -164.665,61), 
factor transfer (FT = Rp 9.900,92), dan nominal protection coeficient input (NPCI 
= 0,6077). Kebijakan output usahatani kedelai: nilai output transfer (OT) negatif, 
sehingga terdapat transfer kepada konsumen sebesar Rp 2.515.513,43 per 
hektar per musim tanam, sedangkan nilai nominal protection coeficient input 
(NPCO = 0,7462), berarti harga domestik lebih rendah dari harga dunia. 
Kebijakan input-output: Effectivity Policy Coeficient (EPC = 0,7524) artinya 
kebijakan pemerintah tidak efektif dalam memproteksi usahatani kedelai; Subsidy 
Ratio for Producer (SRP = -0,2382), berarti kebijakan pemerintah terhadap input 
dan output masih merugikan petani; Profitability Coeficient (PC = 0,7066) 
mengindikasikan keuntungan usahatani hanya 70,66 persen (kehilangan 29,34 
persen dari keuntungan seharusnya); dan Net Transfer (NT) bernilai negatif 
sehingga kebijakan pemerintah tidak memberikan insentif peningkatan produksi. 

 
Kata Kunci: kedelai, kebijakan, usahatani, keunggulan kompetitif, keunggulan 

komparatif 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Tanaman pangan merupakan penghasil pemenuh kebutuhan dasar 

manusia khususnya karbohidrat dan protein. Tanaman pangan 

dikelompokkan ke dalam kelompok biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi- 

umbian. Tanaman kedelai termasuk dalam kelompok tanaman kacang- 

kacangan. Keunggulan tanaman kedelai dapat ditingkatkan melalui teknik 

budidaya yang tepat dan intensif. Pertumbuhan, perkembangan, dan hasil 

tanaman yang dibudidayakan tidak terlepas dari kekuasaan dan karunia 

Allah SWT yang tertulis dalam beberapa ayat Al Qur’an seperti berikut ini. 

 

 
QS An Nahl: 11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam- 
tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan 
Allah SWT) bagi kaum yang memikirkan. 

 

 
QS Qaaf: 9. Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu 
Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang 
diketam. 



  

 
 
 

  
 

 
 

QS An Naba': 14-16. 14. Dan Kami turunkan dari awan air yang banyak 
tercurah, 15. supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh- 
tumbuhan, 16. dan kebun-kebun yang lebat. 

 
 

Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama setelah 

padi dan jagung. Komoditas ini memiliki kegunaan yang beragam, terutama 

sebagai bahan baku industri makanan kaya protein nabati dan sebagai 

bahan baku industri pakan ternak. Beberapa argumen tentang pentingnya 

pengembangan kedelai adalah: 1) pertambahan jumlah penduduk, 2) 

usahatani kedelai melibatkan lebih dari dua juta rumah tangga petani, 3) 

peningkatan pendapatan masyarakat dan kesadaran pentingnya 

mengonsumsi protein nabati, 4) perkembangan industri makanan berbahan 

baku kedelai, dan 5) perkembangan industri pakan yang salah satu 

komponen utamanya adalah bungkil kedelai. Kondisi tersebut 

menyebabkan permintaan terhadap kedelai terus meningkat setiap tahun 

(Zakaria, 2010). 

Kedelai di Indonesia sebagian besar dikonsumsi penduduk dalam 

bentuk tempe, tahu, susu, dan lainnya. Akan tetapi kedelai sebagai bahan 

baku utama, belum dapat dicukupi secara penuh dari produksi dalam 

negeri, karena keterbatasan dalam pengembangan budidaya, baik lahan, 

iklim, maupun serangan hama dan penyakit. Perkembangan luas panen 

kedelai Indonesia lima tahun terakhir (2014-2018) menunjukkan tren 

meningkat 11,67% per tahun. Pada tahun 2018 diperkirakan luas panen 



  

kedelai meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 91,23%, menjadi 680,38 

ribu hektar dari tahun sebelumnya sebesar 355,80 ribu hektar. Peningkatan 

luas panen berdampak positif terhadap produksi, produksi kedelai lima 

tahun terakhir meningkat 10,87% per tahun. Khusus produksi tahun 2018 

diperkirakan meningkat tajam 79,66%, menjadi 967,87 ribu ton dari tahun 

2017 sebesar 538,73 ribu ton. Peningkatan luas panen dan produksi 

periode 2014-2018 tidak diimbangi oleh produktivitas, karena pada periode 

tersebut produktivitas cenderung stagnan hanya meningkat 0,25% per 

tahun. Bahkan pada tahun 2018 diduga terjadi penurunan produktivitas 

hingga 6,01%, dari 15,14 ku/ha di tahun 2017 menjadi 14,23 ku/ha tahun 

2018 (Kementerian Pertanian, 2018). 
 

Rendahnya kemampuan produksi domestik dalam penyediaan 

kedelai bila dibandingkan dengan permintaan memerlukan upaya untuk 

memperbaiki kesenjangan. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara 

intensifikasi di sentra produksi, ekstensifikasi, dan diversifikasi yang 

bertumpu pada potensi sumberdaya. Strategi yang berpijak pada 

keunggulan sumberdaya seperti pemanfaatan lahan, tenaga kerja, modal, 

dan lainnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi 

usahatani guna mengurangi impor yang pada gilirannya dapat menciptakan 

keunggulan daya saing. Hal ini bisa terwujud apabila kebijakan yang 

sedang berlangsung dan yang akan datang mampu memberikan dukungan 

demi tumbuh dan berkembangnya usahatani kedelai (Tahir, et.al., 2010). 

Kebutuhan kedelai domestik sekitar 2,3 juta ton per tahun, 

sedangkan produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 30-40% dari 

kebutuhan nasional, kekurangannya dipenuhi dari impor. Oleh karena itu, 



  

diperlukan upaya peningkatan produksi nasional yang dapat ditempuh 

melalui perbaikan tingkat produktivitas tanaman, dan perluasan areal 

tanam/panen. Melimpahnya kedelai impor yang tersedia setiap saat 

menyebabkan daya saing kedelai domestik menjadi rendah. Di sisi lain, 

melemahnya daya saing kedelai diikuti oleh berkembangnya komoditas 

pangan lainnya, seperti jagung, kacang hijau, dan kacang tanah 

(Krisdiana, 2012). 

 
Tabel 1.1. Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan 

Produktivitas Tanaman Kedelai di Kabupaten Jeneponto 
 

Tahun Luas Tanam 
(ha) 

Luas Panen 
(ha) 

Produksi 
(ton) 

Produktivitas 
(ton/ha) 

2014 662 662 4.979,45 1,06 
2015 3.322 1.441 1.759,54 1,43 
2016 1.589 1.589 2.335,84 1,47 
2017 1.200 1.200 1.759,54 1,47 
2018 3.800 3.543 4.979,45 1,41 

Sumber: BPS Jeneponto, 2019. 
 

Pada tahun 2016, di Kabupaten Jeneponto memiliki luas panen 

tanaman kedelai yaitu 1.589 hektar dan tahun 2015 naik menjadi 1.441 

hektar atau naik sekitar 10,5%, sedangkan produksi tahun 2015 adalah 

2.060 ton dan tahun 2016 naik menjadi 2.340,8 ton atau naik sekitar 16,7%. 
 

Sementara rata-rata perkembangan produktivitas pada tahun 2016 sebesar 

14,73 kuintal/ha atau mengalami kenaikan sebesar 5,65% (BPS Jeneponto, 

2016). Menurut data BPS, Kabupaten Jeneponto Dalam Angka Tahun 2019 

dapat diketahui perkembangan luas tanam, luas panen, produksi, dan 

produktivitas tanaman kedelai dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang 

disajikan pada Tabel 1. Kecamatan Bontoramba, Tamalatea, dan Bangkala 

merupakan wilayah yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan 



  

luas tanam dan produksi kedelai yang secara beturut-turut sebesar 1.463 

ton, 1.318,65 ton, dan 1.036,6 ton. 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Permasalahan usahatani kedelai di Kabupaten Jeneponto adalah 

produktivitas yang masih rendah, diduga akibat alokasi penggunaan input 

seperti benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja yang masih belum 

optimal karena harga input yang tinggi, sementara harga jual kedelai 

masih rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka penggunaan 

input-input harus dioptimalkan sehingga biaya produksi dapat dihemat dan 

output yang dihasilkan dapat maksimal sehingga akan meningkatkan 

efisiensi dan daya saing dalam melakukan usahatani kedelai. Selain faktor 

efisiensi, dalam melakukan usahatani kedelai yang harus diperhatikan 

juga adalah daya saing sistem komoditas tersebut. 

Menurut Daryanto (2009), daya saing  merupakan  kemampuan 

dari suatu sektor, industri, atau perusahaan untuk bersaing  dengan 

sukses sehingga mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di dalam 

lingkungan global selama biaya imbangannya (opportunity cost) lebih 

rendah dari penerimaan sumberdaya yang digunakan. Suatu komoditas 

dikatakan memiliki daya saing apabila biaya  oportunitas (opportunity  

cost) yang relatif rendah dan efisiensi dalam usahatani dapat dikatakan 

sebagai indikator daya saing suatu sistem usahatani. 

Konsep daya saing tidak lepas  dari  konsep  keunggulan 

komparatif dan kompetitif. Keunggulan komparatif merupakan  ukuran 

daya saing (keunggulan) potensial dalam artian daya saing yang akan 

dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. 



  

Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki 

efisiensi secara ekonomi. Sedangkan keunggulan kompetitif merupakan 

pengukur daya saing suatu kegiatan pada kondisi perekonomian aktual. 

Suatu komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif dikatakan juga 

memiliki efisiensi secara finansial (Daryanto, 2009). 

Analisis daya saing (keunggulan komparatif dan kompetitif) dapat 

mencakup tiga orientasi perdagangan, yaitu Substitusi Impor (SI), 

Perdagangan Antar Daerah (PAD), dan Promosi Ekspor (PE). Pada (SI), 

manfaat yang diperoleh dari kegiatan produksi adalah devisa yang 

dihemat akibat berkurangnya impor. Pada analisis PAD, manfaat yang 

diperoleh berupa penghematan devisa, karena impor dari luar negeri 

digantikan oleh perdagangan antardaerah. Sedangkan pada analisis PE, 

manfaat yang diperoleh adalah nilai devisa yang bertambah jika hasil 

produksi diekspor. 

Jika produktivitas kedelai tinggi dan efisien dalam melakukan 

usahatani kedelai maka akan tercipta daya saing usahatani kedelai yang 

mampu bersaing di pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri dan di pasar internasional untuk diekspor. Menurut Sumbodo (2005), 

produktivitas dan efisiensi merupakan penentu tingkat daya saing suatu 

komoditas. Suatu komoditas akan mampu bersaing di pasar bila memiliki 

daya saing yang tinggi. 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana profitabilitas usahatani kedelai di Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto ? 



  

2. Bagaimana keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif 

usahatani kedelai di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto ? 

3. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap usahatani kedelai di 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 
1. Untuk menganalisis profitabilitas usahatani kedelai di Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 

2. Untuk menganalisis keunggulan kompetitif dan keunggulan 

komparatif usahatani kedelai di Kecamatan Tamalatea Kabupaten 

Jeneponto. 

3. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap usahatani 

kedelai di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

1. Bagi penulis, untuk meningkatkan kemampuan menganalisis dan 

wawasan serta pengetahuan khususnya yang terkait dengan tema 

keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif usahatani kedelai, 

yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister 

Agribisnis pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

2. Bagi pemerintah daerah, sebagai bahan kajian pertimbangan dalam 

merumuskan berbagai kebijakan yang terkait dengan usahatani 

kedelai. 

3. Bagi petani, dapat menjadi bahan informasi dan solusi bagi petani 

dalam meningkatkan daya saing (keunggulan kompetitif dan 



  

komparatif) usahatani kedelai baik di pasar domestik maupun 

internasional. 

4. Bagi pembaca, dapat menjadi bahan referensi dan kajian dalam 

meningkatkan wawasan keilmuan dan pengetahuan maupun dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya. 



  

 

BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 

A. Kajian Teoritis 
 

1. Komoditas Kedelai 
 

Kedelai adalah tanaman semusim yang termasuk Family 

Leguminosae, berasal dari China dan kemudian dikembangkan ke berbagai 

negara seperti Amerika, Amerika Latin, dan Asia. Kedelai dapat 

dibudidayakan di daerah subtropis dan tropis dengan teknis budidaya yang 

sederhana. Kandungan gizi kedelai cukup tinggi, terutama protein yang 

mencapai 34 persen sehingga sangat diminati sebagai sumber protein 

nabati yang relatif murah dibandingkan dengan protein hewani (Ditjentan, 

2004). Kedelai tidak hanya digunakan sebagai sumber protein nabati, tetapi 

juga sebagai pangan fungsional untuk mencegah timbulnya penyakit 

degeneratif, seperti jantung koroner dan hipertensi. Zat isoflavon yang ada 

pada kedelai ternyata berfungsi sebagai antioksidan. Tidak hanya itu, saat 

ini kedelai banyak digunakan sebagai sumber energi alternatif. 

Sebagai sumber protein nabati, kedelai umumnya dikonsumsi dalam 

bentuk produk olahan, yaitu: tahu, tempe, kecap, tauco, susu kedelai dan 

berbagai bentuk makanan ringan (Sudaryanto dan Swastika, 2007). Di 

Indonesia sendiri, kedelai digunakan sebagai bahan baku utama dalam 

pembuatan tahu dan tempe yang telah menjadi menu sehari-hari 

masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadikan kedelai sebagai salah satu 

komoditas penting di Indonesia. Sifat multiguna yang terdapat pada kedelai 

menyebabkan tingginya permintaan kedelai di dalam negeri. Selain itu, 

manfaat kedelai sebagai salah satu sumber protein murah membuat kedelai 



  

semakin diminati. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka 

permintaan kedelai di dalam negeri pun berpotensi untuk meningkat. 

Kedelai bukan merupakan tanaman asli Indonesia, namun sejak 

abad ke XVI tanaman ini telah dibudidayakan di Pulau Jawa yang dibawa 

oleh imigran China sebagai bahan makanan. Kelanjutan usahatani di 

Indonesia ditunjang dengan adanya pengolahan kedelai menjadi bahan 

makanan seperti tempe, tahu, kecap, dan tauco yang ternyata teknik 

pengolahannya tidak ditemukan di negara tetangga yang pada zaman dulu 

berhubungan erat dengan Indonesia seperti Thailand, India, Vietnam 

(Frihastika Sari, 2011). 

Awalnya, secara tradisional kedelai memang tidak pernah ditanam 

secara luas sebagai tanaman inti seperti jagung atau ubikayu namun hanya 

sebagai tanaman sisipan. Secara berangsur-angsur terjadi perubahan dari 

corak usahatani tradisional ke corak usahatani komersial untuk 

memperoleh keuntungan maksimal. Namun hingga saat ini usahatani 

dengan corak tradisional masih jelas terlihat. Kenyataan ini yang 

mengakibatkan lambannya adopsi teknologi budidaya kedelai oleh petani. 

Dalam kelompok tanaman pangan kedelai merupakan komoditas 

terpenting ketiga setelah padi dan jagung. Lebih dari 90 persen kedelai 

Indonesia digunakan sebagai bahan pangan, terutama pangan olahan, 

yaitu sekitar 88 persen untuk tahu dan tempe, 10 persen untuk pangan 

olahan lainnya dan sekitar 2 persen untuk benih (Sudaryanto dan Swastika, 

2007). Manfaat kedelai yang beragam merupakan keunggulan yang dimiliki 

oleh kedelai. Beberapa pangan olahan yang dikonsumsi oleh sebagian 

besar masyarakat Indonesia diantaranya berupa tahu, tempe, kecap, susu 



  

kedelai, tauco, dan sebagainya. 

Meningkatnya konsumsi kedelai penduduk Indonesia seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk serta berkembangnya industri pangan 

olahan yang berbahan baku kedelai tidak diimbangi dengan produksi dalam 

negeri yang mencukupi sehingga impor kedelai terus dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri maka produksi dalam negeri harus ditingkatkan. Peningkatan 

produksi kedelai tidak lepas dari penerapan teknik budidaya kedelai yang 

benar. Pada dasarnya untuk membudidayakan kedelai dibutuhkan teknik 

budidaya serta faktor lingkungan yang mendukung. Komponen pada 

lingkungan seperti faktor iklim, kesuburan fisik-kimia, dan biologi tanah, 

gulma serta hama penyakit menjadi faktor penentu keberhasilan usaha 

produksi kedelai. Berikut komponen lingkungan yang dapat mendukung 

keberhasilan produksi kedelai: (1) syarat tumbuh, (2) benih, (3) penyiapan 

lahan dan penanaman, (4) pemeliharaan dan pemupukan, (5) pengairan, 

(6) penyiangan/pemberantasan gulma dan penyakit , dan (7) panen. 
 

2. Konsep Usahatani 
 

Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang 

mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan 

alam sekitarnya sebagai modal sehingga meberikan manfaat yang sebaik- 

baiknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usahatani merupakan ilmu yang 

mempelajari cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan, dan 

mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi seefektif dan 

seefisien mungkin sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan 

semaksimal mungkin (Suratiyah, 2008). 



  

Usahatani dapat dikelompokkan berdasarkan corak, sifat, 

organisasi, pola, serta tipe usahatani. Berdasarkan corak dan sifatnya, 

usahatani dapat dilihat sebagai usahatani subsisten dan usahatani 

komersial. Usahatani komersial merupakan usahatani yang menggunakan 

keseluruhan hasil panennya secara komersial dan telah memperhatikan 

kualitas serta kuantitas produk, sedangkan usahatani subsisten hanya 

memanfaatkan hasil panen dari kegiatan usahataninya untuk memenuhi 

kebutuhan petani atau keluarganya sendiri. Usahatani berdasarkan 

organisasinya, dibagi menjadi tiga yaitu usaha individual, usaha kolektif dan 

usaha kooperatif. 

a) Usaha Individual 
 

Usaha individual merupakan kegiatan usahatani yang seluruh proses 

usahataninya dikerjakan oleh petani sendiri beserta keluarganya mulai 

dari perencanaan, mengolah tanah hingga pemasaran, sehingga faktor 

produksi yang digunakan dalam kegiatan usahatani dapat ditentukan 

sendiri dan dimiliki secara perorangan (individu). 

b) Usaha Kolektif 
 

Usaha kolektif merupakan kegiatan usahatani yang seluruh proses 

produksinya dikerjakan bersama oleh suatu kelompok kemudian 

hasilnya dibagi . 

c) Usaha Kooperatif 
 

Usahatani kooperatif ialah usahatani yang tiap proses produksinya 

dikerjakan secara individual, hanya pada beberapa kegiatan yang 

dianggap penting dikerjakan oleh kelompok, misalnya pembelian 

saprodi, pemberantasan hama, pemasaran hasil dan pembuatan 



  

saluran. 

Berdasarkan polanya, usahatani terdiri dari tiga macam pola, yaitu 

pola khusus, tidak khusus, dan campuran. Pola usahatani khusus 

merupakan usahatani yang hanya mengusahakan satu cabang usahatani, 

pola usahatani tidak khusus merupakan usahatani yang mengusahakan 

beberapa cabang usaha bersama-sama tetapi tetapi dengan batas yang 

tegas, sedangkan pola usahatani campuran ialah usahatani yang 

mengusahakan beberapa cabang secara bersama-sama dalam sebidang 

lahan tanpa batas yang tegas. Tipe usahatani atau usaha pertanian 

merupakan pengelompokkan usahatani berdasarkan jenis komoditas 

pertanian yang diusahakan, misalnya usahatani tanaman pangan, 

perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan 

(Suratiyah, 2008). 

Ilmu usahatani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara 

efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada 

waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat 

mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki (yang dikuasai) sebaik-baiknya, 

dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan 

keluaran (output) yang melebihi masukan (input) (Soekartawi, 2002). 

Hernanto (1991) menyatakan bahwa keberhasilan usahatani 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor-faktor pada usahatani itu 

sendiri (internal) dan faktor-faktor diluar usahatani (eksternal). Adapun 

faktor internal antara lain petani-petani pengelola, tanah usahatani, tenaga 

kerja, modal, jumlah keluarga, dan kemampuan petani dalam 



  

mengaplikasikan penerimaan keluarga. Sementara itu faktor eksternal 

terdiri dari tersedianya sarana transportasi dan komunikasi, aspek-aspek 

yang menyangkut pemasaran hasil dan bahan usahatani (harga hasil, 

harga saprodi, dan lain-lain), fasilitas kredit, dan sarana penyuluh bagi 

petani. 

 
3. Biaya dan Pendapatan Usahatani 

 
Biaya usahatani merupakan nilai penggunaan sarana produksi dan 

lain-lain yang dibebankan pada produk bersangkutan. Selain biaya tunai 

yang harus dikeluarkan ada pula biaya yang diperhitungkan, yaitu nilai 

pemakaian barang dan jasa yang dihasilkan dari usaha itu sendiri. Biaya 

yang diperhitungkan digunakan untuk menghitung berapa sebenarnya 

pendapatan kerja petani kalau modal dan nilai kerja keluarga 

diperhitungkan (Hermanto dan Ferdiansyah, 2004). 

Biaya produksi dalam usahatani dapat dibedakan berdasarkan : 
 

1. Berdasarkan jumlah output yang dihasilkan terdiri dari 
 

a. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada 

besarnya kecilnya produksi, misalnya : pajak tanah, sewa tanah, 

penyusutan bangunan pertanian, dan bunga pinjaman. 

b.  Biaya variabel adalah biaya yang berhubungan langsung dengan 

produksi, misalnya : pengeluaran untuk benih, pupuk, obat – obatan, 

dan biaya tenaga kerja. 

2. Berdasarkan biaya yang langsung dikeluarkan dan diperhitungkan terdiri 

dari: 



  

a. Biaya tunai adalah biaya tetap dan biaya variabel yang di bayar tunai. 
 

Biaya tetap misalnya : pajak tanah dan bunga pinjaman, sedangkan 

biaya variabel misalnya pengeluaran untuk benih, pupuk, obat-obatan, 

dan tenaga kerja luar keluarga. Biaya tunai ini berguna untuk melihat 

pengalokasian modal yang dimiliki petani. 

b. Biaya tidak tunai (diperhitungkan) adalah biaya penyusutan alat – alat 

pertanian, sewa lahan milik sendiri (biaya tetap), dan tenaga kerja 

dalam keluarga (biaya variabel). 

Penerimaan usahatani adalah suatu nilai produk total dalam jangka 

waktu tertentu, baik untuk dijual maupun unutuk dikonsumsi sendiri. 

Penerimaan ini mencakup semua produk yang dijual, konsumsi rumah 

tangga petani, untuk pembayaran dan untuk disimpan. Penerimaan 

usahatani adalah nilai poduk diperoleh dari produk total dikali dengan harga 

jual di tingkat petani (Soekartawi, 1996). 

Pendapatan usahatani adalah pendapatan yang berasal dari 

kegiatan usahatani dan peternakan setiap tahun (Makeham dan Malcolm, 

1991). Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan total atau 

total renvenue (TR) dengan biaya total atau total cost (TC). Penerimaan 

usahatani adalah hasil dari jumlah hasil produksi (output) dengan harga jual 

output. biaya usahatani diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tetap (fixed 

cost) dan biaya variabel (variable cost) (Soekartawi, 2002). Biaya tetap 

umumnya relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi 

yang diperoleh banyak atau sedikit. Jadi besarnya biaya ini tidak tergantung 

pada besar kecilnya produksi yang diperoleh, sedangkan biaya variabel 



  

dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi yang diperolehnya, yang 

termasuk biaya variabel adalah sewa tanah, pajak, alat-alat pertanian, iuran 

irigasi, dan lainnya atau bisa dikatakan sebagai biaya input produksi. 

 
4. Konsep Daya Saing 

 
Daya saing merupakan kemampuan suatu komoditas 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. Daya saing adalah kemampuan produsen untuk memproduksi 

suatu komoditas dengan biaya yang cukup rendah sehingga pada harga- 

harga yang terjadi di pasar internasional kegiatan produksi tersebut dapat 

menguntungkan (Simanjuntak dalam Nurayati, 2015). 

Daya saing suatu komoditas dapat diukur melalui dua pendekatan 

yaitu tingkat keuntungan yang dihasilkan dan efisiensi usahatani. Tingkat 

keuntungan yang dihasilkan dapat dilihat dari dua sisi yaitu keuntungan 

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

indikator keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Masing-masing 

keunggulan menunjukkan efisiensi penggunaan faktor produksi usahatani 

(Nurayati, 2015). 

Dalam menganalisis daya saing, baik dari sisi penawaran maupun 

permintaan sama-sama menentukan, karena perubahan keduanya atau 

salah satunya akan menentukan harga yang terjadi di kemudian hari. 

Harga yang terjadi tersebut akan mempangaruhi daya saing 

petani/produsen dalam mengusahakan komoditas tertentu. Pengkajian 

daya saing dalam penelitian ini merupakan pendekatan satu sisi yakni dari 



  

sisi petani/produsen (penawaran). Daya saing dari pendekatan tersebut 

diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan komoditas dengan 

biaya yang relatif rendah sehingga pada harga-harga yang  terjadi di  

pasar kegiatan usaha dan produksi tersebut dapat menguntungkan 

(Aprizal, 2013). 

5. Keunggulan Kompetitif 
 

Keunggulan kompetitif merupakan perluasan dari konsep 

keunggulan komparatif yang menggambarkan kondisi daya saing suatu 

aktivitas pada kondisi perekonomian aktual. Teori keunggulan kompetitif 

menjelaskan kondisi daya saing pembangunan suatu negara yang 

kompetitif (Porter, 1990). 

Keunggulan kompetitif suatu negara ditentukan oleh empat faktor, 

yaitu keadaan fakto-faktor produksi, permintaan, dan tuntutan mutu, industri 

terkait dengan pendukung yang kompetitif dan strategi, serta struktur dan 

sistem penguasaan antar perusahaan. Selain dari empat faktor penentu 

tersebut, keunggulan kompetitif juga ditentukan oleh faktor-faktor eksternal 

yaitu sistem permintaan dan terdapatnya kesempatan (Halwi, 2002). 

Keunggulan komparatif dan kompetitif dapat dimiliki oleh suatu 

komoditas sekaligus, namun bisa saja suatu komoditas hanya memiliki 

salah satu keunggulan. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif 

tetapi tidak memiliki keunggulan kompetitif terjadi disebabkan karna adanya 

distori pasar atau adanya hambatan yang bersifat disintensif, misalnya 

perpajakan atau produsen administrasi yang menghambat aktifitas tersebut 

sehingga merugikan produsen sebaliknya suatu komoditas yang memiliki 

keunggulan kompetitif tapi tidak memiliki keunggulan komparatif dapat 



  

terjadi bila pemerintah memberikan proteksi terhadap komoditas yang 

dihasilkan misalnya jaminan harga,perijinan dan kemudahan fasilitas lainya 

(Halwasi, 2002). 

Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu 

negara atau bangsa untuk dapat bersaing di pasar internasional. Dalam 

persaingan global saat ini, suatu bangsa ataupun negara yang memiliki 

competitive advantage of nation dapat bersaing di pasar internasional bila 

memiliki empat faktor penentu dan dua faktor pendukung (Porter, 1990). 

Empat faktor utama yang menentukan daya saing suatu komoditas adalah 

kondisi faktor (factor condition),kondisi permintaan (demand condition), 

industry terkait dan industri pendukung yang kompetitif (related and 

supporting industry), serta kondisi struktur, persaingan dan strategi industri 

(firm strategy, structure,and rivalry). Ada dua faktor yang mempengaruhi 

interaksi antara keempat faktor tersebut yaitu faktor kesempatan (chance 

event) dan faktor pemerintah (government). Secara bersama-sama faktor- 

faktor ini membentuk sistem dalam peningkatan keunggulan daya saing 

yang disebut Porter’s Diamond Theory (Rakhmawan, 2009). 

 
6. Keunggulan Komparatif 

 

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 keuntungan sosial dan bukan analisis 

keuntungan privat (Murtiningrum, 2013). 

Keunggulan komparatif merupakan suatu konsep yang di 

kembangkan pertama kali oleh David Ricardo. Konsep tersebut 

menyatakan bahwa meskipun sebuah Negara kurang efisien atau memiliki 

kerugian absolute dibandingkan dengan Negara lain dalam memproduksi 

suatu komoditas,namun masih terdapat dasar untuk melakukan 

perdagangan yang saing menguntungkan kedua belah pihak. Negara yang 

memiliki kerugian absolut akan berpesialisasi dalam berproduksi dan 

mengekspor komoditas dengan absolute terkecil dengan kata lain kmoditi 

yang memiliki keunggulan komparatif (Salvatore, 1997). 

Keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing potensial 

yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distori sama 

sekali (Simatupang dan Sudaryanto,1990). Menurut Kurniawan (2011) 

menjelaskan bahwa menurut Asian Development Bank, keunggulan 

komparatif adalah kemampuan suatu wilayah atau Negara dalam 

memproduksi satu unit dari beberapa komoditas dengan biaya relative lebih 

rendah dari biaya imbangan sosialnya dari alternative lainnya. Keunggulan 

komparatif merupakan suatu konsep yang diterapkan suatu Negara untuk 

membandingkan beragam aktifitas produksi dan perdagangan didalam 

negeri terhadap perdangangan dunia. Dari defenisi tersebut, terlihat bahwa 

biaya produksi dinyatakan dalam nilai sosial dan harga komoditas diukur 

pada tingkat harga dipelabuhan yang berarti juga berupa harga bayangan. 

 
 
 
 



  

7. Kebijakan Pemerintah 
 

a. Kebijakan terhadap Input Tradable 
 

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 (Nurayati, 2015) dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 

 
Sumber : Monke and Pearson, (1989) dalam Nurayati, 2015) 

 
Gambar 2.1. Kurva Dampak Pajak dan Subsidi pada Input Tradeable 

 
 

Keterangan : 
 

S – II : Pajak untuk input tradeable 
 

S + II : Subsidi untuk input tradeable 



  

 
 

Gambar 2.1 (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, yang merupakan perbedaan antara nilai output 

yang hilang Q1-C-A-Q2 dengan biaya produksi output Q2-B-C-Q1. 

Gambar 2.1 (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-AC- Q2 dan nilai output meningkat yaitu 

Q1-A-B-Q2. 

 
b. Kebijakan terhadap Input Non-Tradable 

 
Kebijakan terhadap input non tradeable (input yang tidak 

diperdagangkan secara internasioanal/input domestik) dapat dilakukan 

dalam bentuk kebijakan subsidi atau pajak (Nurayati, 2015). Pada Gambar 

2.2 dapat dilihat dampak mengenai kebijakan pajak dan subsidi yang 

diterapkan pada input non tradable. 



  

 
 
 

 
 

Sumber : Monke and Pearson, (1989) dalam (Nurayati, 2015) 
 

Gambar 2.2. Kurva Dampak Pajak dan Subsidi pada Input Non Tradeable 
 

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 ditingkat 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. 

 
c. Kebijakan terhadap Output 

 
Kebijakan terhadap output tradeable berupa subsidi maupun 

hambatan perdagangan diterapkan pada produsen yang mendatangkan 

produk impor. Kebijakan perdagangan internasional dikenakan pada 

komoditas pertanian yang masih impor seperti 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 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 (Nurayati, 2015). 



  

 
 
 
 

 
 

Sumber : Salvatore, (1997) dalam (Nurayati, 2015) 

Gambar 2.3. Kurva Dampak Tarif Impor 

 
Teori dampak kebijakan tarif impor Dominick Salvatore (1997) dan 

teori tarif impor menurut Krugman dan Obstfeld (2002) dalam Nurayati 

(2015) menerangkan dampak kebijakan tarif impor terhadap output 

tradeable seperti pada gambar 3 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 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 daripada 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-Ptf- 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 (1978) dalam Nurayati (2015) 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. 

 
d. Kebijakan yang Mempengaruhi Pertanian 

 
Kebijakan pemerintah dilakukan guna mencapai tujuan dasar, yaitu 

efisiensi, pemerataan dan ketahanan. Efisiensi dapat diperoleh pada saat 

alokasi sumberdaya yang langka dalam ekonomi menghasilkan sejumlah 

keuntungan yang maksimum dan alokasi barang dan jasa memberikan 

kepuasan tertinggi bagi konsumen. Pemerataan yang diharapkan terjadi 



  

pada distribusi pendapatan antara berbagai golongan masyarakat di 

berbagai wilayah yang menjadi target pembuat kebijakan. Sedangkan 

ketahanan, misal ketahanan pangan mengacu pada ketersediaan suplai 

pangan pada tingkat harga yang stabil dan terjangkau (Pearson (2005) 

dalam Arfah, 2016). 

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. Kebijakan harga juga bisa 

mempengaruhi input pertanian. Setiap instrumen kebijakan harga pertanian 

akan menimbulkan transfer antara produsen, konsumen dan pemerintah 

(Pearson dalam Nurayati, 2015). Ketiga kategori kebijakan tersebut yaitu : 

1) 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. 

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. 

2) 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. 

3) 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 dan lain-lain), 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 keterampilan serta 

kondisi kesehatan produsen dan konsumen. Contoh dalam bidang 

pertanian merupakan kegiatan penyuluhan pertanian. Investasi publik 

dalam bentuk penelitian dan pengembangan teknologi seperti 

penggunaan benih unggul, penemuan pupuk baru, teknik pengolahan 



  

pertanian baru dan lain-lain. 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. 

 
e. Input dan Output Pertanian 

 
Fungsi produksi menghubungkan input dengan output. Fungsi 

produksi menentukan tingkat output maksimum yang bisa diproduksi 

dengan sejumlah input tertentu, atau sebaliknya jumlah input minimum yang 

diperlukan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu. Fungsi 

produksi ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam proses produksi. 

Hubungan input atau output untuk setiap sistem produksi merupakan suatu 

fungsi dari tingkat teknologi pabrik, peralatan, tenaga kerja, bahan baku dan 

lain-lain (Arsyad, 2012). 

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 (Nurayati, 2015). 

1) Lahan/Tanah Pertanian 
 

Lahan pertanian banyak diartikansebagai tanah yang disiapkan 

untuk diusahakan usahatani misalnya sawah, legal dan pekarangan. 

Sedangkan tanah pertanian adalah tanah yang belum tentu diusahakan 

dengan usaha pertanian. Ukuran luas lahan secara tradisional perlu 



  

dipahami agar dapat ditransfomasi keukuran luas lahan yang 

dinyatakan dengan hektar. Disamping ukuran luas lahan,  maka 

ukuran nilai tanah juga diperhatikan (Soekartawi dalam Remedy, 2015). 

2) Sarana Produksi Pertanian 
 

Sarana produksi pertanian mempunyai peranan yang tidak kalah 

penting dalam produksi komoditas pertanian. Saprotan terdiri dari 

benih/bibit, pupuk dan obat tanaman (pestisida, fungisida, dan lain-lain). 

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 (Nurayati, 2015). 

3) Modal 
 

Dalam proses produksi pertanian, modal dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu modal tidak bergerak (biasanya disebut modal tetap). 

Faktor produksi seperti tanah, bangunan dan mesin-mesin sering 

dimasukkan dalam kategori modal tetap. Sebaliknya modal tidak tetap 

atau modal variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produk dan habis dalam satu kali dalam proses produksi, misalnya 

biaya produksi untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan atau yang 

dibayarkan untuk pembayaran tenaga kerja (Soekartawi dalam 

Remedy, 2015). 

4) Tenaga Kerja 
 

Faktor produksi tenaga kerja, merupakan faktor produksi yang 

perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup 



  

bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi kualitas dan 

macam tenaga kerja perlu juga diperhatikan (Nurayati, 2015). Menurut 

Hermanto (1989) dalam Hanggraeni (2016), tenaga kerja dibedakan 

menjadi tiga kelompok, yaitu tenaga kerja manusia, tenaga kerja ternak, 

dan tenaga kerja mekanik. Tenaga kerja manusia digolongkan menjadi 

tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak. Tanaga kerja manusia dapat 

diperoleh dari dalam dan luar keluarga. Satuan ukuran yang umum 

dipakai untuk mengatur tenaga kerja adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah jam dan hari kerja total. Ukuran ini menghitung seluruh 

pencurahan kerja dari sejak persiapan sampai panen dengan 

menggunakan inventarisasi jam kerja (1 hari = 7 jam kerja) lalu 

dijadikan hari kerja total (HK total). 

Jumlah setara pria (men equivalen). Ukuran ini menghitung jumlah kerja 

yang dicurahkan untuk seluruh proses produksi diukur dengan ukuran hari 

kerja pria. Hal ini berarti menggunakan konversi tenaga kerja yaitu 

membandingkan tenaga pria sebagai ukuran baku dan jenis tenaga kerja 

lain dikonversikan atau disetarakan dengan pria, sebagai berikut: 1 pria 

sama dengan 1 hari kerja pria, 1 ternak sama dengan 2 hari kerja pria, 1 

wanita sama dengan 0,7 hari kerja pria dan 1 anak sama dengan 0,5 hari 

kerja setara pria. 

 
8. Policy Analysis Matrix (PAM) 

 
Penelitian ini menggunakan alat analisis PAM (Policy Analysis 

Matrix). Alat analisis PAM dikembangkan oleh Monke dan Person sejak 

tahun 1987. PAM merupakan alat analisis yang digunakan untuk 

mengetahui efisiensi ekonomi dan besarnya insentif atau intervensi dalam 



  

berbagai aktivitas usahatani secara keseluruhan dan sistematis. 

 
a. Profitabilitas dan Daya Saing 

 
Profitabilitas usahatani dilihat dari keuntungan privat dan 

keuntungan sosial. Daya saing 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 komoditas 

tersebut mampu ekspansi, kecuali apaila sumberdaya terbatas atau 

adanya komoditas alternatif yang lebih menguntungkan. Apabila D 

negatif, usahtani tersebut tidak memperoleh profit atas biaya normal 

yang artinya bahwa usahatani belum mampu ekspansi. 

- 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. 

PCR =  Biaya Input Treadable Privat 
Pendapatan Privat−Biaya Input  Privat 

 

- 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). 

DRC =  Biaya Input   Sosial 
Pendapatan Sosial−Biaya Input Treadable Sosial 

- Indikatornya apabila DRC<1, usahatani mempunyai keunggulan 

komparatif. Apabila DRC>1, usahatani tidak mempunyai keunggulan 

komparatif. 

 
b. Analisis Kebijakan 

 
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 dan E) pada tabel 

PAM. Kebijakan Output terdiri dari : 

- Output Transfer dihitung dari selisih penerimaan privat danpenerimaan 

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

terdapat transfer kepada usahatani sehingga surplus usahatani 

meningkat. 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 social 

(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. 

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 (CG). 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. 

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 

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. 

 
B. Kajian Penelitian yang Relevan 

 
Handayani (2007) menyimpulkan bahwa volume impor kedelai 

dipengaruhi produksi dan konsumsi kedelai. Harga kedelai impor 

dipengaruhi oleh harga riil kedelai internasional, nilai tukar rupiah terhadap 

dolar, tarif impor kedelai dan harga riil kedelai impor tahun sebelumnya. 

Elastisitas harga terhadap permintaan kedelai bernilai negatif, yang 

menunjukkan bahwa kenaikan harga kedelai akan menurunkan jumlah 

kedelai yang diminta. Sebaliknya elastisitas harga terhadap penawaran 

kedelai bernilai positif menunjukkan bahwa harga kedelai akan merangsang 

petani untuk meningkatkan produksinya. 

Kebijakan menaikkan harga kedelai tingkat produsen (harga dasar) 

akan menguntungkan petani. Adanya kenaikan harga dasar, membuat 

petani menerima harga lebih tinggi sehingga menggairahkan petani untuk 



  

meningkatkan produksi sebagai akibat harga yang tinggi dan menurunkan 

volume impor. Kebijakan kenaikan harga dasar akan efektif apabila diikuti 

peraturan pendukung dan terobosan teknologi, sehingga terjadi 

peningkatan produksi sekaligus peningkatan kualitas kedelai. Naiknya 

harga riil kedelai tingkat produsen dari harga riil kedelai impor, 

menunjukkan bahwa harga riil kedelai tingkat produsen mengalami 

penurunan. Hal ini yang menyebabkan petani kurang berminat untuk 

menanam kedelai sehingga berakibat pada penurunan luas panen dan 

produksi kedelai sehingga volume impor mengalami peningkatan. Selain 

itu, naiknya harga riil kedelai di tingkat produsen dari harga riil kedelai impor 

menunjukkan adanya peningkatan luas panen, produksi kedelai dan harga 

riil kedelai lokal dan menyebabkan volume impor mengalami penurunan. 

Membengkaknya harga kedelai lokal, membuat minat petani untuk 

menanam kedelai meningkat, sehingga luas panen dan produksi kedelai 

semakin  meningkat yang berakibat volume impor akan semakin menurun. 

Handayani (2007) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa 

kedelai dapat memiliki daya saing dengan kedelai impor jika dilakukan 

peningkatkan kualitas biji kedelai melalui pengembangan benih kedelai 

varietas unggul bermutu dan berbiji besar, sehingga produktivitas dapat 

ditingkatkan dan kualitas biji dapat menyamai kedelai impor. Penelitian 

mengenai daya saing kedelai juga pernah dilakukan oleh Gonzales (1993), 

yang dijelaskan dalam buku kumpulan penelitian pengembangan kedelai 

yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 

Gonzales mengemukakan bahwa secara ekonomi usahatani kedelai di 

Indonesia masih belum mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, 



  

baik yang dilakukan secara tradisional maupun secara modern untuk ketiga 

rezim pemasaran yaitu Ibu rumah tangga (IRT), Subtitusi Impor (IS), dan 

promosi ekspor (EP). Kedelai tidak mempunyai keunggulan komparatif 

untuk ketiga rezim pemasaran. Sedangkan padi dan jagung untuk promosi 

ekspor tidak memiliki keunggulan komparatif namun jika diproduksi untuk 

perdagangan antarwilayah dan subtitusi impor jagung dan padi memiliki 

keunggulan komparatif. 

Gonzales (1993), mengatakan kebijakan pemerintah yang dapat 

melindungi harga kedelai domestik, pemberlakuan tarif impor dan 

pembatasan jumlah impor penting dijalankan. Selain itu pengembangan 

kedelai perlu diarahkan pada peningkatan produksi, perbaikan kualitas dan 

dayaguna sebagai produk olahanya yang mampu bersaing dengan produk 

olahan dari bahan baku non kedelai. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 

daya saing kedelai di Indonesia. 

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan 
 

No. Judul 
Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

1 Analisis Daya 
Saing Kedelai 
Indonesia (Willy 
Pratama, 2015) 

Penelitian ini 
menggunakan 
metode analisis 
regresi   OLS 
(Ordinary  Least 
Square) 

Produksi kedelai dan  ekspor 
kedelai   Indonesia berpengaruh 
secara  signifikan   terhadap 
peningkatan daya saing kedelai 
Indonesia.   Nilai  probabilitas 
produksi kedelai senilai 0,0246 < 
α=5%, (0,05) dan nilai probabilitas 
ekspor senilai 0,0000 < α=5%, 
(0,05) yang berarti kedua variabel 
ini mempengaruhi    secara 
signifikan 



  

2 Efesiensi dan 
Daya Saing 
Usahatani 
Jagung pada 
Lahan Kering 
dan Sawah di 
Kabupaten 
Sambawah 
(Muhammad 
Nursan, 2015) 

Data  yang 
terkumpul 
kemudian 
dianalisis 
menggunakan 
fungsi produksi, 
fungsi biaya, dan 
metode PAM 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variabel luas lahan, benih, 
pupuk N, dan tenaga kerja 
berpengaruh nyata terhadap 
produksi jagung pada lahan kering 
dan sawah. Tingkat efisiensi teknis 
usahatani jagung pada lahan kering 
dan sawah sudah efisien, nilai rata- 
rata efisiensi teknis sebesar 0,89. 
Faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap inefisiensi teknis 
usahatani jagung pada lahan kering 
dan sawah adalah tingkat 
pendidikan dan dummy akses 
kredit. Sedangkan untuk efisiensi 
alokatif dan ekonomi usahatani 
jagung pada lahan kering dan 
sawah masih belum efisien. Hal ini 
karenan masih terdapat harga input 
yang mahal dan harga jual jagung 
yang masih rendah 

3 Analisis Daya 
Saing dan 
Strategi 
Pengembang- 
an Agribisnis 
Kedelai di 
Indonesia 
(Dinar 
Frihastika Sari, 
2011) 

Alat analisis yang 
digunakan untuk 
mengetahui daya 
saing adalah 
Porter’s Diamond 
Theory, untuk 
merumuskan 
strategi maka 
digunakan alat 
analisis SWOT 
dan arsitektur 
strategic 

Kondisi agribisnis kedelai lokal di 
Indonesia mulai dari  subsistem 
agribisnis hulu, on farm hingga 
subsistem agribisnis hilir dan 
pemasaran. Selain itu, berdasarkan 
Porter’s Diamond Analyse diperoleh 
keterkaitan antar komponen pada 
Porter’s Diamond system dimana 
komponen yang saling mendukung 
pada komponen utama lebih sedikit 
dibandingkan dengan komponen 
yang tidak saling mendukung. Hal 
ini menunjukkan bahwa dayasaing 
kedelai lokal di Indonesia lemah. 

4 Daya Saing, 
Profitabilitas, 
dan Efsiensi 
Usahatani Padi 
dan Jagung di 
Kabupaten 
Ponorogo Jawa 
Timur (Aditya 
Pratama) 

Metode analisis 
yang digunakan 
adalah analisis 
PAM 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa usahatani padi dan jagung di 
Kabupaten Ponorogo mempunyai 
keuntungan privat dan sosial serta 
mempunyai keunggulan kompetitif 
dan komparatif sebagai indikator 
daya saing dan efisiensi. 



  

5 Analisis Daya 
Saing Usahatani 
Kedelai 
di Indonesia 
(Satriani, R., 
2009) 

 Policy Analysis 
Matrix (PAM) 

 PCR (Private 
Cost Ratio) 

 DRCR (Domestic 
Resource Cost 
Ratio) 

 Usahatani kedelai di Pulau Jawa 
maupun luar Pulau Jawa memiliki 
keunggulan komparatif dan 
kompetitif. Nilai DRCR Pulau 
Jawa untuk status lahan milik 
sebesar 0,38 dan untuk lahan 
sewa sebesar 0,51. Nilai DRCR 
luar Pulau Jawa untuk status 
lahan milik sebesar 0,40. Nilai 
PCR berturut-turut sebesar 0,44 
lalu 0,56 dan 0,48. Keuntungan 
privat dan social menunjukkan 
nilai yang positif. 

 Secara keseluruhan dampak 
kebijakan pemerintah terhadap 
daya saing usahatani kedelai di 
Indonesia bersifat insentif 
terhadap petani kecuali di sisi 
output karena harga jual petani 
lebih rendah dibanding harga 
sosialnya, sehingga pemerintah 
diharapkan melakukan proteksi 
dengan memberlakukan tarif 
impor. 



  

6 Analisis Efisiensi 
Ekonomi dan 
Daya Saing 
Usahatani 
Jagung Pada 
Lahan Kering di 
Kabupaten 
Tanah Laut 
Kalimantan 
Selatan 
(Kurniawan, 
A.Y., 2008) 

 Analisis Fungsi 
Produksi 
Stochastic 
Frontier 
 Analisis Efisiensi 
Teknis, Alokatif, 
dan Ekonomis 
 Policy Analysis 
Matrix (PAM) 
 PCR (Private 
Cost Ratio) 
 DRCR 
(Domestic 
Resource Cost 
Ratio) 

 Variabel luas lahan, benih, pupuk 
organik, pupuk P, pestisida, 
tenaga kerja dan pengolahan 
tanah ditemukan berpengaruh 
nyata terhadap produksi jagung 
pada taraf α=15%, sedangkan 
pupuk N dan K tidak berpengaruh 
nyata. 

 Rata-rata efisiensi teknis petani di 
daerah penelitian adalah 0,887. 
jumlah petani memiliki nilai 
efisiensi teknis lebih besar dari 0,8 
adalah 89,48% dari, sehingga 
sebagian besar usahatani jagung 
yang diusahakan telah efisien 
secara teknis. 

 Rata-rata efisiensi alokatif adalah 
0,566. Rendahnya efisiensi 
alokatif ini menyebabkan efisiensi 
ekonomis juga rendah, yaitu 
0,498. 

 Berdasarkan nilai PCR dan DRC 
yang kurang dari satu, artinya 
jagung di daerah penelitian 
memiliki daya saing sebagai 
substitusi impor. Ini dapat dilihat 
dari terserapnya semua hasil 
poduksi jagung di pasar lokal, 
sedangkan jagung impor hanya 
masuk ke pasar lokal saat 
paceklik saja. Harga jagung impor 
lebih mahal daripada harga 
jagung lokal dengan selisih harga 
Rp 100/kg. 

7 Analisis Daya 
Saing Usahatani 
Jagung dan 
Kedelai di 
Sulawesi 
Selatan 
(Hardianti Syam, 
2019) 

  Metode dalam 
penelitian ini 
adalah 
kuantitatif, alat 
analisis yang 
digunakan 
adalah Policy 
Analysis Matrix 
(PAM) 

 Hasil analisis PAM dalam 
penelitian ini menunjukkan 
usahatani jagung dan kedelai 
Sulawesi Selatan memiliki daya 
saing keunggulan kompetitif dan 
keunggulan komparatif. Tetapi 
kebijakan pemerintah terhadap 
input dan output secara 
keseluruhan belum efektif 
memproteksi  usahatani  jagung 
dan kedelai di Sulawesi Selatan. 



  

 
 

C. Kerangka Pikir 
 

Analisis daya saing suatu komoditas  pertanian  dapat  didekati  

dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Kedua aspek tersebut sangat 

menentukan harga (baik harga output maupun harga  input), dimana 

harga merupakan faktor yang sangat berpengaruh secara langsung 

terhadap daya saing dari suatu produk atau komoditas. Analisis daya 

saing (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) mencakup tiga 

orientasi perdagangan, yaitu substitusi impor (SI), perdagangan antar 

daerah (PAD) dan promosi ekspor (PE). Pada analisis substitusi impor 

(SI), manfaat yang diperoleh dari kegiatan produksi adalah devisa yang 

dihemat akibat berkurangnya impor. Pada analisis perdagangan 

antardaerah (PAD) manfaat yang diperoleh  berupa  penghematan  

devisa, karena impor dari luar negeri digantikan oleh perdagangan 

antardaerah. Sedangkan pada analisis promosi ekspor (PE), manfaat 

yang diperoleh adalah nilai devisa yang bertambah jika hasil produksi di 

ekspor. 

Pada penelitian ini, suatu komoditas dianggap memiliki  tingkat 

daya saing apabila komoditas tersebut memiliki keunggulan kompetitif  

dan keunggulan komparatif. Keunggulan kompetitif dapat dilihat dari 

private cost ratio (PCR). Nilai private cost ratio (PCR) menggambarkan 

banyak sistem komoditas tersebut dapat menghasilkan untuk membayar 

faktor domestik dan tetap dalam kondisi kompetitif yakni break even 

setelah membayar keuntungan normal. Jika nilai PCR>1, berarti sistem 

komoditas tersebut tidak mampu membiayai faktor domestiknya pada 



  

harga privat. Sebaliknya jika nilai PCR<1, maka sistem  komoditas 

tersebut mampu membiayai faktor domestiknya pada harga privat. 

Sedangkan keunggulan komparatif dapat dilihat dari nilai domestic 

resources cost ratio (DRCR). Nilai domestic resources cost ratio (DRCR) 

merupakan indikator kemampuan suatu sistem komoditas membiayai 

faktor domestik pada tingkat harga sosial. Jika nilai DRCR>1 menunjukkan 

bahwa tidak ada daya saing dalam memproduksi suatu komoditas, karena 

biaya produksi yang dibutuhkan lebih tinggi dari pada mengimpor komoditas 

tersebut. Jika tidak ada pertimbangan lain, maka mengimpor komoditas 

tersebut lebih efisien daripada memproduksi  sendiri.  Sebaliknya  jika  

nilai DRCR<1, berarti suatu  komoditas memiliki  daya saing,  karena 

biaya yang dibutuhkan untuk memproduksinya lebih rendah daripada 

mengimpor komoditas tersebut. 



  

 
 
 
 

 
 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian Analisis Keunggulan Kompetitif dan 
Komparatif Usahatani Kedelai di Kecamatan Tamalatea 
Kabupaten Jeneponto 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Desain dan Jenis Penelitian 
 

Metode dasar atau desain utama yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif terutama deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki 

(Nazir, 2002). 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. 

Menurut Sugiyono (2008) metode survey digunakan untuk mendapatkan 

data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti 

melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya. 

 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 
Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive) 

dengan memilih wilayah pengembangan produksi kedelai, yakni di 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Penelitian akan 

dilaksanakan bulan Februari sampai April 2020. 



  

 
 

C. Populasi dan Sampel 
 

Populasi dalam penelitian ini adalah populasi petani kedelai di 

wilayah Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Pengambilan 

sampel dilakukan secara sensus karena populasi petani kedelai masih 

berjumlah sedikit atau kurang dari 100 petani. 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

 
1. Jenis dan Sumber Data 

 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi mengenai data berdasarkan sumbernya. 

a. Data primer 
 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui proses wawancara 

secara langsung kepada petani yang melakukan usahatani dengan 

menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disediakan 

sebagai alat bantu dalam pengumpulan data. 

b. Data sekunder 
 

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud 

selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi data ini juga 

dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi 

sumber data sekunder adalah BPS, Dinas Pertanian, Kementerian 

Pertanian, dan lain-lain. 



  

 
 

2. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu ada tiga 

tahap diantaranya: 

a. Observasi 
 

Metode ini digunakan dalam rangka mencari informasi tentang 

daerah penelitian, untuk mendapatkan gambaran umum daerah 

penelitian dan mengetahui aktifitas usahatani. 

b. Wawancara 
 

Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden 

dengan menggunakan pedoman wawancara. Metode ini digunakan 

untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan usahatani 

kedelai, faktor penghambat usahatani baik faktor fisik maupun non 

fisik, serta upaya mengatasinya dan produktivitas usahatani. 

c. Dokumentasi 
 

Dokumentasi pada penelitian ini meliputi data sekunder daerah 

penelitian ini seperti jenis tanah, monografi desa, dan foto-foto yang 

dapat menunjang kegiatan penelitian. 

 
E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

 
Untuk  mempermudah penelitian ini maka variabel-variabel 

penelitian didefinisikan sebagai berikut: 

1. Usahatani adalah suatu rangkaian aktivitas petani, baik secara 

individu, maupun kelompok dalam menhasilkan suatu atau lebih 

komoditas pertanian dengan cara menggunakan secara optimum input atau 



  

faktor produksi yabg ada. 

2. Input adalah semua faktor produksi yang digunakan dalam proses 

produksi baik diawal produksi ( pra panen) hingga pasca panen. 

3. Output adalah kedelai yang dihasilkan dalam usahatani kedelai dalam 

satuan kg/ha. 

4. Produksi kedelai adalah jumlah kedelai yang dihasilkan pada 

usahatani kedelai dalam satuan kilogram (kg). 

5. Luas lahan adalah luas lahan yang digunakan pada usahatani kedelai 

yang dinyatakan dalam satuan hektar (ha).  Harga  lahan dihitung 

dari harga sewa lahan per hektar yang  berlaku  di  daerah  

penelitian, dihitung dengan satuan rupiah per hektar (Rp/ha). 

6. Benih adalah jumlah benih yang digunakan petani  dalam  

melakukan usahatani kedelai. 

7. Pupuk adalah jumlah pupuk yang digunakan petani dalam 

melakukan usahatani kedelai dihitung dalam satuan kilogram (kg). 

8. Pestisida adalah jumlah pestisida yang  digunakan  dalam 

melakukan usahatani kedelai. 

9. Tenaga kerja adalah jumlah total tenaga kerja yang digunakan  

dalam melakukan usahatani kedelai dalam proses produksi untuk 

berbagai jenis kegiatan, mulai dari persiapan lahan sampai 

pascapanen selama satu kali musim tanam.  Satuan  yang 

digunakan adalah Hari Orang Kerja Orang (HOK). Harga tenaga 

kerja dihitung sama dengan besarnya tingkat upah petani yang berlaku 

secara umum di daerah penelitian dan dihitung dalam satuan rupiah per 

HOK (Rp/HOK). 



  

10. Umur petani adalah usia  petani  pada  saat  penelitian  dilakukan 

dan dihitung dalam satuan tahun. 

11. Pendidikan petani adalah lamanya waktu petani dalam menempuh 

pendidikan formal, dihitung dalam satuan tahun. 

12. Pengalaman petani adalah lamanya  waktu  petani  dalam 

melakukan usahatani kedelai sejak pertama kali menanam kedelai 

hingga saat penelitian dilakukan, dihitung dalam satuan tahun. 

13. Jumlah anggota keluarga petani adalah jumlah anggota keluarga 

yang dimiliki petani dan menjadi tanggungan petani, dinyatakan 

dalam satuan jumlah orang. 

14. Daya saing usahatani kedelai adalah kemampuan komoditas kedelai 

di Kabupaten Jeneponto untuk mempertahankan perolehan laba dan 

pangsa pasar sehingga produsen dapat memperoleh keuntungan dari 

usahatani tersebut, yang dianalisis berdasarkan keunggulan 

komparatif dan keunggulan kompetitif. 

15. Biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan 

usahatani. Biaya usahatani dibedakan atas dua yaitu biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak 

tergantung pada besarnya kecilnya produksi, misalnya: pajak tanah, 

sewa tanah, penyusutan bangunan pertanian, dan bunga pinjaman. 

Biaya variabel adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produksi, 

misalnya: pengeluaran untuk benih, pupuk, obat-obatan, dan biaya tenaga 

kerja. 

16. Pendapatan usahatani adalah keuntungan yang diperoleh petani 

dengan mengurangkan biaya yang dikeluarkan selama proses 



  

produksi dengan penerimaan usahatani. 

17. Input tradable adalah input yang diperdagangkan sehingga memiliki 

harga pasar internasional yang termasuk dalam input tradeable 

adalah pupuk, benih, pestisida. 

18. Input nontradeable adalah input yang tidak diperdagangkan secara 

internasional sehingga tidak memiliki harga pasar internasional yang 

termasuk dalam input nontradeable adalah lahan, tenaga kerja, alat- 

alat pertanian, dan modal. 

19. Harga privat adalah harga yang didasarkan atas harga aktual atau 

harga pasar, dihitung dalam satuan rupiah (Rp). 

20. Keuntungan sosial adalah selisih antara penerimaan sosial dengan 

biaya sosial, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

21. Harga sosial untuk input/output tradeable adalah harga yang 

menggambarkan harga sesungguhnya yang seharusnya diterima 

petani baik input maupun output, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

22. Keunggulan komparatif adalah keunggulan suatu wilayah atau negara 

dalam memproduksi suatu komoditas dengan biaya yang dikeluarkan 

lebih rendah dari biaya untuk komoditas yang sama di daerah yang 

lain dan diukur berdasarkan harga sosial. Indikator keunggulan komparatif 

adalah nilai Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (RBSD) atau DRCR. 

23. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan suatu komoditas yang 

dihasilkan dalam kegiatan produksi yang efisien sehingga memiliki 

daya saing di pasar lokal maupun internasional yang diukur 

berdasarkan harga privat. Indikator keunggulan kompetitif adalah nilai 

Rasio Biaya Privat (Rasio Biaya Privat) atau PCR. 



  

24. Policy Analysis Matrix (PAM) adalah suatu alat analisis yang 

digunakan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah dan 

kegagalan pasar dalam keuntungan privat dari sistem usahatani dan 

dalam efisiensi dari penggunaan sumberdaya. 

25. Transfer output (output transfer) adalah selisih antara pendapatan 

dihitung atas harga privat (finansial) dengan pendapatan di hitung 

berdasarkan harga sosial (bayangan). 

26. Transfer input (input transfer) adalah selisih antara biaya input yang 

dapat diperdagangkan pada harga privat dengan biaya input yang 

dapat diperdagangkan pada harga sosial. 

27. Transfer faktor adalah nilai yang menunjukkan perbedaan harga privat 

dengan harga sosialnya yang diterima produsen untuk pembayaran 

faktor-faktor produksi yang tidak diperdagangkan. 

28. Transfer bersih adalah selisih antara keuntungan bersih yang benar- 

benar diterima produsen (privat) dengan keuntungan bersih sosialnya. 

29. Rasio biaya privat adalah total biaya nontradable usahatani kedelai 

dan kakao pada harga privat dibagi pengurangan dari penerimaan 

kedelai dan kakao pada harga privat terhadap total biaya tradable 

kedelai dan kakao pada harga privat. 

30. Rasio biaya sumberdaya domestik adalah perbandingan total biaya 

non tradable usahatani pada harga sosial dengan pengurangan dari 

penerimaan usahatani pada harga sosial terhadap total biaya 

tradable usahatani pada harga sosial. 

 
 
 
 



  

F. Teknik Analisis Data 
 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis perhitungan analisis 

daya saing usahatani menggunakan alat analisis Policy Matrix Analisis 

(PAM). Menurut Zakaria, et al. (2010), dengan PAM ini dapat dikaji tentang 

keunggulan kompetitif (efisiensi finansial) dan keunggulan komparatif 

(efisiensi ekonomi), serta dampak intervensi atau kebijakan pemerintah 

terhadap sistem komoditas. Analisis daya saing pada dasarnya 

membutuhkan data pokok dengan proses sebagai berikut: (1) data input- 

output fisik usahatani komoditas yang diteliti, (2) harga finansial dan 

ekonomi input-output usahatani, (3) pemisahan komponen domestik dan 

asing dari input usahatani, (4) penghitungan komponen pokok analisis 

matrik kebijakan, dan (5) penghitungan indikator hasil analisis yang 

mencakup analisis keuntungan, efisiensi finansial dan ekonomi dan 

dampak kebijakan pemerintah pada tingkat usahatani (level farm gate). 

Model PAM dengan formulasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1. Matriks Analisis Kebijakan (Policy Matrix Analysis/PAM) 

 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Scott Pearson, et al., dalam Rahmi (2017). 

Keterangan : 

A : Penerimaan Privat G : Biaya Input Non Tradable Sosial 

 
Keterangan 

 
Penerimaan 

Biaya  
Keuntungan Input 

tradable 
Input non 
tradable 

Harga Privat A B C D = A–B-C 

Harga Sosial E F G H = E –F-G 

Dampak 

Kebijakan 
I = A – E J = B – F K = C – G 

L = D – H = I – J – K 



  

B : Biaya Input Tradable Privat H : Keuntungan Sosial 
C : Biaya Input Non Tradable Privat I : Transfer Output 

D : Keuntungan Privat J : Transfer Input Tradable 

E : Penerimaan Sosial K : Transfer Faktor 
F : Biaya Input Tradable Sosial L : Transfer Bersih 

 

Tabel 3.2. Analisis Indikator Policy Matrix Analysis/PAM 
 

Uraian Rumus Indikator 
Keuntungan Privat (Privat Profit) D = A – B – C D > 0 
Keuntungan Social (Social Profit) H = E – F – G H > 0 
Transfer Output I = A – E I > 0 
Transfer Input, untuk Input 
Tradable 

J = B – F J > 0 

Transfer Faktor, untuk Input 
NonTradable 

K = C – G K > 0 

Transfer Bersih L = D – H ; L = I – J – K L > 0 
Rasio Biaya Privat PCR = C/(A – B) PCR < 1 
Rasio Biaya Sumber Daya 
Domestik 

DRCR = G/(E – F) DRCR< 1 

Koefisien Proteksi Output Nominal NPCO = A/E NPCO >1 
Koefisien Proteksi Input Nominal NPCI = B/F NPCI < 1 
Koefisien Proteksi Efektif EPC = (A – B)/(E – F) EPC > 1 
Koefisien Keuntungan PC=(A–B–C)/(E–F–G); 

D/H 
PC > 1 

Rasio Subsidi Produsen SRP = L/E ; SRP = (D-H)/E SRP > 0 
Sumber: Scott Pearson, et al., dalam Rahmi (2017). 

 
Baris pertama dari matriks PAM adalah perhitungan dengan harga 

pasar (privat), yaitu harga yang secara aktual diterima dan dibayarkan 

petani. Baris kedua merupakan perhitungan 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. 



  

BAB IV 
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 
 

A. Letak Geografis dan Batas Wilayah 
 

Kecamatan Tamalatea merupakan salah satu dari 11 Kecamatan di 

Kabupaten Jeneponto yang berbatasan langsung dengan Kecamatan 

Bontoramba di sebelah utara, Kecamatan Binamu di sebelah timur, 

Kecamatan Bangkala di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah selatan. 

Sebanyak 9 Desa/Kelurahan di Kecamatan Tamalatea merupakan daerah 

pantai dan 3 desa/kelurahan merupakan daerah bukan pantai 

dengantopografi atau ketinggian dari permukaan laut yang beragam. 

Menurut jaraknya, maka letak masing-masing desa/kelurahan 

keibukota Kecamatan dan ibukota Kabupaten sangat bervariasi. 

Jarakdesa/kelurahan ke ibukota kecamatan berkisar 1-10 km dan ke 

ibukotaKabupaten berkisar 7-20 km. Untuk jarak terjauh adalah Desa 

Bontosungguyaitu sekitar 20 km dari ibukota Kabupaten Jeneponto, 

sedangkan untuk jarakterdekat adalah desa/kelurahan Manjangloe yaitu 7 

kilometer. 



  

 
 

Tabel 4.1. Jarak Ibukota Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan Tamalatea 
dan Ibukota Kabupaten Tahun 2019 

 

Desa/Kelurahan Jarak Dari Ibu Kota (km) 
Kecamatan Kabupaten 

1 Bontosunggu 10,00 20,00 

2 Bontojai 4,00 12,00 

3 Borongtala 10,00 15,00 

4 Turatea Timur 7,00 10,00 

5 Turatea 3,00 12,00 

6 Manjangloe 3,30 7,00 

7 Karelayu 3,50 8,50 

8 Bontotangnga 1,00 10,00 

9 Tamanroya 2,00 12,00 

10 Tonrokassi Timur 3,00 13,00 

11 Tonrokassi 5,00 15,00 

12 Tonrokassi Barat 6,00 17,00 

Sumber : KecamatanTamalatea Dalam Angka, 2019. 
 

B. Luas Wilayah 
 

Kecamatan Tamalatea terdiri dari 12 desa/kelurahan dengan 

luaswilayah 57,58 km2. Dari luas wilayah tersebut pada Tabel 4.2 nampak 

bahwa desa/kelurahan Bontotangnga memiliki wilayah terluas yaitu 9,45 

km2, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan 

Tamanroya yaitu 1,58 km2. 



  

 
 

Tabel 4.2. Luas wilayah Kecamatan Tamalatea Menurut Desa Kelurahan 
Tahun 2019 

 

 
Desa/Kelurahan 

 
Luas (km2) 

 
Persentase (%) 

1. Bontosunggu 3,61 6,27 

2. Bontojai 2,65 4,6 

3. Borongtala 6,41 11,13 

4. Turatea Timur 3,23 5,61 

5. Turatea 4,39 7,62 

6. Manjangloe 3,47 6,03 

7. Karelayu 3,17 5,51 

8. Bontotangnga 9,45 16,41 

9. Tamanroya 1,58 2,74 

10. Tonrokassi Timur 7,99 13,88 

11. Tonrokassi 4,9 8,51 

12. Tonrokassi Barat 6,73 11,69 

Jumlah 57,58 100 

Sumber : KecamatanTamalatea Dalam Angka, 2019. 
 
 

C. Keadaan Pemerintahan 
 

Kegiatan pemerintahan di Kecamatan Tamalatea dilaksanakan oleh 

sejumlah aparat/pegawai negeri yang berasal dari berbagai dinas/instansi 

pemerintah yang jumlahnya 137 orang, terdiri atas 95 orang laki-laki dan 

42orang perempuan. Jumlah tersebut meningkat bila dibanding tahun 

sebelumnya hal ini disebabkan karena adanya penerimaan pegawai baik 

itu penerimaan umum ataupun penerimaan dari tenaga honorer menjadi 

pegawai negeri sipil. 



  

 
 

1) Perkembangan Desa/Kelurahan 
 

Tingkat klasifikasi desa/kelurahan di Kecamatan Tamalatea tahun 

2017 terdiri dari 12 desa/kelurahan dengan klasifikasi Swakarya dan tidak 

adadesa/kelurahan yang tergolong swasembada dan swadaya. 

 
2) Lembaga/Organisasi Tingkat Desa 

 
Lembaga dan organisasi tingkat desa/kelurahan yang terbentuk 

diKecamatan Tamalatea dengan sejumlah anggotanya diharapkan 

dapatmenunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan. Lembaga BPD 

danorganisasi PKK masing-masing terdapat 1 unit pada setiap 

desa/kelurahan. Sedangkan organisasi keagamaan dan organisasi lainnya 

seperti majelis taklimsebanyak 20 kelompok dan TPA/TPQ sebanyak 58 

kelompok. 

 
3) Jumlah Penduduk 

 
Kurun waktu tahun 2014-2017 jumlah penduduk Kecamatan 

Tamalatea meningkat setiap tahun, hasil registrasi ada tabel 3.1 nampak 

bahwa jumlahpenduduk tahun 2017 sekitar 41.645 jiwa. 

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Kecamatan Tamalatea Menurut Desa/ 
Kelurahan Tahun 2014-2017. 

 
Desa/Kelurahan 2014 2015 2016 2017 

1 Bontosunggu 3 943 3 962 3 980 3 996 

2 Bontojai 2 486 2 498 2 510 2 520 

3 Borongtala 4 023 4 043 4 062 4 078 

4 Turatea Timur 2 228 2 239 2 250 2 259 

5 Turatea 2 529 2 542 2 553 2 563 



  

6 Manjangloe 1 929 1 938 1 948 1 955 

7 Karelayu 2 450 2 462 2474 2 484 

8 Bontotangnga 6 427 6 460 6 488 6 513 

9 Tamanroya 2 738 2 752 2 765 2 778 

10 Tonrokassi Timur 3 876 3 895 3 914 3 929 

11 Tonrokassi 5 454 5 482 5 507 5 529 

12 Tonrokassi Barat 3 164 3 179 3194 3 208 

Jumlah 41247 41452 41645 41810 

Sumber : KecamatanTamalatea Dalam Angka, 2019. 
 

Berdasarkan jenis kelamin nampak bahwa jumlah penduduk laki- 

lakisekitar 20.231 jiwa dan perempuan sekitar 21.414 jiwa. Dengan 

demikian rasiojenis kelamin adalah sekitar 94 yang berarti setiap 100 orang 

pendudukperempuan terdapat sekitar 94 orang penduduk laki-laki. 

Tabel 4.4. Penduduk Kecamatan Tamalatea Menurut Desa Kelurahan, 
Jenis Kelamin dan Sex Rasio Tahun 2019 

 

Desa/Kelurahan 
Jenis Kelamin 

Jumlah Sex Rasio Laki-Laki Perempuan 
1. Bontosunggu 1.928 2.068 3.996 93 

2. Bontojai 1.216 1.304 2.520 93 

3. Borongtala 2.011 2.067 4078 97 

4. Turatea Timur 1.139 1.120 2.259 101 

5. Turatea 1.256 1.2075 2.563 96 

6. Manjangloe 957 998 1.955 96 

7. Karelayu 1.171 1.313 2.484 89 

8. Bontotangnga 3.147 3.366 6.513 93 

9. Tamanroya 1.284 1.492 2.778 86 

10. Tonrokassi Timur 1.918 2.011 3.929 95 

11. Tonrokassi 2.720 2.809 5.529 97 

12. Tonrokassi Barat 1.541 1.667 3.208 92 

Jumlah 20.190 21.150 41.340 95 

Sumber : KecamatanTamalatea Dalam Angka, 2019. 
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Gambar 4.1. Grafik Perbandingan jumlah Penduduk Kecamatan 

Tamalatea berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2019 
 
 

4) Kepadatan Penduduk 
 

Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Tamalatea disajikan pada 

Tabel 3.3. Kepadatan penduduk pada tahun 2017 sekitar 723 jiwa per km2. 

Ditinjau menurut desa/kelurahan, maka kepadatan penduduk tertinggi 

adalahdi Kelurahan Tamanroya yaitu 1.750 jiwa per km2, menyusul 

Kelurahan Tonrokassi sekitar 1.123 jiwa per km2, dan Desa Bontosunggu 

sekitar 1.102 jiwa per km2. Selanjutnya desa/kelurahan dengan kepadatan 

penduduk paling rendah adalah di Kelurahan Tonrokassi Timur sekitar 474 

jiwa per km2. 

 
5) Perkembangan Rumah Tangga 

 
Keadaan rumah tangga di Kecamatan Tamalatea disajikan pada 

Tabel 3.5. Dari tabel tersebut nampak bahwa jumlah rumah tangga pada 

tahun 2017 adalah 9.565 rumah tangga dengan jumlah anggota rumah 

tangga rata-rata 4 jiwa per ruta. 

 
 



  

6) Mata Pencaharian 
 

Dilihat dari sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa dari 

jumlah penduduk yang bekerja, sebanyak 7.892 orang adalah petani 

pangan, sedangkan peternak sebanyak 3.781 orang, sedangkan Nelayan 

dan Tambak masing-masing 3.621 orang dan tambak 156 orang. Penduduk 

yang bekerja di luar sektor pertanian antara lain Perdagangan sebanyak 

1.299 orang, Industri513 orang, Angkutan 502 orang. Adapun penduduk 

yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI sebanyak 786 orang. 

7) Pendidikan 
 

Pada Tahun Ajaran 2016/2017 jumlah TK di Kecamatan Tamalatea 

ada 12 sekolah dengan 528 orang siswa dan 38 orang guru. Tingkat SD 

Negeri sebanyak 30 sekolah dengan 5.730 orang siswa dan 431 orang 

guru. Untuktingkat SLTP sebanyak 8 sekolah dengan 1.544 orang siswa 

dan 192 orang guru. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK terdapat 6 

sekolah dengan 1.658orang siswa dan 173 orang. Selain itu terdapat pula 

sekolah yang berada dibawah naungan Kementrian Agama, yaitu 

Madrasah Ibtidaiyah, MadrasahTsanawiah dan Madrasah Aliyah dengan 

jumlah murid masing-masing untuk Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 2 

sekolah dengan 305 orang siswa, 33 orangguru. Sementara Madrasah 

Tsanawiah sebanyak 6 sekolah dengan 1.072orang siswa, 128 orang guru 

dan Madrasah Aliyah sebanyak 5 sekolah dengan 727 orang siswa, 125 

orang guru. 

 
8) Kesehatan 

 
Jumlah sarana kesehatan tahun 2017 di Kecamatan Tamalatea 

tercatat1 Puskesmas, 7 Pustu, Poskesdes 5 dan 44 Posyandu. Untuk 



  

tenaga medistercatat 3 orang dokter dan 66 orang paramedis. Sedangkan 

dukun bayisebanyak 25 orang. 

 
9) Agama 

 
Ditinjau dari agama yang dianut penduduk Kecamatan Tamalatea 

adalah bergama Islam sebanyak 41.645 orang. Jumlah tempat ibadah di 

kecamatan Tamalatea cukup memadai karena terdapat 66 buah mesjid 

dan18 buah Langgar/Mushallah. 

 
10) Fasilitas Tempat Tinggal 

 
Ditinjau dari keadaan tempat tinggal penduduk, nampaknya 

sebagianbesar rumah di Kecamatan Tamalatea adalah rumah panggung. 

Menurut jenislantainya terbagi atas dua yaitu rumah berlantai I sebanyak 

9.994 buah dan 33buah rumah berlantai II. Sedangkan dari segi 

klasifikasinya terdapat 516rumah permanen, 7.939 semi permanen dan 

1.572 rumah darurat. 
 

Untuk sumber penerangan di Kecamatan Tamalatea, 

semuamenggunakan penerangan dari PLN baik menggunakan meteran 

sendirimaupun yang hanya menumpang dari tetangga (PLN tanpa meteran) 

yaitusebanyak 9.524 rumah tangga. Untuk Sumber air minum sebagian 

besarrumah tangga menggunakan sumur pompa yaitu sekitar 5.817 rumah 

tanggadan sumur perigi 3.448 rumah tangga. 

 
11) Luas Lahan dan Penggunaannya 

 
Ditinjau dari penggunaan lahan terlihat pada Tabel 4.5 dan gambar 

grafik, bahwa penggunaan lahan terluas adalah lahan kering yang terdiri 

dari tegalan 358.133 ha dan pekarangan seluas 368,22 Ha, menyusul lahan 



  

sawah seluas 724 ha kolam/tambak seluas 61.613 Ha. Untuk jenis lahan 

sawah terdiri dari sawah tadah hujan/pasang surut seluas 724 Ha. 

 

 
 

Gambar 4.2. Grafik Luas Lahan dan Penggunaannya, tahun 2019 
 
 

Tabel 4.5. Luas Lahan Sawah di Kecamatan Tamalatea Menurut 
Desa/Kelurahan dan Jenis Pengairan, 2017 (ha) 

 
 
No 

 
Desa/Kelurahan Pengairan 

Teknis 

Pengairan 
setengah 
teknis 

Pengairan 
non PU 

T. Hujan/ 
P.surut/ 
lainnya 

 
Jumlah 

1 Bontosunggu - - - 28 28 

2 Bontojai - - - 35 35 

3 Borongtala - - - 67 67 

4 Turatea Timur - - - 92 92 

5 Turatea - - - 47 47 

6 Manjangloe - - - 18 18 

7 Karelayu - - - 58 58 

8 Bontotangnga - - - 144 144 

9 Tamanroya - - - 50 50 

10 Tonrokassi Timur - 25 - 105 130 

11 Tonrokassi - - - 30 30 

12 Tonrokassi Barat - - - 25 25 

 2018 0 25 0 699 724 

 2017 0 25 0 699 724 

 2016 0 25 0 699 724 

 2015 0 25 0 699 724 

 2014 0 25 0 699 724 

Sumber : KecamatanTamalatea Dalam Angka, 2019. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

 

12) Tanaman Pangan 
 

Tanaman pangan yang diusahakan di Kecamatan Tamalatea tahun 

2017 meliputi padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu dan 

ubijalar. Produksi tertinggi adalah pada tanaman ubi kayu sebesar 33.665 

tondengan rata-rata hasil 20,54 ton/ha. Menyusul produksi tanaman 

jagungsebesar 17.122 ton dengan rata-rata hasil 4,34 ton/ha, selanjutnya 

adalahproduksi tanaman padi sebesar 2.260,02 ton dengan rata-rata hasil 

per hektar2,74 ton/ha, produksi kacang kedelai sebesar 736,12 ton dengan 

rata-ratahasil 1,27 ton/ha sedangkan produksi kacang hijau sebesar 227,70 

ton denganrata-rata hasil 1,14 ton/ha dan kacang tanah 8,19 ton, rata-rata 

1,17 ton/ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini. 

 
Tabel 4.6. Luas Tanam, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Tanaman Bahan 

Makanan diKecamatan Tamalatea, 2019 
 

 
No. 

 
Jenis Tanaman 

Luas 
Tanam 

(ha) 

Luas 
Panen 
(ha) 

Produksi 
(ton) 

Rata-rata 
Produksi 
(ton/ha) 

1 Padi Sawah 826 826 260.02 2.74 

2 Jagung 3394 3394 17.122 4.34 

3 Kacang Tanah 7 7 8.19 1.17 

4 Kacang Kedele 578 578 361.2 1.27 

5 Kacang Hijau 199 199 2277 1.14 

6 Ubi kayu 1639 1639 3366.5 20.54 

7 Ubi Jalar 4 4 44.24 11.06 

Sumber : KecamatanTamalatea Dalam Angka, 2019. 



  

 

13) Hortikultura 
 

Jenis tanaman sayuran yang diusahakan di Kecamatan 

Tamalateaantara lain bawang merah, cabe besar dan cabe rawit. Produksi 

tertinggiadalah tanaman cabe rawit sebanyak 347,6 ton, menyusul bawang 

merahsebanyak 142,6 ton dan cabe besar sebanyak 17 ton. Sedangkan 

tanamanbuah-buahan antara lain tanaman mangga, pisang, sukun, sirsak 

dan markisa. 

 
14) Perkebunan 

 
Jenis tanaman perkebunan rakyat yang diusahakan di 

KecamatanTamalatea tahun 2017 antara lain kelapa dalam, kelapa hybrida, 

kapok, jambumente, dan siwalan/lontara. Produksi tertinggi adalah kelapa 

dalam sebesar226,149 ton dengan luas areal 897,75 Ha, tertinggi kedua 

adalah kapas yangtercatat sebanyak 21,455 ton dengan luas areal 90,00 

Ha. Sedangkan yangterendah produksinya adalah tanaman kelapa hibrida 

yaitu hanya 0,286 tondengan luas arel 52,50 Ha. 

 
15) Perternakan 

 
Jenis ternak yang di usahakan di Kecamatan Tamalatea pada 

tahun2017 adalah ternak besar, ternak kecil dan unggas. Ternak besar 

yang paling banyak di usahakan adalah, ternak kuda sebanyak 6.836 ekor, 

sapi sebanyak 757 dan kerbau sebanyak 229 ekor. Untuk ternak kecil 

adalah kambing sebanyak 34.828 ekor dan Domba 57 ekor. Sedangkan 

Unggas yang palingbanyak di usahakan yaitu Ayam Buras sebanyak 

131.801 ekor kemudian itikmanila sebanyak 46.902 ekor. 

 



  

16) Industri 
 

Usaha industri yang berkembang di Kecamatan Turatea adalah 

industry rumah tangga 452 unit usaha, dan industri kecil 4 unit usaha. 

 
17) Perdagangan dan Transportasi dan Koperasi 

 
Sarana perdagangan yang terdapat di Kecamatan Tamalatea 

yaitupasar umum 1 buah. Sarana angkutan di Kecamatan Tamalatea 

berupa mobil angkutan umum, Ojek dan bahkan masih ada Dokar. Dan 

terdapat juga Kantor Pos di salah satu Kelurahan yaitu Kelurahan 

Bontotangnga yang merupakan Ibukota Kecamatan. Jumlah koperasi di 

Kecamatan Tamalatea sebanyak 18 Unit. 

 
  



  

BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Identitas Responden 
 

1. Umur 
 

Umur petani responden rata-rata 50,37 tahun, dengan kisaran umur 

antara 29 – 64 tahun. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa 

umur responden sebagian besar berada di usia produktif. Berikut klasifikasi 

responden berdasarkan umur. 

 
Tabel 5.1 Distribusi Umur Petani Responden pada Usahatani Kedelai di 

Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto 
 

No. Umur (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 29 - 39 4 7,84 

2 40 – 50 25 49,02 

3 51 - 64 22 43,14 

Total 51 100,00 
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2020. 

 
Tabel 5.1 menunjukkan bahwa petani di lokasi penelitian sebagian 

besar berada pada usia produktif (49,02%), dimana petani cukup potensial 

untuk melakukan kegiatan usahatani. Umur produktif secara ekonomi dapat 

diartikan bahwa pada umumnya tingkat kemauan, semangat, dan 

kemampuan dalam mengembangkan usahatani cenderung lebih tinggi. 

 
2. Pendidikan 

 
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mengelola dan 

menerapkan usahatani kedelai. Tingkat pendidikan responden umumnya 

akan mempengaruhi cara berpikir petani. Tingkat pendidikan responden 

dapat dilihat pada tabel berikut. 



  

 
Tabel 5.2 Distribusi Tingkat Pendidikan Petani Responden pada Usahatani 

Kedelai di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto 
 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 SD 13 25,49 

2 SMP 9 17,65 

3 SMA 29 56,86 
Total 51 100,00 

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2020. 
 
 

Apabila pendidikan yang ditempuh oleh sebagian besar masyarakat 

tinggi, dapat diartikan lingkungan masyarakat tersebut mampu dengan 

mudah menerima pengetahuan maupun inovasi baru terkait usahatani 

kedelai. Petani kedelai sebagian besar berpendidikan cukup tinggi yakni 

Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni 56,86 persen. 

 
3. Pengalaman Usahatani 

 
Pengalaman berusahatani yang dimaksud disini adalah lamanya 

seorang petani responden dalam menekuni usahataninya. Semakin lama 

petani menggeluti usahataninya, maka akan semakin banyak pengalaman 

yang dimiliki. Pada umumnya petani yang memiliki pengalaman usahatani 

yang cukup lama cenderung memiliki pula kemampuan berusahatani yang 

lebih baik dibandingkan dengan petani yang belum memiliki pengalaman 

berusahatani. Pengalaman petani responden dapat dilihat pada Tabel 5.3 

berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 



  

Tabel 5.3. Distribusi Pengalaman Usahatani Petani Responden pada 
Usahatani Kedelai di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten 
Jeneponto 

 

No. Pengalaman Usahatani 
(tahun) 

Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

1 10 - 20 16 31,37 

2 21 - 30 22 43,14 

3 31 - 45 12 23,53 

Total 51 100,00 
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2020. 

 

Tabel 5.3 menjelaskan bahwa pegalaman petani responden dalam 

berusahatani kedelai sebagian besar (43,14%) sudah relatif lama, yakni 

antara 21-30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman bertani akan 

berpengaruh terhadap tingkat keterampilan petani dalam mengelola 

usahataninya. Semakin lama petani mengusahakan usahataninya, maka 

semakin tinggi pula pengetahuan dan wawasannya sehubungan dengan 

usahatani yang dikelolanya (Mosher, 2000). 

 
4. Tanggungan Keluarga 

 
Tanggungan keluarga yang dimaksud dalam kajian ini adalah 

keseluruhan anggota keluarga yang memiliki beban hidup bagi petani 

responden bersangkutan. Anggota keluarga petani terdiri dari petani itu 

sendiri, istri, anak dan anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan 

petani. 

Petani yang memiliki sedikit tanggungan akan lebih banyak 

mengalokasikan modalnya untuk menyediakan sarana produksi akan tetapi 

bagi petani yang memiliki banyak tanggungan alokasi modal untuk 

penyediaan sarana produksi akan sangat terbatas sehingga harapan akan 



  

peningkatan produksi dan pendapatan kurang terwujud. Untuk mengetahui 

penyebaran petani responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga 

dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut. 

 
Tabel 5.4. Distribusi Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Responden 

pada Usahatani Kedelai di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten 
Jeneponto 

 

No. Tanggungan Keluarga 
(orang) Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 1 - 3 26 50,98 

2 4 - 5 20 39,22 

3 5 - 6 5 9,80 

Total 68 100,00 
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2020. 

 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar petani responden 

(50,98%) memiliki jumlah tanggungan keluarga antara 1 sampai 3 orang. 

Tanggungan keluarga tersebut relatif sedikit, sehingga modal petani dapat 

dialokasikan lebih banyak untuk mengembangkan usahataninya. 

5. Luas Lahan 
 

Luas lahan usahatani akan mempengaruhi produksi yang dihasilkan. 

Semakin luas lahan yang termanfaatkan akan semakin banyak produksi 

yang dihasilkan. Berikut ini tabel distribusi luas lahan responden. 

Tabel 5.5 Distribusi Luas Lahan Petani Responden pada Usahatani 
Kedelai di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto 

 
No. Luas Lahan (ha) Jiwa (orang) Presentase (%) 
1 0,50 - 0,80 12 23,53 

2 0,90 - 1,20 27 52,94 

3 1,30 - 1,50 12 23,53 

Jumlah 51 100,00 
Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2020. 



  

 
 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa sebagian besar petani responden 

(52,94%) memiliki luas lahan yang berkisar antara 0,9 sampai 1,2 hektar. 

Rata-rata luas lahan yang dimiliki petani kedelai adalah 1 (satu) hektar. 

 
B. Profitabilitas Usahatani Kedelai 

 

Profitabilitas atau keuntungan usahatani kedelai dalam penelitian ini 

dilihat dari dua aspek yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial. 

Keuntungan privat yang didasarkan pada harga aktualnya atau harga yang 

diterima petani, keuntungan sosial merupakan keuntungan berdasarkan 

harga sosial, dimana harga sosial atau harga bayangan adalah harga yang 

sesungguhnya pada pasar persaingan sempurna dan harga tersebut tidak 

mendapat kebijakan pemerintah maupun distorsi pasar. Harga sosial ini 

mencerminkan harga yang sesungguhnya dari input yang digunakan dalam 

kegiatan usahatani dan harga output yang sesungguhnya. 

Kebijakan pemerintah dalam usahatani kedelai diantaranya subsidi 

pupuk, dan subsidi bunga kredit. Dalam perhitungan harga sosial, semua 

kebijakan-kebijakan dihilangkan dari komponen harga. Analisis PAM 

(Policy Analysis Matrix) yang disajikan dalam tabel berikut menjadi dasar 

dari analisis daya saing dan kebijakan usahatani kedelai. 

 

 

 

 

 



  

Tabel 5.6. Policy Analysis Matrix Usahatani Kedelai di Kecamatan 
Tamalatea, Kabupaten Jeneponto 

 

Uraian Penerimaan 
Biaya Input 

Keuntungan 
Tradable Non Tradable 

Harga Privat 7.397.058,82 255.098,04 1.457.563,60 5.684.397,19 

Harga Sosial 9.912.572,26 419.763,65 1.447.662,67 8.045.145,94 

Divergensi -2.515.513 -164.666 9.901 -2.360.749 

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2020. 
 
 

Private Profitability (PP), yaitu D = A- (B + C) 
 

PP  = D = 7.397.058,82 – (255.098,04 + 1.457.563,60) 

D = 5.684.397,19 
 
 

Keuntungan privat yang diperoleh pada usahatani kedelai sebesar 

Rp 5.684.397,19 per hektar per musim tanam. Apabila D > 0, berarti sistem 

komoditas tersebut memperoleh profit di atas normal. Hal ini mempunyai 

implikasi bahwa usahatani kedelai tersebut dapat dilakukan ekspansi. 

Sebaliknya, bila Nilai D ≤ 0, berarti sistem komoditas tersebut memperoleh 

profit di bawah normal dan belum dapat dilakukan ekspansi. Dengan 

demikian, maka usahatani kedelai di wilayah Kecamatan Tamalatea layak 

untuk dilakukan ekspansi, mengingat nilai profitabilitas privat di atas normal 

(di atas titik impas), sehingga dalam jangka panjang lebih menguntungkan. 

 

Sosial Profitability (SP), yaitu H = E – (F + G) 
 

SP = H = E – (F + G) 

H = 9.912.572,26 – (419.763,65 + 1.447.662,67) 

H = 8.045.145,94 
 

Keuntungan sosial yang diperoleh pada usahatani kedelai di 

Kecamatan Tamalatea sebesar Rp 8.045.145,94 per hektar per musim 



  

tanam. Keuntungan sosial merupakan indikator keuntungan komparatif 

(comparative advantage) atau efisiensi dari sistem komoditas pada kondisi 

tidak ada divergensi dan penerapan kebijakan yang efisien, apabila H > 0. 

Sebaliknya, bila H ≤ 0, berarti sistem komoditas tidak mampu bersaing 

tanpa bantuan atau intervensi pemerintah. Dengan demikian, hasil analisis 

menunjukkan bahwa usahatani kedelai yang dilakukan petani di wilayah 

Kecamatan Tamalatea telah memiliki keuntungan komparatif dan telah 

efisien meskipun tanpa bantuan atau intervensi dari pemerintah. 

 
C. Analisis Keunggulan Kompetitif Usahatani kedelai 

 
Analisis keunggulan kompetitif digunakan untuk mengukur 

kelayakan finansial usahatani kedelai. Keunggulan kompetitif suatu 

komoditas dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator keuntungan privat 

atau private profitability (PP) dan rasio biaya privat atau private cost ratio 

(PCR). Indikator tersebut menunjukkan tingkat keuntungan secara finansial 

dan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya. Apabila nilai PCR < 1 dan 

nilainya makin kecil, berarti sistem produksi usahatani kedelai semakin 

kompetitif dan mampu membiayai faktor domestiknya pada harga privat dan 

kemampuannya tersebut akan meningkat. Sebaliknya bila, PCR ≥ 1, 

sistem komoditas yang diteliti tidak memiliki keunggulan kompetitif. 

 
PCR = Biaya Input   Privat 

Pendapatan Privat−Biaya   Privat 
 
 

Private Cost Rasio (PCR) = C/(A – B) 

PCR = 1.457.563,60 / (7.397.058,82 – 255.098,04) 

PCR = 0,2041 
 

Nilai PCR untuk usahatani kedelai yang diperoleh sebesar 0,2041 



  

artinya sistem produksi usahatani kedelai memiliki keunggulan kompetitif. 

Sistem usahatani kedelai semakin kompetitif dan mampu membiayai faktor 

domestiknya pada harga privat dan kemampuannya tersebut akan 

meningkat. 

Tingkat efisiensi alokasi sumberdaya dapat diukur dengan 

menggunakan rasio biaya privat (PCR) yang menunjukkan bahwa setiap 1 

rupiah yang diperoleh dari pendapatan usahatani kedelai maka dibutuhkan 

biaya input domestik yang lebih kecil, yakni sebesar 0,2041 rupiah. Dengan 

nilai PCR kurang dari satu (PCR<1) maka usahatani kedelai telah efisien 

secara finansial dan memiliki keunggulan kompetitif karena pada kondisi 

tersebut petani telah dianggap mampu membiayai faktor domestiknya pada 

harga privat. 

D. Analisis Keunggulan Komparatif Usahatani Kedelai 
 

Keunggulan komparatif dapat diukur dengan menggunakan nilai 

keuntungan sosial atau social profitability (SP) dan rasio biaya domestik 

atau domestic resources cost (DRC) sebagai indikator yang digunakan 

untuk menganalisis apakah usahatani kedelai tetap memiliki daya saing 

tanpa bantuan pemerintah. Perbedaan analisis keuntungan sosial (SP) 

dengan keuntungan privat (PP) yakni komponen input dan output dalam 

keuntungan sosial (SP) dinilai menggunakan harga bayangan. 

 
DRC =  Biaya Input   Sosial 

Pendapatan Sosial−Biaya   Sosial 
 
 

Domestic Resources Cost (DRC) = G/( E – F) 

DRC = 1.447.662,67 / (9.912.572,26 – 419.763,65 ) 

DRC = 0,1525 



  

 
 

Selain keuntungan sosial, keunggulan komparatif bisa dilihat dari 

indikator DRC yang merupakan rasio antara biaya domestik dengan selisih 

penerimaan dikurangi biaya asing pada harga tanpa intervensi pemerintah 

(harga bayangan). Suatu usahatani akan efisien secara ekonomi jika DRC 

diperoleh kurang dari satu (DRC<1), semakin kecil nilai DRC maka 

keunggulan komparatif yang dimiliki semakin besar dan jika DRC lebih dari 

satu (DRC > 1) menunjukkan pemborosan terhadap sumberdaya domestik. 

Nilai DRC yang diperoleh adalah 0,1525, nilai tersebut mengindikasikan 

bahwa usahatani kedelai efisien secara ekonomi dan memiliki keunggulan 

komparatif. Dengan nilai DRC yang diperoleh maka komoditas kedelai lebih 

efisien apabila diproduksi di dalam negeri dibandingkan impor atau memiliki 

peluang ekspor yang lebih tinggi. 

 
E. Analisis Kebijakan Usahatani Kedelai 

 
Tingginya tingkat konsumsi kedelai di Indonesia menyebabkan 

tingginya kebutuhan akan impor. Pada tahun 2018, program upaya khusus 

(UPSUS) dikosentrasikan pada komoditas kedelai dengan menargetkan 

pertambahan luas areal tanam. Dengan pertambahan luas areal, 

swasembada kedelai bisa tercapai. Kebijakan pangan Kementerian 

Pertanian ini telah meningkatkan kinerja perdagangan komoditas pertanian, 

selain mendorong peningkatan produksi dan menjamin ketersediaan 

pangan. Selain itu, harga kedelai sudah dijamin pemerintah dengan 

memberlakukan    Harga    Pembelian    Pemerintah    (HPP)     sebesar 

Rp 8.500,00/kg yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

(Permendag) Nomor 27/MDAG/PER/5/2017. Hal ini dilakukan salah 



  

satunya untuk menjamin kesejahteraan petani (Kementerian Pertanian, 

2019). 

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan 

internasional serta kebijakan makro ekonomi turut mempengaruhi daya 

saing komoditas pertanian. Hasil perhitungan pada tabel PAM, kebijakan 

pemerintah terhadap usahatani kedelai di Kecamatan Tamalatea, 

Kabupaten Jeneponto disajikan pada Tabel 5.7. 

Tabel 5.7. Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Usahatani Kedelai di 
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto 

 
Uraian Satuan Nilai 

Transfer Output (OT) Rp -2.515.513,43 

Transfer Input (IT) Rp -164.665,61 

Transfer Faktor (TF) Rp 9.900,92 

Transfer Bersih (NT) Rp -2.360.748,75 

Koefisien Keuntungan (PC) % 0,7066 

Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) % 0,7462 

Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) % 0,6077 

Koefisien Proteksi Efektif (EPC) % 0,7524 

Rasio Subsidi Produsen (SRP) % -0,2382 

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2020. 
 

Kebijakan pemerintah terhadap input usahatani yaitu tarif impor, 

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

dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

244/PMK.011/2014 menetapkan tarif impor 5% dan pajak pertambahan 

nilai sebesar 10% untuk impor pupuk mineral atau pupuk kimia yang 

mengandung nitrogen, fosfat dan kalium. Kebijakan pemerintah terhadap 

subsidi pupuk tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 

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



  

Harga Ecerah Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian 

tahun anggaran 2014. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi 

pupuk bersubsidi yaitu pupuk urea Rp 1.800,00 per kilogram, pupuk SP-36 

Rp 2.000,00 per kilogram, pupuk ZA Rp 1.400,00 per kilogram dan pupuk 

NPK Rp 2.300,00 per kilogram. 

 
1. Kebijakan Input terhadap Usahatani Kedelai 

 
Kebijakan pemerintah terhadap input bisa berupa subsidi dan 

hambatan impor untuk melindungi produsen, untuk mengetahui adanya 

insentif pemerintah terhadap input bisa dilihat dari indikator transfer 

input (IT), transfer faktor (FT) dan koefisien proteksi input nasional 

(NPCI). Berdasarkan Tabel 5.7 kebijakan input pada usahatani kedelai 

dapat dilihat melalui indikator berikut ini. 

a) Input Transfer (IT) 
 

Input Transfer (IT) menunjukkan jumlah transfer pada usahatani 

kedelai di Kecamatan Tamalatea setelah terdapat kebijakan 

pemerintah terhadap input tradable. Nilai transfer input merupakan 

selisih biaya input tradable privat dan sosial. Jika nilai IT positif (IT > 

0), maka harga sosial input asing lebih tinggi dan produsen membayar 

lebih mahal. Nilai IT yang diperoleh petani kedelai di Kecamatan 

Tamalatea yaitu negatif Rp 164.665,61 yang menunjukkan adanya 

subsidi pemerintah terhadap input asing, sehingga produsen tidak 

membayar penuh untuk membeli input. 

Kebijakan pemerintah terhadap input tradable pupuk pada 

usahatani kedelai berupa tarif impor, pajak PPN dan subsidi. Kebijakan 

tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 



  

Indonesia Nomor 244/PMK.011/2014 yang menetapkan tarif impor 

sebesar 5% dan pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk impor 

pupuk mineral atau pupuk kimia yang mengandung nitrogen, fosfat dan 

kalium. 

Meskipun tarif impor dan pajak PPN membuat harga input 

tradable impor lebih mahal, namun pemerintah menerapkan kebijakan 

proteksi terhadap konsumen input tradable berupa subsidi. Kebijakan 

pemerintah terhadap subsidi pupuk tertuang dalam Peraturan Menteri 

Keuangan 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. Sehingga kebijakan pemerintah terhadap input tradable 

mampu memproteksi usahatani. Kondisi ini terjadi karena usahatani 

membayar lebih rendah input tradable dan sebagian biaya pembelian 

ditanggung oleh pemerintah. 

b) Nominal Protection Coeficient Input (NPCI) 
 

Nominal Protection Coeficient Input (NPCI) menunjukkan rasio 

perbedaan harga privat input tradable dengan harga sosial. Nilai 

NPCI<1 menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berkaitan dengan 

input tradable telah mampu memproteksi usahatani sebagai konsumen 

input tradable. 

Koefisien proteksi input nominal (NPCI) adalah rasio dari biaya 

input tradable privat dan sosial, merupakan indikator yang menunjukkan 



  

 
 

tingkat proteksi pemerintah terhadap harga input domestik. Dari hasil 

yang diperoleh NPCI kurang dari satu (NPCI<1) yaitu 0,6077. Dengan 

demikian, kebijakan pemerintah bersifat protektif terhadap input asing, 

dan produsen menerima subsidi atas input asing sehingga produsen 

membeli dengan harga yang lebih murah. Petani kedelai menerima 

harga input yang lebih murah sebesar 60,77 persen dari yang 

seharusnya dibayarkan (kondisi tidak ada kebijakan). 

 
c) Transfer Factor (TF) 

 
Transfer Factor (TF) menunjukkan divergensi atau selisih biaya 

input non tradable pada harga privat dengan harga sosialnya. Transfer 

faktor merupakan nilai yang menunjukkan perbedaan harga privat 

dengan harga sosialnya yang diterima produsen untuk pembayaran 

faktor-faktor produksi yang tidak diperdagangkan (non tradable). Nilai 

TF > 0 berarti bahwa ada transfer dari petani kepada produsen input 

non tradable atau pemerintah, sebaliknya bila TF ≤ 0 berarti tidak ada 

transfer dari petani kepada produsen input non tradable. Nilai Transfer 

Factor usahatani kedelai bernilai positif, artinya ada transfer dari petani 

kepada produsen input non tradable sebesar Rp 9.900,92 per hektar 

per musim tanam. 

2. Kebijakan Output terhadap Usahatani Kedelai 
 

Kebijakan output merupakan kebijakan pemerintah terhadap 

komoditas kedelai. Berdasarkan Tabel 5.7 kebijakan output pada usahatani 

kedelai dapat dianalisis melalui indikator berikut ini. 



  

a) Output Transfer (OT) 
 

Output Transfer menunjukkan jumlah transfer yang diterima oleh 

usahatani maupun oleh konsumen komoditas kedelai. Nilai Output 

Transfer pada usahatani kedelai yakni negatif Rp 2.515.513,43. Nilai ini 

menunjukkan bahwa terdapat transfer kepada konsumen kedelai 

sebesar Rp 2.515.513,43 per hektar per musim tanam, akibat 

perbedaan harga aktual dengan harga yang seharusnya diterima. Hal 

ini mengindikasikan bahwa tidak ada insentif konsumen terhadap 

produsen, sehingga harga yang dibayarkan oleh konsumen lebih 

rendah dari seharusnya atau terjadi transfer output dari produsen ke 

konsumen. Dengan kata lain, tidak ada subsidi output yang 

menyebabkan harga sosial lebih tinggi daripada harga privat. 

Kondisi ini mengakibatkan penerimaan aktual yang diperoleh 

usahatani lebih kecil dibandingkan penerimaan sosial. Dapat diartikan 

juga bahwa harga kedelai yang diterima secara aktual oleh usahatani 

lebih rendah dari pada harga sosial yang seharusnya diterima sehingga 

surplus usahatani kedelai menurun dan surplus konsumen kedelai 

meningkat. 

b) Nominal Protection Coeficient Output (NPCO) 
 

Nominal Protection Coeficient Output menunujukkan 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. 

Nilai NPCO menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap 

output. Nilai NPCO yang diperoleh yaitu 0,7462 (NPCO<1) yang 



  

menunjukkan bahwa harga domestik lebih rendah dari harga dunia. Hal 

ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah belum berjalan 

efektif sehingga terjadi pengurangan penerimaan petani. Petani kedelai 

hanya memperoleh 74,62 persen dari harga yang seharusnya, yang 

menyebabkan petani tidak memperoleh insentif untuk meningkatkan 

produksi. 

 
3. Kebijakan Input-Output 

 
Selama periode tahun 1992 – 2018 (26 tahun), produksi kedelai di 

Indonesia tertinggi dicapai pada tahun 1992 yaitu sebanyak 1,87 juta ton, 

setelah tahun 1992 produksi mengalami penurunan hingga hanya 985.598 

ton pada tahun 2018. Perkembangan konsumsi kedelai pada periode tahun 

1992 - 2016 (24 tahun) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan 

rata-rata 2.405.583 ton dengan laju pertumbuhan meningkat sebesar 

0,97% per tahun. Disisi lain produksi kedelai dalam negeri pada periode 

yang sama menunjukkan laju pertumbuhan yang menurun sebesar 1,82 % 

per tahun, sehingga terjadi kekurangan kebutuhan kedelai dalam negeri. 

Untuk mencukupi kekurangan kebutuhan kedelai tersebut maka dilakukan 

impor kedelai dari berbagai negara penghasil kedelai di dunia. Impor 

kedelai semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan 

kedelai sebesar 3.144.437 ton pada tahun 2017. Untuk memenuhi 

kebutuhan kedelai dalam negeri (swasembada) sekaligus menekan laju 

impor kedelai, diperlukan strategi pengembangan kedelai yang ditempuh 

melalui : a) perluasan areal tanam kedelai; b) penetapan daerah sentra 

produksi di luar Jawa; c) perbenihan; d) pengembangan teknologi inovasi; 

e) kebijakan penetapan HPP dan tarif impor kedelai; f) stabilisasi harga 



  

kedelai; dan g) dukungan industri berbasis kedelai lokal. Bila upaya tersebut 

tidak dilakukan pemerintah, maka pada masa depan masyarakat Indonesia 

mungkin tidak lagi menemukan tempe dan tahu dari kedelai Indonesia 

(Triastono et al, 2020). 

Kebijakan terhadap input dan output merupakan gabungan antara 

kebijakan input dan kebijakan output. Indikator dampak kebijakan input 

output bisa dilihat dari Koefisien Proteksi Efektif (EPC), Nilai Rasio Subsidi 

bagi Produsen (SRP), Koefisien Keuntungan (PC) dan Transfer Bersih 

(NT). 

a) Net Transfer (NT) 
 

Net Transfer (NT) menunjukkan jumlah transfer bersih yang 

merupakan akumulasi dari transfer output dan transfer input. Transfer 

bersih (NT) merupakan selisih antara keuntungan privat dan 

keuntungan sosial (asumsi pasar persaingan sempurna) yang 

menggambarkan dampak kebijakan pemerintah terhadap penerimaan 

apakah menguntungkan atau merugikan. Nilai NT yang diperoleh 

bernilai negatif yaitu Rp 2.360.748,75 yang menunjukkan bahwa 

kebijakan pemerintah tidak memberikan insentif untuk meningkatkan 

produksi. 

b) Profitability Coeficient (PC) 
 

Profitability Coeficient (PC) merupakan rasio yang mengukur 

dampak transfer, baik transfer output maupun transfer input terhadap 

keuntungan aktual usahatani. Pengaruh kebijakan secara keseluruhan 

dicerminkan oleh koefisien keuntungan yang menyebabkan 

keuntungan privat berbeda dengan keuntungan sosial dan diperoleh 



  

dari rasio penerimaan privat dengan sosial. Nilai PC yang diperoleh 

petani kedelai sebesar 0,7066 yang mengindikasikan bahwa 

keuntungan yang diperoleh petani hanya 70,66 persen dan kehilangan 

29,34 persen keuntungan yang seharusnya. 

c) Effectivity Policy Coeficient (EPC) 
 

Effectivity Policy Coeficient (EPC) merupakan indikator yang 

menunjukkan tingkat proteksi simultan terhadap output dan input 

tradable. Kebijakan masih bersifat protektif, jika nilai EPC > 1. Semakin 

besar nilai EPC, berarti semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah 

terhadap komoditas domestik. Nilai EPC usahatani kedelai, EPC<1 

yaitu 0,7524 maka kebijakan pemerintah tidak efektif dalam 

memproteksi usahatani kedelai. Nilai EPC yang diperoleh tersebut, 

menggambarkan kebijakan terhadap output maupun subsidi input 

bersifat menghambat (tidak efektif) dan tidak memberikan insentif 

terhadap petani untuk berproduksi. 

d) Subsidy Ratio for Producer (SRP) 
 

Subsidy Ratio for Producer (SRP) merupakan indikator yang 

menunjukkan proporsi penerimaan pada harga sosial yang diperlukan 

apabila subsidi atau pajak digunakan sebagai pengganti kebijakan. 

Nilai SRP yang negatif menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang 

berlaku selama ini menyebabkan produsen mengeluarkan biaya 

produksi lebih besar dari biaya imbangan (opportunity cost) untuk 

berproduksi dan sebaliknya jika nilai SRP positif. Nilai SRP usahatani 

kedelai bernilai negatif, yakni sebesar 0,2382. Nilai ini secara umum 

berarti kebijakan pemerintah terhadap input dan output merugikan 



  

petani, karena petani diharuskan membayar lebih tinggi dari biaya 

imbangannya (opportunity cost) untuk berproduksi sebesar 23,82 

persen. 

 
  



  

BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas usahatani kedelai meliputi keuntungan privat (private 

profitability) sebesar Rp 5.684.397,19 per hektar per musim tanam dan 

keuntungan sosial (social profitability) sebesar Rp 8.045.145,94 per 

hektar per musim tanam. Dengan demikian, usahatani kedelai layak 

dikembangkan (ekspansi) dan telah efisien meskipun tanpa intervensi/ 

bantuan pemerintah. 

2. Usahatani kedelai memperoleh nilai PCR sebesar 0,2041, artinya 

usahatani tersebut memiliki keuntungan finansial dan keunggulan 

kompetitif, karena untuk memperoleh setiap 1 rupiah pendapatan 

usahatani kedelai, hanya membutuhkan biaya input domestik sebesar 

0,2041 rupiah. Usahatani kedelai memperoleh nilai DRC sebesar 

0,1525 artinya usahatani tersebut memiliki efisiensi ekonomi dan 

keunggulan komparatif. Usahatani kedelai memiliki daya saing yang 

kuat karena telah memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan 

komparatif. 

3. Kebijakan pemerintah terhadap usahatani kedelai, yakni: 
 

a. Kebijakan input, kebijakan pemerintah terhadap input diukur dengan 

indikator input transfer (IT), factor transfer (FT) dan nominal 

protection coeficient input (NPCI). Nilai IT usahatani kedelai sebesar 

negatif Rp 164.665,61 yang berarti subsidi pemerintah terhadap 



  

input asing untuk usahatani kedelai mencapai Rp 164.665,61 per 

hektar per musim tanam. Nilai TF usahatani kedelai bernilai positif, 

artinya ada transfer dari petani kepada produsen input domestik 

sebesar Rp 9.900,92 per hektar per musim tanam. Nilai NPCI 

usahatani kedelai sebesar 0,6077 yang berarti adanya kebijakan 

pemerintah terhadap input asing sehingga petani hanya membayar 

60,77 persen dari harga yang sesungguhnya. 

b. Kebijakan output, kebijakan pemerintah terhadap output dilihat dari 

dua nilai yaitu output transfer (OT) dan nominal protection coeficient 

output (NPCO). Nilai OT usahatani kedelai adalah negatif, yang 

menunjukkan adanya transfer kepada konsumen kedelai sebesar Rp 

2.515.513,43 per hektar per musim tanam, akibat perbedaan harga 

aktual dengan harga yang seharusnya diterima. Nilai NPCO yang 

diperoleh yaitu 0,7462 berarti harga domestik lebih rendah dari harga 

dunia. Petani kedelai hanya memperoleh 74,62 persen dari harga 

yang seharusnya. 

c. Kebijakan input-output, indikator kebijakan input-output dilihat dari 
Effectivity Policy Coeficient (EPC), Subsidy Ratio for Producer (SRP), 

Profitability Coeficient (PC), dan Net Transfer (NT). Nilai EPC usahatani kedelai yaitu 

0,7524 maka kebijakan pemerintah tidak efektif dalam memproteksi usahatani 

kedelai. Nilai SRP usahatani kedelai bernilai negatif, yakni -0,2382, berarti kebijakan 

pemerintah terhadap input dan output masih merugikan petani. Nilai PC usahatani 

kedelai sebesar 0,7066 yang mengindikasikan keuntungan usahatani tersebut 

hanya 70,66 persen dan kehilangan 29,34 persen dari keuntungan yang 

seharusnya. Nilai NT usahatani kedelai bernilai negatif artinya kebijakan pemerintah 

tidak memberikan insentif untuk meningkatkan produksi. 
 

B. Saran 
 

Berdasarkan kesimpulan maka dapat direkomendasikan, sebagai 



  

berikut : 

1. Pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan yang kurang mampu 

memproteksi usahatani kedelai dan menerapkan alternatif atau 

kebijakan tambahan agar mampu memproteksi usahatani kedelai 

sebagai bahan baku industri tempe dan tahu. 

2. Pemerintah perlu mengkaji dan menerapkan kebijakan yang protektif 

terhadap konsumen dan menjaga kestabilan harga kedelai dalam 

negeri. 

3. Pemerintah sebagai penentu otoritas impor komoditas kedelai maka 

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. 
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