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Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) keuntungan usahatani jagung, (2) keunggulan 

komparatif dan kompetitif usahatani jagung, dan (3) dampak perubahan harga input 

dan output terhadap keunggulan komparatif dan kompetitif usahatani jagung di 

Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.  

 
Penelitian dilaksanakan di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten 

Lampung Timur. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu sentra produksi jagung di 

Kabupaten Lampung Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

representatif sampling dimana jumlah responden adalah 24 petani jagung yang 

diambil berdasarkan kesuburan lahan dan pengelolaan usahatani. PAM (Policy 

Analysis Matrix) digunakan untuk menganalisis keunggulan komparatif dan 

kompetitif serta sensitivitasnya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Usahatani jagung di Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur menguntungkan, keuntungan terbesar 

pada usahatani intensif di lahan subur, yaitu Rp 8.683.653,97 per hektar pada MT I 

dan Rp 8.771.339,72 per hektar pada MT II; (2) Daya saing  usahatani jagung 

tertinggi pada usahatani jagung di lahan subur dengan pengelolaan intensif, dengan 

nilai PCR dan DRC sebesar 0,3499 dan 0,2944 pada MT I serta 0,3442 dan 0,2222 

pada MT II.  Daya saing  usahatani jagung terendah pada usahatani jagung di lahan 

tidak subur dengan pengelolaan non intensif, dengan nilai PCR dan DRC sebesar 

0,6053 dan 0,4176 pada MT I serta 0,6216 dan 0,3620 pada MT II; (3) Penurunan 

harga output, kenaikan harga pupuk, harga benih dan biaya lahan menyebabkan daya 

saing usahatani jagung semakin rendah. Keunggulan kompetitif dan komparatif 

usahatani jagung di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur peka 

terhadap penurunan harga output sebesar 26 % atau lebih . 
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