
 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

Konsep dasar dan definisi operasional ini mencakup pengertian yang 

digunakan untuk mendapatkan data dan melakukan analisis terhadap tujuan 

penelitian. 

 

Produksi jagung adalah jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan usahatani 

jagung per musim tanam yang, diukur dalam satuan ton. 

 

Produktivitas adalah hasil produksi jagung per satuan luas lahan dalam 

berusahatani jagung, diukur dalam satuan ton per hektar (ton/ha). 

 

Luas lahan adalah tempat yang digunakan oleh petani untuk melakukan 

usahatani jagung, diukur dalam satuan hektar (ha).  

 

Jumlah benih adalah jumlah benih jagung yang ditanam petani selama satu 

kali periode produksi untuk menghasilkan produksi jagung, diukur dalam 

satuan kilogram (kg). 

 

Jumlah pupuk adalah banyaknya pupuk  yang digunakan oleh petani pada 

proses produksi jagung dalam satu kali musim tanam, diukur dalam satuan 

kilogram (kg).   
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Jumlah obat-obatan adalah banyaknya bahan kimia yang digunakan untuk 

memberantas gulma serta hama dan penyakit tanaman jagung dalam satu kali 

musim tanam, diukur dalam satuan kilogram bahan aktif (Kg/Ba).  

 

Tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan dalam proses 

produksi selama musim tanam, terdiri dari tenaga kerja pria, wanita, hewan, 

dan mesin, diukur dalam satuan Hari Kerja Pria (HKP).   

 

Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan 

usahatani dalam satu kali musim tanam, yang merupakan hasil perkalian 

antara harga input dengan jumlah input, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tetap berapapun besarnya output yang 

dihasilkan, seperti bunga modal, penyusutan alat, sewa lahan, dan pajak lahan 

yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya penyusutan (berdasarkan metode garis lurus) adalah hasil bagi antara 

harga peralatan yang dikurangi nilai sisa, dengan umur ekonomis peralatan 

yang diukur dalam satuan Rupiah (Rp). 

 

Biaya variabel adalah biaya yang besarnya dapat berubah sesuai dengan 

perubahan tingkat output, seperti biaya pupuk, obat-obatan, dan tenaga kerja 

yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Penerimaan petani adalah hasil perkalian antara jumlah produksi jagung 

dengan harga jual jagung yang diterima petani, diukur dalam satuan  rupiah 

(Rp). 
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Keuntungan usahatani jagung adalah penerimaan dari usahatani jagung 

dikurangi dengan total biaya variabel dan biaya tetap tunai, diukur dalam 

satuan rupiah (Rp).  

 

Policy Analysis Matrix 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 

sumber daya. 

 

Input tradeable adalah input yang diperdagangkan sehingga memiliki harga 

pasar internasional, seperti pupuk dan pestisida. 

 

Input non tradeable adalah input yang tidak diperdagangkan sehingga tidak 

memiliki harga pasar internasional seperti lahan dan tenaga kerja. 

 

Harga sosial adalah harga yang menggambarkan harga yang sesungguhnya 

baik harga input maupun output.  Harga sosial juga merupakan harga yang 

akan menghasilkan alokasi sumberdaya terbaik sehingga akan memberikan 

pendapatan nasional tertinggi, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Harga pasar, harga privat atau harga finansial adalah tingkat harga riil yang 

diterima petani dalam penjualan hasil produksinya atau tingkat harga yang 

dibayar petani dalam pembelian faktor produksi, diukur dalam satuan rupiah 

(Rp). 

 



30 
   

Keuntungan finansial (privat profitability) adalah selisih antara penerimaan 

usahatani dengan total biaya dalam harga privat, yang diukur dalam satuan 

rupiah (Rp). 

 

Keuntungan ekonomi (social provitability) adalah selisih antara penerimaan 

usahatani dengan total biaya usahatani yang diperhitungkan dengan 

menggunakan harga bayangan. Keuntungan ekonomi diukur dalam satuan 

rupiah (Rp). 

 

Efek divergensi adalah selisih antara penerimaan, biaya dan keuntungan 

usahatani yang diukur dengan harga aktual/privat dengan yang diukur dengan 

harga sosial, dihitung dalam satuan rupiah (Rp). 

 

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 

DRCR (Domestic Resources Cost Ratio). 

 

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 PCR (Private Cost Ratio).  

 

Koefisien keuntungan adalah perbandingan antara keuntungan bersih yang 

benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. 
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Usahatani jagung intensif adalah usahatani jagung dimana dalam teknik 

budidayanya, kegiatan pemupukan dilakukan dua kali. 

 

Usahatani jagung non intensif adalah usahatani jagung dimana dalam teknik 

budidayanya, kegiatan pemupukan hanya dilakukan satu kali. 

 

Usahatani jagung di daerah subur adalah usahatani jagung yang dilakukan di 

lahan yang baru dibuka, sehingga diasumsikan bahwa unsur hara yang 

terkandung pada lahan tersebut masih sangat subur dan alami. 

 

Usahatani jagung di daerah tidak/kurang subur adalah usahatani jagung yang 

dilakukan di lahan yang tingkat kesuburannya lebih rendah karena lahan 

tersebut sudah lebih lama digunakan sebagai areal pertanian, sehingga 

diasumsikan unsur hara yang terkandung pada lahan tersebut sudah 

berkurang. 

 

B. Lokasi, Responden dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilakukan di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, 

Kabupaten Lampung Timur.  Lokasi dipilih secara sengaja (purposive) 

dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu daerah 

sentra produksi jagung di Kabupaten Lampung Timur. 

 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik representatif sampling dimana 

jumlah responden adalah 24 petani jagung yang diklasifikasikan berdasarkan 

kesuburan lahan dan manajemen pengelolaan, dengan rincian pada Tabel 5. 
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Tabel 5.   Sebaran Sampel Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif 

Usahatani Jagung di Desa Sidorejo, Kec. Sekampung Udik, Kab. 

Lampung Timur 

 

Pengelolaan Jenis lahan Total 

 Subur Tidak subur  

Intensif 6 6 12 

Non intensif 6 6 12 

Total 12 12 24 

 

Klasifikasi kesuburan lahan dibedakan berdasarkan letak lahan petani 

responden.  Daerah subur merupakan daerah yang berada di Desa Sidorejo 

bagian utara.  Daerah ini dikatakan subur karena merupakan kawasan hutan 

lindung yang baru dibuka untuk lahan pertanian, sehingga kandungan unsur 

hara pada lahan di daerah ini masih sangat alami.  Daerah tidak subur 

merupakan daerah yang berada di Desa Sidorejo bagian selatan.  Daerah ini 

dikatakan tidak subur karena lahan di daerah ini sudah lebih dulu digunakan 

sebagai lahan pertanian sehingga unsur hara yang terkandung dalam tanah 

cenderung berkurang.  Klasifikasi pengelolaan usahatani secara intensif dan 

non intensif dibedakan atas dasar kegiatan pemupukan.  Usahatani dengan 

pengelolaan intensif merupakan kegiatan usahatani jagung yang didalamnya 

dilakukan kegiatan pemupukan sebanyak dua kali, sedangkan pada usahatani 

jagung non intensif hanya dilakukan sebanyak satu kali.  Masing-masing 

klasifikasi diambil 6 orang petani sebagai responden.  Pengumpulan data 

penelitian dilakukan pada bulan Desember 2012 hingga Januari 2013. 

 

C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 
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Penelitian dilakukan dengan metode survei.  Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Data primer diperoleh 

dari wawancara dengan petani responden.  Data sekunder diperoleh dari 

lembaga/instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Timur, 

Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten 

Lampung Timur, laporan-laporan, publikasi, dan pustaka lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

D. Model Analisis Data 

 

1. Analisis Rugi/Laba Usahatani Jagung 

 

Untuk menjawab tujuan penelitian pertama, digunakan alat analisis tabulasi 

rugi laba dengan model sebagai berikut : 

n

i

PxiXiPyY
1

..  - BTT 

 

Keterangan : 

 = Keuntungan usahatani   Y.Py = Penerimaan 

Y = Jumlah produksi    X.Px = Biaya variabel 

Py = Harga per satuan produksi   

Xi = Faktor produksi 

Pxi = Harga per satuan faktor produksi 

BTT = Biaya tetap total 

 

Untuk mengetahui apakah usahatani jagung menguntungkan petani apabila 

penerimaan lebih besar dari biaya total, analisis di atas diteruskan dengan 

mencari rasio antara penerimaan dengan biaya yang dikenal dengan Return 
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Cost Rratio (R/C).  Secara matematis, hal ini dapat dituliskan sebagai berikut 

(Soekartawi, 1995). 

R/C =  TR 

TC 

 

Keterangan : 

 

TR = Total revenue (Total penerimaan) 

TC = Total cost (Total biaya) 

 

Adapun kriteria pengambilan keputusannya adalah : 

1) Jika R/C < 1, maka usahatani yang dilakukan secara ekonomi belum 

menguntungkan.  

2) Jika R/C > 1, maka usahatani yang dilakukan secara ekonomi 

menguntungkan. 

3) Jika R/C = 1, maka usahatani yang dilakukan berada pada titik impas. 

 

2. Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif 

 

a. Identifikasi input dan output 

 

Usahatani jagung menggunakan input yang meliputi lahan (ha), benih 

(kg), pupuk (kg), alat pertanian (unit), tenaga kerja (HOK), dan obat-

obatan (lt). Output yang dihasilkan adalah jagung. 

 

b. Penentuan alokasi biaya 
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Pengalokasian seluruh biaya tradeable dilakukan dengan pendekatan 

langsung, karena pendekatan langsung sesuai digunakan dalam analisis 

keunggulan kompetitif dan komparatif.  Semua input tradeable 

digolongkan ke dalam komponen biaya asing 100 persen dan input non 

tradeable dimasukkan ke dalam biaya domestik 100 persen, seperti 

tampak pada Tabel 6. 

 

Tabel 6.  Penentuan alokasi biaya produksi ke dalam komponen domestik 

dan asing 

No Komponen 
Domestik Asing 

% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Benih 

Pupuk 

Pestisida 

Tenaga kerja 

Bunga modal 

Lahan 

* Biaya lainnya 

100 

0 

0 

100 

100 

100 

100 

0 

100 

100 

0 

0 

0 

0 

Sumber : Pearson, et al. 2005 

 

c. Penentuan harga sosial 

 

Harga sosial untuk input dan output tradeable dihitung berdasarkan harga 

bayangan (shadow price) yang dalam hal ini didekati dengan harga batas 

(border price).  Untuk komoditi yang diimpor  dipakai harga CIF (Cost 

Insurance and Freight), sedangkan komoditi yang diekspor digunakan 

harga FOB (Free on Board).  Sedangkan untuk input non tradeable 

digunakan biaya imbangannya (opportunity cost), yang diketahui dari 

penelitian di lapang.  

 

1) Harga sosial output 
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Harga sosial output yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

harga perbatasan (border price).  Oleh karena jagung merupakan 

komoditi yang di impor, maka harga sosial yang digunakan adalah 

harga CIF.  Penentuan harga sosial output dapat dilihat pada Tabel 7.  

 

Tabel 7. Penentuan harga paritas impor output 

No Uraian Rincian 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Harga FOB jagung (US$/ton) 

Pengapalan dan asuransi (US$/ton) 

Harga CIF (US$/ton) 

Nilai tukar (Rp/US$) 

CIF dalam mata uang domestic (Rp/kg) 

Bongkar/muat, gedung, susut (Rp/kg) 

Biaya transportasi ke propinsi (Rp/kg) 

Harga paritas impor di pedagang besar (Rp/kg) 

Distribusi tingkat petani (Rp/kg) 

Harga paritas impor di tingkat petani (Rp/kg) 

a 

b 

c = a+b 

X 

d = c.X/1000 

e  

f 

g = d+e+f 

h 

i = g-h 

Sumber : Pearson dkk, 2005 

 

2) Harga sosial sarana produksi (input) 

Penentuan harga sosial input yang digunakan berdasarkan harga 

perbatasan input yaitu harga FOB, CIF atau sama dengan harga 

pasar, jika input tersebut diperdagangkan pada kondisi pasar 

persaingan sempurna, sedangkan harga sosial untuk input non 

tradeable ditentukan berdasarkan harga pada pasar domestik.  
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Penentuan harga sosial paritas impor sarana dan prasarana dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Penentuan harga paritas impor input 

No Uraian Rincian 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Harga CIF (US$/ton) 

Nilai tukar (Rp/US$) 

CIF dalam mata uang domestik (Rp/Kg) 

Bongkar/muat, gudang, susut 

Biaya transportasi ke provinsi (Rp/Kg) 

Nilai sebelum pengolahan (Rp/Kg) 

Faktor konversi proses (%) 

Harga paritas ekspor di pedagang besar (Rp/Kg) 

Distribusi ke tingkat petani (Rp/kg) 

Harga paritas impor di tingkat petani (Rp/kg) 

a 

X 

b = a.X/1000 

c 

d 

e = b+c+d 

Y 

f = e.Y 

g 

h = f+g 

Sumber : Pearson, et al. 2005 

 

3) Harga sosial tenaga kerja 

Menurut Suryana (1980), dalam pasar persaingan sempurna tingkat 

upah pasar akan mencerminkan nilai produktivitas marginalnya.  

Pada keadaan ini besarnya upah dapat dipakai sebagai harga 

bayangan dari tenaga kerja.  Tetapi pasar tenaga kerja di Indonesia, 

terutama tenaga kerja tak terdidik, tidak demikian keadaannya.  

Pemusatan tenaga kerja tak terdidik atau buruh di Indonesia terdapat 

di dua sektor perekonomian, yaitu sektor  pertanian di pedesaan dan 

sektor industri dan jasa di perkotaan. 

 

Mengacu pada penelitian Suryana (1980), oleh karena tenaga kerja 

di sektor pertanian kebanyakan merupakan tenaga kerja tidak 

terampil, maka produktivitasnya akan lebih rendah, sehingga harga 

sosial tenaga kerja lebih kecil (80%) dari upah aktual di daerah 

penelitian, kecuali untuk kegiatan pengolahan lahan.  Pengolahan 
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lahan dilakukan dengan menggunakan bajak, yang merupakan salah 

satu bentuk dari teknologi pertanian yang mampu meningkatkan 

produktivitas, sehingga upah bayangannya tercermin dari besarnya 

upah aktual di daerah penelitian. 

 

4) Harga sosial lahan 

Menurut Gittinger (1986), harga bayangan lahan dapat ditentukan 

dari  nilai nilai neto dari produksi yang hilang bila penggunaan lahan 

diubah dari penggunaan tanpa proyek menjadi penggunaan dengan 

proyek. 

5) Harga sosial bunga modal 

Penentuan harga sosial bunga modal dilakukan dengan perhitungan 

antara tingkat bunga yang diukur dengan menggunakan harga privat 

(aktual), ditambah dengan rata-rata nilai inflasi. 

 

6) Harga sosial nilai tukar 

Harga bayangan nilai tukar adalah kaitan harga mata uang domestik 

dengan mata uang asing yang terjadi pada pasar nilai tukar uang 

yang bersaing sempurna.  Menurut Mantau (2009), salah satu 

pendekatan untuk menghitung harga bayangan nilai tukar uang 

adalah harga bayangan harus berada pada tingkat keseimbangan nilai 

tukar uang.  Keseimbangan terjadi apabila dalam pasar uang semua 

pembatas dan subsidi terhadap ekspor dan impor dihilangkan.  

Menurut Gittinger (1986), hubungan antara nilai tukar resmi 

(Official Exchange Rate atau OER), Nilai tukar bayangan (Shadow 
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Exchange Rate (SER) dan faktor konversi baku (Standard 

Convertion Factor (SCF) adalah : 

  OER 

SER   =   

                SCF 

M + X 

SCF   = 

             (M + Tm) + (X –Tx) 

 
Keterangan : 

 

SCF = Faktor Konversi Baku 

M = Nilai impor (Rp) 

X  = Nilai ekspor (Rp) 

Tm = Pajak impor (Rp) 

Tx = Pajak ekspor (Rp) 

 

 

d. Analisis keunggulan komparatif dan kompetitif 

 

Untuk menjawab tujuan penelitian kedua digunakan Analisis PAM 

(Police Analysis Matrix).  PAM digunakan untuk menganalisis secara 

menyeluruh dan konsisten terhadap kebijakan mengenai penerimaan, 

biaya usahatani, tingkat perbedaan pasar, sistem pertanian, investasi 

pertanian, dan efisiensi ekonomi. Perhitungan model PAM dilakukan 

melalui matrik PAM yang terdapat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9.  Policy Analysis Matrix (PAM) 

 

 

Keterangan 

 

Penerimaan 

Input 

Tradeable 

Faktor domestik 

Keuntungan Input 

nontradeable 

Labor Landrate 

Harga privat 

A B C D E 

 

F 

Harga sosial 

G H I J K 

 

L 

Dampak       
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kebijakan M N O P Q R 

Sumber: Pearson, dkk., 2005  

Keterangan: 

 
Keuntungan Finansial  (F)   = A-(B+(C+D+E) 

Keuntungan Ekonomi  (L)   = G-(H+(I+J+K)) 

Transfer Output   (M)  = A-G 

Transfer Input Tradeabl   (N)   = B-H 

Transfer Faktor      (O+P+Q)   = (C+D+E)-(I+J+K) 

Transfer Bersih   (R)   = M-(N+O+P+Q) 

Rasio Biaya Privat          = (C+D+E)/(A-B) 

Rasio Biaya Sumber Daya         = (I+J+K)/(G-H) 

Koefisien Proteksi Output Nominal       = A/G 

Koefisien Proteksi Input Nominal         = B/H 

Koefisien Proteksi Efektif         = (A-B)/(G-H) 

Koefisisen Keuntungan          = F/L 

Rasio Subsidi bagi Produsen          = R/G 
 

Komponen yang terdapat dalam tabel PAM yaitu penerimaan, biaya input 

tradable, biaya faktor domestik dan keuntungan.  Komponen faktor 

domestik dibagi menjadi tiga, yaitu input non-tradable, biaya tenaga 

kerja dan sewa lahan.  Menurut Pearson, dkk. (2005), pembagian faktor 

domestik ini didasarkan pada imobilitas faktor domestik dan kurangnya 

kebebasan barang untuk masuk atau keluar dari pasar. 

 

Baris pertama dari tabel PAM berisikan komponen biaya dan pendapatan 

yang dihitung dalam harga privat (harga aktual atau harga pasar).  Huruf 

A adalah simbol untuk pendapatan pada tingkat harga privat, huruf B 

adalah simbol untuk biaya input tradeable pada tingkat harga privat, 

huruf C, D dan E adalah simbol biaya faktor domestik pada tingkat harga 

privat, dan huruf D adalah simbol keuntungan privat.  Dalam analisis 

PAM secara empiris, pendapatan dan biaya privat didasarkan pada data 

yang diperoleh dari usahatani maupun pengolahan hasil.  Simbol F yang 

merupakan keuntungan privat, diperoleh dengan menerapkan identitas 
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keuntungan.  Keuntungan privat pada PAM adalah selisih dari 

penerimaan privat dengan biaya privat (Pearson, dkk., 2005). 

 

Baris kedua dari tabel PAM berisikan angka-angka bujet yang dinilai 

dengan harga sosial (harga yang akan menghasilkan alokasi terbaik dari 

sumber daya dan dengan sendirinya menghasilkan pendapatan tertinggi).  

Huruf G adalah simbol pendapatan yang dihitung dengan harga sosial, 

huruf H adalah simbol biaya input tradeable sosial, huruf  I, J dan K 

adalah simbol biaya faktor domestik sosial, dan huruf L adalah simbol 

keuntungan sosial. Pendapatan dan biaya pada tingkat harga sosial 

didasarkan pada estimasi the social opportunity costs dari komoditas 

yang diproduksi dan input yang digunakan.  Simbol L yaitu keuntungan 

sosial, diperoleh dengan menggunakan identitas keuntungan, dengan 

demikian, keuntungan sosial adalah selisih antara penerimaan sosial 

dengan biaya sosial (Pearson, dkk., 2005). 

 

Baris ketiga disebut sebagai baris effects of divergence.  Divergensi 

timbul karena adanya distorsi kebijakan atau kegagalan pasar.  Kedua hal 

tersebut menyebabkan harga aktual berbeda dengan harga efisiensinya.  

Sel dengan simbol huruf  M mengukur tingkat divergensi revenue atau 

pendapatan (yang disebabkan oleh distorsi pada harga output), simbol N 

mengukur tingkat divergensi biaya input tradeable (disebabkan oleh 

distorsi pada harga input tradeable), simbol O, P dan Q mengukur 

divergensi biaya faktor domestik (disebabkan oleh distorsi pada harga 

faktor domestik), simbol R mengukur net transfer effects (mengukur 
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dampak total dari seluruh divergensi).  Efek divergensi (baris ketiga) 

dihitung dengan menggunakan identitas divergensi (divergences 

identity).  Menurut aturan perhitungan tersebut, semua nilai yang ada di 

baris ketiga (efek divergensi) merupakan selisih antara baris pertama 

(usahatani yang diukur dengan harga aktual atau harga privat) dengan 

baris kedua (usahatani yang diukur dengan harga sosial) (Pearson, dkk., 

2005). 

 

Analisis Keuntungan Privat dan Keuntungan Sosial 

 

1) Private profitability (PP)  

Keuntungan privat merupakan indikator daya saing dari sistem 

komoditi berdasarkan teknologi, nilai output, biaya input dan 

transfer kebijakan yang ada.  Apabila D > 0, maka secara finansial 

kegiatan usahatani menguntungkan dan layak untuk dikembangkan.  

 

2) Social profitability (SP)  

Keuntungan sosial merupakan indikator keunggulankomparatif atau 

efisiensi dari sistem produksi pada kondisi tidak ada divergensi dan 

penerapan kebijakan efisien.  Apabila L > 0 dan nilainya makin 

besar berarti sistem komoditi makin efisien dan mempunyai 

keunggulan komparatif yang tinggi.  

 

Analisis Keunggulan Kompetitif dan Keunggulan Komparatif  

 

1) Privat Cost Ratio (PCR)   
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PCR adalah rasio antara total biaya faktor domestik (C+D+E) 

dengan selisih antara penerimaan (A) dan biaya input tradeable (B) 

yang dihitung pada harga privat. PCR merupakan indikator 

profitabilitas privat yang menunjukkan kemampuan sistem komoditi 

untuk membayar biaya sumber daya domestik dan tetap kompetitif.  

Jika PCR < 1, berarti sistem komoditi yang diteliti memiliki 

keunggulan kompetitif dan jika PCR > 1, berarti sistem komoditi 

tidak memiliki keunggulan kompetitif. 

 

2) Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) 

DRCR adalah adalah rasio antara total biaya faktor domestik (I+J+K) 

dengan selisih antara penerimaan (G) dan biaya input tradeable (H) 

yang dihitung pada harga sosial. DRCR merupakan indikator 

keunggulan komparatif yang menunjukkan jumlah sumber daya 

domestik yang dapat dihemat untuk menghasilkan satu unit devisa.  

Sistem mempunyai keunggulan komparatif jika DRCR < 1, dan 

sebaliknya jika DRCR > 1 tidak mempunyai keunggulan komparatif. 

 

Dampak Kebijakan Pemerintah 

 

1) Kebijakan Output 

 

a) Output Transfer (OT) 

Transfer output merupakan selisih antara penerimaan yang 

dihitung atas harga privat (A) dengan penerimaan yang dihitung 

berdasarkan harga bayangan atau sosial (G).  Jika nilai OT > 0, 
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maka hal itu menunjukkan adanya transfer dari masyarakat 

(konsumen) terhadap produsen, dan sebaliknya.  

  

b) Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO)   

NPCO adalah rasio antara penerimaan privat (A) dengan 

penerimaan sosial (G). NPCO merupakan indikator yang 

menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap output 

domestik.  Kebijakan bersifat protektif terhadap output jika nilai 

NPCO > 1, dan sebaliknya kebijakan bersifat disinsentif jika 

NPCO < 1.   

 

 

2) Kebijakan Input 

 

a) Transfer Input (IT)    

Transfer input adalah selisih antara biaya privat input tradeable 

(B) dengan biaya sosialnya (H).  Jika nilai IT > 0, menunjukkan 

adanya transfer dari petani produsen kepada produsen input 

tradeable, demikian pula sebaliknya. 

 

b) Nominal protection Coefficient on Input (NPCI)    

NPCI adalah rasio antara biaya privat input tradeable (B) 

dengan biaya sosialnya (H).  NPCI merupakan indikator yang 

menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap harga input 

tradeable.  Kebijakan bersifat protektif terhadap input jika nilai 
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NPCI < 1, berarti ada kebijakan subsidi terhadap input 

tradeable, demikian juga sebaliknya.  

 

c) Factor Transfer (FT)   

Transfer faktor adalah selisih antara biaya privat faktor domestik 

(C+D+E) dengan biaya sosialnya (I+J+K).  Transfer faktor 

merupakan nilai yang menunjukkan perbedaan harga privat 

dengan harga sosialnya yang diterima produsen untuk 

pembayaran faktor-faktor produksi yang tidak diperdagangkan.  

Nilai FT > 0, mengandung arti bahwa ada transfer dari petani 

produsen kepada produsen input non tradeable, demikian juga 

sebaliknya.  

 

3) Kebijakan Input-Output 

 

a) Effective Protection Coefficient  (EPC) 

EPC adalah rasio antara selisih penerimaan dan biaya input 

tradeable privat (A-B) dengan selisih penerimaan dan biaya 

input tradeable sosial (G-H).  EPC yaitu indikator yang 

menunjukkan tingkat proteksi simultan terhadap output dan 

input tradeable.  Kebijakan masih bersifat  protektif jika nilai 

EPC > 1.  Semakin besar nilai EPC berarti semakin tinggi 

tingkat proteksi pemerintah terhadap komoditi pertanian 

domestik.  

 

b) Net Transfer (NT)    
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Transfer bersih merupakan selisih antara keuntungan privat (F) 

dengan keuntungan sosial (L).  Nilai NT > 0, menunjukkan 

tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan 

pemerintah yang diterapkan pada input dan output, demikian 

juga sebaliknya.   

 

c) Profitability Coefficient (PC)  

Koefisien keuntungan adalah rasio antara keuntungan privat (F) 

dengan keuntungan sosial (L).  Jika PC > 0, berarti secara 

keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada 

produsen, demikian juga sebaliknya.  

 

 

d) Subsidy Ratio to Producer (SRP) 

SRP adalah rasio antara keuntungan bersih (R) dengan 

penerimaan sosial (G).  SRP merupakan indikator yang 

menunjukkan proporsi penerimaan pada harga sosial yang 

diperlukan apabila subsidi atau pajak digunakan sebagai 

pengganti kebijakan. 

 

3. Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas dalam metode Policy Analysis Matrix (PAM) digunakan 

untuk melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang 

berubah-ubah . Menurut Kadariah, dkk. (2001), analisis sensitivitas dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 
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a. Mengubah besarnya variabel-variabel yang penting, masing-masing 

terpisah atau beberapa dalam kombinasi dengan suatu persentase dan 

menentukan beberapa pekanya hasil perhitungan terhadap perubahan-

perubahan tersebut. 

b. Menentukan sampai berapa suatu variabel harus berubah sampai ke hasil 

perhitungan yang membuat proyek tidak dapat diterima. 

 

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur sensitivitas dalam penelitian 

ini adalah elastisitas.  Elastisitas digunakan untuk mengukur sensitivitas satu 

persen terhadap paremeter yang diuji.  Nilai PCR dan DRCR yang semakin 

kecil (<1) menunjukkan sistem semakin memiliki keunggulan kompetitif dan 

komparatif yang semakin tinggi.  Untuk mengukur elastisitas nilai PCR dan 

nilai DRC terhadap perubahan harga input dan output digunakan perhitungan 

sebagai berikut:  

          Elastisitas PCR = 
XiXi

PCRPCR

/

/
 

 Elastisitas DRC = 
XiXi

DRCDRC

/

/
 

 

Dimana: 

 

∆PCR = Perubahan nilai PCR 

∆DRC = Perubahan nilai DRC 

∆Xi = Perubahan parameter yang diuji 

Xi  = Parameter yang diuji 

 

di mana kriteria, jika  : 

Elastisitas PCR atau DRC < 1 berarti tidak peka (inelastis) 

Elastisitas PCR atau DRC ≥ 1 berarti peka (elastis) 


