
III. METODE PENELITIAN

A. Konsep Dasar dan Batasan Operasional

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka

peneliti menggunakan konsep dasar dan batasan oprasional sebagai berikut:

Policy Analysis Matrix (PAM) adalah alat analisis secara menyeluruh dan

konsisten terhadap kebijakan mengenai penerimaan, biaya usahatani, tingkat

perbedaan pasar, sistem pertanian dan efisiensi ekonomi.

Konsep daya saing usahatani adalah kemampuan usaha tani untuk

memproduksi suatu komoditas dengan memiliki keunggulan komparatif dan

keunggulan kompetitif.

Keunggulan komparatif adalah keunggulan suatu wilayah dalam memproduksi

suatu komoditas pertanian dengan biaya alternatif yang dikeluarkan lebih

rendah dari biaya untuk komoditas yang sama di daerah lain diukur

berdasarkan harga ekonomi.

Keunggulan kompetitif adalah keunggulan suatu komoditas yang dihasilkan

dalam kegiatan produksi yang efisien sehingga memiliki daya saing dipasar

nasional maupun internasional.
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Penerimaan usahatani adalah penerimaan total usahatani yang diperoleh petani

sebagai hasilproduksi, diukur dalam satuan rupiah (Rp)

Input tradable adalah sejumlah input yang diperdagangkan di pasar

internasional.

Input non tradable adalah sejumlah input yang tidak diperdagangkan di pasar

internasional sehingga tidak memiliki harga pasar internasional seperti lahan

dan tenaga kerja.

Biaya domestik adalah biaya nontradable dalam usahatani, diukur dalam

satuan rupiah (Rp).

Keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya, diukur dalam

satuan rupiah (Rp).

Keuntungan ekonomi adalah selisih antara penerimaan usahatani dengan biaya

total usahatani yang diperhitungkan dengan menggunakan harga bayangan,

diukur dalam satuan rupiah (Rp)

Keuntungan finansial adalah selisih antara penerimaan usahatani dengan biaya

total usahatani yang diperhitungkan menggunakan harga pasar, diukur dalam

satuan rupiah (Rp).

Efek divergensi adalah selisih antara harga privat dan harga sosial usahatani

dihitung dengan satuan rupiah (Rp).
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Harga privat adalah harga yang benar-benar dihadapi petani dalam penjualan

hasil produksinya maupun pembelian input, diukur dalam satuan rupiah (Rp)

Harga sosial adalah harga internasional yang sesuai ( harga CIF untuk

komoditas yang diimpor  dan harga FOB untuk komoditas yang diekspor) yang

mewakili biaya imbangan sosial, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Harga bayangan adalah harga yang menghasilkan alokasi sumberdaya terbaik,

sehingga akan memberikan pendapatan nasional tertinggi.

Analisis sensitivitas adalah analisis kepekaan yang bertujuan untuk melihat

suatu perubahan atau kesalahan dalam dasar-dasar perhitungan biaya dan

manfaat.

B. Lokasi Penelitian dan Pengumpulan Data

Penentuan lokasi penelitian dilakukan  secara sengaja (purposive) di

Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan  pertimbangan daerah

ini mempunyai potensi yang besar dalam sektor  pertanian,  baik dalam  sektor

pemanfaatannya maupun pengembangannya,  sehingga memberikan  kontribusi

yang tinggi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Luas dan hasil

produksi empat komoditas tanaman pangan pada masing masing kecamatan

dapat dilihat pada Tabel 5
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Tabel 5. Luas dan jumlah produksi empat jenis tanaman pangan dalam
(hektar/ton) Per kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang

No Kecamatan Padi Jagung Kedelai Ketela Pohon
Luas Produksi Luas Prodduksi Luas Produksi Luas Produksi

1 Bannjar Agung 17 83 23 124 0 0 1.744 51.599
2 Banjar Margo 237 1.161 101 1.545 0 0 593 17.511
3 Gedung Aji 1.037 5.081 0 0 0 0 1.075 31.745
4 Penawar Aji 830 4.067 10 54 0 0 58 1.713
5 Meraksa Aji 222 1.088 0 0 0 0 105 3.101
6 Menggala 234 1.147 124 670 0 0 2.613 77.165
7 Penawar Tama 413 2.024 15 81 0 0 110 3.24
8 Rjtu selatan 10.822 53.028 120 648 30 23 129 3.809
9 Gdg meneng 5.513 27.014 182 983 7 9 6.237 184.179*

10 Rjtu Timur 0 0 0 0 0 0 10 00
11 Rawa Pitu 11.119 54.483* 0 0 0 0 264 7.796
12 Gdg Aji baru 3.796 18.600 11 59 0 0 578 17.068
13 Dente teladas 6.500 31.850 1.195 6.453* 652 509* 5.065 149.569
14 Mgl Timur 1.742 8.536 122 659 14 11 1.854 54.749
15 Banjar Baru 356 1.744 20 108 0 0 752 22.207

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang 2012b

Kecamatan Rawa Pitu  dipilih sebagai lokasi penelitian untuk usahatani padi

karena merupakan salah satu  sentra produksi padi di Kabupaten Tulang

Bawang.   Produksi padi di  Kecamatan ini tertinggi yaitu 54.483 ton dengan

luas areal tanam  11.119 ha. Lokasi penelitian untuk usahatani  jagung adalah

di Kecamatan Dente Teladas di lokasi ini terdapat produksi Jagung  tertinggi

bila dibandingkan dengan Kecamtan lainya yaitu 6.453 ton, dengan luas areal

tanam 1.195 ha, dan produktivitas Kedelai tertinggi yaitu 509 ton, dengan luas

areal tanam 652 ha. Kecamatan Gedung Meneng di pilih sebagai daerah

penelitian untuk komoditas ketela pohon karena memiliki produksi tertinggi

yaitu 184.179 ton, dengan luas areal tanam 6.237 hektar.

Responden dalam penelitian ini adalah petani (padi, jagung, kedelai dan ketela

pohon). Berdasarkan data di Kecamatan tempat penelitian jumlah masing-

masing populasi petani adalah sebagai berikut:
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Tabel 6.  Jumlah petani padi, jagung, kedelai, dan ketela pohon di Kecamatan
tahun 2012

Kecamatan
Petani

Padi Jagung Kedelai Ketela Pohon Jumlah
Rawa Pitu 376 376
Dente Teladas 375 374 749
Gedung Meneng 378 378
Total 1503

Pengambilan jumlah sampel masing-masing usahatani dapat diperoleh

berdasarkan perhitungan dengan metode acak sederhana (simple random

sampling) dengan rumus sebagai berikut : (Sugiarto dkk, 2003)

n = ² ²Nd² + Z². S²
keterangan :
n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
S² = Variasi sampel (5%=0,05)
Z = Tingkat kepercayaan (95% = 1,96)
d = Derajat penyimpangan (5% = 0,05)

Berdasarkan rumus di atas maka dari total populasi sejumlah 1.503 di dapatkan

73 sampel, dari jumlah sampel di tentukan alokasi proporsi sampel untuk setiap

responden dari masing-masing petani (padi, jagung, kedelai dan ketela pohon)

dengan rumus :

Na   = Na x  nab

Nab

keterangan :
nₐ =  jumlah sampel per usahatani
nab= jumlah sampel keseluruhan
Na =  jumlah petani per Kecamatan
Nab=  jumlah populasi keseluruhan
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Berdasarkan rumus diatas maka didapatkan jumlah sampel   dari masing-

masing usahatani (padi, jagung, kedelai dan ketela pohon) adalah sebanyak 35

petani.

C. Metode Analisis Data

1. Metode Data Tujuan l

Untuk menjawab tujuan satu dalam penelitian ini adalah analisis

keuntungan usaha tani, (padi, jagung,kedelai dan ketela pohon) yaitu

menghitung hasil bersih yang di peroleh petani dari hasil produksi setelah

dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu kali musim tanam.

Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh petani, maka dapat

menggunakan persamaan matematis sebagai berikut:





n

i

BTTPxiXiPyY
1

..

Keterangan:
π = keuntungan (Rp)
Y = jumlah produksi (kg)
Py = harga jual (Rp/kg)
Xi = faktor produksi
Pxi = harga per satuan faktor produksi (Rp/unit)
BTT = biaya tetap total (Rp)

Untuk mengetahui dampak tingkat keuntungan yang diperoleh oleh petani,

maka digunakan Return Cost Ratio (R/C). Return Cost Ratio dikenal

sebagai perbandingan antara penerimaan dan biaya.  Secara matematis, hal

ini dapat dituliskan sebagai berikut:

R/C = TR
TC

Keterangan:
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R/C = rasio antara penerimaan dan biaya
TR = total penerimaan
TC = total biaya

Terdapat tiga kemungkinan hasil yang akan diperoleh dengan perhitungan

tersebut:

a) Jika R/C < 1, maka permintaan  benih jagung hibrida tidak

menguntungkan petani.

b) Jika R/C = 1, maka permintaan  benih jagung hibrida berada pada titik

impas atau Break Even Point (BEP).

c) Jika R/C > 1, maka permintaan  benih jagung hibrida menguntungkan

petani.

2     Metode Data Tujuan 2

Tujuan kedua dalam penelitian ini menentukan peringkat daya saing,

metode yang di gunakan adalah PAM (Policy Analisis Matrix) analisis ini

digunakan untuk mengetahui analisis keuangan, daya saing (keunggulan

komparatif dan keunggulan kompetitif serta analisis dampak kebijakan

pemerintah terhadap output dan input.

Tabel 7. Policy Analisys Matrix (PAM)

Penerimaan
Output

Biaya

KeuntunganInput
Input
Non

Tradable Tradable
Harga Privat A B C D
Harga Sosial E F G H
Divergensi I J K L

Sumber : Monke dan Pearson, 1995
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Keterangan :
Keuntungan Privat (D) = A-(B+C)
Keuntungan Sosial (H) = E-(F+G)
Transfer Output (OT) (I) = A-E
Transfer Input Tradable/input (IT) (J) = B-F
Transfer Input non Tradable (FT) K) = C-G
Transfer Bersih (NT) (L) = D-H
Rasio Biaya Privat (PCR) = C/(A-B)
Rasio BSD (DRC) = G/(E-F)
Koefisien Proteksi Output Nominal (NCPO) = A/E
Koefiesien Proteksi Input Nominal (NPCI) = B/F
Koefiesien Proteksi Efektif (EPC) = (A-B)/(E-F)
Koefisien Keuntungan (PC) = D/H
Rasio Subsidi Bagi Produsen = L/E

a. Analisis Keuntungan Finansial dan Keuntungan Ekonomi

1) Keuntungan Finansial/ Finance Profitability (FP) D=A-(B+C)

Keuntungan finansial merupakan indikator daya saing dari sistem

komoditas berdasarkan teknologi, nilai output, biaya input dan

trasfer kebijakan yang ada. Jika D > 0, maka secara finansial

kegiatan Usahatani tersebut layak untuk diteruskan.

2) Keuntungan ekonomi/Economic Profitability (EP), H=E-(F+G)

Keuntungan ekonomi merupakan indikator keunggulan komparatif

atau efisiensi dari sistem komoditas pada kondisi tidak ada

penyimpanan dan penerapan kebijakan efisiensi. Jika H > 0, maka

sistem komoditi makin efisien dan mempunyai keunggulan

komparatif yang tinggi. Jika H < 0, maka sistem komoditi tidak

mampu hidup tampa bantuan atau intervensi pemerintah.
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b. Analisis Keunggulan Kompetitif (PCR) dan Keunggulan Komperatif

(DCR)

1) Private Cost Ratio (PCR), PCR = C/(A-B)

PCR menunjukan kemampuan sistem komoditi membiayai faktor

domestik pada harga privat. Jika PCR < 1, maka sistem komoditas

tersebut mampu membiayai faktor domestiknya pada harga privat

dan mempunyai keunggulan komparatif.

2) Domestic Resourse Cost Ratio (DCR), DCR = G/(E-F)

Nilai DRC merupakan indikator kemampuan sistem komoditi

membiayai faktor domestik pada harga sosial. Jika DCR > 1, maka

sistem komoditi tersebut tidak mampu hidup tanpa bantuan atau

intervensi pemerintah. Jika DCR < 1, maka sistem komoditi makin

efisien, mempunyai daya saing yang tinggi, mampu hidup tanpa

bantuan dan intervensi pemerintah, dan mempunyai peluang ekspor

yang besar, sehingga dapat dikatakan mempunyai keunggulan

kompetitif.

c. Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah

1) Output Transfer (OT), OT = A – E

Tranfer output merupakan selisih antara penerimaan yang dihitung

atas harga privat dengan penerimaan yang dihitung berdasarkan

harga sosial. Jika OT positif, maka besarnya transfer (insentif) dari

masyarakat (konsumen) terhadap produsen, sehingga masyarakat



41

membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang

seharusnya.

2) Nominal protektion Coefficient on Tradeable Otput (NPCO)

NPCO = A / E

Koefisien proteksi output nominal merupakan rosio penerimaan

yang dihitung berdasarkan harga privat dengan penerimaan yang

dihitung dengan harga sosial. Jika NPCO > 1, maka terdapat

kebijakan pemerintah yang menyebabkan harga pasar lebih besar

dari pada harga sosial. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat

kebijakan pemerintah yang membatasi impor output atau berupa

tarif impor.

3) Transfer Input (IT), IT = B – F

Transfer input adalah selisih antara biaya input yang dapat

diperdagangkan pada harga privat dengan biaya input yang dapat

diperdagangkan pada harga sosial. Nilai IT bertanda positif

menunjukan bahwa besarnya transfer (insentif) dari produsen

kepada pemerintah melalui kebijakan tarif imfpr.

4) Normal Protection Coefficient on Tradeable Input (NPCI)

NPCI = B / F

Koefisien input proteksi nominal merupakan rasio antara biaya

input tradable yang dihitung berdasarkan harga finansial dengan

biaya input tradable yang dihitung berdasarkan harga bayangan jika

NPCI > 1, maka adanya proteksi terhadap produsen input sehingga

harga input menjadi lebih mahal dan akan merugikan sektor yang
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menggunakan input tersebut. Jika NPCI < 1, maka adanya

hambatan ekspor input sehingga proses produksi dilakukan

dengan menggunakan input dalam negri atau adanya insentif

pemerintah terhadap produsen.

5) Transfer Factor (FT), FT = C – G

Transfer Faktor merupakan nilai yang menunjukan perbedaan

harga finansial dengan harga ekonomi yang diterima produsen

untuk pembayaran faktor produksi domestik. Nilai FT menunjukan

bahwa adanya pengaruh kebijakan pemerintah terhadap produsen

dan konsumen yang diterapkan pada input domestik. Kebijakan

pemerintah pada input domestik dilakukan dalam bentuk kebijakan

subsidi.

6) Effetive Protection Coefficient (EPC),  EFC = (A-B)/(E-F)

Koefisien proteksi efektif merupakan analisis gabungan antara

koefisien output nominal dengan koefisien input normal. Nilai EPC

menggambarkan dampak kebijakan pemerintah apakah bersifat

melindungi atau menghambat produksi domestik. Jika EPC > 1,

maka menunjukan bahwa keuntungan finansial lebih besar

daripada tanpa  kebijakan yang berarti kebijakan yang ada

memberikan insentif untuk berproduksi.

7) Net Transfer (NT), NT = D – H

Transfer bersih merupakan selisih antara keuntungan bersih yang

benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih

ekonominya, jika NT > 0, maka tambahan surplus produsen yang
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disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input

dan output, sebaliknya jika NT < 0.

8) Profitability Coefficent (PC),  PC = D / H

Koefisien keuntungan adalah perbandingan antara keuntungan

bersih finansial petani dengan keuntungan bersih ekonomi. Jika PC

> 1, maka kebijakan pemerintah memberikan insentif  kepada

produsen. Jika PC < 1, maka kebijakan pemerintah membuat

keuntungan yang diterima produsen lebih kecil dibandingkan tanpa

adanya kebijakan, sehingga produsen harus mengeluarkan

sejumlah dana kepada konsumen.

9) Subsidy Ratio to Producen (SRP), SRP = L / E

Rasio subsidi produsen menunjukan persentase subsidi atau

intensif bersih atas penerima yang di hitung dengan harga

bayangan. Jika SRP > 1, maka kebijakan pemerintah berupa

subsidi selama ini menyebabkan produsen mengeluarkan biaya

produksi lebih kecil dari biaya imbangan untuk produksi.

d. Indentifikasi Input dan Output

Usahatani padi, jagung, kedelai dan ketela pohon menggunakan input

seperti lahan (ha), bibit (kg), pupuk (kg), alat pertanian (unit), tenaga

kerja (HKO) berdasarkan atas upah berlaku dan input pendukung

lainya. Output dalam penelitian ini adalah gabah kering panen (GKP),

jagung pipilan kering, biji kedelai kering dan ketela pohon dalam

bentuk tepung tapioka. Dalam penelitian ini output tidak membedakan,

karena setiap Usahatani dalam satu wilayah biasanya menggunakan
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benih yang tidak jauh berbeda. Output yang bersipat tradeable adalah

padi, jagung, kedelai dan ketela pohon, harga bayangan diperoleh dari

harga batas (border price) / FOB karena merupakan komoditas ekspor.

e. Penentuan Alokasi Biaya

Untuk menentukan komponen biaya domistic dan asing dilakukan dua

pendekatan menurut Pearson (1976)  dalam Haryono (1991),

pendekatan tersebut adalah :

1) Pendekatan Langsung (direct Opproach)

Pendekatan langsung diasumsikan bahwa seluruh biaya input

tradable. Baik inpor maupun produksi domestik dinilai sebagai

komponen biaya asing. Pendekatan ini digunakan apabila

kebutuhan permintaan input tradable baik barang inpor maupun

produksi domestik dapat dipenuhi dari perdagangan antara negara

atau penawaran dipasar internasional.

2) Pendekatan Total (total opproach).

Pada pendekatan ini setiap input tradable produksi domestik

dibagi ke dalam komponen biaya domestik dan biaya asing.

Pendekatan lebih tepat apabila produsen lokal dilindungi, sehingga

tambahan penawaran input tradable datang dari produsen lokal.

f. Penetapan Harga Bayangan

Harga bayangan menurut Gittinger (1982), adalah harga yang terjadi

dalam suatu perekonomian apabila pasar dalam kondisi keseimbangan.

Latar belakang digunakan harga bayangan dalam analisis ekonomi
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adalah bahwa harga yang berlaku dipasar tidak mencerminkan apa

yang sebenarnya diperoleh masyarakat melalui produksi  yang

dihasilkan dari aktivitas tersebut dan harga pasar juga tidak

mencerminkan apa yang sebenarnya dikorbankan seandainya jumlah

sumberdaya yang dipilih dan digunakan dalam akitivitas tertentu.

Tetapi tidak digunakan dalam aktivitas lain yang masih tersedia di

dalam masyarakat. (Gray et al,1995).

Dalam penelitian ini harga yang digunkan merupakan harga bayangan

(shadow price). Untuk membawa nilai finansial ke dalam nilai

ekonomi menggunakan Shadow Exchange Rate (SER) dan Standar

Conversion Factor (SCF) (Gittinger, 1986).  Dengan metode SER unit

hitungan (numeraire) adalah harga domestik (domestic price) sehingga

semua traded items dinilai ke dalam bentuk domestik. Pada SCF unit

hitungan (numeraire) adalah harga batas (border price) sehingga

semua nontraded items dinilai ke dalam harga batas menggunakan

SCF.  Dalam penelitian ini penetapan harga bayangan dilakukan

menggunakan SCF.  Dalam penelitian ini penentapan harga bayangan

di lakukan menggunakan Shadow Exchange Rate (SER). Penentapan

harga bayangan adalah sebagai berikut.

a) Nilai tukar mata uang

Harga bayangan nilai tukar rupiah terhadap dolar diperoleh sebagai

berikut:

SER =
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Keterangan:

SER =  nilai tukar uang bayangan (shadow exchange rate)
OER =  nilai tukar uang resmi (official exchange rate)
SCF =  faktor konversi bahan baku ( shadow convertion

factor)

Dimana SCF diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

SCF = +( + ) + ( − )
Keterangan:

SCF = faktor konversi bahan baku (shadow convertion factor)
M = nilai impor (Rp)
Tm = pajak impor (Rp)
X = nilai ekspor (Rp)
Tx = pajak ekspor (Rp)

b) Output

Output dalam penelitian ini adalah gabah panen kering (GPK), jagung

pipilan kering, biji kedelai kering, dan ketela pohon dalam bentuk

tepung tapioka. Harga bayangan gabah panen kering (GPK), jagung

pipilan kering, dan biji kedelai kering  diperoleh dari harga batas

(border price) CIF karena merupakan komoditas impor.Harga bayangan

ketela pohon diperoleh dari harga batas (border price) FOB karena

merupakan komoditas ekspor. Harga bayangan dari empat komoditas

ditingkat Usahatani di Tulang Bawang tahun 2012 dapat dilihat pada

Tabel 8 dan Tabel 9 sebagai berikut.
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Tabel 8. Penentuan harga paritas impor output padi, jagung, dan kedelai
di Tulang Bawang

No     Uraian Rincian

1        Harga CIF di Pelabuhan Panjang (US$/kg) “i” A
2        SER (Rp/US$) B
3        Harga CIF (Rp/kg) D = A*B
4        Biaya tataniaga

a) Bongkar muat (Rp/kg) “ii,iii” E
b) Pengangkutan (Rp/kg)

i. pelabuhan-gudang “ii” F
ii. gudang-dist.provinsi “ii” G
iii. dist.provinsi-kabupaten/kecamatan “iii” H
iv. kecamatan-usahatani “iv” I

5        Harga bayangan di tingkat petani D+E+F+G+H+I

Sumber :
i. BPS Jakarta, Indonesia (2012)
ii. Pedagang besar tingkat Provinsi Lampung
iii. Pedagang tingkat Kabupaten Tulang Bawang
iv. Petani dan pedagang pengumpul tingkat Kecamatan

Tabel 9. Penentuan harga paritas ekspor output ketela pohon di
Tulang Bawang

No     Uraian Rincian

1        Harga FOB di Pelabuhan Panjang (US$/kg) “i” A
2        SER (Rp/US$) B
3 Harga FOB (Rp/kg) C = A*B
4        Biaya tataniaga

a) Bongkar muat (Rp/kg) “ii,iii” D
b) Pengangkutan (Rp/kg)

i. pelabuhan-gudang “ii” E
ii. gudang-dist.Provinsi “ii” F
iii. dist.Provinsi-kabupaten/kecamatan “iii” G
iv. kecamatan-usahatani “iv” H

5        Harga bayangan di tingkat petani C-D-E-F-G-H

Sumber :
i. BPS Jakarta, Indonesia (2012)
ii. Pedagang besar tingkat Provinsi Lampung
iii. Pedagang tingkat Kabupaten Tulang Bawang
iv. Petani dan pedagang pengumpul tingkat Kecamatan
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c) Pupuk

Pupuk yang digunakan dalam usahatani padi, jagung, kedelai dan ketela

pohon adalah pupuk buatan yang terdiri dari Urea, TSP dan KCl.

Indonesia telah mengekspor pupuk Urea, maka harga bayangan

dihitung dengan menggunkan harga FOB dan mengimpor pupuk TSP

dan KCl, maka harga bayangan dihitung dengan menggunakan harga

CIF. Sedangan harga bayangan pupuk kandang yang digunakan adalah

sama dengan harga privatnya, karena pupuk kandang termasuk barang

yang tidak diperdagangkan. Harga bayangan pupuk Urea, TSP dan KCl

adalah harga di tingkat Usahatani. Harga bayangan pupuk Urea, TSP

dan KCl dapat dilihat pada Tabel 10 dan Tabel 11.

Tabel 10. Penentuan harga paritas ekspor pupuk urea di tingkat
usahatani di Tulang Bawang

No     Uraian Rincian

1        Harga FOB di Pelabuhan Panjang (US$/kg) “i” A
2        SER (Rp/US$) B
3        Harga FOB (Rp/kg) C = A*B
4        Biaya tataniaga

a) Bongkar muat (Rp/kg) “ii,iii” D
b) Pengangkutan (Rp/kg)

i. pelabuhan-gudang “ii” E
ii. gudang-dist.Provinsi “ii” F
iii. dist.Provinsi-kabupaten/kecamatan “iii” G
iv. kecamatan-usahatani “iv” H

5        Harga bayangan di tingkat petani C-D-E-F-G-H

Sumber :
i. BPS Jakarta, Indonesia (2012)
ii. Pedagang besar tingkat Provinsi Lampung
iii. Pedagang tingkat Kabupaten Tulang Bawang
iv. Petani dan pedagang pengumpul tingkat Kecamatan
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Perhitungan harga paritas pupuk urea dihitung berdasarkan harga FOB

karena pupuk urea termasuk dalam komoditi ekspor, lalu dikalikan

dengan nilai SER, kemudian dikurangi dengan biaya bongkar muat,

biaya pengangkutan, biaya gudang dan biaya-biaya transportasi mulai

dari pelabuhan hingga ke kecamatan.  Perhitungan harga paritas pupuk

TSP dan KCl dihitung berdasarkan harga CIF karena kedua pupuk

tersebut merupakan komoditi impor.  Harga CIF didapat dari harga

FOB yang ditambahkan dengan biaya oengapalan dan asuransi.  Lalu

harga CIF dikalikan dengan nilai SER, kemudian ditambahakan dengan

biaya bongkar muat, biaya pengangkutan, biaya gudang dan biaya-biaya

transportasi mulai dari pelabuhan hingga ke kecamatan.

Tabel 11. Penentuan harga paritas impor pupuk TSP dan KCl di tingkat
usahatani di Tulang Bawang

No     Uraian Rincian

1        Harga CIF di Pelabuhan Panjang (US$/kg) “i” A
2 SER (Rp/US$) B
3        Harga CIF (Rp/kg) D = A*B
4        Biaya tataniaga

a) Bongkar muat (Rp/kg) “ii,iii” E
b) Pengangkutan (Rp/kg)

i. pelabuhan-gudang “ii” F
ii. gudang-dist.Provinsi “ii” G
iii. dist.Provinsi-kabupaten/kecamatan “iii” H
iv. kecamatan-usahatani “iv” I

5        Harga bayangan di tingkat petani D+E+F+G+H+I

Sumber :
i. BPS Jakarta, Indonesia (2012)
ii. Pedagang besar tingkat Provinsi Lampung
iii. Pedagang tingkat Kabupaten Tulang Bawang
iv. Petani dan pedagang pengumpul tingkat Kecamatan
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d) Alat-alat pertanian

Alat pertanian yang digunakan dalam usahatani padi, jagung, kedelai

dan ketela pohon bersifat nontradable karena alat-alat yang digunakan

dalam pertanian ini merupakan alat-alat yang berasal dari domestik.

Harga sosial alat-alat pertanian diasumsikan sama dengan harga

privatnya.

e) Tenaga kerja

Pasar tenaga kerja di Indonesia terutama tenaga kerja tak terlatih,

tingkat upah yang di berikan seringkali melebihi biaya imbanganya,

karena adanya campur tangan pemerintah dalam ketenaga kerjaan.

Upah pasar yang berlaku tidak mencerminkan nilai produktivitas

marjinalnya, sehingga tidak sekaligus dapat digunakan sebagai harga

bayangannya, namun perlu penyesuaian ( Gray et al,1995)

f) Lahan

Menurut Gittinger (1986), penilaian harga bayangan lahan dapat berupa

nilai sewa actual, harga beli maupun berupa pendapatan dari tanah

untuk tanaman alternatif terbaik. Lahan merupakan factor biasa tetap

dalam proses produksi pertanian. Perhitungan nilai ekonomi lahan

dilakukan dengan menerapkan prinsip sosial opportunity cost (SOC).

Nilai ekonomi diperoleh dengan mengestimasi keuntungan ekonomi

lahan tersebut yang diperoleh dari komoditas alternatif terbaik.
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g) Bibit

Harga bayangan bibit yang digunakan adalah sama dengan harga

privatnya, baik itu bibit padi, jagung, kedelai dan ketela pohon

merupakan barang yang tidak diperdagangkan di pasar internasional

(nontradable input).

3. Metode data tujuan 3

Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan tiga  adalah analisis

sensitivitas. Analisis sensitivitas atau kepekaan bertujuan untuk melihat

apakah yang akan terjadi terhadap hasil analisis suatu aktivitas ekonomi

apabila terdapat suatu perubahan dalam perhitungan biaya atau manfaat.

Analisis sensitivitas yang digunakan untuk mengurangi kelemahan yang

ada pada analisis PAM (Policy Analysis Matrix).

Analisis sensitivitas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

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.

(Kadariah dkk, 1978).

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur sensitivitas adalah

elastisitas. Analisis sensitivitas diukur dan dilihat berdasarkan

elastisitas. Elastisitas pada dasarnya digunakan untuk mengukur
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sensitivitas apabila terjadi perubahan satu persen terhadap parameter

yang diuji. Analisis sensitivitas dapat menunjukkan dan sekaligus

sebagai antisipasi apabila dalam pelaksanaan suatu aktivitas terdapat

perubahan-perubahan khususnya dalam bidang pertanian yang sangat

fluktuatif dalam harga input maupun output. Analisis sensitivitas dalam

penelitian ini dilakukan terhadap perubahan terhadap harga privat dan

harga sosial.

Analisis sensitvitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Analisis sensitivitas koefisien PCR

Analisis sensitivitas terhadap koefisien PCR digunakan untuk

menganalisa perubahan keunggulan komperatif terhadap perubahan

perubahan input maupun output pada harga privat. Variabel PCR

yang dianalisis yaitu harga output benih, pupuk urea, pupuk TSP,

Pupuk KCl, biaya pestisida, pupuk kandang, sewa lahan, tenaga

kerja, penyusustan, bajak, pajak dan transportasi. Variabelnya

dikelompokan menjadi dua yaitu kelompok input tradable dan

kelompok input non tradable. Elastisitas PCR < 1 berarti tidak peka

atau inelastisitas dan apabila PCR > 1 berarti peka atau elastisitas.

2) Analisis sensitivitas koefisien DCR

Analisisi sensitivitas terhadap koefisien DCR digunakan untuk

menganalisi perubahan keunggulan komparatif terhadap berbagai

perubahan input maupun output pada harga sosial. Variabel DRC

yang dianalisis yaitu harga output, benih, pupuk urea, pupuk TSP,

pupuk KCl, biaya pestisida, pupuk kandang, sewa lahan, biaya
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tenaga kerja, penyusutan, bajak,pajak dan trasportasi. Apabila DRC

< 1 berarti tidak peka atau inelastisitas dan apabila DRC > 1 berarti

peka atau elastis.

Menurut Haryono (1991), perhitungan elatisitas PCR dan elastisitas DRC

Sebagai berikut : PCR = //DRC = //
Dimana :

i = 1,2,3,…., n
X1 = Harga jagung
X2 = Harga benih
X3 = Harga pupuk

Keterangan : Elastisitas PCR dan DRC < 1 berarti tidak peka (inelastis)

Elastisitas PCR dan DRC > 1 berarti peka (elastis)


