
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Teori Produksi 

Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai atau guna 

suatu barang atau jasa. Proses produksi menunjukkan metode atau cara produksi. Suatu produk 

dapat dihasilkan dari berbagai cara yang berbeda. Metode produksi yang digunakan dalam proses 

produksi sering disebut tingkat teknologi atau state of technology (Doll dan Orazem, 1984). 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi 

output. Untuk memproduksi output diperlukan sejumlah input. Menurut Browning dan Browning 

(1983), input seringkali disebut faktor produksi atau sumberdaya,  adalah bahan-bahan yang 

digunakan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Input dapat didefinisikan secara luas 

maupun secara sempit. Definisi input secara luas merupakan klasifikasi semua input sebagai 

tenaga kerja, lahan, dan modal. Sedangkan, definisi input secara sempit adalah ditujukan atau 

digunakan untuk membedakan di antara input secara lebih spesifik, seperti air, jasa telepon, 

asuransi, mekanik, dan sebagainya. Untuk beberapa barang dan jasa, tingkat teknologi eksisting 

sangat menentukan jumlah output maksimum yang dapat diproduksi dengan kuantitas input 

spesifik. State of technology menunjukkan berbagai cara beberapa produk dapat diproduksi.  

Sudarman (2001) menyatakan bahwa teori produksi yaitu teori yang mempelajari 

bagaimana cara mengkombinasikan berbagai macam input pada tingkat teknologi tertentu untuk 

menghasilkan sejumlah output tertentu. Sasaran teori produksi adalah untuk menentukan tingkat 

produksi yang efisien dengan sumber daya yang ada. Sumberdaya yang digunakan dalam 

produksi, diklasifikasi oleh Doll dan Orazem (1984) menjadi sumberdaya tetap dan sumberdaya 

variabel. Suatu sumberdaya disebut sebagai sumberdaya tetap, jika kuantitasnya tidak berubah 



selama periode produksi tersebut dan suatu sumberdaya disebut sumberdaya variabel, jika 

kuantitasnya berubah pada permulaan atau selama periode produksi. Sumberdaya tetap dan 

variabel adalah digunakan untuk mengklasifikasi panjangnya periode produksi sebagai berikut: 

(1) jangka sangat pendek, yakni periode waktu begitu singkat sehingga semua sumberdaya 

adalah tetap, (2) jangka pendek, yakni periode waktu sedemikian panjang yang setidaknya ada 

satu sumberdaya dapat bervariasi sedangkan sumberdaya lain adalah tetap, dan (3) jangka 

panjang, yakni periode waktu begitu panjang sehingga semua sumberdaya dapat bervariasi. 

 Budiono (2002) dan Aziz (2003) menyatakan bahwa jangka waktu produksi dibedakan 

menjadi dua, yaitu jangka pendek (short run) dan jangka panjang (long run). Kegiatan produksi 

jangka pendek, yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan, namun input tetap 

tidak dapat disesuaikan, sedangkan kegiatan produksi jangka panjang merupakan satu waktu 

dimana seluruh input, baik input variabel maupun input tetap dapat diubah.  

Secara umum dapat dinyatakan bahwa jumlah barang produksi tergantung pada jumlah 

faktor produksi yang digunakan (Nicholson, 1995). Hasil produksi merupakan variabel tidak 

bebas (dependent), sedangkan faktor produksi merupakan variabel bebas (independent). Lebih 

lanjut dalam teori produksi dijelaskan bahwa  petani diasumsikan  selalu berusaha untuk 

memproduksi tingkat output maksimum dengan menggunakan suatu dosis input tertentu serta 

biaya yang paling rendah, yang selanjutnya petani dianggap berusaha memaksimumkan laba. 

Setiap proses produksi menurut Budiono (2002) mempunyai landasan teknis, yang 

dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi. Fungsi produksi menurut Doll dan Orazem (1984) 

menggambarkan hubungan input output. Lebih lanjut dijelaskan bahwa fungsi produksi 

menggambarkan laju sumberdaya ditransformasikan menjadi produk. Ada banyak hubungan 

input output dalam pertanian karena laju input ditransformasikan menjadi output akan bervariasi 



diantara jenis tanah, binatang, teknologi, jumlah curah hujan, dan seterusnya. Secara simbolik, 

fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut. 

        Y = f (X1, X2, X3, ..., XN)                                                                                    (2.1) 

Keterangan: 

            Y = output 

X1, X2, X3, ..., XN  = input berbeda yang ambil bagian dalam produksi Y. 

Notasi fungsi produksi pada persamaan 2.1 tidak spesifik menunjukkan yang mana input 

variabel dan yang mana input tetap. Sebagai contoh, pakan atau pupuk sering dianggap sebagai 

input variabel sedangkan lahan dianggap sebagai input tetap. Input tetap secara jelas memainkan 

peranan penting dalam produksi pertanian. Input tetap sering disebut unit teknik. Unit teknik 

mempunyai kapasitas yang bervariasi untuk menyerap dan mentransformasikan input variabel 

menjadi output. Sebagai contoh tanah berpasir dapat menyerap air yang lebih sedikit daripada 

tanah liat. Secara simbolik, input tetap dapat termasuk dalam notasi untuk fungsi produksi 

dengan memasukkan garis vertikal diantara input variabel dan input tetap sebagaimana 

tervisualisasi pada persamaan 2.2. 

           Y = f (X1, X2, X3, ..., XN – 1 ! XN )                                                                    (2.2) 

XN adalah input tetap, sedangkan X1, X2, X3, ..., XN – 1 adalah input variabel. 

Estimasi aktual dari fungsi produksi merupakan tugas empirik. Secara umum hubungan input 

output diturunkan menggunakan data penelitian atau dari catatan usahatani. Data tersebut 

memberikan pengetahuan tentang fungsi produksi yang memungkinkan produsen untuk 

memperbaiki keputusan menyangkut alokasi sumberdaya. Dalam teori produksi diambil satu 

asumsi dasar mengenai sifat dari fungsi produksi, yaitu fungsi produksi dari semua produksi 

dimana semua produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut the law of diminishing 

return. Hukum ini menyatakan bahwa bila satu macam input ditambah penggunaannya sedang 



input-input lain tetap maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input 

yang ditambahkan tadi mula-mula menaik, tetapi kemudian seterusnya menurun bila input 

tersebut terus ditambah. Tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit input 

variabel tersebut disebut marginal physical product (MPP) dari input tersebut. 

Dalam produksi pertanian maka produksi fisik dihasilkan oleh bekerjanya beberapa 

faktor produksi sekaligus yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja. Pertanyaan ekonomi yang 

dihadapi kini adalah bagaimana petani dapat mengkombinasikan faktor-faktor produksi tersebut 

agar tercapai efisiensi yang setinggi-tinginya baik secara fisik maupun secara ekonomis. Namun 

kalau  berbicara dengan petani maka segera dapat diambil kesimpulan bahwa mereka lebih biasa 

mengukur efisiensi usaha taninya dari sudut besarnya hasil produksi dan tidak pada rendahnya 

biaya untuk memproduksi hasil itu (Mubyarto, 1995). 

Menurut Debertin (1986) fungsi produksi Neoklasik telah lama terkenal 

menggambarkan hubungan produksi dalam bidang pertanian. Gambar 2.1 mengilustrasikan 

fungsi produksi neoklasik. Akibat penggunaan input X meningkat, produktivitas dari input 

pertama-tama juga meningkat dengan laju bertambah sampai pada titik balik (inflection point). 

Titik balik merupakan penanda berakhirnya increasing marginal return dan mulainya 

diminishing marginal return. Pada titik balik ini fungsi berubah dari kenaikan hasil bertambah 

(increasing rate) menjadi kenaikan hasil berkurang (decreasing rate). Sebelum titik balik, fungsi 

cembung ke arah sumbu horizontal dan setelah titik balik fungsi cekung ke arah sumbu 

horizontal. Akhirnya fungsi mencapai maksimum dan mulai berubah menurun. Setelah 

maksimum, peningkatan penggunaan input X menghasilkan penurunan output total. Kenyataan 

ini muncul dalam hal di mana petani mengaplikasikan begitu banyak pupuk yang secara aktual 

mengurangi hasil tanaman. 



Fungsi produk marjinal (PM) berubah karena penggunaan input X meningkat. Pertama, 

karena produktivitas input X meningkat, fungsi produk marjinal juga meningkat. Pada titik balik, 

produk marjinal mencapai maksimum. Pada titik balik ini, produktivitas dari  tambahan unit 

input X adalah paling besar. Setelah titik balik, produk marjinal dari input X menurun. Produk 

marjinal input X adalah nol ketika produksi output maksimum, dan negatif pada tingkat 

penggunaan input X yang lebih besar. 

 

Gambar 2.1.  

Tiga Tahap Fungsi Produksi Neoklasik 

                           Sumber: Debertin (1986) 

           Keterangan:  PM= produk marjinal; PR = produk rata 

 

 

Tiga tahap fungsi produksi Neoklasik dapat dijelaskan sebagai berikut. 



Tahap 1 : nilai Ep >1, produk total, produk rata-rata menaik dan produk marginal juga nilainya 

menaik kemudian menurun sampai nilainya sama dengan produk rata-rata, merupakan daerah 

irasional karena produsen masih dapat meningkatkan output melalui peningkatan input. 

Tahap II: nilai Ep  1 ≥ Ep ≥ 0, produk total menaik tetapi produk rata (PR) menurun dan 

produk marjinal (PM) nilainya juga menurun sampai nol dan merupakan daerah rasional untuk 

membuat keputusan produksi dan pada daerah ini terjadi efisiensi. 

Tahap Ill : nilai Ep < 0, produk total dan produk rata-rata menurun sedangkan nilai 

produk marjinal negatif, daerah ini juga merupakan daerah irrasional karena dengan penambahan 

input akan mengurangi output. 

Mubyarto (1995) menyatakan selama elastisitas produksi (Ep) > 1 maka masih selalu 

ada kesempatan untuk mengatur kembali kombinasi dan penggunaan faktor-faktor produksi 

sedemikian rupa sehingga dengan jumlah faktor-faktor produksi yang sama dapat menghasilkan 

produksi total lebih besar. Dalam keadaan yang demikian jelaslah bahwa  produksi tidak efisien, 

sehingga disebut tidak rasional dan tahap ini juga terdapat ketika kurva produksi total (TP) sudah 

mulai menurun dan kurva produk marginal (PM) sudah negatif. Jadi tahap produksi yang 

termasuk rasional atau efisien adalah tahap II antara titik B dan C dimana 0 ≤ Ep ≤ 1, peristiwa 

demikian baru menggambarkan efisiensi fisik saja dan belum adanya efisiensi ekonomi. 

Selanjutnya untuk mengetahui efisiensi ekonomi masih perlu diketahui harga-harga, baik harga 

hasil produksi maupun harga faktor produksi. 

 

 

 

2.2 Teori Efisiensi  



Alokasi input dalam proses produksi merujuk pada hubungan input output. Doll dan 

Orazem (1984) menjelaskan bahwa tujuan dari hubungan input output adalah untuk menentukan 

jumlah input variabel yang akan digunakan dalam kombinasi dengan input tetap untuk mencapai 

efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi merujuk pada kombinasi input yang memaksimalkan 

fungsi tujuan. Efisiensi ekonomi didefinisikan berkenaan dengan dua persyaratan, yaitu 

neccessary condition dan sufficient condition. Neccessary condition dipenuhi dalam proses 

produksi jika (1) tidak ada kemungkinan memproduksi jumlah produk yang sama dengan jumlah 

input yang  lebih sedikit, (2) tidak ada kemungkinan memproduksi lebih banyak produk dengan 

jumlah input yang sama. Dalam analisis fungsi produksi persyaratan ini terpenuhi pada tahap II, 

yaitu jika elastisitas produksi adalah sama atau lebih besar dari nol dan sama atau lebih kecil dari 

satu (0 ≤  Ep ≤  1). Neccessary condition hanya merujuk pada hubungan fisik. Berbeda dengan 

neccessary condition, maka sufficient condition menekankan pada tujuan individual dan sosial 

serta nilai sehingga lebih bermakna subyektif. Sufficient condition sering disebut indikator 

pilihan. Indikator pilihan membantu manajer menentukan penggunaan input yang sesuai dengan 

tujuannya. Ada individu yang bertujuan memaksimalkan hasil per satuan luas dan ada yang 

bertujuan memaksimalkan keuntungan per satuan luas.   

Pengertian efisiensi dalam produksi  merupakan perbandingan output dan input yang 

berhubungan dengan tercapainya output maksimum dengan sejumlah input, artinya jika rasio 

output besar, maka efisiensi dikatakan semakin tinggi. Efisiensi adalah penggunaan input yang 

terbaik dalam memproduksi barang. Mubyarto (1995), menyatakan bahwa efisiensi produksi 

yaitu banyaknya hasil produksi yang dapat diperoleh dari satu kesatuan faktor produksi (input). 

Petani akan berbuat rasional dan mencapai efisiensi tertinggi bila faktor-faktor produksi itu 

sudah dikombinasikan sedemikian rupa sehingga rasio dari tambahan hasil fisik (marginal 



physical product) dan faktor produksi dengan harga faktor produksi sama untuk setiap faktor 

produksi yang digunakan. 

Chamber dalam Rodney et al. (2011) menyatakan bahwa ada tiga ukuran efisiensi, yaitu 

nerlovian efficiency, technical efficiency, dan allocative efficiency. Petani berada dalam  efisiensi 

nerlovian hanya jika profit yang direalisasikannya adalah sama dengan profit maksimum yang 

dipersyaratkan. Efisiensi teknik dari usahatani individu menurut Abbeam et al. (2012) 

didefinisikan berkenaan dengan rasio dari output yang diamati dikaitkan dengan output frontier 

yang dipersyaratkan pada tingkat input yang digunakan oleh usahatani. Hasil penelitiannya 

tentang efisiensi teknik  industri coklat menunjukkan bahwa skala usaha industri coklat di Ghana 

berada dalam kondisi increasing return to scale. 

Monke dan Pearson (1989) melalui pendekatan matriks analisis kebijakan telah berhasil 

menurunkan indikator efisiensi finansial dan ekonomi. Efisiensi finansial indikatornya adalah 

keuntungan privat yang merupakan selisih penerimaan dengan biaya input tradable dan faktor 

domestik pada tingkat harga privat, sedangkan efisiensi ekonomi indikatornya adalah 

keuntungan sosial yang merupakan selisih penerimaan dengan biaya input tradable dan faktor 

domestik pada tingkat harga sosial. Jika selisih penerimaan dengan input tradable dan faktor 

domestik pada tingkat harga privat lebih besar dari nol berarti sistem komoditi memperoleh 

profit atas biaya normal yang mempunyai implikasi bahwa komoditi itu mampu ekspansi. 

Demikian juga jika selisih penerimaan dengan biaya input tradable dan faktor domestik pada 

tingkat harga sosial lebih besar dari nol berarti sistem komoditi memperoleh profit atas biaya 

normal dalam harga sosial dan dapat diprioritaskan dalam pengembangan. Suatu sistem 

komoditas yang efisien secara finansial akan menghasilkan akumulasi kapital yang menjamin 



kemampuan ekspansi komoditas tersebut. Sementara itu, suatu sistem komoditas yang efisien 

secara ekonomi akan menjamin bahwa komoditas tersebut prospektif di pasar internasional. 

 

2.3 Teori Insentif Ekonomi Bagi Produsen 

Pengukuran insentif ekonomi yang diterima produsen sangat penting dilakukan untuk 

mengetahui apakah suatu kebijakan yang diambil pemerintah memberikan kontribusi positif 

terhadap pengembangan usaha yang dilakukan oleh produsen dalam negeri. Untuk memastikan 

adanya insentif ekonomi yang diterima produsen, maka Monke dan Pearson (1989) telah 

mengembangkan instrumen yang dapat dijadikan indikator dari insentif ekonomi yang diterima 

produsen, yaitu indikator nominal protection rate (NPR), effective protection rate (EPR), 

profitability coefficient (PC), tansfer input (TI), transfer factor (TF), Net transfer (NT), nominal 

protection coefficient on input (NPCI), nominal protection coefficient on output (NPCO), dan 

subsidy ratio to producer (SRP).  

Apabila hasil analisis nominal protection rate (NPR) bernilai positif mengindikasikan 

adanya proteksi pada output yang dimaksudkan sebagai insentif bagi produsen dalam negeri. 

Demikian juga jika  effective protection rate (EPR) bernilai positif mengindikasikan suatu sektor 

produksi menerima insentif ekonomi bersih. Namun berbeda halnya jika hasil analisis implisit 

tariff (IT) bernilai positif mengindikasikan adanya pajak implisit pada input yang berarti juga 

sebagai disinsentif dalam produksi. Hasil analisis profitability coefficient (PC) akan menentukan 

apakah keuntungan finansial lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil dari keuntungan 

ekonomi. Apabila keuntungan finansial lebih besar dari keuntungan ekonomi, maka produsen 

memperoleh insentif ekonomi, akibat adanya kebijakan pemerintah yang pro produsen (Monke 

dan Pearson, 1989). 



Dari sisi hulu, Nominal protection coefficient on input (NPCI) memberikan gambaran 

apakah ada proteksi terhadap konsumen input atau tidak. Jika NPCI < 1 berarti terdapat proteksi 

terhadap konsumen input (petani tembakau), dan sebaliknya jika NPCI > 1 berarti terjadi 

proteksi terhadap produsen input. Sementara dari sisi hilir, nominal protection coefficient on 

output (NPCO) memberikan gambaran sejenis, yaitu apakah ada proteksi terhadap produsen atau 

tidak.  Jika NPCO < 1 berarti harga output domestik lebih rendah dari harga dunia, atau produsen 

tidak memperoleh proteksi, dan sebaliknya jika NPCO > 1 berarti harga output domestik lebih 

tinggi dari harga dunia atau produsen memperoleh insentif ekonomi. Subsidy ratio to producer 

(SRP) memberikan gambaran apakah kebijakan pemerintah atau distorsi pasar yang ada 

memberikan dampak yang menguntungkan atau merugikan produsen. Jika SRP bernilai negatif 

berarti kebijakan pemerintah atau distorsi pasar yang ada merugikan produsen, demikian 

sebaliknya jika SRP bernilai positif berarti kebijakan pemerintah atau distorsi pasar yang ada 

menguntungkan produsen. 

 

2.4 Teori Daya Saing 

Evolusi teori daya saing yang dipaparkan oleh Cho dan Moon (2000) dimulai dari 

pandangan Merkantilisme yang memandang perdagangan sebagai suatu zero-sum game, di mana 

surplus perdagangan sebuah negara diimbangi dengan defisit perdagangan negara lain. Namun 

Smith (dalam Hady, 2001) memandang perdagangan sebagai positive-sum game, di mana semua 

mitra yang berdagang dapat memperoleh manfaat jika negara-negara melakukan spesialisasi 

dalam memproduksi barang-barang dimana mereka memiliki keunggulan absolut.  

Secara implisit Smith  (dalam Hady, 2001), percaya operasi hukum alam, sebagaimana 

dinyatakan sebagai invisible hand, dan oleh karenanya mendukung individualisme dan 

perdagangan bebas. Smith berpendapat bahwa setiap orang lebih memahami kebutuhan dan 



keinginannya sendiri dan karenanya jika setiap orang diijinkan mencari kesejahteraannya sendiri, 

maka dalam jangka panjang ia akan memberikan kontribusi paling besar bagi kebaikan bersama. 

Hukum alam, dan bukannya peraturan pemerintah, akan berperan mencegah penyalahgunaan 

kebebasan ini. Secara khusus, keunggulan dari hukum alam ini di mata Smith berasal dari 

pembagian kerja (division of labor).  Selanjutnya  gagasannya mengenai pembagian kerja 

diperluas menjadi  pembagian kerja internasional. Spesialisasi, kerja sama, dan pertukaran 

memberikan kontribusi pada kemajuan perekonomian dunia, dan karenanya membuka jalan 

menuju kemajuan di masa depan. Perdagangan internasional oleh karenanya merupakan positive 

game bagi Smith.  

Sebagai bentuk kritikan terhadap Merkantilisme, Smith  menunjukkan bagaimana segala 

bentuk campur tangan pemerintah, seperti memberikan monopoli, mensubsidi ekspor, melarang 

impor, dan mengatur upah, dapat menghambat pertumbuhan alamiah aktivitas ekonomi. 

Sebaliknya Smith  mengungkapkan keunggulan spesialisasi berdasarkan wilayah dan negara dan 

menunjukkan bagaimana setiap negara dapat jauh lebih baik secara ekonomis dengan 

berkonsentrasi pada apa yang dapat dilakukannya dengan paling baik daripada mengikuti doktrin 

merkantilis berupa kecukupan diri nasional (national self-sufficiency). 

 Smith (dalam Hady, 2001) menyatakan bahwa persaingan merupakan sesuatu yang 

sangat penting dalam masyarakat. Persaingan memastikan bahwa setiap orang dan negara akan 

melakukan apa yang paling sesuai mereka lakukan, dan hal ini memastikan bahwa masing-

masing mendapatkan penghargaan penuh atas jasa-jasa mereka dan kontribusi maksimal mereka 

bagi kebaikan bersama. Oleh karena itu, peran pemerintah atau penguasa, seharusnya minimal. 

Kebijakan perekonomian pemerintah yang paling penting adalah menghilangkan monopoli dan 

melindungi persaingan. 



 Persaingan menjadi mainstream bagi Smith sebagaimana diungkapkannya dalam teori 

keunggulan absolut. Namun demikian terdapat suatu persoalan  dengan teori keunggulan absolut 

yang tidak dapat dijelaskan secara memuaskan oleh Smith. Menurut Smith sebuah negara yang 

superior mungkin tidak memperoleh manfaat dari perdagangan internasional. Ricardo kemudian 

memperluas teori keunggulan absolut menjadi teori keunggulan komparatif. Menurut Ricardo  

(dalam Hady, 2001), sekalipun sebuah negara tidak memiliki suatu keunggulan absolut dalam 

barang apapun, negara tersebut masih akan mendapatkan manfaat dari perdagangan 

internasional. Dengan berkonsentrasi pada apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing negara 

dengan usaha yang terkecil, maka masing-masing akan memiliki keunggulan komparatif yang 

lebih besar. Lebih lanjut Ricardo berpendapat bahwa sesungguhnya impor dapat menguntungkan 

bagi sebuah negara walaupun negara itu mampu memproduksi produk yang diimpor dengan 

biaya yang lebih rendah. Oleh karena itu, tidak benar adanya, sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Smith, bahwa di dalam perdagangan bebas masing-masing komoditas akan diproduksi oleh 

negara yang memproduksinya dengan biaya riil yang paling rendah.  

Model perdagangan internasional Ricardo, merupakan suatu alat yang sangat bermanfaat 

untuk menjelaskan alasan alasan mengapa perdagangan dapat terjadi dan bagaimana 

perdagangan meningkatkan kesejahteraan para mitra yang berdagang. Hal ini merupakan prinsip 

keunggulan komparatif yang melandasi keunggulan pembagian tenaga kerja, baik antar individu, 

antar wilayah, maupun antar negara. Menurut Hady (2001), teori keunggulan komparatif Ricardo   

berpangkal tolak pada nilai tenaga kerja yang menyatakan bahwa  nilai atau harga suatu produk 

ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Nilai 

tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos komparatif (comparative cost), yang disebabkan oleh 

perbedaan dalam fungsi produksi komoditas antara dua negara. Berdasarkan teori ini, maka suatu 



negara akan melakukan spesialisasi dan mengekspor komoditas yang memiliki keunggulan 

komparatif. Namun demikian, model ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, model 

Ricardian memprediksi suatu derajat spesialisasi yang ekstrim, tetapi dalam prakteknya negara-

negara tidak memproduksi satu produk tetapi banyak produk, termasuk produk impor yang 

bersaing. Kedua, model ini menjelaskan perdagangan berdasarkan perbedaan dalam tingkat 

produktivitas antar negara, tetapi tidak menjelaskan secara memuaskan mengapa perbedaan itu 

bisa terjadi.  

Teori keunggulan komparatif dari Ricardo kemudian disempurnakan oleh Heckscher-

Ohlin yang terkenal dengan model HO. Heckscher dan Ohlin berpendapat bahwa keunggulan 

komparatif muncul dari perbedaan dalam faktor endowments. Menurut model HO, terdapat dua 

ciri-ciri dasar dari negara dan produk. Negara berbeda satu sama lain menurut faktor produksi 

yang dimilikinya. Barang berbeda satu sama lain menurut faktor yang diperlukan dalam 

produksinya. Model HO menyatakan, bahwa suatu negara akan memiliki keunggulan komparatif 

dalam barang yang diproduksinya relatif intensif dalam hal faktor yang dimilikinya, dan oleh 

karena itu akan mengekspornya. Logikanya adalah bahwa semakin berlebihannya suatu faktor, 

semakin rendah biayanya. Oleh karena itu, perbedaan dalam faktor endowments dari berbagai 

negara dapat menjelaskan perbedaan dalam biaya faktor, yang mengakibatkan keunggulan 

komparatif yang berbeda (Hady, 2001). 

Dalam persaingan global yang semakin meningkat, Cho dan Moon (2000) menyatakan 

peran negara menjadi semakin penting, bersamaan dengan beralihnya basis persaingan menuju 

penciptaan dan asimilasi pengetahuan. Keunggulan kompetitif diciptakan dan dipertahankan 

melalui proses yang sangat terlokalisir. Perbedaan dalam hal nilai-nilai, kebudayaan, struktur 

perekonomian, lembaga, dan sejarah nasional semuanya memberikan kontribusi terhadap 



keberhasilan kompetitif. Terdapat perbedaan yang bertarung dalam pola daya saing setiap 

negara, tidak ada negara yang dapat atau akan bersifat kompetitif dalam setiap atau bahkan 

dalam sebagian besar industri. Menurut Porter (1990) penentu  potensial dari daya saing adalah 

biaya tenaga kerja, tingkat bunga, tingkat kurs, dan skala ekonomi. Daya saing dalam suatu 

industri tertentu dihasilkan dari pemusatan praktek manajemen dan mode organisasional yang 

mendukung di dalam negeri dan sumber keunggulan kompetitif di dalam industri. Untuk 

bersaing secara global, maka perusahaan membutuhkan persaingan domestik yang kuat.  

Menurut Cho dan Moon (2000) para pendukung daya saing tidak pernah menyangkal 

pentingnya kinerja perekonomian domestik. Terlebih-lebih, secara nyata semua resep daya saing 

menekankan tingkat tabungan dan investasi domestik, pendidikan, modal, penelitian dan 

pengembangan. Perdagangan  umumnya diperlakukan sebagai isu sekunder, dan lebih sebagai 

gejala daripada penyebab daya saing. 

Cho dan Moon (2000) menyebutkan bahwa kesalahan konsep dari daya saing 

internasional didasarkan pada gagasan bahwa daya saing internasional tergantung pada pasokan 

tenaga kerja, modal dan sumberdaya alam yang banyak dengan harga yang murah. Teori ilmu 

ekonomi ini secara keliru menghubungkan daya saing internasional sebuah negara dengan 

penganugrahan faktornya. Ada negara-negara yang memiliki banyak sumberdaya tetapi tingkat 

perekonomiannya lemah. Dalam suatu dunia dimana bahan baku, modal, dan bahkan tenaga 

kerja bergerak di seluruh batas wilayah nasional, kepemilikan sumberdaya yang dianugrahkan 

saja tidak menentukan daya saing internasional. 

Suatu pendekatan yang komprehensif untuk mengukur daya saing telah dirumuskan oleh 

Monke dan Pearson (1989) melalui indikator keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, 

yang basis informasinya diturunkan dari matriks analisis kebijakan (policy analysis matriks).  



Indikator keunggulan komparatif diperoleh dari koefisien domestic resources cost (DRC), 

sedangkan indikator keunggulan kompetitif diperoleh dari koefisien privat cost ratio (PCR).  

Penggunaan metode DRC untuk mengetahui keunggulan komparatif telah diperkenalkan 

oleh Monke dan Pearson (1989) pada berbagai studi kasus di beberapa negara. Hasil studinya 

merekomendasikan bahwa suatu negara dapat mempunyai keunggulan komparatif pada suatu 

aktivitas ekonomi apabila biaya sumberdaya domestik per unit devisa yang diperoleh lebih kecil 

dibanding shadow price of foreign exchange atau DRC < SER. Secara mendasar dikatakan 

bahwa DRC adalah ukuran total biaya oportunitas riil dalam menghasilkan tambahan bersih 

devisa untuk komoditas ekspor, atau suatu ukuran penggunaan sumberdaya domestik dalam 

menghemat tambahan bersih devisa dalam hal substitusi impor. Dengan demikian konsep ini 

sangat berhubungan dengan teori keunggulan komparatif dalam teori perdagangan internasional. 

 

2.5 Matriks Analisis Kebijakan 

Banyak peneliti telah menggunakan matriks analisis kebijakan (policy analysis matrix 

(PAM)) sebagai alat analisis untuk memperoleh jawaban dari  permasalahan penelitiannya. 

Beberapa peneliti dimaksud diantaranya Kubursi (2000), Fang dan Beghin  (2000), Denis dan 

Kimano (2000), Saptana, dkk. (2001), Mohanty et al. (2003), Mira (2007), Yao (2008), Zakaria, 

dkk. (2010), Lopulalan (2010), Muthalib, dkk. (2010), Yuzaria dan Suryadi (2011), Haryono, 

dkk. (2011), Antara dan Astika (2012), Mobasser et al. (2012), Hermayanti, dkk. (2013), serta 

Kanaka dan Chinnadurai (2013).   

 Matriks analisis kebijakan (policy analysis matrix atau PAM) sebagaimana 

diformulasikan oleh Monke dan Pearson (1989) adalah suatu matriks yang tidak saja dapat 

digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, tetapi sekaligus 

juga campur tangan pemerintah dan dampaknya pada sistem komoditas dalam aktivitas 



usahatani, pengelolaan dan pemasaran secara menyeluruh dan sistematis. Melalui PAM dapat 

diperoleh indikator keuntungan finansial dan ekonomi, efisiensi finansial dan ekonomi, tranfer 

input dan faktor, tranfer output serta koefisien proteksi dan subsidi. Dasar perhitungan nilai-nilai 

tersebut merupakan matriks akunting dari biaya-biaya dan penerimaan dalam suatu aktivitas 

sistem komoditas pada harga pasar (finansial) dan harga ekonomi (sosial) yang disusun dalam 

matriks sebagaimana  tervisualisasi pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. 

 Policy Analysis Matrix 

                   

                                                              Biaya-biaya       

                        Penerimaan    Input tradable     Faktor domenstik     Keuntungan   

Harga Privat             A         B              C         D 

Harga Sosial             E         F   G         H 

Divergensi                I          J   K         L  

Sumber: Monke dan Pearson (1989) 

Keterangan: 

Keuntungan privat : D = A – (B + C) 

Keuntungan sosial : H = E – (F + G) 

Output transfer : I = A – E 

Input transfer  : J = B – F 

Faktor transfer  : K = C – G 

Transfer bersih : L = D – H atau 

                                     L = I – J - K 

Analisis Rasio: 

DRC = G/(E – F) 

PCR  = C/(A – B) 

NPCO = A/E 

NPCI = B/F 

EPC = (A-B)/(E-F) 

PC = D/H 

SRP = L/E 

 

Baris pertama pada PAM menunjukkan ukuran profitabilitas finansial, yaitu penerimaan 

dan biaya-biaya menurut harga aktual yang diterima atau dibayar petani, produsen, pedagang 

perantara, prosesor dalam suatu sistem pertanian. Harga pasar aktual terjadi sebagai kesatuan 

biaya-biaya dan penilaian ekonomi serta berbagai dampak kebijakan dan kegagalan pasar yang 

ada dalam sistemnya. Baris kedua pada matriks merupakan harga ekonomi, yaitu penerimaan dan 

biaya-biaya yang diterima atau dibayar pelaku ekonomi pada saat input dan output yang dipakai 



berdasarkan pada pasar persaingan sempurna yang merupakan cerminan dari biaya atau 

penerimaan sesungguhnya. 

Baris ketiga matriks berisi akibat dari perbedaan atau penyimpangan, yang merupakan 

perbedaan antara penilaian finansial dan ekonomi pada penerimaan, biaya dan keuntungan. 

Untuk setiap kolom matriks, menjelaskan perbedaan antara harga pasar dan harga ekonomi yang 

diestimasi sebagai akibat kebijakan atau kegagalan pasar. Melalui hubungan konsep harga 

ekonomi dapat diketahui akibat suatu kebijakan terhadap berjalannya mekanisme pasar, apakah 

telah berlangsung secara efisien atau belum.  

Untuk input dan output yang dapat diperdagangkan secara internasional, harga sosial 

dapat dihitung berdasarkan harga perdagangan internasional. Untuk komoditas yang diimpor 

dipakai harga CIF (cost insurance and freight), sedangkan komoditas yang diekspor digunakan 

harga FOB (free on board). Untuk input non tradable digunakan biaya imbangannya 

(opportunity cost).  

Beberapa indikator hasil analisis dari matriks PAM diantaranya adalah : 

1. Analisis keuntungan  

(1)  Private profitability (PP) : D = A – (B+C). 

Keuntungan privat merupakan indikator efisiensi finansial dari sistem komoditas 

berdasarkan teknologi, nilai output, biaya input dan transfer kebijaksanaan yang ada. 

Apabila D>0, berarti sistem komoditas memperoleh profit atas biaya normal yang 

mempunyai implikasi bahwa komoditas tersebut mampu ekspansi, kecuali apabila sumber 

daya terbatas atau adanya komoditas lain yang lebih menguntungkan.   

(2)  Social profitability (SP) : H = E – (F+G)  



Keuntungan sosial merupakan indikator efisiensi ekonomi dari sistem komoditas pada 

kondisi tidak ada divergensi baik akibat kebijakan pemerintah maupun distorsi pasar. 

Apabila H > 0, berarti sistem komoditas memperoleh profit atas biaya normal dalam harga 

sosial dan dinyatakan berada dalam kondisi efisien.  

2. Keunggulan komparatif dan kompetitif 

(1) Private cost ratio (PCR) = C/(A-B)  

Private cost ratio merupakan indikator keunggulan kompetitif yang menunjukkan 

kemampuan sistem untuk membayar biaya sumberdaya domestik dan tetap kompetitif. 

Sistem bersifat kompetitif jika PCR < 1. Semakin kecil nilai PCR berarti semakin 

kompetitif.  

(2) Domestic resource cost  (DRC) = G/(E-F) 

Domestic resource cost merupakan indikator keunggulan komparatif, yang menunjukkan 

jumlah sumberdaya domestik yang dapat dihemat untuk menghasilkan satu unit devisa. 

Sistem mempunyai keunggulan komparatif jika DRC < 1. Semakin kecil nilai DRC berarti 

sistem  mempunyai keunggulan komparatif makin tinggi.  

3. Dampak kebijakan pemerintah  

(1) Kebijakan Output 

(a) Output transfer : OT = A - E  

Transfer output merupakan selisih antara penerimaan yang dihitung atas harga privat 

(financial) dengan penerimaan yang dihitung berdasarkan harga sosial (bayangan). Jika nilai 

OT > 0 menunjukkan adanya transfer dari konsumen terhadap produsen, demikian juga 

sebaliknya. 

(b) Nominal protection coefficient on output (NPCO) = A/E 



Nominal protection coefficient on output yaitu indikator yang menunjukkan tingkat proteksi 

pemerintah terhadap output pertanian domestik. Kebijakan bersifat protektif terhadap output 

jika nilai NPCO  > 1. Semakin besar nilai NPCO berarti semakin tinggi tingkat proteksi 

pemerintah terhadap output.   

(2) Kebijakan input  

(a) Input transfer : IT = B – F  

    Transfer input adalah selisih antara biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga privat 

dengan biaya yang dapat diperdagangkan pada harga sosial. Jika nilai IT > 0, menunjukkan 

adanya transfer dari petani produsen kepada produsen input tradable. 

(b) Nominal protection poefficient on input (NPCI) = B/F 

     Nominal protection coefficient on input yaitu indikator yang menunjukkan tingkat proteksi 

pemerintah terhadap harga input pertanian domestik. Kebijakan bersifat protektif terhadap 

input jika nilai NPCI < 1, berarti ada kebijakan subsidi terhadap input tradable. 

(c) Faktor transfer. FT = C – G.  

      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 tradable, demikian juga sebaliknya. 

(3) Kebijakan Input-Output 

(a) Effective Protection Coefficient (EPC) = (A-B)/(E-F), 

     Effective Protection Coefficient yaitu 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 pertanian domestik. 

(b) Net transfer : NT = D – H. 

     Transfer bersih merupakan selisih antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima 

produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. 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 = D/H 

     Koefisien keuntungan adalah perbandingan antara keuntungan bersih yang benar-benar 

diterima produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. Jika PC > 1, berarti secara 

keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada produsen, demikian juga 

sebaliknya. 

(d) Subsidy ratio to producer (SRP) = L/E = (D-H)/E 

     Subsidy ratio to producer yaitu indikator yang menunjukkan proporsi penerimaan pada harga 

sosial yang diperlukan apabila subsidi atau pajak digunakan sebagai kebijakan. 

Kelemahan  dari matriks analisis kebijakan adalah pada analisis nominal protection 

coefficient on input (NPCI). Pada analisis ini penekanannya hanya pada input tradable, 

sedangkan factor domestic tidak tersentuh. Padahal daya saing tercipta tidak terlepas dari 

peranan factor domestic. Analisis ini mencitrakan bahwa factor domestic kurang penting untuk 

diproteksi.  Demikian juga dalam analisis effective protection coefficient (EPC), fokus 

analisisnya hanya pada output dan input tradable, sedangkan factor domestic tidak 

diperhitungkan. Untuk analisis kebijakan yang komprehensif, terlebih lagi dalam menghadapi 



perdagangan bebas, maka faktor domestik sangat penting diperhitungkan dalam analisis nominal 

protection coefficient on input (NPCI) dan effective protection coefficient (EPC). 

      

2.6 Teori Kemitraan 

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam 

jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan 

dan saling membesarkan (Hafsah, 2000). Campbell (1999) menyatakan  bahwa kemitraan harus 

didahului dengan duduk bersama dan saling bicara antar pihak yang bermitra, saling membuka-

hati dan menciptakan rasa saling percaya, serta saling mengerti dan menghormati satu sama lain.  

Undang-undang Usaha Kecil Nomor 9 Tahun 1995 pasal 1 ayat 8, menyatakan bahwa kemitraan 

merupakan kerjasama antara usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling 

memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.  

Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 940/Kpts/OT.210 /10/97, yang 

dimaksud dengan kemitraan usaha pertanian adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra 

dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian. Konsep kemitraan diawali dari kesadaran 

bahwa pengelolaan usaha tidak akan efektif dan efisien jika dikelola hanya oleh petani sendiri. 

Prinsip atau dasar kemitraan yang perlu dibangun adalah adanya saling percaya, kesamaan 

kepentingan dan tujuan, kesamaan pandangan tentang cara-cara pencapaian tujuan tersebut, 

pembagian tanggungjawab yang jelas, pembagian hak yang jelas, pembagian ongkos dan 

keuntungan yang adil berdasarkan kesepakatan bersama, dan lain-lain.  

Menurut Direktorat Pengembangan Usaha Departemen Pertanian (2002), pola-pola 

kemitraan yang sering dilakukan diantaranya meliputi : 

1. Inti-plasma subkontrak 



Kerjasama inti-plasma merupakan hubungan kemitraan antara perusahaan mitra dengan 

kelompok mitra. Perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra bertindak sebagai 

plasma. Dalam hal ini, perusahaan mitra mempunyai kewajiban : 

(1) Berperan sebagai perusahaan inti 

(2) Menampung hasil produksi 

(3) Membeli hasil produksi 

(4) Memberi bimbingan teknis dan manajemen kepada kelompok mitra 

(5) Memberikan pelayanan kepada kelompok mitra baik berupa permodalan,  

     kredit,  sarana  produksi mapun teknologi 

(6) Mempunyai usaha budidaya pertanian/memproduksi kebutuhan perusahaan 

Sedangkan perusahaan kelompok mitra mempunyai kewajiban : 

(1) Berperan sebagai plasma 

(2) Mengelola seluruh usaha budidaya sampai dengan panen 

(3) Menjual hasil produksi kepada perusahaan mitra 

(4) Memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah 

     disepakati 

2. Subkontrak 

Subkontrak merupakan hubungan kemitraan antara perusahaan mitra dengan kelompok 

mitra. Kelompok mitra dalam hal ini memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan 

mitra sebagai bagian dari produksinya. Tugas perusahaan mitra dalam pola subkontrak adalah : 

(1). Membeli dan menampung komponen produksi perusahaan yang dihasilkan  

      oleh kelompok  mitra 

(2) Menyediakan bahan baku/modal kerja 



(3) Melakukan kontrol kualitas produksi 

Sementara tugas kelompok mitra adalah : 

(1) Memproduksi kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra sebagai komponen 

     dari produksinya 

(2) Menyediakan tenaga kerja 

(3) Membuat kontrak bersama yang mencantumkan antara-lain volume, harga,  

     dan waktu. 

             Pola kemitraan subkontrak ini sangat kondusif bagi terciptanya alih teknologi, modal, 

keterampilan, dan produktivitas serta terjaminnya pemasaran produk pada kelompok mitra. 

Namun sisi kelemahannya adalah bahwa hubungan yang terjalin semakin lama cenderung 

semakin mengisolasi produsen kecil dan mengarah pada monopoli dan monopsoni. 

3. Dagang umum 

Salah satu pola kemitraan dimana perusahaan mitra berfungsi memasarkan hasil produksi 

kelompok mitranya atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. 

Keuntungan pola ini adalah pihak kelompok mitra tidak perlu bersusah-payah dalam 

memasarkan hasil produksinya sampai ke konsumen. Sementara kelemahannya terletak pada 

harga dan volume produk yang sering ditentukan secara sepihak oleh perusahaan mitra sehingga 

merugikan kelompok mitra. 

4. Keagenan 

Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan dimana kelompok mitra diberi hak 

khusus untuk memasarkan barang atau jasa usaha perusahaan mitra. Sementara perusahaan mitra 

bertanggungjawab atas mutu dan volume produk. Keuntungan pola ini bagi kelompok mitra 

bersumber dari komisi yang diberikan perusahaan mitra sesuai dengan kesepakatan. Namun 



disisi lain pola ini memiliki kelemahan karena kelompok mitra dapat menetapkan harga produk 

secara sepihak. Selain itu kelompok mitra tidak dapat memenuhi target dikarenakan pemasaran 

produknya terbatas pada beberapa mitra usaha saja. Sementara tujuan yang ingin dicapai dalam 

pelaksanaan kemitraan menurut Hafsah (2000) adalah : 

(1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dari masyarakat 

(2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan 

(3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil 

(4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional 

(5) Memperluas kesempatan kerja 

(6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional 

 

2.7 Teknologi Pendukung Usahatani Tembakau 

Pada awalnya penggunaan tembakau virginia hanya sebatas memenuhi industri sigaret 

putih. Seluruh daun tembakau diolah menjadi krosok, kecuali beberapa lembar daun pucuk 

diolah menjadi daun tembakau rajangan digunakan sebagai bahan rokok tradisional, karena daun 

pucuk jika dioven menghasilkan krosok yang kaku, tidak elastis, kadar gula rendah, namun kadar 

nikotinnya terlalu tinggi (Mukani, 2006). 

Meski bernilai ekonomis tinggi, tembakau merupakan salah satu komoditas pertanian 

yang memiliki resiko besar, baik resiko produksi, harga, biaya maupun pendapatan. Usahatani 

tembakau membutuhkan biaya yang relatif besar, karena pengusahaannya termasuk padat modal. 

Penyelenggaraan usahatani tembakau yang cenderung intensif, mengharuskan petani 

menggunakan paket tekonologi sesuai rekomendasi  Balai Penelitian. Rekomendasi teknik 

budidaya tembakau virginia, didasarkan pada pencapaian produktivitas dan mutu yang tinggi dari 

hasil penelitian (Mukani, 2006).  



Rekomendasi teknologi yang baik dapat dirumuskan sebagai suatu pilihan yang dibuat 

sendiri oleh petani, jika dia mempunyai semua kekurangan agronomik yang tersedia. 

Rekomendasi seperti ini akan berhasil baik oleh karena petani akan menerima dan terus 

menggunakan teknologi pilihannya. Pemilihan teknologi sepenuhnya diserahkan kepada petani, 

sedangkan institusi penelitian hanya memberi informasi secara lengkap menyangkut teknologi 

sesuai hasil penelitian (Perin et al., 1979). Lebih lanjut dijelaskan bahwa setidaknya ada tujuh 

kriteria untuk memilih suatu teknologi tepat guna, yaitu (1) diakui oleh para petani sebagai 

sesuatu yang berhasil, (2) berkenaan dengan faktor-faktor pembatas produksi, (3) 

menguntungkan kaum miskin, (4) pasarnya terjamin, (5) aman bagi lingkungan, (6) dapat 

dikomunikasikan dengan efisien, dan (7) diterapkan secara luas. Keberhasilan pada kriteria 

pertama tidak hanya diukur dari segi keuntungan, tetapi mampu sekaligus memperkecil peluang 

resiko kegagalan. Jika kriteria satu sampai dengan lima dapat terpenuhi, hampir dapat dipastikan 

dapat memenuhi kriteria enam dan tujuh.  

Paket teknologi yang dihasilkan Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat untuk 

tembakau virginia meliputi pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, 

pemangkasan, dan panen. Pembibitan dilakukan dengan menggunakan benih yang murni, 

bedengan membujur Utara – Selatan, kebutuhan benih berkisar antara 2 sd 3 g/m2. Bibit dicabut 

umur 40 sd 45 hari. Penanaman dilakukan dengan jarak tanam 90 cm x 60 cm dan 100 cm x 50 

cm dengan dua baris tanaman tiap guludan. Untuk mencegah serangan hama pada stadia awal 

pertumbuhan di sekitar tanaman diberi Furadan 3 G sebanyak 2 g/lubang tanam (Mukani, 2006). 

Menurut Djajadi (2008) paket pupuk rekomendasi tembakau virginia, yaitu 200 kg ZA + 

200 kg PN + 100 kg SP36 + 100 kg ZK. Pemberian jenis dan dosis pemupukan di lapangan 

disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah masing-masing. Untuk memastikan dosis dan jenis 



pupuk yang tepat, maka sebelum penanaman sebaiknya dilakukan analisis tanah untuk 

mengetahui ketersediaan unsur hara dalam tanah. Namun kondisi umum di lapangan 

menunjukkan bahwa petani tembakau tidak melakukan analisis tanah sebelum penanaman, 

sehingga paket pupuk rekomendasi dianggap sebagai dosis yang paling tepat. Pupuk diberikan 

dua kali yaitu pada umur satu minggu dan tiga minggu masing-masing setengah dosis. Pupuk P 

diberikan saat tanam sedangkan K diberikan bersamaan dengan pupuk N pertama.  

Pemangkasan tembakau dilakukan pada ketinggian di bawah daun ke 3 sd 5 dari atas, 

pada stadia 10% bunga pertama mekar, kira-kira tanaman berumur 70 hari. Pembuangan tunas 

dilakukan dengan tangan tiap tujuh hari sekali. Pemanenan dilakukan pada saat daun tepat 

masak, kriterianya helai daun berwarna hijau kekuningan, tangkai dan tulang daun berwarna 

putih dan bila dipetik berbunyi nyaring (Mukani, 2006). 

Hasil penelitian Djajadi (2008) tentang pengaruh pupuk majemuk terhadap hasil dan 

mutu tembakau virginia  di Bondowoso Jawa Timur menunjukkan bahwa pemberian pupuk 

majemuk sebanyak enam butir per tanaman (setara dengan 185 kg/ha atau 40 kg N/ha) 

menghasilkan daun basah tembakau sebanyak 11,34 ton/ha. Hasil daun basah tersebut tidak 

berbeda dengan hasil daun basah tertinggi (12,42 ton/ha) yang dihasilkan tanaman tembakau 

dengan paket dosis rekomendasi. 

 

2.8 Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Saptana dkk. (2001) tentang analisis  daya saing komoditas tembakau 

rakyat di Klaten,  Jawa Tengah dengan menggunakan  PAM menunjukkan bahwa komoditas 

tembakau asepan memiliki keunggulan komparatif yang ditunjukkan oleh nilai koefisien 

domestic resources cost (DRC) sebesar 0,42. Angka ini memberi makna bahwa untuk 

menghasilkan satu satuan output tembakau pada harga sosial diperlukan korbanan biaya 



sumberdaya domestik pada harga sosial sebesar 0,42 satuan. Atau dengan kata lain untuk 

menghasilkan satu satuan devisa harus mengorbankan biaya imbangan sumberdaya domestik 

sebesar 0,42 satuan. Fakta ini memberi implikasi kepada Indonesia secara ekonomi akan lebih 

menguntungkan meningkatkan produksi tembakau dalam negeri dibandingkan dengan 

mengimpor. 

Nilai koefisien PCR untuk komoditas tembakau asepan diperoleh sebesar 0,62 yang 

menunjukkan bahwa pengusahaan komoditas tembakau mempunyai keunggulan kompetitif. 

Untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah output tembakau pada harga privat hanya 

diperlukan kurang dari satu satuan biaya sumberdaya domestik. Atau dengan kata lain, untuk 

menghemat satu satuan devisa pada harga privat hanya diperlukan korbanan  biaya sumberdaya 

domestik sebesar 0,62.  

Ditinjau dari transfer input dalam usahatani tembakau, hasil penelitian Saptana, dkk. 

(2001) menemukan bahwa ada transfer positif dari petani tembakau kepada produsen pupuk 

Urea, KCl, TSP, dan ZA  dengan nilai NPCI > 1. Hal ini memberi makna bahwa petani 

tembakau membeli pupuk Urea, KCl, TSP, dan ZA dengan harga yang lebih tinggi dari yang 

seharusnya. Lebih lanjut hasil penelitian Saptana, dkk (2001) juga menunjukkan transfer output 

usahatani tembakau yang bernilai negatif, yang memberi makna bahwa harga domestik lebih 

rendah dari harga dunia atau produsen tembakau menjual outputnya dengan harga yang lebih 

rendah dari yang seharusnya. Besarnya nilai koefisien NPCO adalah  0,74 yang berarti bahwa 

petani tembakau menerima harga 26% lebih rendah dari yang seharusnya. Secara keseluruhan 

petani tembakau mengalami disinsentif dalam mengusahakan usahatani tembakau.  

Hasil penelitian Fang dan Beghin (2000) tentang Food self-sufficiency, comparative 

advantage, and agricultural trade: A Policy analysis matrix for Chinese agriculture, 



menemukan bahwa koefisien DRC tembakau tahun 1996 diperoleh sebesar 1,07 yang memberi 

makna bahwa tahun 1996 tembakau Cina tidak memiliki keunggulan komparatif. Selanjutnya 

untuk tahun 1997 dan 1998 diperoleh koefisien DRC masing-masing sebesar 0,72 dan 0,88 yang 

berarti bahwa tembakau memiliki keunggulan komparatif. Tembakau di Cina menduduki ranking 

4 dalam hal keunggulan komparatif setelah japonica rice, cabbage, dan green beans. 

Hasil analisis NPCO rata-rata diperoleh sebesar 0,81 yang memberi makna bahwa harga 

tembakau domestik Cina lebih rendah dari harga dunia, sedangkan nilai NPCI rata-rata diperoleh 

sebesar 0,75 yang memberi makna bahwa terjadi proteksi terhadap konsumen input. Tingkat 

proteksi simultan yang tercermin melalui nilai EPC, diperoleh nilai rata-rata EPC sebesar 0,83 

yang menunjukkan bahwa secara simultan terjadi disinsentif pada sistem usahatani tembakau di 

Cina (Fang dan Beghin, 2000). 

Berbeda halnya dengan di Cina, ternyata tembakau di Libanon tidak memiliki 

keunggulan komparatif, sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien DRC  sebesar 2,74  (Kubursi 

(2000). Profitability coefficient (PC) yang negatif (-1,1) menunjukkan bahwa tembakau tidak 

layak diusahakan di Libanon. Keberlangsungan usahatani tembakau di Libanon ternyata 

diakibatkan oleh adanya proteksi terhadap input dan output oleh pemerintah yang ditunjukkan 

oleh koefisien EPC sebesar 4,73.   

Hasil penelitian Reveyemamu dan Kimaro (2006) tentang Assessing Market Distortions 

Affecting Poverty Reduction Efforts on Smallholder Tobacco Production in Tanzania, 

menunjukkan bahwa tembakau memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif  di Tanzania 

yang ditunjukkan oleh nilai DCR sebesar 0,80 dan nilai PCR sebesar 0,85. Fakta ini 

menunjukkan bahwa komoditas tembakau  Tanzania memiliki daya saing. Daya saing tersebut 

justru tidak didukung oleh kebijakan pemerintah yang berupa proteksi baik terhadap input 



maupun output. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai NPCI sebesar 1,46; nilai NPCO sebesar 

0,65; dan nilai EPC sebesar 0,60. Daya saing tembakau yang tercipta diduga karena didukung 

oleh kesesuaian agroklimat dan penerapan teknologi tepat guna.  

Kebaruan  penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini khusus 

untuk tembakau virginia yang dilakukan pasca terbitnya UU No. 39 tahun 2007 tentang cukai, 

PP Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan zat adiktif berupa produk  tembakau bagi 

kesehatan, dan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG. Ketiga kebijakan tersebut diduga 

memberikan dampak terhadap daya saing tembakau virginia sehingga hasil penelitian ini 

diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kebijakan untuk menguatkan daya saing tembakau 

virginia di masa depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


