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Abstract. The research laboratory of Bogor, West Java stated that the spiciness level of cabe hiyung (hiyung chilli) planted 
in the wetland (swamp) of Hiyung Village is 17 times higher than the usual chilli. In addition, it is nonperishable (hotness 
802.95 ppm) and contains vitamin A (11836.42 IU/100 g), C (763.52 ppm), as well as high enough protein (5.83%). The 
Ministry of Agriculture mentioned cabe hiyung as the best variety in Indonesia. In June 2012, cabe hiyung had been patented 
as the Indonesia's hottest chilli and the national best variety by the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. In the 
last few years this commodity is one of the commodity contributors to inflation in Indonesia. Based on the data and the 
potential it is necessary to know how the readiness of competitiveness or superiority, either competitive or comparative. The 
purpose of this study was to analyze the readiness of competitiveness and the development potential of this commodity in 
Tapin District. The competitiveness indicator was obtained through Policy Analysis Matrix (PAM). PAM is an analytical tool 
used to determine the economic efficiency and the amount of incentive or the wholly and systematically intervention impact 
of various farming activities. The competitiveness was analyzed based on the criteria of Private Cost Ratio (PCR) and 
Domestic Resource Cost Ratio (DRCR). Agribusiness of cabe hiyung had competitive as well as comparative advantages 
and was considered to be able to finance its domestic input. The competitiveness was still high, despite there were 
fluctuations or changes on input and output prices. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Kabupaten Tapin sebagai salah satu daerah 
dinilai punya andil besar dalam pengembangan 
perluasan areal pertanian serta ketersediaan pangan 
nasional. Oleh sebab itu, pemerintah pusat melalui 
Kementerian Pertanian memberikan penghargaan 
nasional pada Kabupaten Tapin atas keberhasilan 
dalam mengembangkan tanaman pangan terutama 
baik padi, bawang merah dan cabe (cabe hiyung)  dan 
menjadikan  komoditas pertanian pangan ini  sebagai 
komoditas unggulan dan diharapkan dapat 
memberikan potensi kontribusi yang sangat besar 
terhadap penyerapan tenaga kerja serta meningkat 
kesejahteraan para petani.  

Usaha pertanaman cabe hiyung umumnya 
ditanam oleh petani pada kawasan/areal lahan rawa 
di Kabupaten Tapin, terutama di Desa Hiyung, 
Kecamatan Tapin Tengah. Selain itu, cabe ini terdapat 
di Kecamatan Piani, Binuang, dan Tapin Utara. Dari 
hasil penelitian laboratorium Bogor, Jawa Barat, 

kepedasan cabe hiyung 17 kali lipat dibandingkan 
cabe biasa dan tidak mudah busuk (tingkat 
kepedasan 802,95 ppm), mengandung vitamin A dan 
C serta protein yang cukup tinggi (vitamin A 11.836,42 
IU/100 g, vitamin C 763,52 ppm, protein 5,83%). 
Kementerian Pertanian menobatkan cabe hiyung asal 
Kabupaten Tapin sebagai varietas unggul di 
Indonesia. Pada Juni 2012, cabe ini telah dipatenkan 
sebagai cabe Indonesia terpedas dan varietas unggul 
nasional oleh Kementerian Pertanian Republik 
Indonesia. Berdasarkan data  dan potensi tersebut 
maka perlu diketahui bagaimana kesiapan daya saing 
ataupun keunggulannya, baik kompetitif maupun 
komparatif. 
 

2. KERANGKA TEORITIS  
 

Departemen Perdagangan dan Industri Inggris 
(UK-DTI) yang menerbitkan “Regional 
Competitiveness Indicators” serta Center for Urban 
and Regional Studies (CURDS), Ingggris, dengan 
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publikasinya “The Competitiveness Project:1998 
Regional Benchmarking Report”.  Menurut UK-DTI 
tersebut  definisi daya saing adalah kemampuan 
suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan 
kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka 
terhadap persaingan dosmetik maupun internasional.  
Sementara CURDS mendefinisikan daya saing 
daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau 
perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan 
pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang 
lebih merata untuk penduduknya.  Salvatore, (1997) 
Daya saing menggambarkan kemampuan produsen  
atau pengusaha untuk memproduksi suatu komoditas 
dengan mutu yang baik dan biaya produksi yang 
serendah-rendahnya. Daya saing suatu komoditas 
sering diukur dengan menggunakan pendekatan 
keunggulan komparatif dan kompetitif.  Keunggulan 
komparatif merupakan suatu konsep yang 
dikembangkan oleh David Ricardo untuk menjelaskan 
efesieinsi alokasi sumberdaya yang terbuka (Krugman 
dan Obstfeld, 2000 dalam Kariyasa, 2003). 

Keunggulan kompetitif adalah alat analisis untuk 
mengukur keuntungan privat (private profitability) dan 
dihitung berdasarkan harga pasar dan nilai tukar uang 
resmi (Asian Development Bank, 1992).  Selain itu 
keunggulan kompetitif dapat dijadikan sebagai 
indicator untuk membandingkan antar Negara  atau 
wilayah dalam menghasilkan suatu komoditas.  
Dengan asumsi adanya sistem tataniaga dan 
intervensi pemerintah, maka suatu Negara atau 
daerah akan dapat bersaing  di pasar internasional 
maupun pasar nasional, jika Negara atau atau daerah 
tersebut mempunyai keunggulan kompetitif dalam 
menghasilkan suatu kooditas.  Asian Development 
Bank (1992) mengemukakan perbedaan antara 
keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif 
serta cara mengukurnya.  Indikator keunggulan 
komparatif digunakan untuk mengetahui apakah suatu 
daerah atau Negara memilki keunggulan ekonomi 
untuk memperluas produksi dan perdagangan suatu 
komoditas.  Sedangkan keunggulan kompetitif 
merupakan indicator  untuk melihat apakah suatu 
daerah atau Negara akan berhasil dalam bersaing di 
pasar nasional atau internasional suatu komoditas. 

Menurut Porter (1990), keunggulan daya saing 
suatu wilayah ditentukan oleh empat faktor pokok dan 
dua faktor penunjang. Empat faktor pokok yang 
dimaksud adalah kondisi faktor produksi, kondisi 
permintaan pasar, industri-industri terkait dan industry 
pendukung, serta strategi perusahaan, struktur dan 
persaingan, sedangkan faktor penunjangya adalah 

peluang dan peranan pemerintah. Daya saing 
usahatani dapat dilihat pada keuntungan aktual atau 
keuntungan yang diperoleh petani. Efisiensi suatu 
usahatani dapat dilihat pada keuntungan ekonomi 
(sosial). Keuntungan sosial merupakan keuntungan 
yang dihasilkan dari alokasi penggunaan sumberdaya 
terbaik. Keuntungan sosial yang tinggi dapat 
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat pada 
suatu negara (Simatupang, 2004). 

Sebagai indikator daya saing dalam kajian ini 
digunakan metoda Policy Analysis Matrix (PAM), 
Menurut Pearson et al. (2005) pada hakekatnnya 
terdapat tiga tujuan utama dari metode PAM, yaitu 
yang pertama adalah memberikan informasi dan 
analisis untuk membantu pengambil kebijakan 
pertanian yang berkaitan dengan sebuah sistem 
usahatani apakah memiliki daya saing pada tingkat 
harga dan teknologi yang ada, dampak investasi 
publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur 
terhadap tingkat efisiensi usahatani, dan dampak 
investasi baru dalam bentuk riset atau teknologi 
pertanian terhadap tingkat efisiensi usahatani.  Tabel 
PAM untuk suatu usahatani memungkinkan 
seseorang menghitung tingkat keuntungan privat. 
Tujuan yang kedua dari analisis PAM adalah 
menghitung tingkat keuntungan sosial suatu usahatani 
dengan cara menilai output dan biaya pada tingkat 
harga efisiensi (social opportunity costs). Tujuan yang 
ketiga adalah menghitung transfer effects sebagai 
dampak dari sebuah kebijakan, dengan 
membandingkan keuntungan dan biaya sebelum dan 
sesudah penerapan kebijakan.  
 

3.  METODE PENELITIAN 
3.1   Data dan Metoda Analisis 

 
Data yang dibutuhkan dalam kajian ini adalah 

data primer dan data skunder. Data skunder 
dikumpulkan dari berbagai literature, dokumen hasil 
penelitian, dari instansi pertanian, BPS dan instansi 
terkait lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara 
mendalam, serta observasi lapangan pada lokasi 
pengembangan komoditas cabe, sedangkan 
pengambilan data kepada responden pada saat 
wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar 
pertanyaan (kuesioner).   

Metode PAM (policy analysis matrix) merupakan 
alat analisis yang digunakan untuk mengetahui 
efisiensi ekonomi dan besarnya insentif atau dampak 
intervensi pengusahaan berbagai aktivitas usahatani 
secara keseluruhan dan sistematis. Menurut Monke 
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dan Pearson (1989). Matriks analisis kebijakan (policy 
analysis matrix, PAM) dapat digunakan untuk 
meanganalisis ekonomi dan pemilik ditinjau dari sudut 
usaha swasta (private), dan sekaligus memberikan 
ukuran tingkat efisiensi ekonomi usaha atau 
keuntungan sosial. Disamping itu model PAM (Tabel 
1) dapat memberikan pemahaman lebih lengkap dan 
konsisten terhadap semua semua pengaruh kebijakan 
dan kegagalan pasar pada penerimaan (revenue), 
biaya-biaya (cost), dan keuntungan (profit) dalam 
produksi sector pertanian secara luas. 

Baris pertama pada matrik merupakan 
perhitungan yang menggunakan harga pasar (privat), 
yaitu harga yang betul-betul dibayarkan atau diterima 
petani. Baris kedua pada table diatas adalah 
perhitungan yang didasarkan pada harga sosial 
(shadow prices), yaitu harga yang menggambarkan 
nilai sosial yang sesungguhnya bagi unsur biaya 
maupun hasil.  Selisih antara perhitungan yang 
didasarkan harga privat dengan harga sosial 
mengindikasikan dampak kebijaksanaan yang 
diterima oleh petani. 

 
Tabel 1. Policy analysis matrix 

 

Uraian Penerimaan Biaya 
Keuntungan 

Tradable Non-tradable 

Harga privat A B C D = A-B-C 

Harga social E F G H = E-F-G 

Divergensi I = A-E J = B-F K = C-G L = I-J-K 

Sumber: Monke and Pearson (1989) 
Keterangan: 
Keuntungan finansial (D) = A-(B+C) 
Keuntungan ekonomi (H) = E-(F+G) 
Transfer bersih (NT), (L) = I-(K+J) 
Rasio biaya privat (PCR) = C/(A-B) 
Rasio BSD (DRC) = G/(E-F) 
Koefisien proteksi efektif (EPC) = (A-B)/(E-F) 
Koefisen keuntungan (PC) = D/H 
Rasio subsidi bagi produsen (SRP) = L/E 

 
Keuntungan sosial adalah selisih antara 

penerimaan sosial dengan biaya sosial. Baris ke-dua 
pada Tabel 10 menyajikan angka-angka yang di nilai 
dengan harga sosial. Huruf E adalah simbol 
penerimaan yang dihitung dalam harga sosial dan 
huruf F adalah simbol biaya input tradable yang 
dihitung dalam harga sosial. Huruf G adalah symbol 
biaya input tradable (domestik) sosial dan huruf H 
adalah symbol keuntungan sosial.  Baris ke-tiga pada 
Tabel 2 disebut juga dengan baris effect of 
divergences. Divergence terjadi akibat adanya 
kegagalan pasar atau distorsi kebijakan. Huruf I pada 

Tabel 2 mengukur tingkat pendapatan atau divergensi 
revenue, huruf J mengukur tingkat divergensi biaya 
input tradable, huruf K mengukur divergensi biaya 
input nontradeale (faktor domestik), dan huruf L 
mengukur net transfer effects. Baris pertama pada 
Tabel 2 adalah perhitungan berdasarkan harga 
finansial (privat) atau harga setelah ada kebijakan. 
Baris kedua merupakan perhitungan berdasarkan 
harga sosial, baris ketiga merupakan selisih antara 
harga privat dan harga sosial yang menunjukkan 
adanya kebijakan terhadap input dan output. 

 

3.2 Penentuan Harga Bayangan 
 

Setiap output dan input ditetapkan dua tingkat 
harga, yaitu harga pasar dan harga bayangan.  Harga 
pasar adalah tingkat harga di  pasar yang diterima 
produsen atau pengusaha dalam penjualan hasil 
produksinya, atau tingkat harga yang dibayar dalam 
pembelian faktor produksi.  Sedangkan harga 
bayangan, Gittinger (1986), merupakan harga yang 
terjadi dalam perekonomian pada keadaan 
persaingan sempurna dan kondisi  keseimbangan.  
Kondisi biaya imbangan sama dengan harga pasar 
memang sulit ditemukan, maka untuk memperoleh 
nilai yang mendekati biaya imbangan perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap harga pasar yang berlaku. 

Harga bayangan output adalah harga output 
yang terjadi di pasar dunia apabila diberlakukan pasar 
bebas. Harga bayangan output untuk komoditas 
ekspor atau berpotensi ekspor yang digunakan adalah 
harga perbatasan, yaitu harga FOB (free on board), 
sedangkan untuk komoditas impor adalah harga 
perbatasan, yaitu CIF (cost insurance freight).  Dalam 
kajian ini harga cabe digunakan harga perbatasan 
CIF. Harga FOB di negara eksportir adalah USD 
1.385 per ton, dan CIF di Indonesia sekitar USD 769 
per ton untuk cabe. 

Perhitungan harga bayangan sarana produksi 
pertanian dan peralatan yang tradable sama dengan 
perhitungan harga bayangan output, yaitu dengan 
menggunakan harga perbatasan (border price), yaitu 
untuk komoditas ekspor digunakan FOB dan untuk 
komoditas impor digunakan harga CIF.  Perhitungan 
harga bayangan saprotan dan peralatan yang non 
tradable digunakan harga domestik. 

Pupuk yang digunakan dalam usahatani 
hortikultura cabe terdiri dari pupuk organic dan 
anorganik.  Pupuk anorganik yang digunakan adalah 
urea, SP36, KCL dan NPK.  Walaupun sejak tahun 
1998 perdagangan pupuk sudah berdasarkan pasar 



Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1: 156-163        ISBN: 978-602-6483-33-1 

© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat 159 

bebas, tetapi harga aktualnya belum mencerminkan 
harga sosialnya.  Sehingga dalam kajian ini  harga 
bayangan pupuk  menggunakan harga perbatasan 
(border price). Untuk urea, SP36, KCL dan NPK 
masing-masing adalah US$ 218 per ton, (FOB), 
US$253 per ton (FOB), US$ 135 per ton (CIF), dan 
US$ 295 per ton (CIF).  Penentuan harga pestisida 
ditentukan pada harga di pasar wilayah penelitian.  
Hal ini disebabkan perdagangan obat pertanian sudah 
diserahkan ke pasar, dengan kata lain subsidi untuk 
pestisida telah dicabut, sementara harga  pada tingkat 
internasional juga tidak ada.  Harga bayangan untuk 
benih didekati dengan harga pasar. 
 

3.3  Harga Bayangan Nilai Tukar 
 

Harga bayangan nilai tukar adalah harga uang 
domestik dalam kaitannya dengan mata uang asing 
yang terjadi pada pasar nilai tukar uang yang bersaing 
sempurna. Hubungan antara nilai tukar resmi (official 
exchange rate atau OER), nilai tukar bayangan 
(shadow exchange rate atau SER) dan faktor konversi 
baku (standard convertion factor atau SCF) dapat 
dirumuskan sebagai berikut (Gitingger, 1986): 
 

SCF = 
   

   
                 SCF = 

   

(    ) (     )
                  

 
Keterangan: 
SER = shadow exchange rate 
OER = official exchange rate 
SCF = faktor konversi baku (standard conversion factor) 
M = Nilai impor (Rp) X = Nilai ekspor (Rp) 
Tm = Pajak impor (Rp) Tx = Pajak ekspor (Rp) 

 

3.4  Analisis Daya Saing 
3.4.1 Rasio biaya privat   
 

Private Cost Ratio (PCR atau rasio biaya privat) 
adalah rasio biaya dosmetik terhadap nilai tambah 
dalam harga privat. Nilai PCR menunjukkan berapa 
banyak sistem produksi usahatani dapat 
menghasilkan untuk membayar semua faktor 
dosmetik yang digunakannya, dan tetap dalam kondisi 
kompetitif.  Keuntungan maksimal akan diperoleh 
manakala sistem produksi mampu meminimumkan 
nilai PCR, dengan cara meminimumkan biaya faktor 
domestik.  Jika nilai PCR < dari 1 dan nilainya makin 
kecil, berarti sistem produksi usahatani mampu 
membiayai faktor domestiknya pada harga privat dan 
kemampuannya tersebut akan meningkat. 
 

3.4.2  Domestic resources cost ratio  
 

Domestic Resources Cost Ratio (DRCR) adalah 
rasio biaya dosmetik terhadap nilai tambah pada 
harga bayangannya (shadow price). Nilai DRCR 
merupakan salah satu kriteria kemampuan sistem 
usahatani dalam membiayai faktor dosmetik pada 
harga bayangannya atau kriteria dari efisiensi 
ekonomi relatif dari suatu sistem produksi. Jika DRCR 
> 1, sistem produksi usahatani dinilai tidak mampu 
bertahan tanpa intervensi pemerintah, sehingga lebih 
baik melakukan impor saja daripada memproduksi 
sendiri, karena sistem produksi usahatani dinilai 
memboroskan sumberdaya yang langka. Sebaliknya, 
jika DRCR <1 dan nilainya makin kecil, berarti sistem 
produksi usahatani makin efisien dan memilki  daya 
saing di pasar dunia, sehingga dinilai memiliki peluang 
ekspor yang makin besar. Nilai DRCR adalah kriteria 
keunggulan komparatif dari usahatani. 
 

3.4.3 Analisis sensitivitas PCR dan DRC 
 

Ketidak-pastian yang dihadapi produk pertanian 
seperti pada umumnya (terjadinya perubahan harga 
baik input maupun output) perlu dilakukan analisis 
kepekaan (sensitivity analysis).  Alat analisis yang 
digunakan untuk mengukur sensitivitas 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 daya saing 
(keunggulan kompetitif dan komparatif) yang semakin 
tinggi. Perhitungan elastisitas dalam penelitian ini 
(menurut konsep Haryono 1991) sebagai berikut. 
 

Elastisitas PCR = (
     

   
) (

    

  
) 

 

Elastisitas DRC = (
     

   
) (

    

  
) 

 
Keterangan:  
∆ PCR = perubahan nilai PCR, 
∆ DRC = perubahan nilai DRC, 
∆ Xi = perubahan parameter yang diuji, 
Xi = parameter yang diuji. 
Bila elastisitas PCR atau DRC < 1 berarti tidak peka (inelastis) 
dan bila elastisitas PCR atau DRC ≥ 1 berarti peka (elastis). 

 

4.  HASIL  DAN  PEMBAHASAN 
4.1  Agribisnis Cabe 
 

Cabai rawit (Capsicum frustescens L.) 
merupakan salah satu jenis sayuran yang memilki 
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nilai ekonomi yang tinggi. Cabai mengandung 
berbagai macam senyawa yang berguna bagi 
kesehatan manusia. Cabai mengandung antioksidan 
yang berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan 
radikal bebas (Sun et al. : 2007). Kandungan terbesar 
antioksidan ini adalah pada cabai hijau. “Cabai juga 
mengandung Lasparaginase dan Capsaicin yang 
berperan sebagai zat anti kanker (Kilham 2006; Bano 
& Sivaramakrishnan 1980)”. Cabai (Capsicum 
frutescens L) merupakan salah satu komoditas 
sayuran yang banyak dibudidayakan oleh petani di 
Indonesia karena memiliki harga jual yang tinggi dan 
memiliki beberapa manfaat kesehatan yang salah 
satunya adalah zat capsaicin yang berfungsi dalam 
mengendalikan penyakit kanker. Cabai atau lombok 
termasuk dalam suku terong-terongan (Solanaceae) 
dan merupakan tanaman yang mudah ditanam di 
dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Tanaman 
cabai banyak mengandung vitamin A dan vitamin C 
serta mengandung minyak atsiri capsaicin, yang 
menyebabkan rasa pedas dan memberikan 
kehangatan panas bila digunakan untuk rempah-
rempah (bumbu dapur). Tanaman cabe cocok 
ditanam pada tanah yang kaya humus, gembur dan 
sarang serta tidak tergenang air; pH tanah yang ideal 
sekitar 5 - 6. Waktu tanam yang baik untuk lahan 
kering adalah pada akhir musim hujan (Maret - April). 
Tanaman cabai diperbanyak melalui biji yang ditanam 
dari tanaman yang sehat serta bebas dari hama dan 
penyakit. Buah cabe yang telah diseleksi untuk bibit 
dijemur hingga kering. 
 

4.2. Analisis Daya Saing Cabe Hiyung 
4.2.1. Analisis keunggulan kompetitif  
 

Analisis daya saing usahatani dengan metode 
policy analysis matrix (PAM) usahatani cabe hiyung 
per hektare di Kabupaten Tapin Tahun 2016, disajikan 
pada Tabel 2. Harga  komoditas ini sangat bervariasi 
tergantung situasi, atau musim walaupun demikian  
berdasarkan dan diasumsikan harga cabe rata-rata  
yang diterima petani sebesar  Rp20.000 per kg, 
sedangkan untuk analisis ekonomi menggunakan 
harga bayangan CIF (cost insurance freight) sebesar 
Rp10.000.  Rerata produksi cabe per hektare per 
tahun dari kegiatan usahatani di Kabupaten Tapin 
adalah sekitar 8.000 kg. 
       
 
 
 

Tabel 2. Alokasi biaya produksi berdasarkan komponen biaya 
domestik dan asing usaha cabe 

 

Uraian Biaya domestik Biaya asing 

Benih 2.400.000 (100%) 0% 
Pupuk urea 358.400 (64%) 201.600 (36%) 
Kapur 145.000 (100%) 0% 
Obat-obatan & KCL 0% 470.000 (100%) 
Tenaga kerja & sewa 
lahan 

63.400.000 (100%) 0% 

Peralatan 2.000.000 (100%) 0% 

Jumlah 68.303.000 671.600 

Sumber : data primer diolah (2016) 

 
Tabel 3.  Matriks analisis kebijakan  usahatani cabe hiyung  di 

Kabupaten Tapin tahun 2016 (per ha per tahun) 
 

Uraian Penerimaan Tradable Profit input Domestik 

Harga privat 160.000.000 671.600 68.303.000 91.025.400 
Harga sosial 80.000.000 499.365 68.346.760 11.153.875 
Divergences 80.000.000 172.235 43.760 79.871.525 

Sumber: data primer diolah (2015 dan 2016) 
 

Hasil analisis dengan Policy analysis matrix 
(PAM) di atas menunjukkan bahwa nilai profit 
usahatani cabe  adalah Rp91.025.400/ha/tahun. Ini 
berarti bahwa kegiatan usahatani cabe 
menguntungkan dan memiliki keuntungan kompetitif.  
Indikator efisiensi finansial dari usaha komoditas ini di 
tunjukkan oleh nilai Private Cost Ratio (PCR).  Nilai 
PCR menunjukkan lebih kecil satu     (< 1), yaitu 
sebesar 0,43. Ini berarti usahatani cabe di Kabupaten 
Tapin baik untuk diusahakan karena memiliki 
keunggulan kompetitif.  Keunggulan kompetitif dapat 
dilihat dari bagaimana alokasi sumberdaya diarahkan 
untuk mencapai efisiensi finansial dalam 
pengusahaannya.  Semakin kecil atau rendah nilai 
PCR suatu komoditas, semakin besar keunggulan 
kompetitif yang dimiliki. 

 
Tabel 4. Hasil analisis  keunggulan kompetitif berdasarkan 

matriks   PAM 
 

No. Uraian Simpulan 

1 Private provitability 
(D) 

91.025.400 
D > 0 = komoditas cabe mampu 
ekspansi karena memiliki keuntungan 
yang diterima  petani 

2 Private cost ratio 
(PCR)                          

0,43 
PCR < 1, komoditas cabe hiyung, 
memiliki keunggulan kompetitif 

Sumber: data primer diolah (2015 dan 2016) 

 
Nilai PCR 0,43 berarti bahwa untuk 

mendapatkan tambahan output satu satuan pada 
harga privat diperlukan tambahan biaya faktor 
dosmetik   atau non tradable sebesar 0,43 satuan, 
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atau untuk menghasilkan satu unit nilai tambah 
memerlukan biaya dosmetik yang lebih kecil dari satu 
unit yaitu 0,43. Dengan kata lain, Kabupaten Tapin 
memiliki kemampuan secara ekonomi dalam 
membiayai dan memproduksi bawang merah secara 
efisien dan secara finansial bawang merah yang 
dihasilkan dapat bersaing di pasar dosmetik dan 
internasional. 
 

4.2.2  Analisis keunggulan komparatif 
 

Keunggulan komparatif suatu komoditas 
ditentukan oleh nilai-nilai keuntungan sosial (social 
profitability) dan nilai ratio sumberdaya domestik 
(DRCR, domestic resource cost ratio). Hasil social 
profitability dengan metode PAM menunjukkan nilai 
sebesar Rp11.153.875/ha/tahun (Tabel 5). Ini berarti 
usaha tani cabe hiyung  layak diusahakan dan 
memiliki keuntungan komparatif. Nilai ini juga 
menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh jika 
terjadi di pasar persaingan sempurna yang tidak ada 
campur tangan pemerintah dan kegagalan pasar. 

Nilai DRCR usaha tani bawang merah di 
Kabupaten Tapin berdasarkan hasil analisis adalah 
0,86; untuk mendapatkan 1 unit nilai tambah 
diperlukan biaya domestik sebesar 0,86 unit input 
pada usahatani.  
 
Tabel 5. Hasil analisis keunggulan komparatif berdasarkan 

matriks PAM 
 

No. Uraian Simpulan 

1 Social provitability 
(SP) 
 

11.153.875 
SP > 0 = ada efisiensi dari sistem 
komoditas cabe  merah  pada kondisi 
tidak ada divergensi dan penerapan 
kebijakan efisien 

2 Domestic revenue 
cost ratio (DRCR) 

0,86 
DRCR < 1, komoditas     cabe hiyung , 
memiliki keunggulan komparatif 

Sumber: data primer diolah (2015 dan 2016) 

 
Nilai DRCR menggambarkan kriteria unggulan 

komparatif dari usahatani cabe hiyung dan 
menunjukkan kemampuan sistem produksi dalam 
membiayai faktor domestiknya pada tingkat harga 
sosial. Semakin rendah nilai koefisien DRCR berarti 
daerah Kabupaten Tapin mampu bertahan walaupun 
tanpa bantuan pemerintah, karena memiliki 
sumberdaya dosmetik yang diperluan bagi 
pengembangan tanaman cabe hiyung. Sumberdaya 
dosmetik tersebut antara lain lahan yang sesuai 
dengan pertumbuhan tanaman, tenaga kerja, dan 

mampu menggantikan atau mengurangi impor 
komoditas cabe, dan minimal untuk menstabilkan 
harga komoditas ini pada saat musim kemarau. 

 

4.2.3 Analisis sensitivitas agribisnis  
 

Kajian agribisnis daya saing komoditas cabe 
hiyung melalui analisis sensitivitas diperlukan dalam 
rangka mengetahui kepekaan jika terjadi perubahan 
atau ketidak pastian dari variabel yang mempengaruhi 
komoditas tersebut. Kajian dilakukan terhadap 4 
macam analisis sensitivitas, yaitu terjadi perubahan 
harga input benih bawang meningkat 35%, kemudian  
input berupa pupuk urea SP36 meningkat 20%, input 
pestisida atau obat-obatan pertanian meningkat 20%, 
dan jika  harga output atau harga produk bawang 
menurun 10% (Tabel 7). 
 
Tabel 6.  Dampak  kebijakan Pemerintah terhadap input-output 
 

No. Uraian Simpulan 

1 Efective 
protection 
coefisien 
(Kebijakan   
bersifat protektif) 

2,00 
Semakin besar nilai EPC, berarti semakin 
tinggi proteksi pemerintah terhadap 
komoditas ini 

2 Net transfer   
(NT) 

79.871.525 
NT > 0, menunjukkan  tambahan/ surplus 
produsen yang disebabkan  oleh 
kebijakan pemerintah yang diterapkan 
pada input-output 

3 Profitability 
coefisien (PC) 

8,16 
PC > 0, berarti secara keseluruhan 
kebijakan pemerintah memberikan 
insentif pada produsen 

 Subsidi ratio to 
producer (SRP) 

0,99 

SRP > 0, berarti kebijakan pemerintah 
selama ini tidak  menyebabkan  Produsen 
mengeluarkan                                                                                             
biaya produksi lebih  besar dari imbangan 
untuk berproduksi 

 
Dampak kenaikan input benih. Tabel pada 

analisis menunjukkan bahwa jika input benih atau bibit  
cabe  meningkat lebih besar dari 30% (misalnya 
35%), keuntungan privat (PP) menurun, dari 
Rp91`025.400 per hektare per tahun  menjadi   
Rp88.665.000. Nilai PCR dan DRCR relatif tidak 
berubah), yaitu 0,44 untuk nilai PCR dan 0,86 untuk 
nilai DRCR.  Hal ini menunjukkan bahwa usahatani 
cabe hiyung di Kabupaten Tapin mempunyai 
keuntungan kompetitif dan komparatif yang sekaligus 
juga mengidikasikan bahwa usaha komoditas cabe 
Hiyung memiliki daya saing tinggi. 
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Tabel 7.  Analisis sensitivitas agribisnis cabe hiyung 
 

Indikator 
Simulasi  Kebijakan Agribisnis tanaman Cabe Hiyung 

0 1 2 3 4 

Kompetitif 
D 91,025,400 88,665,000 90,913,000 90,884,400 11,025,400 
PCR 0.43 0.44 0.43 0.43 0.86 

Komparatif H 11,153,875 11,153,875 11,051,849 11,049,035 (28,846,125) 
DRCR 0.86 0.86 0.86 0.86 1.73 

Kebijakan input-
output 

EPC 2 2 2 2 2 

NT 79,871,525 77,511,125 79,861,151 79,835,365 39,871,525 
PC 8.16 7.95 8.23 8.22 -0.38 
SRP 0.99 0.97 0.99 0.99 0.99 

Sumber: Data primer diolah (2016) 
0 = kondisi saat penelitian (sekarang)   1 = harga benih naik sebesar 40% 
2 = harga pupuk naik 20%    3 = harga obat-obatan (pestisida) naik 30% 
4 = harga ouput (produksi cabe ) turun 50% 

 
Dampak peningkatan harga input pupuk. 

Hasil analisis sensitivitas jika harga pupuk anorganik 
seperti  urea,SP36 meningkat sebesar 20% 
menyebabkan terjadinya sedikit penurunan 
penerimaan petani produsen menjadi Rp90.913.000 
per hektare per tahun. Penurunan penerimaan 
produsen terjadi, disebabkan naiknya biaya produksi 
usahatani pertanaman cabe hiyung  sebagai akibat 
kenaikan input sarana produksi  berupa pupuk 
anorganik. Walaupun penerimaan produsen menurun 
Rp112.400 per hektare, nilai PCR dan DRCR tidak 
terpengaruh. Seperti terlihat pada tabel di atas nilai 
PCR dan DRCR relatif tidak mengalami perubahan, 
yaitu masih di bawah nilai 1; dalam hal ini 0,43 untuk 
PCR dan 0,86 untuk DRCR. Ini berarti bahwa 
usahatani cabe hiyung di Kabupaten Tapin 
mempunyai keunggulan kompetitif dan kompratif atau 
dapat dikatakan usahatani mempunyai daya saing 
relatif tinggi.  

 
Dampak peningkatan sarana produksi obat-

obatan. Obat-obatan atau pestisida merupakan salah 
satu input /sarana produksi yang sangat penting  bagi 
usahatani cabe hiyung. Kenaikan harga input ini relatif  
tidak mempengaruhi  nilai penerimaan produsen dan 
penerimaan sosial pada pengusahaan komoditas 
cabe, terlihat dengan kenaikan input atau sarana 
produksi berupa harga obat-obatan (pestisida, 
herbisida) mengakibatkan penerimaan/keuntungan 
hanya sedikit menurun menjadi Rp90.884.400 per 
hektare per tahun, begitu juga nilai keuntungan sosial 
turun menjadi Rp11.049.035 per hektare per tahun.  
Nilai PCR dan DRCR terlihat juga relatif tidak 
mengalami perubahan. Dengan demikian, kenaikan  
harga input berupa obatan di atas masih untuk 
diusahakan baik secara finansial maupun ekonomi. 

 
Dampak penurunan jumlah produksi output 

50%. Penurunan harga atau jumlah output 50%, hasil 
analisis sensitivitas menunjukkan jumlah 
penerimaan/keuntungan masih memberikan hasil 
positif sebesar Rp11.025.400 per hektare per tahun. 
Menurunnya harga output dari harga normal jumlah 
penerimaan ternyata masih mampu membiayai 
seluruh kegiatan produksi baik input tradable maupun 
biaya input non tradable, dengan nilai PCR 0,86. 
Namun, jika petani produsen mendapatkan harga 
sosial sesuai harga FOB yang berlaku, tidak 
memberikan keuntungan secara sosial.  Penurunan 
jumlah output sebesar 50% tersebut juga 
mengakibatkan nilai DRCR naik menjadi lebih besar 1 
(1,73). Nilai lebih besar sama dengan 1 (≥1) 
mempunyai makna bahwa daya saing komoditas cabe 
hiyung menjadi berkurang bahkan bisa dikatakan tidak 
mempunyai daya saing komparatif. 

Dengan sensitifnya penurunan harga output 
menunjukkan persoalan bahwa persoalan daya saing 
bukan saja dipengaruhi oleh faktor internal dari 
kegiatan usahatani itu sendiri tetapi juga dipengaruhi 
oleh faktor eksternal, dalam hal ini kondisi 
perekonomian pasar baik nasional maupun 
internasional. Seperti diketahui produk-produk 
pertanian termasuk hortikultura pada umumya berada 
dalam pasar bersaing sempurna, sehingga harganya 
ditentukan oleh pasar. 

Dua masalah yang dihadapi petani adalah: 
1. Skala usaha relatif masih kecil akibat sempitnya 

kepemilikan lahan dan lemahnya permodalan. 
2. Harga cenderung berfluktuasi dan masih dikuasai 

oleh tengkulak. 
Saran untuk membantu petani adalah 

pengembangan sentra produksi dengan membangun 
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infrastruktur yang baik, pembinaan penerapan teknik 
budidaya untuk meningkatkan produksi dan daya 
saing, sinkronisasi pengaturan pola produksi pada 
daerah sentra produksi utama, peningkatan 
kemampuan SDM, dan pemberdayaan kelembagaan 
usaha dan fasilitas kemitraan.  

Selain itu, perlu perluasan usaha penanaman 
rata-rata setiap petani. Fakta di lapangan 
menunjukkan bahwa rata-rata luas penanaman relatif 
kecil, yaitu 0,05 - 0,5 hektare.  
 

5. IMPLIKASI KEBIJAKAN 
 

Beberapa skenario kebijakan dalam usaha 
pengembangan cabe hiyung agar mempunyai daya 
saing yang tinggi adalah sebagai berikut. 
1. Karena produktivitas yang pada umumnya masih 

rendah, ssstem budidaya yang masih lemah, dan 
hanya mengandalkan keadaan alam, kebijakan 
yang perlu dilakukan adalah memprogramkan 
pelatihan atau bimbingan teknis.` 

2. Pemerintah perlu membangun infrastruktur, 
terutama jalan yang layak dari lokasi penanaman 
bawang ke pasar. 

3. Khusus untuk pengembangan agribisnis cabe 
hiyung, perlu optimalisasi (terutama saat hasil 
panen melimpah) dengan pemanfaatan bantuan 
peralatan/mesin giling cabe yang sudah diterima 
kelompok tani. Selain itu, pembentukan wadah 
usaha dalam bentuk koperasi/Bumdes/kemitraan 
swasta, sehingga hasil panen tidak hanya dijual 
segar, tetapi dipasarkan berbentuk olahan kering. 

 

6. SIMPULAN DAN SARAN 
 

Agribisnis cabe hiyung di Kabupaten Tapin 
memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.  

Cabe hiyung tetap mempunyai daya saing tinggi, 
walaupun terjadi perubahan harga input dan output.  

Diperlukan kebijakan operasional dalam rangka 
mendorong daya saing potensial menjadi daya saing 
nyata, antara lain: (a) menyediakan infrastruktur fisik 

maupun ekonomi sehingga dapat dapat meningkatkan 
aksessibilitas sentra-sentra produksi, fasilitas 
pengolahan atau pasca panen, (b) kebijakan 
pemerintah berupa bantuan subsidi benih dan atau 
adanya program pembinaan penangkar benih.  
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