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ABSTRACT

Farmers' supply responsiveness planting rice in Jambi Province was estimated using
Meta-Profit analysis function. The objective of study is to analyze rice farmers' supply
respon. Research was conducted in Jambi Province in the year of 2013. Result showed
that farmers' profit planting rice increased because its price increased. Furthermore, its
share decreased when its labour wage increased. This implied to farmers to plant rice
because rice was relatively more profitable than other plants. The result showed that
farmers tended to pushed risk in planting decision. Following i1, found ihat its profit
planting rice increased in wet season. Tiris results were consistent with the fact that the
water availability was important factor to plant rice. This implied that government
policy in agriculture had positive impact on technological adoption. The analysis
production function suggested that labour elasticities and fertilizer higher that zero
significantly. Production rice elasticity by considering the nurnber of labour used was a
liiile bit lower than fertilizer.
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PBNDAIIULUAN .)

Pada masa Otonomi Daerah (OTODA) s"kalang ini, Pemerintah daerah

berupaya untuk mencari dan memanfaatkan potensi daerah dalam rarrgka meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, sumber

utama pendapatan masyarakat Jambi adalah dari seklor perianian, terutama. usahatani

padi yang telah menjadi salah satu usaha yang sangat strategis sekarang ini karena

mampu meningkatkan pendapatan petani. Provinsi Jambi yang merupakan salah satu

daerah penghasil beras di Indonesia, memperlihatkan perbaikan dalam produksi beras

dari tahun ke tahun, ini karena lersedianya sarana infrastrukhrr dan produksi tragi petani

(Anonim,2012).

Perkembangan produksi padi sementara efektif untuk beberapa tahun tsrakhir,

mungkin relatif sulit diulangi pada masa mendatang. Data produksi yang disarikan dari

program pembangunan tanarnan padi di hovinsi Jambi menurut era Orde Baru (1986-
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1997) dan reformasi (1998-2011) dari tiga tipologi lahan padi yang ada. Beragamnya

tingkat produksi akan mencerminkan adanya faktor ketidakpastian dan risiko dalam

berusahatani padi. Disamping itu karena terjadinya krisis ekonomi dan kesulitan

keuangan yang mengakibatkan subsidi input untuk kegiatan ini berkurang @dison,
2011). Dengan kondisi seperti ini, beberapa ahli bidang kebijakan pertanian tertarik

dalam mengamati respon penawaran dan permintaan input pada petani padi. Estimasi

respon penawaran seperti perubahan penggunaan input telah dilaporkan dalam beberapa

kajian (David dan Barker,2004; dan Guyomard, et ai.2003). Namun sangat sedikii

yang meneliti respon penawaran dan permintaan input dalam kaitannya dengan

perubahan harga-

Di Provinsi Jambi, sama hal dengan tempat lainnya, banyak produksi usahatani

dan keputusan investasi dibuat dibawah ketidakpastian harga komoditi, hasil tanaman,

dan kebijakan pemerintah bidang pertanian (Anonim, 2Ol2). Pemerintah telah menjaga

subsidi input (seperti pupuk) dan kebijakan dukungan harga untuk meningkatkan

produksi usahatani- Kebijakan ini sangat kontroversi. Dalam rangka rnengevaluasi

kebijakan ini, pertama-tama perlu memahami respon petani terhadap stimuli ekonomi

seperti faktor harga dan bukan harga.

Respon petani terhadap perubahan harga untuk produk terterfu diarahkan pada

banyak kcndisi, dimana termasuk pengeterapan sumberCaya khususnya lahan dan

tenaga kerja keluarga, pilihan tar.raman dan tskn_lk, kesempatan tenaga kerja luar, harga

prcduk dan kehadirarr ketidakpastian pendapatah,perta sikap petani terhadap risiko.

Lebih lanjut rnenuntt Darmawi (2005) juga menegaskan bahwa dalam setiap aktivitas

usaha riisektor pertanian atau agribisnis, maka usaha tersebut selalu dihadapkan dengan

siruasi risiko dan ketidakpastian.

Respon petani terhadap perubahan harga adalah berguna untuk perurfiusan

kebijakan. Jika petani respon secara positif terhadap pergerakan harga, penawaran beras

akan dipengaruhi oleh peningkatan harga- Keefektifan dan biaya dari kebijakan harga

alternatiftergantung pada magnitude dan signifikansi dzri estimasi respon.

Pengetahuan terhadap dampak variabel lain pada respon produksi adalah penting

bagi pembuat kebijakan. Variabel penting tersebut termasuk harga input, perubahan

teknologi" manajemen usahatani, risiko dan kendala keuangan harus menjadi
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pertimbangan dalam mempelajari respon produksi agar studi ini lebih realistis dan

berguna (Keeney dan Hertel, 2008).

Peranan respon produksi pertanian telah mendapatkan banyak perhatian dalarn

studi empiris sekarang ini. Teori neoklasik dari model perilaku produksi petani dalam

kerangka keuntungan maksimum telah diuji dan diterima dalam literatur (Brennan,

1982). Choi dan Helmberger (1993) telah mendemontrasikan secara teoritis bahwa

meningkatnya ketidakpastian harga mengakibatkan penurunan produksi optimal dari

usahaiani yang berkompetisi.

Bila seluruh input diimplementasikan, tidak banyak petani dapat bekerja untuk

mengendalikan proses produksi. Level output kemudian ditentukan oleh sejumlah faktor

exogen seperti curah hujan, kekeringan, infestasi insektisida dan pestisida, penyakit

tanaman, dan faktor lain yang bisa mempengaruhi produksi pertaniannya. Kurangnya

kendali ini membuat sulit untuk menilai fungsi penawaran ex-onte, karena seseorang

hanya dapat mengobservasi kenyataan ou@ut sebagai penilaian fungsi penawaran ex-

post.

Dari informasi diatas maka dapat ditarik pokok permasaiahan sebagai irerikut :

"Apakah respon penawaran petani terhadap harga input harga outpu! program

pemerintah dalam usahatani, harga pupuk, harga pestisida, luas panen dan variabel

excgerrous lainnya dapat dijelaskan untuk membantu rnenemukan model pengembangan

produksi padi di Provinsi Jambi?"

Dari isu dan permasalahan diatas maka dapat ditarik tujuan penelitian: " Menilai

respon penawaran petani terhadap harga inpu! hlrga output, program pemerintah dalam

usahatani, harga pupuk, harga pestisida, .luas panen, dan variabel exogenous lainnya

untuk menemukan model pengembangan produksi padi di Provins! Jambi".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jambi, karena daerah ini merupakan salah

satu penghasil padi di Indonesia. Dan penelitian dilaksanakan dari Agustus 2013

sampai dengan Oktober 20l3.Pelaksanaan penelitian digunakan metoda survey dan data

yang diambil dari data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

tahun 198G2012 untuk Provinsi Jambi. Data tahun 1986-2012 digunakan untuk
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menangkap kondisi masa krisis ekonomi yang bervariasi dengan tingkat krisis ekonomr

yang tinggi, sedang dan kecil.

Metode analisis ini dalam aplikasinya digunakan berdasarkan tujuan penelitian

yakni Model Fungsi Meta-Profit. Untuk mempelajari pengaruh skala produksi,

elastisitas produksi dan produksi hasil optimal dapat dipertimbangkan. Dalam penelitian

ini, fungsi translog untuk model empiris dari fungsi keuntungan digunakan. Dalam

model keuntungan, pada dasarnya variabel penjelas yang sama seperti fungsi produksi

digunakan, kecuali mereka diungkapkan dalam basis per-hektar (Lau rian Yotopoulus,

te12).

Model empiris dari fungsi keuntungan dapat ditulis seperti bentuk logaritma

dari fungsi Cobb-Douglas berikut ini,

Log (ns) : go * Fr Log (P1) + Bz Log (I") + F: teg (X,) + p+ Log (Ft)+ p5 Log

(A) + Fe Log (II1) + 0; Log (PSt) + Ds Log (ISt) + Be D(SN) + rt ..... ............ 1

dimala:

Log (q) : log keuntungan (Rp) dalam tahun-t
Log (P1) : log harga output (Rp/kg) dalam tahun-t
Log (L) : log upah (Rp/ha) dalam tahun-t
Log (X) : log harga pestisida (Rp/ha) dalani tahunt
Log (F1) : log harga pupuk (Rp&a) dalam tahun-t
Log (At) : log luas panen (ha) dalam tahun-t
Log (IIt) : log indeks irigasi dalam tahun-t
Log (PSr) : Iog dukungan harga (Rpikg) dalam tahun-t
Log (IS1) : log subsidi harga input (Rp/ha)' dalam tahun-t
D(SNt) : dummy pengaruh musim, nilai 1 j\a hujan, dan 0 jika tidak

Estimasi fungsi penawaran dengan sampel'pilihan diuji dengan metode Cua

tahap (two-stoge method). Nilai Chi-kuadrqt digunakan untuk menguji hipotesis.

Estimasi parameter dari fungsi Fenawaran diperoleh dari prosedur dua tahap ini adalah

konsisten (Judge, 2004).

FIal ini dikenal bahwa parameter estimasi tidak mengukur langsung pengamh

perubahan satu unit variabel penjelas untuk mengubah tingkat keuntungan dan

produksi tanaman atau varietas. Parameter estimasi dapat dirubah kedalam parsial

derivatif dimana mengukur pengaruh perubahan satu unit variabel penjelas terhadap

perubahan keuntungan dari produksi tanaman atau varietas dengan menggunakan

rumus sebagai berikut (Maddala., 1983) :
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dni/dZi:= E(Zti F) * 8j............. ........_.....2

dimana:

Iti = keuntungan
Zr: : variabel bebas
g : firngsi keuntungan normal
p, = parameter

HASIL DAI\ PEMBAHASAN

Tujuan utama studi ini adalah untuk mengidentifikasi kaidah keputusan respon

penawaran petani terhadap risiko dan program-program kebijakan pemerintah. Frmgsi

keunhrngan yang diharapkan digunakan untuk mengestimasi parameter hipotesis.

Fungsi ini terkendala pada variabel-variabel yang berkaitan dengan risiko dan prog"36-

program kebijakan pemerintah untuk mengidentifikasi keputusan yang optimal dan

strategi efisiensi risiko. Fungsi kunci yang digunakan untuk analisis risiko adalah fixrgsi

meta profit.

3.1. Produksi Tanamen Optimal dengan Fungsi Meta-profrt

Studi ini meneliti respon penawaran yang ada dalam fungsi keuntungan produksi.

Parameter dari fungsi keuntungan yang diharapkan dengan mengg,rnakan two-stage

least squares. Dalam rangka untuk menguji signifikansi dari setiap parameter, hipotesis

nol dapat dinyatakan sebagai Ho: Pr 
': pr: B,, 

: 0

Hasil estimasi parameter produksi urnaman optimal dapat dilihat pada Tabel

3..1. Analisis chi-squared menunjukkalr-Ufiwa hipotesis Pr : bz= ...... : p, = 0 dapat

ditolak. lni berarti bahwa paling tidak salah satu dari parameter tidak sama dengan nol.

Dari Tabel 3"1. dapat juga dilihat bahwa parameter. dari beberapa variabel penjelas

secara signifikan berbeda dari nol"

Perlu juga dicatat bahwa parameter log harga output secara signifikan Iebih

besar dari nol. Ini berarti bahwa para petani memililr untuk menanam padi karena harga

padi reiatif lebih tinggi. Ditemukan bahwa log parameter upah tenaga kerja secara

signifikan lebih besar dari nol. Jadi bahwa seorang petani cenderung rnenanam padi

karena harga tinggr, dan fakta bahwa upah tenaga kerja petani cenderung untuk

mempengaruhi pendapatan, dan karena sebagian besar petani masih menggunakan

tenaga kerja dalam keluarga. Dapat dianggap sebagai indikasi bahwa petani arialah

--"- 842
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pembuat keputusan keuntungan yang rasional. Tingginya harga padi adalah salah satu

indikasi bahwa padi lebih menguntungkan. Sebaliknya, karena upah tenaga kerja adalah

bagian terbesar dari biaya yang dikeluarkan dalam produksi padi, upah buruh tani lebih

tinggi di daerah menunjukkan bahwa padi relatif cukup menguntungkan. Dalam situasi

ini, tanggapan yang tepat dari petani dengan harga output dan upah tenaga kerja juga

bisa berarti bahwa petani dapat memaksimalkan utilitas keuntungan yang diharapkan

dalam keputusan tanaman.

Tabel 3.1. Estimasi Produksi Tanaman Optimal, 1986-2012

Variabel Parameter Std. Error
Intercept
R
Lr
&
Fr

At
PSr

IS,
D(SNl)
F-siat (9,16)
F-tabel (9,16,o: 0.01)
R-Squared

29,671
0,842***
-4,197**
-o,936
-0,573
0,602**
0,826
n lqR
0,694**

4,gg
2,34

0,7926

0,0612
0,0316
0,5951
0,5291
0,1844
0,6305
o ,{1?
4,2348

Keterangan ' *)F* : significance level pada $ 0.01
*+ : signifi,;ance level pada u 0.05

Hal ini layak untuk menyebutkan bahwa 
lfu ffiu, ini padi diperiakukan

sebagai tanaman tunggal terlepas dari berbagai jdnis. oleh karena itu, orang dapat

berargumentasi bahw.a, rata-rata biaya pupuk bukan merupakan bagian dari pengeluaran

utama dalam produksi padi karena fakta bahwa pupuk mungkin menjadi salah satu

program subsidi pemerintah, sehingga harga pupuk bukan merupakan faktor panentu

utama dalam kepufusan panen pertanian.

Pada Tabel 3.1. terlihat bahwa musim hujan secara signifikan mem-pengaruhi

pilihan tanaman petani. Temuan ini konsisten dengan fakta bahwa lahan basah padi

membutuhkan lebih banyak air daripada tanarnan lain. Dengan cara ini, dapat dijelaskan

mengapa sebagian besar padi ditanami selama musim hujan, dan tanaman lain yang

membutuhkan lebih sedikit air, sebagian besar ditanam pada musim kemarau. Dan hasil
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dari program dukungan harga menunjukkan bahwa log dari tingkat dukungan harga

tidak signifikan berbeda dari nol, walaupun memiliki nilai positif.

Telah dipahami bahwa estimasi parameter yang tercantum pada Tabel 3.1 tidak

secara langsung mencerminkan efek dari perubahan dalam satu unit dari variabel

penjelas terhadap perubahan profitabilitas dari seorang petani untuk menanam padi.

Parameter pada Tabel 3.1 dapat diubah menjadi bentuk derivatif parsial dan hasilnya

dapat dilihat dalam Tabel 3 .2- Nilai-nilai derivatif parsial pada Tabel 3 .2. mewakili efek

perubahan daiam saiu unit dari variabel penjeias yang sesuai riengan perubahan variabei

profitabilitas dengan perubahan profitabilitas bahwa petani akan menanam padi-

Karena variabel-variabel penjelas disajikan dalam bentuk log, nilai derivatif parsial juga

mewakili nilai masing-masing elastisitas.

Tabel3.2. Perhitungan Partial Derivatives Produksi Tanaman Optimal

Variabel dni I dZij
Intercept
Harga Output
Upah
Harga Pestisida
Harga Pupnk
Luas Panen
Dukungan Harga
Subsidi Input
Pengar-oh Musim
Keterangan: fi : komponen keuntungan,

Z : komponen-komponen independen

'(** : significance level pada cr 0.01
** : significance level pada cr 0.05

Dari Tabel 3.2 diatas terlihat bahwa setiap peruhahan variabel bebas dalam satu

unit terjadi perubahan perubahan keuntungan dengan tingkat yang bervariasi, ada

perubahan tsrsebut cukup silgrifftan, ada yang tidak sigrrifrkan.

Elastisitas Fungsi Produksi Padi

Perkiraan elastisitas fungsi produksi untuk padi yang tercanfum dalam Tabel 3.3. R-

squared yang disesuaikan untuk estimasi 2SLS adalah 0,7834, dan F-statistik (9, 13)

adalah 19,437, yang secara signifikan lebih besar daripada F-tabel (9,13, u:0,01):
4.19

0,971
0.704**
n.125***
a.245
0.198
0.794**
0.247
0.086
0.612**

844
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Tabel 3.3. Elastisitas Fungsi Produksi Padi

Variabel Elastisitas

Intercept
Harga Output
Upah
Harga Pestisida
Harga Fupuk
Luas Panen
Dukungan Harga
Subsidi lnput
Pengaruh Musim
R-Squared
F-Stat. (9,13, a: 0,01)

28,671
0,842***
-0,197**

-0,936
-0,573
0,602**
0,926
0,198
0,684+*

0,8142
19,437

Keterangan: *** : significance level pada o 0.01
** : significance level pada o 0.05

Seperti yang diharapkan, ditemukan bahwa elastisitas tenaga kerja dan pupuk secara

signifikan lebih besar dari nol. Perkiraan elastisitas padi sehubungan dengan jumlah

tenaga kerja yang digunakan adalah 0,193 Dan perkiraan elastisitas padi sehubungan

dengan pupuk adalah 0,573.

F{asil pada Tabel 3,3 menunjukkan bahwa input tetap juga determinan penting

produksi. Tidak menglierankan, diiemukan elastisitas tinggi (0,602) dari luas panen.

Seseorang bisa mengulas hasil sebagai biaya opportunify dari lahan.

Konsisten dengan temuan sebelumnyq ditemukan bahwa elastisitas produksi

padi sehubungan dengan program dukungan harga adalah positif(0 825), tetapi tidak

berbeda nyata dengan pertedaan dari nol. Hasil ini meritiukung perhatian petani bahwa

produksi tidak dipengaruhi oleh dukungan hu.gu. Hasil ini juga didukung catatan bahwa

petani dengan pangalaman lalu dari produksi padi, dapat merumuskan ekspektasi

produksi.

KESIMPULAN

Penama-tama didapatkan bahwa keuntungan petani menanam padi meningkat

karena harga padi meningkat. Ditambahkan pula bahwa keuntungan menanam padi

menurun bila upah tenaga kerja meningkat. Ini berimplikasi bahwa petani telah memilih

untuk menanam padi karena padi relatif lebih menguntungkan dari pada tanaman lain.
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Hasil memperlihatkan bahwa petani cenderung menolak risiko dalam memutuskan

penanaman.

Analisis firngsi produksi menyarankan bahwa elastisitas tenaga kerja dan pupuk

lebih besar dari nol secara signifikan. Elastisitas produksi padi dengan

mempertimbangkan jumlah tenaga keda yang digunakan adalah sedikit lebih rendah

dari pada dengan mempertimbangkan pupuk.
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