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ABSTRACT

Supply Response Analysis of Potato Farmers in the Kayu Aro Subdistrict, Kerinci Regency. In
Otonomi Daerah (OTDA) era, Regional government efforts to look for regional potency in order to increase

Regional Income. Potato in Kerinci Regency has given a significant contribution in Kerinci's PDRB. Supply
response and input demand by potatoes' farmers in Kalu Aro District Kerinci Regency was estimated by using
profit function. The objective of this study is to analyze supply response on potatoes' farmers. Research was

conducted in Kayr Aro District Kerinci Regency from August to December 2007. About 65 potato farmers were

collected by simple random sampling in three villages Kalu Aro District. The result showed that farmers do

maximize their profit in short term and response to price changing efficiently. Potato's supply elasticity with
considering its price was closed to one (XBi : 0,983).
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ABSTRAK

Pada masa Otonomi Daerah (OTDA), Pemerintah Daerah berupaya untuk mencari potensi daerah dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kentang di Kabupaten Kerinci telah memberikan
kontribusi yang signifftan pada peningkatan PDRB daerah Kerinci. Respon penawaran dan permintaan input oleh
petani yang mengusahakan kentang di Kecamatan Kayr Aro Kabupaten Kerinci diestimasi menggunakan analisis
fungsi keuntungan. Tujuan studi ini untuk menganalisis respon penawaran petani kentang. Penelitian
dilaksanakan di Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2007.
Sebanyak 65 petani kentang diambil secara acak di tiga desa Kecamatan Kayu Aro. Hasil memperlihatkan bahwa
petani benar-benar memaksimumkan keuntungannya dalam jangka pendek dan respon terhadap perubahan harga

secara ef,rsien. Elastisitas penawaran kentang dengan mempertimbangkan harganya sendiri mendekati satu (XBi :
0,983).

Kata Kunci : Respon penawaran, fungsi keuntungan, efisiensi, perubahan harga, dan petani kentang
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PENDAHULUAN

Pada masa Otonomi paerah (OTDA),
Pemerintah daerah berupaya untuk mencari
potensi daerah dalam rangka meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Propinsi Jambi
yang merupakan saiah satu daerah penghasil
kentang di Indonesia, memperlihatkan perbaikan
dalam produksi kentang dari tahun ke tahun, ini
karena tersedianya infrastruktur dan sarana
produksi bagi petani.

Perkembangan produksi ini sementara
efektif untuk lima tahun belakang ini, mungkin
sedikit sulit diulangi pada masa mendatang. Hal
ini karena terjadinya krisis ekonomis dan
kesulitan keuangan yang mengakibatkan subsidi
untuk kegiatan ini berkurang. Dengan kondisi
seperti ini, beberapa ahli bidang kebijaksanaan
pertanian terlarik dalam mengamati respon
penawaran dan permintaan input pada petani
kentang. Estimasi respon penawaran seperti
perubahan penggunaan input telah dilaporkan
dalam beberapa studi (Bapna et al. 1981; David
and Bakes, 1982). Namun sangat sedikit yang
melaporkan respon penawaran dan permintaan
input dalam kaitannya dengan perubahan harga.

Sadoulet and de Janvry (1995) mengulas
bahwa masalah dalam mengestimasi respon
penawaran menggunakan time series data untuk
penawaran output dan permintaan input adalah
bagian dari suatu sistem, mungkin estimasi
tersebut memberikan estimasi yang tidak efisien
dari hubungannya dengan penawaran. Jadi
adalah lebih baik untuk mengestimasinya secara
simultan, keterkaitan persamaan penawaran
output dan permintaan input. Analisis fungsi
keuntungan merupakan suatu pendekatan untuk
menguraikan sistem penawaran output dan
permintaan input (Olwande et a1.,2009).

Telah lama ahli ekonomi pertanian
menganalisa motivasi penampilan berbagai
program peningkatan pendapatan usahatani.
Kebiasaan argumentasinya adalah gambaran
unik usahatani dari komoditi pertanian yang
dihasilkan dan dipasarkan yang menimbulkan

masalah-masalah pertanian. Menurut Brorsen
dkk (1985) sumber dari masalah usahatani
tersebut seperti kegagalan karena rendahnya
pendapatan usahatani. Intervensi dari metode
konvensional untuk mempelajari masalah
pertanian tersebut adalah dengan menganalisis
fungsi produksinya dengan cara baru seperti
dalam menganalisis respon penawaran yang
selalu menggunakan data time series dan me-
regresi-kan kuantitas yang ditawarkan pada
harga yang tersedia dari berbagai model "lags
and shifters". Jika hal ini benar, la1u evaluasi
ekonomis dari program usahatani yang
menggunakan metode konvensional tidak tepat
lagi.

Pembangunan dalam bidang ekonomi
pertanian telah melengkapi beberapa alat analisis
dalam menelaah keunfungan respon penawaran
dari penggunaan metode yang lebih akurat.
Kerja empiris juga telah mengarahkan pengaruh
metode evaluasi yang lebih baik, dan sekaligus
akan menolong petani dalam mencari solusi
alternatif berusahatani yang lebih baik.

Dalam kaitannya dengan kelemahan
metode konvensional, Sadoulet and de Janvry
(1995) telah mengulas kesulitan yang mendasar
untuk mengestimasinya dengan pendekatan ini.
Salah satu masalahnya adalah bahwa permintaan
input dan penawaran output adalah bagian dari
sistem secara terpadu. Estimasi penawaran
output secara sendirian mungkin menghasilkan
estimasi yang tidak layak dari hubungannya
yang terdapat pada penawaran tersebut. Oleh
karena itu, adalah baik untuk mengestimasi
secara simultan keterkaitan antara persamaan
penawaran output dan permintaan input.
Pendekatan dalam menganalisanya dengan
menurunkan secara simultan dari sistem
persamaan penawaran output dan permintaan
input (Olwande et a1.,2009).

Pope dan Hallam (1986) menyatakan
bahwa ketidak pastian adalah alasan utama
mengapa Pemerintah melakukan intervensi di
bidang pertanian, kemudian jika hal ini benar,
maka evaluasi ekonomi dari program usahatani,
perlu dicari altematif lain yang mengkaitkan
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beberapa sistem yang nantinya akan memberikan
hasilyang lebih baik.

Model fungsi kquntungan @rofit
function model) yang dikenalkan oleh Olwande
et al. (2009), mengungkapkan bahwa keuntungan
maksimum dari sebuah perusahaan (usahatani)
dapat ditentukan terutama oleh harga output dan
variabel input dan juga kuantitas faktor produksi
yang lebih tepat. Jadi kerangka kerjanya
mengakomodasikan kenyataan bahwa harga,
teknologi dan sumber alam dapat bervariasi
diantara petani.

Dalam kaitannya dengan penelaahan
fungsi keuntungan ini, Olwande et al. (2009)
juga mernberikan asumsi yang mendalam dari
suatu model fungsi keuntungan yakni : (a)
perusahaan (termasuk usahatani) selalu
memaksimumkan keuntungan dalam jangka
pendek, dengan tersedianya sumber daya alam
dan teknologi dimana mereka perlukan dalam
operasinya, (b) perusahaan (termasuk usahatani)
adalah penerima harga yang ada (price takers)
dengan mempertimbangkan harga yang diterirna
untuk trutput dan harga yang dibayar untuk
input, dan (c) fungsi produksi yang menggaris
bawahi fungsi keuntungan memperlihatkan skala
pengembangan yang semakin menurun
(decreasing return to scale) padavariabel input.

Asumsi manfaat dalam menganalisa
respon penawaran ini juga membatasi model
fungsi keuntungan tersebut. Junankar (19g0)
mengatakan beberapa batasannya seperti
modelnya yang dinamis. Keuntungan aktual
(dimana harus positif) digunakan sebagai
variabel proxy terhadap fungsi keuntungan ini
juga memberikan hasil yang lebih baik diantara
beragam petani dalam menghadapi berbagai
harga input dan output. Jadi hal ini sangat
penting bahwa variasi harga yang tercatat
menggambarkan variasi yang tepat untuk harga
yang diterima dan yang dibayar oleh petani
sampel Untuk input atau output yang sama, dan
bukan berbeda dalam hubungannya dengan
kernampuan simpan petani (farmer;s storage),
atau kebijaksanaan penjualan dan perbedaan
kualitas dan sebagainya disamping tidak berbeda

karena meningkatnya kesalahan dalam
pengukuran. Dengan kata lain, keunfungan
metoda pengukuran ini dapat mengatasi ,.gulu
kendala yang ditimbulkan baik internal maupun
eksterrral.

Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten
Kerinci merupakan salah satu sentra produksi
kentang di Propinsi Jambi dengan realitas
penggunaan teknologi dan sumber daya yang
mungkin bervariasi sesama petani. Dengan
kondisi ini model keuntungan yang
mengekspresikan maksimum keuntungan dari
suatu usahatani cocok untuk mengestimasi
respon penawaran.

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk
menganalisis respon penawaran petani kentang,
karena adanya kondisi yang dinamis dimana baik
input, output dan harga mengalami perubahan
sepanjang waktu.

METODOLOGI

Respon penawaran untuk komoditi
kentang dianalisis melalui identifikasi kegiatan
petani kentang. Tujuan akhir dari petani tersebut
adalah untuk memaksimumkan pendapatan
bersih (atau keuntungan) dimana didefinisikan
sebagai keunfungan dari menjual produk dan
menguranginya dari semua biaya yang
dikeluarkan. Analisis menggunakan simulasi
untuk mengestimasi respon penawaran output
dan permintaan input dengan asumsi untuk
memaksimumkan kondisi model keuntungan.
Dalam mengestimasi respon penawaran terselut,
s3mqel sebanyak 65 petani kentang dikumpulkan
di tiga desa, dengan pertimbangan usahatani
kentang yang terluas dan produktivitas yang
tinggi di Kecamatan Kay, Aro Kabupaten
Kerinci. Pemilihan desa yang dilakukan secara
Simple Random Sampling diperoleh desa_desa :

Kebun Baru, Koto Tuo dan Selompek.
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Dalam menganalisis
tersebut, fungsi output dari

respon penawaran
proses produksi
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dimana
nr
kentang
Pr

P2

Pr
Pa

zl
Z2

U

kentang digunakan dengan mengekspresikannya
sebagai berikut :

Y: an Xibi nZ."j + U .. ..........(1)
Untuk memudahkan dalam mengestimasi
persamaan fungsi output (1) diatas, dilakukan
dengan cara penorrnalan terbatas dari fungsi
keuntungan, dengan cara menurunkan fungsi
produksi (1) diatas kedalam fungsi trNlogaritma
seperti yang dijelaskan oleh Olwande et al.,
(2009) sebagai berikut :

Ln n* : ln cr + IB1 ln P; * Xt; ln Zi + U ...... (2)

Persamaan (2) diaplikasi kedalam persamaan

regresi sebagai berikut :

Lnn* : ln cr * B1 ln P1 + B2ln Pz +P: ln P3 +Ba ln
P+ * tr lnZt + ylnZT + U........................ (3)

Kemudian untuk mendapatkan estimasi
Persamaan (3) diatas, persamaannya disusun
kembali dan diestimasi secara empiris berikut:

(Xr.Pi) ln.:Ft 1&.. ............(4)
dimana
Xi* : kuantitas variabel input
e : kesalahan (error)

Untuk mengestimasi elastisitas produksi
(bi' dan c:') dari fungsi keuntungan dapat
diturunkan sebagai berikut :

(5) .... Bi : - ft (l - p) 1 untuk input variabel

(6) .... Cj : ,: (1 - p)-' untuk input tetap

dimana:

P: XB1, dan

F, dan \ diestimasi dari persamaan (2).
Parameter ini digunakan untuk melihat
hubungan timbal balik dari fungsi keuntungan
dan sekaligus untuk mengestimasi tingkat
pengembalian (rate of diminishing return)
terhadap pengalokasian faktor produksi.

Fungsi produksi diasumsikan dalam
bentuk Cobb-Douglas, sehingga solusi simultan
persamaan (4) dan fungsi keuntungan (2)
membantu mengestimasi elastisitas faktor
permintaan, Zellner's seemingly unrelated
regretion method, dan juga melengkapi estimasi
efisiensi parameter d, F, r, X (Judge et al.,
1988).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Usahatani Kentang
Dalam melaksanakan pembangunan

peftanian di Kabupaten Kerinci, kegiatannya
dipilah menjadi beberapa kawasan sentra
produksi. Salah satu komoditi unggulan yang
telah menjadi primadona untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat adalah kentang.
Kabupaten Kerinci sama seperti Kabupaten
laimya, masih didominasi oleh kegiatan
pertanian khususnya kentang. Sedangkan
kentang telah memberikan kontribusi yang

keuntungan dinormalkan dengan harga
(np)
harga pupuk/kg (Rp/kg)
harga pestisida/kg (Rp/kg)
upaUpemeliharaan (Rp)
upah,/pemanenan (Rp)
luas lahan (Ha)
modal yang digunakan (Rp.)
kesalahan

0, 0, r, I: parameter estimasi
Ln : natural logaritma

Selanjutnya dengan menggunakan
program komputer, persamaan diatas digunakan
unhrk mengestimasi hubungan antara variabel
dependen yang diindikasikan oleh tingkat
keuntungan terbatas dengan variabel independen
yang diindikasikan oleh variabEl sarana
produksi, lahan dan modal yang digunakan.

Untuk mendapatkan level optimal
variabel input, selanjutnya Shephard-Hotelling
lemma konsep digunakan pada kasus fungsi
keuntungan terbatas Cobb-Douglas ini yakni
dengan membuat ratio fungsi keuntungan dengan
tingkat harga seperti terlihat pada rumus berikut
ini:
X,*: - 6 n-l 6 P1....... ........... (3)

:

rll
r3

:L
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cukup besar bagi PDRB Kabupaten Kerinci
yakni sebesar 12,'7oh pada tahun 2007 (Bappeda

Kerinci,2008).
Responden yang digunakan dalam

penelitian adalah petani kentang yang

mempunyai latar belakang pendidikan yang

relatif rendah (pendidikan SD kurang dari 50'/o),
jumlah keluarga yang relatif besar (rata-rata
keluarga 4 orang). Sementara itu umur dari
responden rata-ratanya adalah 48 tahun. Dan
pengalaman dalam bercocoktanam kentang
untuk daerah penelitian ruta-ratanya lebih dari 20
tahun.

Sedangkan untuk karakteristik usahatani
kentang di daerah penelitian telah berusaha
untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang
ditandai dengan tingginya rata-rata produksi per
Ha. Dilihat dari masing-masing penggunaan
input pada usahatani kentang, ternyata
penggunaan faktor produksi dengan rata-rata
penggunaan lahan seluas 2,96ha, pupuk 1431,52
kg, pestisida 35,84 ltr dan tenaga kerja 247,36
HKSP, dengan produksi sebesar 14.608,26 kg.

Keberhasilan dari suatu usahatani dapat
dilihat dari pendapatan bersih usahatani.
Pendapatan usahatani ini berarti mengukur
imbalan yang diperoleh petani dari kombinasi
penggunaan faktor produksi, pengelolaan dan
modal. Pendapatan usahatani ini diukur dari
selisih nilai produksi (yang merupakan
penerimaan total) dan biaya total. Adapun rata-
rata nilai produksi yang diperoleh dan rata-rata
biaya yar,g dikeluarkan oleh petani pada
usahatani kentang dapat dilihatpada Tabel 1.

Hasil penelitian menunjukkan nilai
produksi yang cukup besar, karena cukup
tingginya produksi rata-rata per-ha-nya. Ini juga
dikarenakan petani kentang ini umumnya
memiliki lahan perlanian sendiri dan sebagian
besar sarana produksinya diusahakan sendiri,
sehingga beberapa biaya bisa ditekan dan nilai
produksinya menjadi tinggi. Jadi pendapatan
total rata-rata usahatani kentang sebesar Rp.
4.659.263 per ha.

Tabel 1. Rata-rata nilai produksi, biaya total dan
pendapatan usahatani kentang di Kccamatan
Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, 2007

Uraian Jumlah (Rp,rha)

Nilai produksi
Biaya total
Pendapatan total

8.463.007
3.803.744
4.659.263

Sumber: Hasil olahan data primer, 2007

Ilemaksimumkan Keuntungan

Dalam mengestimasi respon penawaran
petani kentang, kondisi penting untuk
menurunkan fungsi keuntungan dari fungsi
produksi yang digunakan adalah bahwa petani
berfujuan untuk memaksimumkan keuntungan
dalam jangka pendek (short term profit).
Keabsahan asumsi ini dapat diuji secara
langsung dengan mengujinya apakah parameter

B diturunkan dari fungsi produksi yang
diturunkan dari persamaan faktor permintaan
secara bersamaan (Junankar, 1980). Jika
parameter p diturunkan dari kedua persamaan ini
tidak berbeda nyata, lalu petani sampel rata-
ratanya memaksimumkan keuntungan jangka
pendek (short term profit), dengan tersedianya
teknologi dan sumber daya. Karena sangat layak
untuk mengestimasi secara simultan persamaan
keuntungan (profit) dan faktor permintaan untuk
menghindari masalah bias dari persamaan
simultan, Junankar ( I 980) menggunakan statistik
P untuk menguji hipotesis nol bahwa pi tidak
berbeda nyata,apabila B1 diturunkan dari dua set
persamaan yang terpisah dan tergabung.

Lagrange multipliers memberikan hasil
tidak berbeda nyata dari nol, begitu pula dengan
uji X' (Tabel l). Jadi hipotesa bahwa petani
kentang didaerah penelitian memaksimumkan
keuntungan dalam jangka pendek tidak dapat
ditolak. Dan ini mengindikasikan bahwa petani
telah melakukan kegiatan usahataninya secara
rasional.

:
t;

h

FJl
:

Ij,

$

E*

'Ia;i

ii

z)

Analisis Respon Penawaran Petani Kentang Di Kecamatan Koyu Aro Kabupaten Kerinci
(Edison dan Mukhlis)



Tabe|2. Uji restriksi pada parameter
keuntungan dan fungsi faktor
di Kecamatan Kayu Aro,
Kerinci, 2007

dalam tenaga kerja yang digunakan untuk
perleliharaan mungkin diakibatkan oleh bagian
dari meningkatnya penggunaan pemupukan.

Tabel 3. Estimasi gabungan yang menormalkan
fungsi keuntungan dan elastisitas faktor
permintaan di Kecamatan Kayu Aro,
Kabupaten Kerinci, 2007

p tungsi
permintaan
Kabupaten

Restriksi
Lagrange Multiplier

(r) (t)
x2 uji

Statistik
Pupuk

Pestisida

Pemeliharaan

Pemanenan

0,658
(2,e7 t)
0,591
(2,132)
0,447
( 1,897)
1,191
(4,265)

Variabel

7,159

Elastisitas Penawaran Output dan
Permintaan Input

Parameter estimasi dari fungsi
keuntungan terbatas dan elastisit'as faktor
permintaan dilihat pada Tabel 3. Estimasi ini
diturunkan dengan mengestimasi persamaan (2)
diatas. Dari output komputer diperoleh bahwa
koefisien estimasi telah memberikan tanda yang
benar, seperti unfuk variabel harga pupuk,
pestisida, pemeliharaan, dan pemanenan yang
bertanda negatif, dan variable lahan sefta modal
yang beftanda positif, dan koefisiennya lebih
besar dari nol.

Elastisitas penawaran untuk kentang
dengan mempertimbangkan harganya sendiri
(diestimasi sebagai IB) diperkirakan mendekati
satu (0,983). Hal ini mengimplikasikan bahwa
petani sampel respon terhadap perubahan harga
kentang. Sebagai contoh, untuk maksud
perencanaan, lo/o harga kentang berubah, ceteris
paribus, akan membawa perubahan yang serupa
(0,983%) penawaran kentang dari Kabupaten
Kerinci.

Begitu pula dalam hal koehsien estimasi
yang menerangkan bahwa l0% upah riel
meningkat, akan menyebabkan sekitar 4,Blo
penawaran kentang menurun, terdiri dari 1,35oh
penurunan karena pemeliharaan tanaman, dan
3,460/0 penurunan karena pengurangan tenaga
kerja yang digunakan untuk pemaneuan.
Selanjutnya jika upah riel naik, penyesuaian

Selanjutnya untuk estimasi elastisitas
harga permintaan untuk pupuk adalah 0,335, ini
berarti l0 oh harga pupuk naik, menyebabkan
3,35 o% penggunaan pupuk turun dalam jangka
pendek. Jadi dengan fungsi keuntungan yang
ada, akan menurunkan keuntungan dengan
proporsl yang sama.

Elastisitas
mempertimbangkan penggunaan input lahan
lebih besar jika dibandingkan dengan
penggunaan input modal. Koefisien estimasi
untuk lahan (0,431) sedikit lebih besar dari
koefisien estimasi untuk modal (0,316), hal ini
mengindikasikan bahwa variable lahan
memberikan peranan yang lebih dominan dalam
kaitannya dengan respon penawaran
dibandingkan dengan variable modal. Jadi
didalam ukuran usahatani akan berdampak pada
keuntungan apabila dibandingkan dengan
peningkatan intensitas penggunaan modal
usahatani.

0,662

0,473

0,339

1,241

. Elastisitast strmasl
t al(tor

Kestnksr
l)emand

Konstanta
Harga Pupuk

Harga Pestisida

Tenaga Pemeliharaan

Tenaga Pemanenan

Luas Lahan

Modal

88,902
-0,335*
(0,422)
-0,2J5*
(0,1 78)
-0,135
(0,021)

-0,346* *

(0,37s)
0,431**
(0,128)
0,3 16*
(0. l 87)

-0,31 1**
(0,227)

-0,198'k*
(0,116)
-0,238

(0, I 98)
-0,236**
(0, I 80)

output dengan

a

{
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Elastisitas Produksi

Untuk mengestimasi elastisitas produksi,
melaiui konsep duality, terdapal hubungan antara
produksi dan fungsi keuntungan. Hubungan ini
digunakan untuk melihat seberapa besar
pengaruh variabel yang digunakan terhadap
tingkat keuntungan yang diperoleh. Dengan
melakukan komputer simulasi, hasil elastisitas
produksi implisitnya dapat diturunkan dari
fungsi keuntungan. Elastisitas produksi (b1' dan
c1 ) melalui duality tersebut dari parameter fungsi
keunfungan akan menurunkan fungsi sebagai
berikut:
(5) .... Bi : - Fr (1 - p)-r untuk inpur variabel
(6) .... Ci : 

": 
(i - p)-' untuk input tetap

dimana:

pr: XBi, dan

B1 dan r1 diestimasi dari persamaan (2).

Dengan melakukan perbandingan dari
elastistas produksi tidak langsung (bi'dan c;') dan
elastisitas produksi yang diestimasi secara
langsung dari fungsi produksi persamaan (1)
selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel4. MLE fungsi produksi dan elastisitas
produksi diturunkan dari fungsi profrt di
Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci,
2007

Dari estimasi komputer output diperoleh
hasil yang cukup bervariasi dari kedua
pendekatan tersebut. Dengan menggunakan
metode maxiruum likehood estimation (MLE)
secara langsung diperoleh hasil yang sedikit
lebih baik dibandingkan dengan estimasi secara
tidak langsung.

Estimasi secara langsung (direct
estimation) yakni sebesar 1,311 sedangkan
estimasi secara tidak langsung (indirect
estimation) yakni sebesar 1,243 yang diturunkan
dari elastisitas produksi, menerangkan bahwa
increasing return to scale tergambarkan.
Elastisitas produksi yang diestimasi untuk lahan
(0,652) adalah konsisten dengan yang dilaporkan
oleh Kikuchi dan Hayami (1980). Hal ini sejalan
dengan bahasan diatas bahwa lahan berpengaruh
sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan
faktor modal.

Selanjutnya elastisitas produksi sedikit
lebih rendah untuk pestisida jika dibandingkan
untuk pupuk. Koefisien untuk pestisida (0,207)
sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan
koefisien untuk pupuk (0,326).

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari estimasi fungsi keuntungan,
analisis respon penawaran memperlihatkan
bahwa petani sampel rata-rataiya telah
memaksimumkan keuntungan dengan
mempertimbangkan harga normal dari variabel
input, dan output. Hal ini diindikasikan oleh nilai
koefisien lagrange multiplier yang tidak berbeda
nyata dari no[.

. Analisis juga menerangkan bahwa petani
kentang didaerah penelitian respon teriradap
perubahan harga dan faktor efisienii. penawaran

9"tp"t adalah respon terhadap harga kentang.
Pada permintaan input, sangat sensiiif terhadap
tingkat upah, biaya pemeliharaan/pemanenan.
Elastisitas harga yang diperoleh melengkapi
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Variabel Unit MLE
Estimasi

Indirect
Estimasi

Kg

Kg

Hari:)

Konstanta
Pupuk

Pestisida
Tenaga
Pemeliharaan
Tenaga
Pemanenan

Luas Lahan

Modal

98,665
0,326**
(0,023)
0,207*x
(0,015)
0,114**
(0,009)
0, I 59**
(0,011)
0,652**
(0,048)
0,309**

0,112

0,107

0,231

0,288

0,229

0.176

Hari

Ha

Rp
(0,019)
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bagian dari data base yang diperlukan untuk
mengevaluasi implikasi kebijaksanaan harga
altematif dari persediaan kentang dan
permintaan input, dimana elastisiias harga untuk
variable pupuk, pestisida, pemeliharaan dan
pemanenan memberikan tanda negatif dan
variable lahan dan modal bertanda positif dan
mendekati satu.

Sedangkan untuk elastisitas produksi,
hasil menunjukkan bahwa terjadi kenaikkan hasil
yang semakin meningkat (increasing return to
scale) yang diindikasikan dengan nilai estimasi
yang lebih besar dari satu.

Saran

Pendekatan respon penawaran terhadap
petani kentang dapat menggambarkan
bagaimana petani kentang mengalokasikan
faktor produksinya dalam rangka untuk
mendapatkan keuntungan yang maksimum.
Dengan menggunakan pendekatan fungsi
keuntungan, respon penawaran tersebut bias
diestimasi. Mengingat cukup pentingnya
implikasi dari penelitian ini, maka dianggap
perlu untuk menindaklanjuti penelitian ini
terutama dengan melibatkan variabel-variabel
baru dalam menganalisis respon penawaran
tersebut yakni seperti dengan menganalisis
pengaruh dampak kebijaksanaan subsidi dan
penghilangan subsidi Pemerintah untuk sarana
produksi pertanian, serta dengan semakin
kecilnya luas lahan produktif akibat terjadinya
perubahan fungsi lahan menjadi fungsi lainnya
sepefti untuk industri, perumahan dan
sebagainya.
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