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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kelayakan dan daya saing usahatani lada di Lampung
yang menerapkan budidaya yang baik (GAP) dibandingkan dengan budidaya tradisional. Kelayakan
menggunakan indikator Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), B/C Ratio dan Payback
Period, dan daya saing menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM). Hasil analisis menunjukkan bahwa
usahatani lada dengan budidaya yang baik lebih layak dan berdaya saing daripada yang tradisional.
Disarankan untuk memperkenalkan GAP secara kontinu dan sistemaik agar aplikasi GAP semakin meluas.
Kata kunci: lada, daya saing, kelayakan usahatani

ABSTRACT
Competitiveness of Pepper Small-holder in Lampung
Observation has been made to analyze feasibility and competitiveness of pepper smallholders
adopted good agricultural practice (GAP) compared to the traditional. The feasibility was analyzed using
some indicators (NPV, IRR, B/C ratio and Payback Period) and the competitiveness used Policy Analysis
Matrix (PAM). The result showed that pepper smallholder adopted GAP was more feasible (private and
social) and more competitive than the traditional. it’s suggested that in the developing of pepper
smallholders, it is required systematic efforts to introduce GAP continually.
Keywords: pepper, GAP, feasibility, competitiveness

PENDAHULUAN
Lada (Piper nigrum L.) merupakan
komoditas perkebunan utama yang
menjadi andalan penghasil devisa
setelah minyak kelapa sawit (CPO),
karet dan kopi. Pada tahun 2003, ekspor
lada Indonesia mencapai 51.546 ton
dengan nilai sebesar US$ 93,445 juta.
Jumlah petani yang terlibat dalam
usahatani lada mencapai 0,31 juta
kepala keluarga dan menghidupi lebih
1,5 juta orang yang tersebar di 28
propinsi dengan sentra utama Bangka
Belitung, Lampung, Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah
dan Sulawesi Selatan (Ditjenbun, 2003).
Pada tahun 2000 Indonesia
tercatat menduduki peringkat pertama
sebagai negara pengekspor terbesar
dunia, dengan total volume ekspor
mencapai 63.938 ton. Angka ini jauh di
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atas angka ekspor Vietnam, yang saat
itu hanya mengekspor 36.465 ton.
Namun sejak tahun 2001, produksi dan
ekspor lada Indonesia cenderung
mengalami penurunan. Meski pada
tahun 2003 ekspor lada Indonesia
sempat kembali naik hingga mencapai
60.896 ton, namun pada tiga tahun
terakhir dari 2004 sampai 2007 angka
produksi
dan
ekspor
Indonesia
mengalami penurunan, hingga produksi
2007 hanya sebesar 46.000 ton dan
ekspor 36.000 ton. Padahal permintaan
impor lada dunia mengalami peningkatan 3–4 % dalam dasawarsa
terakhir (Idris dan Haryanto, 2007).
Permintaan ekspor lada Indonesia
menurun 5,4 % dan penawaran
menurun 4,7 % per tahun (Kemala,
2006). Penurunan ekspor lada tersebut
merupakan salah satu indikasi rendahnya daya saing produk Indonesia
(Husodo, 2007). Lemahnya daya saing
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tersebut sebagian besar disebabkan
oleh faktor domestik selain faktor
eksternal seperti peningkatan persaingan dengan Vietnam (Pangestu,
2004).
Kemala
(2006)
menyebutkan
untuk meningkatkan peranan Indonesia
di kancah perladaan dunia diperlukan
perbaikan sinergisme simpul-simpul
agribisnis lada. Selain melalui efisiensi
produksi,
peningkatan
pendapatan
petani lada juga dapat diupayakan
dengan melibatkan mereka dalam
simpul-simpul agribisnis yang menghasilkan nilai tambah. Peningkatan
produksi melalui perluasan areal tanam
diarahkan ke daerah yang mempunyai
keuntungan komparatif yang tinggi. Di
samping itu intervensi pemerintah
(kebijakan pemerintah) akan turut
mempengaruhi keunggulan kompetitif
dan komparatif suatu sistem komoditas
(Siregar dan Sumaryanto, 2003).
Usahatani lada pada umumnya
masih diusahakan dalam skala kecil oleh
petani dengan perawatan yang sangat
minim sehingga produktivitasnya sangat
rendah. Padahal, teknologi budidaya
lada sudah banyak yang dihasilkan,
namum tingkat adopsi oleh petani
sangat rendah akibat lambatnya proses
alih teknologi ke petani. Upaya yang
dapat dilakukan untuk meningkatkan
produktivitas tersebut adalah revitalisasi
pengembangan lada nasional. Salah
satu upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan menggunakan teknologi budidaya anjuran yang sudah dihasilkan
(varietas unggul, teknologi pemupukan,
pengendalian hama dan
penyakit,
penggunaan penutup tanah, panen dan
pasca panen) (Manohara, et al, 2007a;
2007b). Dengan penggunaan budidaya
yang baik (GAP) diharapkan produk lada
Indonesia memiliki keunggulan, daya
saing serta menguntungkan untuk
diusahakan.
Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kelayakan dan daya saing
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usahatani lada yang
budidaya yang baik
dengan yang tradisional.

menerapkan
dibandingkan

METODE PENELITIAN
Data yang digunakan dalam
analisis ini adalah data input-output
usahatani lada, dengan harga inputouput 2007 di Lampung. Data juga
diperoleh dari Bank Indonesia, Direktorat
Jenderal
Perkebunan,
International
Pepper
Community,
Departemen
Keuangan (Departemen
Keuangan,
,
2005) Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka
Komoditi
(Bappebti)
Departemen Perdagangan (Bappebti,
2008) dan lain-lain. Asumsi nilai tukar
yang digunakan adalah sebesar Rp.
9.140,- per US$ dan tingkat suku bunga
13 persen yang mengacu pada nilai
tukar rata-rata dan suku bunga dalam
Laporan Perekonomian Indonesia Tahun
2007 oleh Bank Indonesia (Bank
Indonesia, 2007).
Analisis usahatani lada dilakukan
dengan asumsi umur usahatani selama
15 tahun. Varietas yang digunakan
adalah Natar 1 dengan potensi produksi
sebesar 4 ton/ha/tahun lada hitam
Produktivitas lada oleh petani sebesar
3,2 ton/ha/tahun lada hitam.
Daya saing usahatani lada
didefinisikan
sebagai
kemampuan
usahatani untuk layak secara finansial
(privat)
pada
kondisi
usahatani,
lingkungan ekonomi dan kebijakan
pemerintah yang ada. Kelayakan
finansial didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan laba atau
hasil untuk manajemen (return to
management) minimum sebesar tingkat
“normal” (Simatupang, 2005).
Kelayakan usahatani dihitung
dengan beberapa indikator, yaitu Net
Present Value (NPV), Internal Rate of
Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio(Net
B/C Ratio) dan masa pengembalian
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investasi (Payback period) (Gittinger,
1986).
Net Present Value (NPV) adalah
jumlah nilai arus tunai pada waktu
sekarang setelah dikurangi dengan
modal yang dianggap sebagai ongkos
investasi
selama
waktu
tertentu.
Usahatani
dikatakan
layak
untuk
dilaksanakan apabila NPV ≥ 0.
Internal Rate of Return (IRR)
adalah suatu tingkat suku bunga yang
menunjukkan nilai sekarang netto (NPV)
sama dengan jumlah seluruh investasi
proyek atau dengan kata lain tingkat
bunga yang menghasilkan NPV sama
dengan nol (NPV=0). Jika IRR lebih
besar dari tingkat suku bunga yang
berlaku, maka proyek akan layak
dilaksanakan, dan sebaliknya.
Net
B/C
ratio
merupakan
perbandingan antara jumlah nilai
sekarang (present value) yang bersifat
positif dengan jumlah nilai sekarang
yang bersifat negatif. Jika Net B/C ratio
lebih besar daripada satu maka proyek
layak
untuk
dilaksanakan
dan
sebaliknya.
Masa
pengembalian

investasi (payback period) dihitung mulai
proyek telah menghasilkan sampai
seluruh ongkos tertutup oleh net cash
inflow yang diterima.
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 efisiensi alokasi sumberdaya yang terbuka (Koo dan Kennedy,
2005). Keunggulan komparatif suatu
produk
sering
dianalisis
dengan
pendekatan Domestic Resource Cost
Ratio (DRCR). Menurut Monke dan
Pearson (1989) Guna memperoleh nilai
DRCR, maka analisis yang digunakan
adalah Policy Analysis Matrix (Tabel 1)).
Input tradable adalah input yang
dapat diperdagangkan di pasar internasional, sedangkan input non-tradable
atau disebut juga faktor domestik
merupakan input yang tidak diperdagangkan di pasar internasional.

Tabel 1. Kontruksi Model Policy Analysis Matrix (PAM)
Komponen

Penerimaan

Harga Privat
Harga Sosial
Pengaruh divergensi

A
E
I

Tradable
B
F
J

Biaya
Non-tradable
C
G
K

Keuntungan
D
H
L

Keterangan:
A
= Penerimaan usahatani lada pada harga privat
B
= Total biaya tradable usahatani lada pada harga privat
C
= Total biaya non-tradable usahatani lada pada harga privat
D
= Tingkat keuntungan pada harga privat
E
= Penerimaan usahatani lada pada harga sosial
F
= Total biaya tradable usahatani lada pada harga sosial
G
= Total biaya non-tradable usahatani lada pada harga sosial
H
= Tingkat keuntungan pada harga sosial
I
= Transfer output (A-E)
J
= Transfer input (B-F)
K
= Transfer faktor (C-G)
L
= Transfer bersih (D-H)
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan biaya dan
penerimaan privat maupun sosial dirinci
menurut barang tradable dan nontradable yang selanjutnya disusun dalam
satu PAM. Dari model PAM tersebut
dapat dihitung nilai DRCR yaitu G /(E F). Nilai DRCR < 1 menunjukkan bahwa
usaha memproduksi lada hitam dalam
negeri lebih menguntungkan dibanding
dengan impor, demikian sebaliknya.
Selain DRCR, beberapa analisis lainnya
yang bisa diturunkan dari PAM adalah
PCR (Rasio Biaya Privat) = C/(A-B),
NPCO
(Koefisien
proteksi
output
nominal) = A/E, NPCI (Koefisien proteksi
input nominal) = B/F, EPC (Koefisien
proteksi efektif) = (A-B)/(E- F), dan lain
sebagainya.

Usahatani lada dengan GAP
menunjukkan secara finansial cukup
menguntungkan (Tabel 2). Penerimaan
total yang dapat diperoleh selama
periode usahatani lebih besar daripada
biaya total, sehingga keuntungan dapat
diperoleh.
Jika
dilihat
nilai
sekarang
keuntungan (present value), maka akan
diperoleh keuntungan bersih (laba
finansial) sebesar Rp. 235.881.319,dengan keuntungan bersih rata-rata per
tahun sebesar Rp. 15.725.421, Nilai
keuntungan ini mampu meningkatkan
pendapatan petani secara nyata, jika
GAP diterapkan secara konsisten.

Tabel 2. Kelayakan Finansial Usahatani Lada
Umur

Produksi
(kg)
2.400
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200

Harga
(Rp)
23.500
23.500
23.500
23.500
23.500
23.500
23.500
23.500
23.500
23.500
23.500
23.500
23.500

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Jumlah
Rata-rata keuntungan per tahun

Penerimaan
(Rp)
56.400.000
75.200.000
75.200.000
75.200.000
75.200.000
75.200.000
75.200.000
75.200.000
75.200.000
75.200.000
75.200.000
75.200.000
75.200.000
958.800.000

Total biaya yang diperlukan
selama 15 tahun adalah sebesar Rp.
321.350.530,- yang terdiri dari input
tradable (pupuk dan pestisida) sebesar
Rp. 86.625.000,- dan input non-tradable
(bibit, tiang panjat, pupuk kandang,
dolomit, tenaga kerja, penutup tanah
dan peralatan lainnya) sebesar Rp.
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Biaya
(Rp)
28.330.230
13.124.950
22.051.950
21.486.950
21.486.950
21.486.950
21.486.950
21.486.950
21.486.950
21.486.950
21.486.950
21.486.950
21.486.950
21.486.950
21.486.950
321.350.530

Keuntungan
(Rp)
(28.330.230)
(13.124.950)
34.348.050
53.713.050
53.713.050
53.713.050
53.713.050
53.713.050
53.713.050
53.713.050
53.713.050
53.713.050
53.713.050
53.713.050
53.713.050
637.449.470
42.496.631

Present Value
(Rp)
(28.330.230)
(11.615.000)
26.899.561
37.225.838
32.943.219
29.153.292
25.799.373
22.831.304
20.204.693
17.880.260
15.823.239
14.002.866
12.391.917
10.966.298
9.704.689
235.881.319
15.725.421

234.725.530,-. Produksi rata-rata lada
diasumsikan sebesar 3,2 ton/ha mulai
tahun ke-4 sampai 15, sedangkan pada
tahun ke 3 (panen pertama), produksinya diasumsikan sebesar 2,4 ton/ha
sehingga diperoleh total produksi
sebesar 40.800 kg dengan harga ratarata Rp. 23.500,-
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Tabel 3. Analisis Kelayakan Usahatani Lada
Uraian

Privat

Sosial

NPV (Rp)
IRR
Net B/C Ratio
Payback Period

235,881,319
53%
2,50
2 tahun 8 bulan

353,739,760
72%
3,25
2 tahun 9 bulan

Nilai NPV privat menunjukkan
bahwa nilai sekarang keuntungan bersih
yang diperoleh.Suatu usahatani layak
dilakukan jika NPV lebih besar dari nol.
Nilai tersebut juga mengindikasikan
bahwa usahatani lada dengan menggunakan teknologi budidaya anjuran
secara finansial layak untuk diusahakan.
Sedangkan nilai NPV sosial menggambarkan bahwa usahatani lada
tersebut layak secara ekonomi.
Dilihat dari tingkat pengembalian
internal (IRR), baik secara finansial
(privat) maupun ekonomi (sosial), maka
usahatani lada tersebut juga sangat
layak untuk dilakukan. Nilai IRR yang
diperoleh adalah 53 % untuk privat dan
72 % untuk sosial. Hal ini menunjukkan
bahwa usahatani tersebut masih layak
dilakukan sampai suku bunga pinjaman
modal kerja mencapai 53 % untuk privat
dan 72 % untuk sosial.
Suatu usahatani dikatakan layak
jika Net B/C ratio lebih besar dari satu.
Dalam analisis ini, nilai Net B/C ratio
untuk privat diperoleh sebesar 2,5 dan
sosial sebesar 3,25. Hal ini berarti,
dengan indikator Net B/C ratio, usahatani lada layak untuk diusahakan.
Masa pengembalian investasi
(payback period) yang diperoleh dalam
analisis ini adalah 2 tahun 8 bulan untuk
privat, dan 2 tahun 9 bulan untuk sosial.
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Hal ini berarti, investasi usahatani lada
sudah tertutupi pada umur usahatani 2
tahun 9 bulan untuk privat dan 2 tahun 9
bulan untuk sosial.
Dari analisis kelayakan di atas
dapat dilihat bahwa usahatani lada
dengan menggunakan GAP layak
diusahakan, baik secara finansial
maupun ekonomi. Jika dibandingkan
dengan hasil penelitian Sumantri, et al.
(2004) mengenai kelayakan usahatani
lada (Tabel 4). Dengan demikian,
usahatani lada dengan menggunakan
GAP lebih layak dan menguntungkan,
baik secara finansial maupun ekonomi.
Dampak kebijakan pemerintah
yang dianalisis dengan perhitungan
Policy Anlysis Matrix (PAM) merupakan
dampak kebijakan pemerintah dalam
melindungi petani seperti pemberlakuan
tarif impor untuk produk lada maupun
input produksi seperti pupuk dan
pestisida
sebagai
upaya
mempertahankan eksistensi usaha dan
sekaligus
insentif
bagi
petani.
Keuntungan privat merupakan keuntungan dan biaya yang dihitung
berdasarkan harga yang sesungguhnya
diterima dan dibayar oleh petani. Harga
tersebut dipengaruhi oleh subsidi, tarif
impor, proteksi dan lain-lain yang
dilakukan oleh pemerintah.
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Tabel 4. Kelayakan Usahatani Lada Tradisional dan Penerapan GAP
Indikator

Konvensional

Privat

Sosial

NPV (Rp)
IRR
Net B/C Ratio

46,311,720
37,5
2,5

235,881,319
53 %
2,50

353,739,760
72 %
3,25

Tabel 5. Policy Analysis Matrix Usahatani Lada dengan Menggunakan Teknologi
Budidaya Anjuran
Uraian

Penerimaan
(Rp)

Nilai Privat
Nilai Sosial
Pengaruh Divergensi

392,675,273
511,126,821
(118,451,549)

Keterangan:
PCR (Rasio Biaya Privat)
DRCR (Rasio Sumberdaya domestik)
NPCO (Koefisien proteksi output nominal)
NPCI (Koefisien proteksi input nominal)
EPC (Koefisien proteksi efektif)

Usahatani lada di Lampung
menunjukkan adanya keuntungan privat
yang berarti penerimaan petani lada
berdasarkan nilai finansial lebih besar
bila dibandingkan dengan pengeluaran
terhadap biaya input tradable dan nontradable
(faktor
domestik)
atau
memperoleh keuntungan di atas normal
(Tabel 5). Hal ini menunjukkan bahwa
usahatani lada dengan menggunakan
GAP layak atau menguntungkan untuk
dikembangkan.
Keuntungan sosial merupakan
indikator keunggulan komparatif dimana
jika nilainya lebih besar dari nol, maka
usahatani akan memperoleh keuntungan
di atas normal. Hal ini berarti usahatani
lada layak untuk dikembangkan.
Untuk mengukur daya saing
usahatani lada, dilakukan dengan 2
pendekatan yaitu keunggulan kompetitif
dan keunggulan komparatif. Daya saing
kompetitif dapat dilihat dari segi privat
menggunakan rasio biaya privat (PCR),
sedangkan
indikator
daya
saing
komparatif dilihat dari segi ekonomi
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Biaya (Rp)
Tradable
39,368,970
39,962,077
(593,107)

Non-tradable
117,424,984
117,424,984
-

Keuntungan
(Rp)
235,881,319
353,739,760
(117,858,441)

= 0,33
= 0,25
= 0,77
= 0,99
= 0,75

dengan menggunakan indikator rasio
sumberdaya domestik (DRCR). Rasio
biaya privat (PCR)= C/(A-B), yaitu
nisbah Private Cost Ratio biaya faktor
domestik (C) terhadap nilai tambah (AB); semuanya dinilai dengan harga yang
berlaku (Tabel 1).
Nilai tambah disini didefinisikan
sebagai selisih antara penerimaan kotor
(A) dan input (B). Jika nilai PCR lebih
kecil
daripada
satu,
komoditas
bersangkutan tradable dan mempunyai
keunggulan kompetitif karena untuk
menghasilkan satu unit nilai tambah
(pada harga-harga finansial) hanya
memerlukan kurang dari satu unit faktor
domestik. Karena hasil perhitungan
PCR lada (Tabel 4) adalah sebesar
0,33 maka dapat dikatakan bahwa
mempunyai mempunyai keunggulan
kompetitif dan memiliki daya saing
finansial. Rasio ini berarti bahwa
usahatani
lada
efisien
dalam
pemanfaatan komponen sumberdaya
domestik.
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Kalau keunggulan kompetitif dipandang sebagai kriteria relatif daya
saing finansial suatu komoditas maka
keunggulan
komparatif
dipandang
sebagai ukuran relatif daya saing
komoditas dalam perdagangan bebas
yang bercirikan persaingan sempurna
(perfect competition). Dalam PAM (lihat
Tabel 1), keunggulan komparatif dinyatakan sebagai nisbah sumberdaya
domestik (DRCR)=G/(E-F), yaitu nisbah
biaya faktor domestik (G) terhadap nilai
tambah (E-F); semuanya dinilai dengan
harga-harga bayangan (shadow prices).
Seperti pada PCR, nilai tambah
didefinisikan sebagai selisih antara
penerimaan kotor (E) dan input (F) tetapi
semuanya dinilai dengan harga-harga
bayangan. Suatu komoditas dikatakan
mempunyai
keunggulan
komparatif
kalau nilai DRCR lebih kecil dari satu
yang berarti bahwa untuk menghasilkan
satu satuan nilai tambah diperlukan
kurang dari satu satuan biaya faktor
domestik yang kesemuanya dinilai
dengan harga-harga bayangan. Karena
nilai DRCR usahatani lada lebih kecil
dari satu yaitu sebesar 0,25. Angka ini
berarti, bahwa dalam menghasilkan US$
1,
hanya
diperlukan
US$
0.25
sumberdaya domestik. Maka dapat
dikatakan
bahwa
lada
memiliki
keunggulan komparatif dan memiliki
daya saing pada pasar bebas.
Selain itu, instrumen pemerintah
yang digunakan untuk melindungi petani
berupa insentif terhadap harga input dan
output dalam bentuk tarif dan subsidi.
Untuk mengetahui dampak kebijakan
terhadap harga input seperti subsidi,
dapat dilihat dari koefisien proteksi input
nominal (NPCI). Instrumen input seperti
subsidi dikatakan efektif jika nilai NPCI
lebih dari satu, dan semakin kecil nilai
NPCI, berarti instrumen tersebut juga
akan semakin efektif. Dalam analisis ini,
nilai NPCI diperoleh sebesar 0.99. Nilai
ini berarti bahwa pengaruh subsidi
pupuk dari pemerintah tidak terlalu
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berpengaruh bagi petani sebagai akibat
masih tingginya harga pupuk dan
pestisida di tingkat petani. Hal ini juga
menunjukkan bahwa instrumen subsidi
pupuk dari pemerintah tidak teralu
terasa pengaruhnya di tingkat petani.
Nilai NPCO akan efektif jika lebih
dari satu, dan semakin tinggi nilainya,
maka maikn tinggi tingkat proteksi
peme-rintah terhadap output. Dari hasil
analisis diperoleh nilai NPCO sebesar
0,77; yang mengindikasikan bahwa
harga yang diterima petani masih lebih
rendah dibanding harga internasional
dengan tingkat proteksi sebesar 23 %.
Sedangkan tingkat proteksi efektif yang
diindika-sikan oleh nilai EPC sebesar
0,75 % menunjukkan bahwa kebijakan
pemerintah terhadap harga input dan
output belum efektif.
KESIMPULAN
Usahatani lada dengan menggunakan
GAP
lebih
baik
jika
dibandingkan dengan teknologi yang
digunakan petani pada saat ini.
Usahatani lada ini memiliki keunggulan
kompetitif dan komparatif sehingga
memiliki daya saing di pasar internasional, bahkan dalam perdagangan
bebas sekalipun. Namun, instrumen
pemerintah seperti subsidi dan tarif
belum efektif dalam membantu petani.
Untuk pengembangan dan revitalisasi
tanaman lada, maka disarankan untuk
mengadopsi GAP secara konsisten.
Diperlukan upaya yang kontinu
untuk memperkenalkan GAP kepada
petani, karena pada saat ini adopsi GAP
masih pada tahap awal oleh para petani
perintis.
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