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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Novini Nur Adhifa (2016) mengenai Analisis 

Pendapatan Usahatani Bayam Organik pada Petani Mitra KSU Lestari dan ADS 

Kabupaten Bogor bertujuan untuk menganalisis tingkat pendapatan, efisiensi 

usahatani, imbalan terhadap total modal dan imbalan terhadap tenaga kerja 

usahatani bayam organik pada petani mitra KSU Lestari dan ADS. Data dianalisis 

menggunakan metode deskriptif dan analisis pendapatan usahatani, R/C rasio, 

imbalan terhadap total modal dan imbalan terhadap tenaga kerja. Hasil 

menunjukkan pendapatan atas biaya total petani bayam organik petani mitra ADS 

lebih besar dibandingkan petani mitra KSU Lestari. Nilai R/C atas biaya total 

petani mitra ADS lebih besar dibandingkan mitra KSU Lestari. 

Siti Faridatul Umaiyah (2007) melakukan penelitian tentang Sistem 

Kemitraan Usahatani Benih Mentimun Antara Petani Dengan PT. East West Seed 

Indonesia bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem kemitraan antara petani 

dengan PT. East West Seed Indonesia dan pendapatan petani benih mentimun OP 

yang bermitra dengan PT. East West Seed Indonesia di Kecamatan Sukowono. 

Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis 

dengan menggunakan metode deskriptif, analisis pendapatan,dan R/C ratio. Hasil 

menunjukkan sistem kemitraan yang diterapkan oleh PT. East West Seed 

Indonesia dengan petani adalah sistem subkontrak, yang dituangkan dalam surat 

kontrak kerjasama, mencakup volume biji, harga jual benih, standar mutu benih 
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dan juga waktu penyetorannya dan pendapatan usahatani mentimun OP bermitra 

dengan PT. East West Seed Indonesia adalah menguntungkan. 

Yusuf Efendi (2016) melakukan penelitian Analisis Usahatani Tomat 

(Lycopersicon esculentum Mill) Di Desa Mandesan Kecamatan Selopuro 

Kabupaten Blitar bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan usahatani tomat 

di Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Data penelitian yang 

digunakan adalah data primer yang dianalisis dengan menggunakan analisis 

pendapatan. Hasil menunjukkan bahwa usahatani tomat di Kelompok Tani Karya 

Maju mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efesien untuk 

pendapatan memperoleh keuntungan pada waktu tertentu sebesar Rp. 

44.804.822/musim. 

Tubaguz Fazlurrahman (2012) melakukan penelitian Pendapatan 

Usahatani Cabai Rawit Merah (Capsicum frutescens) Petani Mitra PT. Indofood 

Fritolay Makmur dan Petani Nonmitra di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug 

Kabubaten Garut bertujuan untuk menganalisis tingkat pendapatan usahatani 

petani cabai rawit merah yang menjalin kemitraan dengan PT Indofood Fritolay 

Makmur serta menganalisis tingkat pendapatan usahatani petani cabai rawit merah 

yang tidak menjalin kemitraan dengan PT Indofood Fritolay Makmur.Analisis 

kualitatif pada penelitian ini dilakukan dengan mengkaji keragaan usahatani. 

Analisis kuantitatif meliputi analisis biaya, penerimaan, pendapatan usahatani dan 

R/C rasio. Hasil penelitian menunjukkan usahatani cabai rawit merah yang 

dijalankan petani mitra di Desa Cigedug juga dapat disimpulkan lebih 

menguntungkan karena memiliki nilai pendapatan yang lebih tinggi daripada 

pendapatan petani nonmitra. Besar pendapatan usahatani cabai rawit merah petani 
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mitra adalah sebesar Rp 224.233.027,36 sedangkan pendapatan usahatani cabai 

rawit merah petani nonmitra hanya sebesar Rp 120.096.125,06. Nilai R/C rasio 

atas biaya total petani mitra sebesar 3,69 sedangkan nilai R/C rasio atas biaya total 

petani nonmitra di Desa Cigedug adalah sebesar 2,43. Nilai tersebut menunjukan 

bahwa kegiatan usahatani pada petani mitra lebih efisien daripada petani 

nonmitra. 

Susanti, Nunung Kusnadi dan Dwi Rachmina (2013) melakukan penelitian 

Pengaruh Kemitraan Terhadap Produksi dan Pendapatan Usahatani Sayuran di 

Kabupaten Bogor bertujuan untuk membandingkan hasil produksi dan pendapatan 

usahatani sayuran petani mitra dan petani non mitra selama satu tahun di 

Kabupaten Bogor. Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang 

dianalisis dengan menggunakan analisis pendapatan dan R/C rasio, diketahui 

bahwa kemitraan belum mampu meningkatkan produksi dan pendapatan 

usahatani. Hasil produksi rata-rata sayuran petani mitra lebih rendah 0,96% 

dibandingkan petani non mitra. Pendapatan usahatani terhadap biaya tunai dan 

biaya total yang diperoleh petani mitra lebih kecil 0,97% dibandingkan petani non 

mitra. Nilai R/C atas biaya total usahatani petani mitra sebesar 9,95, lebih kecil 

dibandingkan petani non mitra yang memperoleh nilai R/C atas biaya total 

usahatani sebesar 10,98. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Usahatani 

Menurut Soekartawi (1987) usahatani yaitu setiap kombinasi yang 

tersusun (organisasi) dari alam, kerja, dan modal yang ditunjukan kepada produksi 

yang dilapangan pertanian. Sesuai dengan batasannya, pada setiap usahatani 
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selalu ada unsur lahan atau tanah pertanian yang mewakili alam. Ada unsur tenaga 

kerja yang bertumpu pada anggota keluarga petani dan unsure modal yang 

beraneka ragam jenisnya. Tanaman yang diusahakan tidak hanya terbatas pada 

satu jenis tanaman saja. Begitu pula dengan ternak yang diusahakan ataupun 

kombinasi antara tanaman dengan ternak (sistem integrasi). Usahatani merupakan 

suatu kegiatan untuk memperoleh produksi dibidang pertanian yang pada 

akhirnya usahatani tersebut akan dinilai dari biaya-biaya yang dikeluarkan 

(Soeharjo dan Patong, 1973). 

Bedasarkan atas definisi tersebut diatas, maka usahatani dapat dikatakan 

sebagai suatu sistem, yaitu suatu agroekosistem yang unik dengan berbagai 

kombinasi sumber daya fisik dan biologis, seperti : lahan, tanah, air, tumbuhan 

dan hewan dengan mempengaruhi komponen-komponen agroekosistem tersebut 

dan interaksinya, rumah tangga petani memperoleh hasil atau produk seperti 

tanaman, kayu, hewan dan lain-lain. Sistem kegiatan usahatani terus berkembang 

dari waktu ke waktu dan bersifat sangat beragam dalam hal produktivitas, 

efesiensi pemanfaatan lahan, tenaga, dan modal serta pengaruhnya terhadap 

lingkungan.  

2.2.2 Faktor - Faktor Produksi dalam Usahatani 

Kegiatan usahatani diperlukan faktor-faktor produksi untuk mencapai 

tujuan akhir yang diinginkan. Hertanto (1989) menyatakan bahwa faktor-faktor 

usahatani terdiri dari empat unsur pokok, sebagai berikut. 
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a. Tanah 

Tanah sebagai salah satu faktor produksi merupakan pabrik hasil-hasil 

pertanian yaitu tempat dimana produksi berjalan dan darimana hasil produksi 

dihasilkan (Mubyarto, 1991). 

b. Tenaga Kerja  

Faktor produksi selanjutnya adalah tenaga kerja. Dalam ilmu ekonomi 

tenaga kerja diartikan sebagai daya manusia untuk melakukan usaha yang 

dijalankan dalam upaya memproduksi benda-benda. Setiap usaha pertanian yang 

dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja (Soekartawi, 1995). 

c. Modal 

Modal merupakan suatu barang-barang bernilai ekonomis yang digunakan 

untuk menghasilkan tambahan kekayaan atau untuk meningkatkan produksi 

(Soeharjo dan Patong, 1973). Tanpa memiliki modal, suatu usahatani tidak akan 

dapat berjalan walaupun syarat-syarat lain sudah dipenuhi. Pada dasarnya, modal 

merupakan penyangga faktor-faktor alam dan tenaga kerja dalam produksi. 

Jumlah modal kerja yang dimiliki sangat menentukan skala usahatani yang akan 

dilaksanakan. Perlu disisihkan sebagian modal yang tersedia untuk menjalakan 

usaha lain maupun digunakan sebagai dana tidak terduga. 

d. Pengelolaan  

Faktor produksi terakhir adalah pengelolaan. Pengelolaan usahatani adalah 

kemampuan petani dalam menentukan, mengorganisir dan mengkoordinasikan 

faktor-faktor produksi yang dikuasainya agar mampu memberikan produksi 

pertanian sebagaimana yang diharapkan. Ukuran keberhasilan dari pengelolaan 

usahatani adalah produktivitas dari setiap faktor produksinya dan usahanya. 
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2.2.3 Pengertian Biaya  

             Biaya merupakan nilai dari semua masukan ekonomis yang diperlukan,  

yang  dapat  diperkirakan  dan  dapat  diukur  untuk  menghasilkan  suatu  produk. 

Biaya dalam proses produksi berdasarkan jangka waktu dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek 

berkaitan dengan penggunaan biaya dalam waktu atau situasi yang tidak lama, 

jumlah masukan (input) faktor produksi tidak sama dapat berubah-ubah. Biaya  

produksi  jangka  pendek  masih  dapat  dibedakan  adanya  biaya tetap dan biaya 

variable, sedangkan dalam jangka panjang semua faktor produksi adalah biaya  

variabel (lipsey et al., 1990). Menurut Gasperz (1999) pada dasarnya yang  

diperhitungkan dalam jangka pendek adalah biaya tetap (fixed costs) dan biaya 

variabel (variable costs).  

a. Biaya tetap (fixed costs) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

pembayaran input-input tetap dalam proses produksi jangka pendek perlu  

dicatat bahwa penggunaan input tetap tidak tergantung pada kuantitas output 

yang diproduksi. Jangka panjang yang termasuk biaya tetap adalah biaya 

untuk membeli mesin dan peralatan, pembayaran upah dan gaji tetap untuk 

tenaga kerja. 

b. Biaya  variabel  (variable  costs)  merupakan  biaya  yang  dikeluarkan untuk  

pembayaran  input–input  variabel  dalam  proses  produksi  jangka pendek  

perlu  diketahui  yang  bahwa  penggunaan  input  variabel tergantung  pada  

kuantitas  output  yang  di  produksi  dimana  semakin besar kuantitas output 

yang diproduksi, pada umumnya semakin besar pula  biaya  variabel  yang  
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digunakan. Jangka panjang yang termasuk biaya variabel adalah biaya atau 

upah tenaga kerja langsung, biaya bahan penolong dan lain – lain sebagainya. 

2.2.4 Penerimaan 

 Menurut Soekartawi (1995), Penerimaan adalah perkalian antara output 

yang dihasilkan dengan harga jual. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut: 

TR = Q x P 

Dimana : 

TR   = Penerimaan total (total revenue)  

Q   = Jumlah produk yang dihasilkan (quantity) 

P   = Harga (price) 

      Semakin banyak produk yang dihasilkan maka semakin tinggi harga per unit 

produk bersangkutan, maka penerimaan total yang diterima produsen akan 

semakin besar, sebaliknya jika produk yang dihasilkan sedikit dan harganya 

rendah maka penerimaan total yang diterima oleh produsen semakin kecil. 

Penerimaan total yang dikeluarkan memperoleh pendapatan bersih yang 

merupakan keuntungan yang diperoleh produsen. 

2.2.5 Pendapatan Usahatani 

Menurut Mubyarto (1991), pendapatan usahatani sebegai penerimaan 

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usahatani. 

Pendapatan usahatani dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pendapatan 

bersih usahatani dan pendapatan kotor usahatani. Pendapatan bersih usahatani 

adalah selisih Antara penerimaan kotor usahatani dengan pengeluaran total 

usahatani. Pengeluaran total usahatani adalah nilai semua masukan yang habis 

terpakai dalam proses produksi, tidak termasuk tenaga kerja dalam keluarga 
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petani. Sedangkan pendapatan kotor usahatani adalah nilai total produksi 

usahatani dalam jangka waktu tertentu baik yang dijual maupun tidak dijual 

(Soekartawi, 1987). 

2.2.6 Pare Hibrida (Momordica charantia L) 

Buah pare merupakan salah satu jenis buah yang telah lama dikenal oleh 

masyarakat Indonesia dengan penyebaran yang cukup luas. Pare memiliki rasa 

pahit terutama pada daun dan buahnya, hal ini disebabkan karena kandungan zat 

sejenis glikosida yang disebut momordicin dan charantin. Meskipun memiliki rasa 

yang pahit buah ini cukup banyak diminati oleh masyarakat untuk dikonsumsi 

ataupun digunakan untuk mengobati beberapa penyakit seperti luka, demam, 

campak, hepatitis dan diabetes (Subahar, 2004). 

Menurut Subahar (2004), buah pare memiliki nama lain sesuai dengan 

sebutan bahasa dalam masing-masing bahasa di Indonesia. Contohnya paria 

(Makassar), popare (Manado), kepare (Ternate), papare (Halmahera), kambeh 

(Minangkabau) dan Paria (Batak Toba). Di beberapa negara buah ini juga 

memiliki nama sesuai dengan bahasa yang digunakan. Contohnya kǔguā 

(Mandarin), pavayka atau kappayka (Melayu), goya atau nigguri (Jepang). 

Pare merupakan tanaman semak semusim yang dapat tumbuh di dataran 

rendah dan dapat ditemukan tumbuh liar di tanah terlantar, tegalan, ataupun dapat 

ditanam di pekarangan dengan dirambatkan di pagar. Pare tumbuh menjalar atau 

merambat dengan sulur yang berbentuk spiral, daunnya berbentuk tunggal, 

berbulu, berbentuk lekuk, dan bertangkai sepanjang ± 10 cm serta bunganya 

berwarna kuning muda. Batang pare dapat mencapai panjang ± 5 cm dan 

berbentuk segilima memiliki buah menyerupai bulat telur memanjang dan 
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berwarna hijau, kuning sampai jingga dengan rasa yang pahit (Suwarto, 2010). 

Permukaan buah berbintil-bintil dengan daging buah yang agak tebal dan di 

dalamnya terdapat sejumlah biji yang keras berwarna coklat kekuningan. Biji 

buah pare ini digunakan sebagai alat perbanyakan tanaman secara generatif. 

Pare dapat tumbuh baik sampai pada ketinggian 500 m/dpl, suhu antara 

18°C - 24°C, kelembaban udara yang cukup tinggi antara 50% - 70% dan dengan 

curah hujan yang relatif rendah. Tanaman ini dapat tumbuh14efiniti subur 

sepanjang tahun dan tidak tergantung kepada musim. Tanah yang paling baik bagi 

pare adalah tanah lempung berpasir yang subur, gembur, banyak mengandung 

bahan organik, aerasi, dan drainase yang baik (Kristiawan, 2011). 

Perbedaan antara pare yang biasanya dipanen buahnya dengan pare hibrida 

hanya terletak pada proses polinasi dan pemanenan. Proses polinasi adalah 

peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Perbedaan dari segi pemanenannya 

jika pare biasanya dipanen buahnya, untuk pare hibrida yaitu isi dari buahnya. Isi 

dari buah yang sudah dipolinasi dapat disebut hibrida. Pengertian hibrida secara 

definitif berarti turunan pertama (F1) persilangan 2 varietas yang berbeda.Varietas 

hibrida mampu berproduksi lebih tinggi dibandingkan varietas inbrida karena 

adanya pengaruh heterosis yaitu kecenderungan F1 lebih unggul dari kedua 

tetuanya. Kecenderungan ini muncul di semua tanaman, dan pada pare hibrida 

diharapkan dapat muncul pada potensi hasil. 

2.2.7 Kemitraan 

Menurut Keputusan Menteri Pertanian no. 944/Kpts/OT.210/10/97 dalam 

UU No.9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, Kemitraan adalah kerjasama antara 

usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan 
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dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar 

dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan (Kepmen 944, 1995).  

Kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerjasama 

yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan 

keterampilan yang didasari saling percaya-mempercayai antara perusahaan mitra 

dengan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu terwujudnya 

hubungan yang:  

a. Saling membutuhkan, dalam arti pengusaha memerlukan pasokan bahan baku 

dan petani-nelayan memerlukan penampungan hasil dan bimbingan. 

b. Saling menguntungkan yaitu baik petani nelayan maupun pengusaha 

memperoleh peningkatan pendapatan/keuntungan di samping adanya hubungan 

usaha. 

c. Saling memperkuat, dalam arti baik petaninelayan maupun pengusaha sama-

sama melaksanakan etika bisnis, sama-sama mempunyai persamaan hak dan saling 

membina sehingga memperkuat kesinambungan bermitra.  

Pudjiatmoko (1999) menyebutkan bahwa kemitraan dapat memberikan 

manfaat bagi petani/kelompok tani, yaitu: 

a. Manfaat teknis 

1. Petani dapat memperoleh bimbingan teknis, dan bantuan penyediaan sarana 

produksi 

2. Pengetahuan dan ketrampilan petani meningkat. 

3. Produksi meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. 
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b. Manfaat ekonomi 

1. Pemasaran hasil produksi petani terjamin. 

2. Meningkatkan pendapatan petani mitra dan perusahaan mitra. 

3. Kemitraan yang berkelanjutan dapat meningkatkan pengembangan dan 

kemandirian usaha. 

c. Manfaat sosial Kerjasama saling menguntungkan yang berkesinambungan akan 

mewujudkan kesejahteraan sosial petani dan ketenangan berusaha bagi pengusaha 

mitra. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

    

       

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

  

Pare hibrida merupakan tanaman yang termasuk dalam pergiliran tanam 

yang diharuskan kepada petani mitra di wilayah Desa Cakru Kecamatan Kencong 

Kabupaten Jember. Seiring berjalannya waktu pengelolaan usahatani mengalami 

banyak permasalahan salah satunya adalah penurunan keuntungan produksi. 

Analisis pendapatan usahatani pare hibrida dibutuhkan dalam pengelolaan 

usahanya. Analisis pendapatan digunakan untuk melihat struktur biaya, 
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penerimaan, dan pendapatan usahatani pare hibrida pada penelitian ini yaitu : TC 

= FC+VC, TR = P X Q, dan π = TR-TC. Hasil akhir analisis didapatkan informasi 

mengenai struktur biaya dan pendapatan usahatani pare hibrida yang bermitra 

dengan PT. Benih Citra Asia di wilayah Desa Cakru Kecamatan Kencong 

Kabupaten Jember. 

2.4 Hipotesis 

1. Diduga usahatani pare hibrida yang bermitra dengan perusahaan PT. Benih

Citra Asia di wilayah Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember 

memberikan keuntungan kepada petani. 

2. Diduga hasil produksi usahatani pare hibrida di Desa Cakru Kecamatan

Kencong Kabupaten Jember memenuhi target produksi PT. Benih Citra Asia. 


