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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Peneltian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian Inggit (2004), dari Analisis Perbandingan 

dalam Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi Varietas Rojolele dan IR64 di 

Kabupaten Boyolali menunjukan bahwa usahatani yang dikelola selama satu 

musim saja. Dan apabila dikelola sebagai ushatani pola rotasi padi-padi-padi 

dalam periode satu tahun pada lahan dan luas lahan (1 Ha) yang sma adalah 

sebagai berikut : rata-rata penerimaan yang diperoleh usahatani pola rotasi padi-

padi-padi varietas IR64 sebesar Rp 22.736.842,11/Ha/Th, rata-rata biaya 

mengusahakan sevesar Rp 8.176.820,13/Ha/Th, dan memperoleh rata-rata 

pendapatan sebesar Rp 14.560.021,97/Ha/Th, maka perhitungan R/C Ratio adalah 

2,78. 

Berdasarkan penelitian Ika (2008), dari Analisis Usahatani Padi Varietas 

Pepe Ditinjau dari Peningkatan Pendapatan Petani di Kabupaten Sukoharjo, 

menunjukan bahwa usahatani padi varietas IR64 (merupakan pembanding 

usahatani padi varietas Pepe) adalah usahatani yang dikelola selama satu musim 

saja. Rata-rata penerimaan Rp 15.256.666,67/Ha/MT, rata-rata biaya Rp 

8.475.462,96/ Ha/MT, dan rata-rata pendapatan diperoleh sebesar Rp 

6.781.203,71/Ha/MT. 

Menurut penelitian Basuki (2008), dari Pendapatan Usahatani Padi Hibrida 

yang Dilaksanakan Oleh Petani Padi di Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang 
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Jawa Barat, menunjukan bahwa pada musim rendeng 2006/2007 memberikan 

pendapatan yang lebih kecil dari usahatani padi hibrida pada waktu dan tempat 

yang sama, pendapatan atas biaya yang dibayarkan usahatani padi hibrida adalah 

Rp 6.152.080,57 dan Rp 4.384.536,55. R/C usahatani padi inbrida lebih besar dari 

R/C usahatani padi hibrida menandakan bahwa usahatani inbrida lebih efisien 

daripada usahatani padi hibrida. R/C atas biaya tunai pada usahatani inbrida 

adalah 2,10 dan R/C atas biaya tunai pada usahatani padi hibrida adalah 1,62. 

Menurut penelitian Susi Yunia (2010), dari Kelayakan Usahatani Tembakau 

pada Kelompok Tani Mulya Asih di Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta 

Kabupaten Sumedang, menunjukan bahwa secara umum teknis budidaya 

tembakau yang dilaksanakan oleh responden sesuai dengan kebutuhan genetik 

tanaman tembakau jenis lokal yang tergantung pada agroklimat setempat, biaya 

usahatani tembakau adalah sebesar Rp 12.031.789,12 per hektar dengan 

pendapatan sebesar Rp 8.758.210,88 per hektar dan nilai R/C usahatani tembakau 

adalah 1,73 sehingga layak untuk diusahakan. 

Menurut penelitian Jahasiel Liasta Tarigan (2010), dari Analisis Kelayakan 

Usahatani Tembakau Rakyat di Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten 

Karo, menunjukan bahwa pendapatan usahatani tembaku per petani dan per hektar 

sebesar Rp 8.092.167,85 dan Rp 26.857.694,87 dalam satu musim tanam dengan 

jumlah tenaga kerja yang digunakan 38,2 HKO dan 125,81 HKO dengan 

pendapatan tenga kerja usahatani per petani sebesar Rp 252.880/ HKO dan 

pendapatan tenaga kerja usahatni perhektar sebesar Rp 214.861/ HKO dalam satu 

musim tanam. Sedangkan upah harian buruh lepas didaerah penelitian sebesar Rp 
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50.00/HKO, maka pendapatan usahatani tembakau masih lebih tinggi dari pada 

upah harian buruh lepas dan R/C usahatani sebesar 2,15. 

Menurut hasil penelitian Siswo Agung Widodo (2010), dari Analisis 

Usahatani Pola Tanam Satu Tahun Perbandingan Pendapatan Padi – Padi – Padi 

dan Padi – Padi – Jagung Di Desa Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang 

menunjukan bahwa pendapatan tertinggi terjadi pada petani dengan pola tanam 

padi – padi – padi dengan besar pebedaan antar kedua pendapatan sebesar 

Rp.4.883.520, nilai R/C Ratio sebesar 3,11 untuk pola tanam padi – padi – padi 

dan nilai R/C Ratio sebesar 3,42 untuk pola tanam padi – padi – jagung. Hal ini 

dapat terjadi sebab petani telah mampu mengalokasikan biaya produksi dengan 

baik atau bahwa kedua pola tanam tersebut menguntungkan bagi petani dan layak 

untuk diusahakan. 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Jenis Tanaman 

1. Padi (OryzaSativa) 

Padi adalah tanaman yang paling penting dinegeri kita Indonesia ini. Betapa 

tidak karena makanan pokok di Indonesia adalah nasi dari beras yang tentunya 

dihasilkan oleh tanaman padi. 
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Tanaman padi mempunyai nama botani Oryza Sativa, termasuk golongan 

rumput-rumputan (Gramineae), dan klasifikasi ilmiah padi sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Sub kingdom  : Tracheobionta 

Super Divisi  : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas   : Liliopsida 

Sub Kelas  : Commelinidae 

Ordo   : Poales 

Famili  : Poaceae  

Genus  : Oryza 

Spesies   : Oryza sativa L. 

Tanaman padi (Oryza sativa L) termasuk golongan tumbuhan Gramineae, 

yang mana ditandai dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas. Tumbuhan 

padi bersifat merumpun, artinya tanaman-tanmanya anak beranak. Bibit yang 

hanya sebatang saja ditanamkan dalam waktu yang sangat dekat, dimana 

terdapat 20-30 atau lebih anakan/tunas-tunas baru (Siregar, 1981). 

Padi dapat tumbuh pada ketinggian 0-1500 mdpl dengan temperatur 19-

270C, memerlukan penyinaran matahari penuh tanpa naungan. Anagin 

berpengaruh pada penyerbukan dan perbuahan. Padi menghendaki tanah lumpur 

yang subur dengan ketebalan 18-22 cm dan Ph TANAH 4-7 (Prabowo, 2008). 
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2. Tembakau (Nicotiana Tabacum) 

Tembakau (Nicotiana Tabacum) merupakan produk pertanian semusim 

yang bukan termasuk kooditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. 

Tembakau ini dikonsumsi bukan untuk dimakan tetapi sebagai pengisi waktu 

luang atau hiburan yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga 

dapat dikunyah. Kandungan metabolit sekunder yang kaya juga membuatnya 

bermanfaat sebagai pestisida dan bahan baku obat. 

Nama ilmiah tembakau atau nama latin tembakau adalah Nicotiana 

Tabacum. Klasifikasi tumbuhan tembakau adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Sub kingdom  : Viridiplantae 

Super Divisi  : Embryophyta 

Divisi  : Traceophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Solanales 

Famili  : Solanaceae  

Genus  : Nicotiana L 

Spesies   : Niociatana Tabacum 

Tembakau berdasarkan morfologinya terdiri atas du bagian yaitu vegetatif 

dan generatif. Bagian vegetatif terdiri dari atas akar, batang, daun, sedangkan 

bagian generatif terdiri atas bunga dan buah (Tim Penilis PS, 1993). Pada bagian 

bawah batang terdapat akar serabut dan bulu akar. Tanaman tembakau memiliki 

batang yang tegak dengan tinggi sekitar 2,5 m. Batang tanaman biasanya 
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memiliki sedikit cabang atau bahkan tidak tercabang sama sekali. Batangnya 

berwarna hijau dan hampir seleruhnya ditumbuhi bulu-bulu halus berwarna 

putih. 

Bunga tembakau termasuk bunga majemuk yang berbentuk malai. Kelopak 

bunga yang berlekuk dan mahkota bunga berbentuk seperti terompet. Bakal buah 

terletak diatas dasar bunga dan mempunyai ruang yang membesar serta kepala 

putik terletak pada tabung bunga berdekatan dengan kepala sarinya. 

Bagian terpenting dari tanaman tembakau adalah daun karena bagian inilah 

yang nantinya akan dipanen. Daun tembakau berbentuk bulat panjang, ujungnya 

meruncing, tepinya licin dan bertulang sirip. Satu tanaman biasanya memiliki 

sekitar 24 helai daun. Ukuran daun cukup bervariasi menurut keadaan tempat 

tumbuh dan jenis tembakau yang ditanam. Proses penuaan (pematangan) daun 

biasanya dimulai dari bagian ujung, kemudian bagian bawahnya. 

Tanaman tembakau dapat tumbuh didataran tingi maupun daratan rendah. 

Tembakau yang ditanam pada ketinggian 1000-1500 m dpl, Ph 5,5-6,5 daunya 

akan besar, tebal dan kuat. Sedangkan tembakau yang ditanam didataran rendah 

daunya besar, tipis dan elastis. Tembakau yang tipis cenderung mempunyai 

kandungan nikotin yang rendah (Tim Penulis PS, 1993). 

Penyinaran cahaya matahari yang kurang dapat menyebabkan pertumbuhan 

tanaman kurang baik sehingga produktivitasnya rendah. Oleh karena itu lokasi 

untuk tanaman tembakau sebaiknya dipilih ditempat terbuka dan waktu tanam 

disesuaikan dengan jenisnya. Suhu udara yang cocok untuk pertumbuhan 

tanaman tembakau berkisar antara 21-32,30
o
C (Anonim, 2010). 
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2.2.2 Lahan Sawah 

Menurut Purwowidodo (1983), lahan mempunyai pengertian. “suatu 

lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang 

sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan”. 

Lahan merupakan suatu derah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu 

yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi 

tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai 

pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti 

terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan 

datang (FAO dalam Sitorus, 2004). 

Lahan (land) atau sumberdaya lahan (land resources) adalah lingkungan 

fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada 

diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan tanah (Surasih, 1993). 

Menurut Rijanto dkk (2006), lahan adalah suatu hamparan tanah (media 

tumbuh tanaman) dalam bentuk tegalan maupun sawah. Hal yang peling penting 

diperhatikan dalam pemilihan lahan adalah : 

1. Tanah cukup subur, gembur serta bertekstur ringan. 

2. Tanah berdrainase dan mempunyai aerasi yang baik. 

3. PH antara 6,0-6,5. 

Sawah adalah tanah yg digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. 

Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi 

memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk 
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mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan 

(Rinanto, 2002). 

Sawah merupakan lahan pertanian yang secara fisik permukaan tanahnya 

rata, dibatasi oleh pematang, dapat ditanami padi, palawija dan tanaman pangan 

lainya (Anonim, 2008). 

Lahan sawah adalah suatu tipe penggunaan lahan, yang untuk pengolahanya 

memerlukan genangan air. Oleh karena itu sawah selalu mempunyai permukaan 

datar atau yang didatarkan, dan dibatasi oleh pematang untuk menahan air 

genangan (Sofyan et al, 2007). 

2.2.3 Usahatani Pola Tanaman  

Menurut A.T. Mosher memberikan definisi usahatani (farm) sebagai bagian 

dari permukaan bumi dimana seorang petani atau keluarga tani bercocok tanam 

atau memeilihara ternak. 

Bachtiar Rivai, mendefinisikan usahatani sebagai organisasi dari alam, 

tenaga kerja dan modal yang ditujukan kepada produksi dilapangan pertanian. 

Faktor-faktor atau unsur-unsur pokok dari usahatani yaitu : 

1. Alam 

2. Tenaga Kerja 

3. Modal 

4. Pengelolaan (Unsur dari organisasi). 

J.P. Makeham dan R.L. Malcolm memberikan definisi usahatani sebagai 

terjemahan farm management adalah cara bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan 

pertanian. 
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Usahatani adalah suatu organisasi produksi dimana petani sebagai pelaksana 

mengorganisasi, tenaga kerja dan modal ditunjukan pada produksi di sektor 

pertanian, baik berdasarkan pada pencarian laba atau tidak. Keadaan alam serta 

iklim juga mempunyai pengaruh pada proses produksi. Untuk mencapai hasil 

produksi diperlukan pengaturan yang cukup intensif dalam pengguanaan biaya, 

modal dan faktor-faktor lain dalam usahatani (Hernanto, 1996). 

Tujuan usahatani adalah diperolehnya produksi setinggi mungkin dengan 

biaya serendah-rendahnya. Usahatani yang baik adalah usahatani yang produktif 

dan efesien. Usahatani yang produktif adalah usahatani yang memiliki 

produktifitas tinggi, yang ditentukan oleh penggunaan faktor produksi pertanian 

atau input serta bibit, tenaga kerja, modal dan faktor-faktor produksi lainya. 

Usahatani yang efesien adalah usahatani yang secara ekonomis menguntungkan, 

biaya dan pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan untuk produksi lebih kecil 

dari harga jual atau hasil penjualan yang diterima dari hasil produksi (Mubyarto, 

1995). 

Pola tanam adalah usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur 

susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu termasuk 

masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertenu. Pola 

tanam ada tiga macam yaitu : monokultur, rotasi tanaman dan polikultur (Anwar, 

2012). 

Pola tanam adalah praktik penanaman berbagai jenis tanaman secara 

bergiliran di satu lahan. Pola tanam diketahi memberikan manfaat bagi tanah. 

Elemen utama dari pola tanam adalah pengembalian nutrisi nitrogen melalui 
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tanaman legum setelah penanaman tumbuhan serealia dan sejenisnya. Pola tanam 

mencegah terakumulasinya patogen dan hama yang sering menyerang satu spesies 

saja. Pola tanam juga meningkatkan kualitas struktur tanah dan mempertahankan 

kesuburan dengan melakukan pergantian antara tanaman berakar dalam dengan 

tanaman berakar dangkal (Syarif, 2008). 

Pola tanam adalah penanaman dua jenis atau lebih yang ditanam secara 

bergiliran pada lahan yang sama dalam periode waktu tertentu. Seperti tanaman 

semusim yang ditanam secara bergilir dalam satu tahun, semisal tanaman padi, 

semangka dan bawang merah. Dilakukan rotasi tanaman menggunakan tanaman 

yang berbeda, maka tanah diolah dengan cara yang berbeda juga. Pengolahan 

tanah merupakan persiapan awal untuk mengelola tanaman. 

Pengelolaan lahan pertanian adalah segala tindakan atau perlakuan yang 

diberikan pada suatu lahan untuk menjaga dan mempertinggi produktivitas lahan 

tersebut dengan mempertimbangkan kelestariaannya. Tingkat produktivitas lahan 

sangat dipengaruhi oleh kesuburan tanah, curah hujan, suhu, kelembaban, sistem 

pengelolaan lahan, serta pemilihan landcover (Djaenuddin, 2006). 

Adapun tujuan pengolahan tanah atau lahan yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengatur pemanfaatan sumber daya lahan pertanian secara optimal. 

2. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

3. Membalik tanah yang sekaligus membenamkan rumput-rumput liar, sehingga 

secara tidak langsung memberantas dan mencegah pertumbuhan gulma, serta 

mematahkan siklus hidup hama yang ada dalam tanah. 

4. Untuk mempertahankan kelestarian sumber daya lahan. 
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5. Untuk memperbaiki kondisi tanah, terutama tekstur tanah sehingga terdapat 

rongga-rongga didalam tanah yang dapat menyimpan udara dan air yang 

diperlukan akar tanaman. 

6. Untuk memperlancar sirkulasi udara, terutama O2 didalam tanah menjadi lebih 

baik. 

7. Untuk menyiapkan unsur hara kedaerah perakaran dan meningkatkan aktivitas 

mikroba. 

8. Untuk membenamkan pupuk hijau yang dapat memberikan humus atau 

tambahan kesuburan bagi tanah. 

2.2.4 Biaya, Penerimaan dan Pendapatan 

1. Biaya 

Biaya produksi adalah sebagian keseluruhan faktor produksi yang 

dikorbankan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. Dalam kegiatan 

perusahaan, biaya produksi dihitung berdasarkan jumlah produk yang siap 

dijual. Biaya produksi sering disebut ongkos produksi. Berdasarkan definisi 

tersebut, pengertian biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikorbankan 

untuk menghasilkan produk hingga produk itu sampai di pasar, atau sampai ke 

tangan konsumen (Tari, 2004). 

Biaya produksi yakni biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan 

produksi dari suatu produk dan akan dipertemukan (dimatchkan) dengan 

penghasilan (revenue) di periode mana produk itu di jual (Abdul Halim, 1988:5). 

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan 

baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual (Mulyadi, 1995:14). 
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Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan produksi 

suatu item, yaitu jumlah dari bahan langsung, upah langsung dan biaya overhead 

pabrik (Amin Widjaya Tunggal, 1993:1). 

Jenis-jenis biaya produksi : 

a. Biaya tetap atau fixed cost (FC) 

Biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap, tidak bergantung 

pada jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, penyusutan peralatan, sewa 

gedung atau penyusutan gedung, pajak perusahaan, dan biaya administrasi. 

b. Biaya variabel atau variable cost (VC) 

Biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produk yang 

dihasilkan. Dalam hal ini, semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, 

semakin besar pula jumlah biaya variabelnya. Contohnya, biaya bahan baku 

dan upah tenaga kerja yang dibayar berdasarkan jumlah produk yang 

dihasilkannya. 

c. Biaya total atau total cost (TC) 

Jumlah seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam suatu periode 

tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut biaya total dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

TC = FC + VC 

Dimana : 

TC = biaya total (total cost) 

FC = biaya tetap (fixed cost) 
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VC = biaya variabel (variable cost) 

d. Biaya rata-rata atau average cost (AC) 

Biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Besarnya AC dapat dihitung 

dengan cara membagi TC dengan Q. Jadi, AC dapat dirumuskan: 

    
  

 
 

Dimana : 

AC = biaya rata-rata (average cost) 

TC = biaya total (total cost) 

Q = kuantitas barang dan jasa 

e. Biaya marginal atau marginal cost (MC) 

Biaya tambahan yang diperlukan untuk tambahan satu unit produk yang 

dihasilkan. Munculnya MC karena adanya perluasan produksi yang dilakukan 

perusahaan dalam rangka menambah jumlah produk yang dihasil kannya. MC 

dapat dihitung dengan cara membagi tambahan TC (ΔTC) dengan tambahan 

Q (ΔQ). Jadi, MC dapat dirumuskan sebagai berikut. 

   
   

  
 

Dimana : 

MC = biaya marjinal (marginal cost) 

TC = perubahan biaya total (total cost) 

Q = perubahan kuantitas barang dan jasa   (Wikipedia). 

Sedangkan menurut Hernanto (1993), berdasarkan kategorinya biaya 

usahatani dapat digolongkan menjadi : 



 
 

21 
 

a. Biaya tetap atau fixed cost (FC) 

Biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap, tidak 

bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, penyusutan 

peralatan, sewa gedung atau penyusutan gedung, pajak perusahaan, dan 

biaya administrasi. 

b. Biaya variabel atau variable cost (VC) 

Biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produk yang 

dihasilkan. Dalam hal ini, semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, 

semakin besar pula jumlah biaya variabelnya. Contohnya, biaya bahan 

baku dan upah tenaga kerja yang dibayar berdasarkan jumlah produk yang 

dihasilkannya. 

c. Biaya yang dibayarkan atau biaya tunai 

Biaya yang dikeluarkan untk input yang diperlukan untuk menghasilkan 

output, dan terdiri dari biaya untuk pembelian pupuk, pembelian obat-

obatan (pestisida), pembelian bibit, pembelian makanan ternak, pajak, 

upah tenaga kerja luar dll. 

d. Biaya yang tidak dibayarkan atau biaya tidak tunai 

Biaya yang tidak dibayarkan atau biaya tidak tunai terdiri dari penggunaan 

tenaga kerja keluarga, bunga modal sendiri, penyusutan modal, biaya 

panen dan pengolahan tanah dari keluarga. 

e. Biaya langsung 
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Biaya langsung digunakan dalam proses produksi, terdiri dari pengeluaran 

untuk pembelian pupuk, obat-obatan (pestisida), bibit, pajak, upah tenaga 

kerja luar, makanan ternak, makanan tenaga kerja luar. 

f. Biaya tidak langsung 

Biaya yang tidak langsung digunakan dalam proses produksi, yakni 

penyusutan modal tetap. 

Menurut Hadisapoetra (1973), biaya-biaya yang digunakan dalam 

usahatani adalah : 

a. Biaya alat luar 

Semua pengorbanan yang diberikan dalam usahatani untuk memperoleh 

pendapatan kotor. 

Faktor-faktor biaya alat ular yaitu : 

a) Jumlah upah tenaga kerja yang berupa uang, bahan makanan, 

perumahan dan petani. 

b) Pengeluaran untuk benih, pupuk, pestisida, dan pengeluaran lain-lain 

yang berupa uang, pajak, pengangkutan. 

c) Pengeluaran tertentu berupa bahan untuk kepentingan usahatani, 

misalnya : selametan dan biaya panen. 

d) Penyusutan atau pengurangan nilai yaitu penyusutan dari penggunaan 

semua modal tetap karena waktu. 

b. Biaya mengusahakan 

Biaya alat luar diatambah tenaga kerja keluarga yang diperhitungkan 

berdasarkan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja luar. 
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c. Biaya menghasilkan 

Biaya menusahakan ditambah bunga aktiva tetap yang dipakai dalam 

usahatani. 

2. Penerimaan 

Penerimaan atau Revenue adalah semua penerimaan produsen dari hasil 

penjualan barang atau outputnya. 

Penerimaan total dalah jumlah seluruh penerimaan perusahaan dari hasil 

penjualan sejumlah produk (barang yang dihasilkan). Cara untuk menghitung 

penerimaan total dapat dilakukan dengan mengalikan jumlah produk dengan 

harga jual produk per unit. Jika dirumuskan sebagai berikut : 

TR = Q x P 

Keterangan: 

TR = Penerimaan total perusahaan 

Q = Jumlah produk yang dihasilkan 

P = Harga jual per unit 

(Soekartiwi, 1995). 

Penerimaan usahatani diperoleh dari perkalian antara jumlah produksi yang 

dihasilkan dengan harga jual. Produksi berhubungan negatif dengan harga, yang 

artinya harga akan turun saat produksi yang diperoleh berlebihan. Menghitung 

penerimaan uasahatani secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

   ∑    

 

   

 

Keterangan : 
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TR = Total Penerimaan (Rp) 

Y = Produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani (Kg) 

Py = Harga (Rp) 

n = Jumlah macam tanaman yang diusahakan 

t = Tahun  

(Soekartiwi, 1995). 

3. Pendapatan 

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari 

aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. 

Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang 

merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran 

(Wikipedia). 

Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya 

(biaya mengsahakan). Pendapatan usahatani dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Pd = TR - TC 

Keterangan : 

Pd = Pendapatan Usahatani 

TR = Total Penerimaan 

TC = Total Biaya 

(Soekartawi, 1995). 

Menurut Hadisapoetra (1973), pendapatan bersih diperhitungkan dengan 

mengurangi pendapatan kotor dengan biaya mengusahakan. Penerimaan atau 

pendapatan kotor merupakan keseluruhan pendapatan yang diperoleh dari semua 
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cabang dan sumber dalam usahatani selama satu musim atau bahkan satu tahun, 

yang diperhitungkan dengan mengalikan jumlah hasil produksi yang diperoleh 

dengan harga jual yang berlaku saat penelitian. Untuk mengetahui besarnya 

biaya dan pendapatan usahatani dalam penelitian ini digunakan perhitungan 

pendapatan usahatani. Dimana pendapatan usahatani dirumuskan sebagai 

berikut: 

PdU = Pr U – BM 

    = H x Y – BM 

Keterangan : 

PdU = Pendapatan Usahatani Pola (Rp) 

PrU = Penerimaan Usahatani (Rp) 

BM = Biaya Mengusahakan Usahatani (Rp) 

H = Harga Produksi Usahatani (Rp/Kg) 

Y = Hasil Produksi Usahatani (Kg) 

2.2.5 Efisiensi Usahatani 

Perhitingan efisiensi usahatani yang sering digunakan adalah Revenue Cost 

Ratio (R/C Ratio) merupakan perbandingan (Ratio atau Nisbah) antara 

penerimaan (Revenue) dengan biaya (Cost). R/C Ratio dirumuskan sebagai 

berikut: 

    
  

  
 

Keterangan rumus R/C Ratio diatas, apabila dipergunakan untuk 

menghitung efisiensi usahatani pola tanam padi – padi – tembakau adalah sebagai 

berikut : 
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TR = Besarnya penerimaan usahatani pola tanam padi – padi – tembakau (Rp/Ha). 

TC = Besarnya biaya usahatani pola tanam padi – padi – tembakau (Rp/Ha). 

Keterangan kriteria dari rumus R/C Ratio diatas sebagai berikut : 

Jika R/C >1, berarti bahwa usahatani pola tanam padi – padi – tembakau adalah 

efisien atau menguntungkan. 

R/C =1, berarti bahwa usahatani pola tanam padi –padi- tembakau adalah impas. 

R/C <1, berarti bahwa usahatani pola tanam padi – padi – tembakau adalah tidak 

efisien atau rugi. 

Semakin besar R/C Ratio, maka akan semakin besar pula efisiensi usahatani 

yang diusahakan oleh petani, serta memperoleh pendapatan yang maksimal. Hal 

ini dapat dicapai bila petani mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan efisien 

(Soekartiwi, 2001).  

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas menunjukan bahwa untuk 

memperoleh pendapatan yang lebih baik, petani melakukan berbagai macam cara. 

Diantaranya adalah melalui peningkatan produktivitas usahatani, perluasan lahan, 

Petani 

Pola Tanam Padi 

– padi – tembakau 
Biaya Penerimaan Pendapatan Kelayakan 

usahatani 
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peningkatan penyediaan sarana dan prasaran. Salah satu cara untuk meningkatkan 

produktivitasnya usahatani melalui pengaturan pola tanam. 

Usahatani yang dilakukan oleh petani dapat diketahui faktor-faktor produksi 

apa saja yang dibutuhkan dalam satu kali produksi, berapa besar jumlah 

produksinya, produktivitasnya, sehingga pada akhirnya dapat diketahui 

permasalahan dalam melakukan perubahan pola tanam dari padi – padi – 

tembakau. 

Penerimaan hasil produksi dari melakukan pola tanam tersebut maka dapat 

dihitung dengan mengalikan hasil produksi yang diperoleh dengan harga jual pada 

saat itu. Sedangkan pendapatan yang diperoleh petani dapat dihitung dengan 

menghitung selisih penerimaan uasahatani dengan semua biaya yang dikeluarkan. 


