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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Saptana, Indraningsih dan Hastuti (2015)  dengan judul 

Analisis Kelembagaan Kemitraan Usaha Di Sentra Sentra Produksi Sayuran (Suatu 

Kajian Atas Kasus Kelembagaan Kemitraan Usaha di Bali, Sumatera Utara, dan Jawa 

Barat). Hasil analisis dapat diketahui bahwa kelembagaan kemitraan usaha yang eksis 

dan sedang berjalan di seluruh lokasi antara lain adalah : Pola Dagang Umum, Pola 

Kontrak Pemasaran, Pola Inti-Plasma, Pola Kerjasama Operasional Agribisnis, Pola 

Pembinaan dan Kredit Bibit, Kerjasama dalam rangka pengembangan Sub Terminal 

Agribisnis (STA), Kerjasama dalam penyediaan modal Koperasi Serba Usaha (KSU), 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Credit Union dan lembaga perbankan. Efektivitas 

kelembagaan kemitraan usaha pada komoditas sayuran di daerah sentra produksi 

belum menunjukkan kinerja yang optimal karena lemahnya komitmen antara pihak-

pihak yang bermitra, manajemen yang kurang transparan, belum adanya jaminan 

pasar dan harga pada semua komoditas sayuran serta kurang adanya jaminan pasokan 

bagi supplier atau perusahaan mitra. Implikasi kebijakan penting dari kondisi di atas 

adalah pentingnya membangun kelembagaan kemitraan usaha komoditas sayuran 

yang dapat saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan. 

Hasil penelitian Susanti (2013) mengenai Pengaruh Kemitraan Terhadap 

Peningkatan Usahatani Sayuran  (Studi Kasus: Gapoktan Rukun Tani Desa 

Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor). Berdasarkan perhitungan analisis 

pendapatan usahatani, diperoleh rata-rata pendapatan petani yaitu pendapatan atas 
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biaya tunai sebesar Rp 140.144.509 dan  pendapatan atas biaya total sebesar Rp 

139.156.078 per hektar per tahun untuk  pe tani anggota Gapoktan. Sedangkan 

untuk petani bukan anggota Gapoktan yaitu pendapatan atas biaya tunai sebesar 

Rp 144.858.093 per hektar per tahun dan  pendapatan atas biaya total sebesar Rp 

143.522.836 per hektar per tahun.  Pendapatan yang lebih besar oleh petani bukan 

anggota Gapoktan dikarenakan  penggunaan input-input produksi yang  lebih 

hemat dan diduga pengelolaan budidaya sayuran  lebih baik. Sedangkan petani 

anggota Gapoktan menggunakan  input produksi dalam jumlah yang berlebihan 

yang justru berpengaruh kurang  baik terhadap produksi sayuran serta diduga 

pengelolaan budidaya yang kurang  baik. Akses  terhadap input yang mudah oleh 

petani anggota ke Gapoktan dikarenakan Gapoktan menyediakan sarana prasarana 

produksi dan pinjaman modal. Berdasarkan nilai R/C rasio, petani anggota 

Gapoktan masih belum  maksimal yaitu  ditunjukkan dengan nilai R/C atas biaya 

tunai yaitu 10,63 dan R/C atas biaya total 9,95  lebih kecil dibandingkan petani 

bukan anggota yaitu nilai  R/C atas biaya tunai sebesar 12,10 dan nilai R/C atas 

biaya total sebesar 10,98.  Nilai R/C ini sudah lebih besar dari satu yang berarti 

kegiatan usahatani  menguntungkan. Harga  sayuran  yang diterima petani anggota 

Gapoktan  per tahun  lebih besar dikarenakan adanya keterjaminan pasar dan 

harga  sayuran dari  Gapoktan. 

Hasil penelitian Sri Utami (2015) dengan judul penelitian Evaluasi Pola 

Kemitraan Usaha Tani Tebu (Studi pada PTPN X (Persero) PG. Pesantren Baru 

Kediri). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pola 

kemitraan antara petani tebu dengan PG. Pesantren Baru dan perbandingan 
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pendapatan dan efisiensi usaha tani tebu yang dilakukan oleh petani yang 

mengikuti pola kemitraan dengan petani non pola kemitraan terhadap PG. 

Pesantren Baru.Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk pola kemitraan sebanyak 15 orang, 

sedangkan non pola kemitraan sebanyak 13 orang. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan uji t sederhana dengan metode 

independent sample t-test derajat signifikansi (α) sebesar 0,05 dengan tingkat 

kesalahan sebesar 5%. Dari hasil analisis menggunakan uji t menunjukkan bahwa 

pendapatan antara petani pola kemitraan dengan petani non kemitraan mempunyai 

perbedaan yang signifikan, pola kemitraan memiliki nilai yang lebih tinggi. Hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial pola kemitraan dan non 

kemitraan terdapat perbedaan yang signifikan dengan mempunyai nilai signifikan 

sebesar 0,05. 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1  P e n g e r t i a n K e m i t r a a n  

Kemitraan usahatani adalah jalinan kerjasama usaha yang saling 

menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar 

(perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha 

besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan (Sutawi, dalam 

Yuliani, 2004:11).Sedangkan menurut Wie (1992:3) mengatakan, kemitraan 

merupakan kerjasama usaha antara perusahaan besar atau menengah yang 

bergerak di sektor produksi barang-barang maupun di sektor jasa dengan industri 
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kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling 

menguntungkan. Kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerja 

sama yang mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan 

keterampilan yang didasari saling percaya antara perusahaan mitra dan kelompok 

melaui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan yang saling 

membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat (Martodireso 

dkk,2001:12). Kemitraan juga diartikan sebagai suatu strategi bisnis yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk 

meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling 

membesarkan. (Hafsah, 2000:43). 

Konsep formal kemitraan yang tercantum dalam undang-undang No. 9 Tahun 

1995 menyatakan, kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha 

menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling 

memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Konsep tersebut 

diperkuat pada peraturan pemerintah No. 44 Tahun 1997 yang menerangkan bahwa 

bentuk kemitraan yang ideal adalah saling memperkuat, saling menguntungkan, dan 

saling menghidupi (Sumardjono dkk, 2004:16-17). Menurut Pranadji (2003) dalam 

kemitraan agribisnis terdapat tiga pola yaitu sebagai berikut. 

a. Pola kemitraan tradisional, pola kemitraan ini terjadi antara pemilik modal 

atau peralatan produksi dengan petani penggarap, peternak atau nelayan . 

b. Pola kemitraan pemerintah, pola kemitraan ini cenderung pada 

pengembangan kemitraan secara vertikal, model umumnya adalah 
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hubungan bapak-anak angkat yang pada agribisnisnya perkembangan 

dikenal sebagai perkebunan inti rakyat. 

c. Pola kemitraan pasar, pola ini berkembang dengan melibatkan petan 

sebagaipe milik aset tenaga kerja dan peralatan produksi dengan pemilik 

modal besaryang bergerak dibidang industri pengolah dan pemasar hasil. 

2.2.2 Tujuan Kemitraan 

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan kemitraan, kesinambungan 

usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala 

usaha serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kelompok usaha 

mandiri (Sumardjo, 2004) Menurut (Martodireso dan Widada, 2001 : 30) 

kemitraan usaha bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan 

usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok 

mitra, peningkatan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan 

kemampuan usaha kelompok mitra mandiri. Secara rinci (Hakim dalam Eka, 

2014) mengatakan tujuan dari kemitraan yaitu: 

a. Tujuan dari aspek ekonomi 

Dalam kondisi yang ideal, tujuan utama yang ingin dicapai dalam 

melakukan kemitraan yaitu : 

1. Meningkatkan meningkatkan usahatani kecil dan masyrakat 

2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan 

3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha 

kecil 

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional 
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5. Memperluas kesempatan kerja 

6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasioanal 

b. Tujuan dari aspek sosial dan budaya 

Sebagai wujud tanggung jawab sosial dari pengusaha besar dapat 

diwujudkan melalui pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada 

pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen 

ekonomi yang tangguh dan mandiri.Selain itu berkembangnya kemitraan 

diharapkan dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan mencegah 

kesenjangan sosial. Dari segi pendekatan kultural, tujuan kemitraan adalah 

agar mitra usaha dapat menerima dan mengadaptasikan nilai-nilai baru 

dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa dan kreativitas, 

berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspekaspek manajerial, 

bekerja atas dasar perencanaan dan berwawasan ke depan. 

c. Tujuan dari aspek teknologi 

Usaha kecil mempunyai skala usaha yang kecil baik dari sisi modal, 

penggunaan tenaga kerja dan orientasi pasar.Selain itu, usaha juga bersifat 

pribadi atau perorangan sehingga kemampuan untuk mengadopsi 

teknologi dan menerapkan teknologi baru cenderung rendah.Dengan 

demikian, diharapkan dengan adanya kemitraan, pengusaha besar dapat 

membina dan membimbing petani untuk mengembangkan kemampuan 

teknologi produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan 

efisiensi usaha. 

d. Tujuan dari aspek manajemen 
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Pengusaha kecil selain memiliki tingkat teknologi yang rendah juga 

memiliki pemahaman manajemen usaha yang rendah. Dengan kemitraan 

usaha diharapkan pengusaha besar dapat membina pengusaha kecil untuk 

membenahi manajemen, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan 

memantapkan organisasi usaha. 

 

 

2.2.3  Pelaku Kemitraan 

Pelaku kemitraan usaha dapat dikelompokan menjadi lima komponen, 

Yaitu penyedia dana (bank), kelompok (perusahaan) investor saprodi, koperasi 

primer, kelompok tani dan kelompok usaha penjamin pasar (Martodireso dan 

Widada, 2001:20-23). Untuk mencapai model kemitraan yang 

menguntungakan, yang perlu diperhatikan adalah pihak-pihak yang terlibat 

dengan peran masing-masing sebagai berikut. 

1. Perusahaan penjamin pasar dan penyedia saprodi (benih, pupuk,organik, 

dan pestisida) 

2. Investor alsintan seperti traktor, pompa air, drayer, dan pemipil. 

3. Koperasi atau kelompok tani merupakan penyedia lahan pertanian dan 

tenagakerja 

4. Petani sebagai pemilik lahan sekaligus tenaga kerja. 

 

2.2.4  Syarat-Syarat dan Jenis-Jenis Kemitraan 
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Kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, 

khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak 

pihak yang bermitra. Kemitraan usaha yang kita inginkan bukanlah kemitraan 

yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung 

jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi 

ekonomi. Adapun syarat-syarat kemitraan (Direktorat Pengembangan Usaha, 

2002:20-21) adalah sebagai berikut: 

 

 

a. Perusahaan mitra harus memenuhi syarat: 

1. Mempunyai itikad baik dalam membantu usaha kelompok mitra 

2. Memiliki teknologi dan manajemen yang baik 

3. Menyusun rencana kemitraan dan 

4. Berbadan hukum. 

b. Kelompok mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina 

oleh pemerintah daerah. 

c. Perusahaan mitra dan kelompok mitra terlebih dahulu menandatangani 

perjanjian kemitraan. 

d. Isi perjanjian kerjasama menyangkut jangka waktu, hak dan kewajiban 

termasuk kewajiban melapor kemitraan kepada instansi pembina teknis 

didaerah, pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan dan 

kepastian hukum bagi kedua belah pihak. 
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e. Kelompok mitra dapat memanfaatkan fasilitas kredit program dari 

pemerintah, sedangkan perusahaan mitra bertindak sebagai penjamin 

kredit bagi kelompok mitra 

f. Perusahaan mitra dapat memanfaatkan kredit perbankan sesuai perundang 

undangan yang berlaku. 

g. Pembinaan oleh instansi Pembina teknis baik di pusat maupun daerah 

bersama perusahaan mitra untuk menyiapkan kelompok mitra agar siap 

dan mampu melakukan kemitraan. 

h. Pembinaan dilakukan dalam bentuk penelitian, pemecahan masalah sesuai 

dengan kebutuhan para pihak, pemberi konsultasi bisnis dan temu usaha. 

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 1997, pola kemitraan dibagi kedalam lima jenis kelompok yaitu, inti 

plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan, dan waralaba (Hafsah, 2000). 

1. Kemitraan inti-plasma, merupakan pola hubungan kemitraan 

antarapetani/kelompok tani atau kelompok mitra sebagai plasma dengan 

perusahaan inti yang bermitra usaha. Pola inti plasma adalah hubungan 

kemitraan antara usaha kecil dengan menengah atau besar sebagai inti 

membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya 

dalam: 

a. Memberi bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi. 

b. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan. 

c. Menyediakan sarana produksi. 
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d. Pemberian bantuan lainnya yang dperlukan bagi peningkatan 

efisiensi dan 

e. Produktivitas usaha. 

2. Kemitraan sub-kontrak, merupakan hubungan kemitraan dimana kelompok 

mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai 

bagian dari produksinya 

3. Kemitraan dagang umum, merupakan hubungan kemitraan dimana 

kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra 

dan perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra. 

4. Kemitraan keagenan, merupakan hubungan kemitraan dimana kelompok 

mitra diberi hak khusus untuk memasarkan produk usaha perusahaan mitra 

5.  Kemitraan waralaba, merupakan pola hubungan kemitraan antara 

kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan 

lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada 

kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan 

bantuan bimbingan manajemen. 

Dalam penelitian ini jenis kemitraan yang digunakan yaitu kemitraan 

inti-plasma, dimana kemitraan yang dilakukan yaitu pola kemitraan yang 

dilakukan oleh petani dengan PT. Indofood Fritolay Makmur sebagai 

perusahaan yang memberikan bimbingan teknis usaha dan produksi, 

teknologi, penyediaan sarana produksi dan bantuan usaha lainnya sebagai 

upaya untuk peningkatan produktivitas usaha tani. 
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2.2.5  Tahap-tahap Kemitraan 

  Mewujudkan kemitraan usaha diperlukan tahapan-tahapan agar 

pelaksanaannya berjalan lancar. Tahap-tahap kemitraan usaha melibatkan berbagai 

pihak, mulai dari petani, perusahaan mitra, lembaga keuangan, dan instansi terkait 

atau pembina (Angsriawan, 2002: 3). Tahap-tahap kemitraan usaha yaitu : 

a. Tahap persiapan, merupakan tahap dalam melakukan seleksi calon 

pesertaa petani, organisasi petani, pola kemitraan, calon perusahaan atau 

lembaga mitra, serta tata cara pelaksanaan mitra. 

b. Tahap sosialisasi, merupakan tahap pemahaman tentang cara kemitraan 

sertasaran dan tanggapan untuk penyempurnaan. 

c. Tahap pelaksanaan, merupakan tahap untuk mengetahui hak dan 

kewajiban masing-masing pihak yang bermitra dan evaluasi keragaan 

usaha kemitraan. 

2.2.6  Kelebihan dan Kelemahan Kemitraan 

Strategi kemitraan pada dasarnya memeiliki beberapa keuntungan 

yaitu: (1) Sinergi terjadi berbagai penggabungan kekuatan-kekuatan dimasing 

masing perusahaan, (2) mempercepat sistem operasi, (3) resiko yang 

ditanggung secara bersama, (4) transfer teknologi di antara perusahaan, (5) 

memasuki pasar perusahaan lain tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya 

untuk bersaing, (6) memperluas jangkauan pasar dengan saluran distribusi 

yang baru, dan (7) memudahkan penyesuaian terhadap perubahan teknologi 

baru karena adanya akses pasar yang semakin luas. Kelemahan dalam strategi 

kemitraan pada umumnya terjadi karena kesalahan manajemen. Adapun 
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kelemahan dan kesulitan dalam kemitraan sering terjadi apabila perusahaan 

yang bersangkutan tidak memiliki perjanjian yang tegas dalam kerjasama ini, 

maka plasma akan mempergunakan apa yang akan dimiliki oleh perusahaan 

initi dengan seenaknya ( Baga, dalam Gutama, 2000:9). 

 

2.3. Konsep Teoritis Usahatani 

Usahatani adalah suatu tempat dimana seseorang atau sekumpulan orang 

berusaha mengelola unsur-unsur produksi, seperti alam, tenaga kerja, modal, 

ketrampilan dengan tujuan berproduksi untuk menghasilkan sesuatu di lapangan 

pertanian. Keberhasilan suatu usahatani sebenarnya tidak terlepas dari suatu 

faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya yang dibedakan menjadi dua, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor-faktor produksi 

yang pengaruhinya dapat dikendalikan oleh petani seperti penggunaan lahan, 

tenaga kerja, modal, tingkat teknologi, kemampuan petani mengalokasikan, 

penerimaan keluarga dan jumlah penerimaan petani. Sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol dan diluar jangkauan petani seperti 

faktor iklim, cuaca, ketersediaan sarana angkutan dan komunikasi serta aspek-

aspek yang menyangkut pemasaran hasil dan input usahatani, fasilitas kredit, 

penyuluhan bagi petani dan perubahan harga (Kadarsan 1993). 

Sedangkan menurut Soekartawi (1995), ilmu usahatani diartikan sebagai ilmu 

yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada 

secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu 

tertentu. 
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2.3.1 Konsep Penerimaan 

Penerimaan usahatani dalam Soekartawi (1986) adalah nilai uang yang 

diterima dari penjualan produk usahatani yang merupakan perkalian antara 

produksi dengan harga jual. Pernyataan ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

TR = Y . Py 

Keterangan:  

TR = Total Penerimaan 

Y   = Produksi yang diperoleh 

Py = Harga Y 

 

2.3.2 Konsep Biaya 

Pada setiap akhir panen, petani akan menghitung berapa hasil bruto 

produksinya yaitu luas tanah dikalikan hasil per satuan luas. Ini semua kemudian 

dinilai dalam uang. Tetapi tidak semua hasil ini diterima oleh petani. Hasil itu 

harus dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama melakukan 

proses produksi (harga pupuk dan bibit, biaya pengolahan tanah, upah menanam, 

upah membersihkan rumput dan biaya pemanenan yang biasanya berupa bagi 

hasil), barulah petani akan memperoleh apa yang disebut dengan hasil bersih atau 

hasil netto. Apabila hasil bersih usahatani besar, maka mencerminkan rasio yang 

baik dari nilai hasil dan biaya (Mubyarto, 1995) 

Biaya usahatani biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap 

(fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost).Biaya tetap didefinisikan sebagai 
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biaya yang relativ tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang 

diperoleh banyak atau sedikit. Jadi besarnya biaya tetap tidak tergantung pada 

besar kecilnya produksi yang diperoleh, misalnya sewa tanah, alat pertanian, iuran 

irigasi, dan pajak.Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi 

oleh besar kecilnya produksi, misalnya biaya untuk sarana produksi seperti 

pengeluaran untuk pupuk, benih, pestisida dan biaya tenaga kerja. Sedangkan 

biaya total (TC) merupakan penjumlahan dari biaya tetap (FC) dan biaya variabel 

(VC),sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut (Soekartawi, 1995) 

TC = FC + VC 

Keterangan: 

TC = Total biaya (Rp/ Ha) 

FC = Biaya tetap (Rp/Ha) 

VC = Biaya variable (Rp/Ha) 

2.3.3 Konsep Pendapatan 

Menurut Soekartawi (1995), pendapatan bersih atau laba atau keuntungan 

merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya. Secara matematis analisis 

pendapatan dapat ditulis sebagai berikut: 

π = TR – TC 

Keterangan: 

π = Keuntungan/ laba/ pendapatan bersih (Rp/Ha) 

TR = Total Penerimaan (Rp/ Ha) 

TC = Total Biaya (Rp/Ha) 
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2.3.4  Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Petani dalam mengusahakan usahataninya selalu berorientasi kepada 

pendapatan. Selisih antara pendapatan kotor usahatani dengan pengeluaran total 

usahatani disebut pendapatan bersih usahatani (Net farm income). Pendapatan 

bersih usahatani mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani dari 

penggunaan faktor-faktor produksi, pengelolaan dan modal milik sendiri atau 

modal pinjaman yang diinvestasikan kedalam usahatani.Karena bunga modal 

tidak dihitung sebagai pengeluaran, maka perbandingan tidak dikacaukan oleh 

perbedaan tingkat hutang. Ukuran yang sangat berguna untuk menilai penampilan 

usahatani kecil adalah penghasilan bersih usahatani. Ukuran ini menggambarkan 

penghasilan yang diperoleh dari usahatani untuk keperluan keluarga dan 

merupakan imbalan dari semua sumber daya milik keluarga yang dipakai kedalam 

usahatani (Soekartawi, 1986). 

 Berdasarkan pendapatan petani dalam menjalankan usahataninya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Harga satuan produksi 

Sebagai produsen, seorang petani tidak akan terlepas dari penggunaan 

sumber daya baik alam, tenaga kerja ataupun modal. Dalam kaitannya dengan 

produksi, petani sangat bergantung pada tinggi rendahnya harga sarana 

produksi, seperti harga benih, pupuk dan obat-obatan. Harga sarana produksi 

tersebut akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh petani. 

Karena dengan semakin tinggi harga sarana produksi berarti pengeluaran 
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petani akan semakin besar, terlebih lagi jika diikuti dengan kenaikan harga 

produksi. 

2. Harga hasil produksi 

Harga hasil produksi yang akan diterima oleh petani sangat tergantung dari 

hukum permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan terhadap suatu 

komoditi, maka harga komoditi tersebut akan tinggi dan sebaliknya. Harga 

komoditi pertanian akan berpengaruh terhadap pendapatan petani. 

3. Ongkos tenaga kerja 

Semakin sulit mencari tenaga kerja di bidang pertanian akan 

mengakibatkan mahalnya ongkos tenaga kerja, sehingga pengeluaran petani 

akan semakin besar. Makin tinggi ongkos tenaga kerja, maka akan semakin 

mengurangi pendapatan petani. 

Menurut Wildani (2005) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pendapatan petani antara lain: 

 

1. Pendidikan 

Variabel pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan petani. Dengan 

kata lain semakin lama petani mengenyam bangku sekolah secara langsung 

pendidikan akan meningkat serta pendapatan juga meningkat. Petani akan 

mempunyai kecenderungan memiliki pengetahuan yang relatif meningkat 

yaitu petani akan mudah menerima informasi. 

2. Luas Lahan 
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Luas lahan merupakan modal yang dimiliki petani untuk memperoleh 

pendapatan yang lebih tinggi.Keadaan ini menunjukkan bahwa semakin luas 

lahan garapan, maka semakin besar pula produksi yang dihasilkan. Dengan 

produksi yang besar maka penerimaan petani akan semakin besar sehingga 

pendapatan petani akan semakin tinggi. Menurut Rusli dkk.(1995) dalam 

Farid (2008), masalah distribusi penguasaan lahan menjadi petunjuk terhadap 

distribusi pendapatan dan kekayaan dalam sektor pertanian.Tanah sebagai 

harta produktif adalah bagian organis rumah tangga tani.Luas lahan usahatani 

menentukan pendapatan, taraf hidup, dan sejarah kesejahteraan rumah tangga 

tani (Hernanto, 1995). 

3. Umur 

Setiap petani memiliki umur yang berbeda-beda.Petani yang berumur 

muda berani mengambil keputusan untuk memperoleh keuntungan yang lebih 

tinggi. Sedangkan petani yang berumur tua tindakannya kurang berani dalam 

pengambilan keputusan sehingga pendapatan yang diterima akan semakin 

rendah. 

 

4. Pengalaman 

Pengalaman usahatani dimaksudkan sebagai pengalaman petani dalam 

melaksanakan usahatani. Bagi petani yang berpengalaman, sering kali mereka 

dapat memprediksi kejadian yang akan datang dan pengalaman dapat 

dijadikan keputusan dalam berusahatani.  
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2.4 Teori Produksi 

Terdapat tiga pola hubungan antara input dan output yang umum 

digunakan dalampendekatan pengambilan keputusan pada kegiatan usahatani 

(Sumarjono, 2004) yaitu: 

1. Hubungan antara input-output, yang menunjukkan pola hubungan 

penggunaanberbagai tingkat input untuk menghasilkan tingkat output 

tertentu(dieksposisikan dalam konsep fungsi produksi) 

2. Hubungan antara input-input, yaitu variasi penggunaan kombinasi dua atau 

lebih input untuk menghasilkan output tertentu (direpresentasikan pada 

konsep isokuan dan isocost) 

3. Hubungan antara output-output, yaitu variasi output yang dapat diperoleh 

dengan menggunakan sejumlah input tertentu (dijelaskan dalam konsep kurva 

kemungkinan produksi dan isorevenue) 
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2.5  Kerangka Pemikiran  

 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Kemitraan yang terjadi antara petani kentang dengan PT. Indofood  

Fritolay Makmur . di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, 

secara tidak langsung juga membantu dalam memberdayakan masyarakat 

khususnya para petani kentang. Pelaksanaan kemitraan diduga berhubungan erat 
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dengan efektivitas kemitraan yang diukur dengan pengadaan benih, modal, tenaga 

teknisi dan sarana transportasi yang diperoleh petani. Upaya-upaya tersebut 

menjadi indikator untuk mengukur bahwa pola kemitraan layak untuk dilakukan, 

dimana akan dilakukan analisis terhadap perbandingan antara pendapatan petani 

mitra dan petani non mitra. 

 


