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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Menurut  Ermawati Dewi (2015), didalam penelitian  Analisa Usahatani Dan 

Efisiensi Pemasaran Bawang Prei (Allium Porrum Bl) Di Kecamatan Ngantru 

Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru 

Kabupaten Tulungagung), mendapatkan hasil Besar biaya produksi rata-rata 

usahatani  Rp30.779.396,-/ha, pendapatan rata-rata usahatani sebesar Rp60.978.598,-

/ha, dengan menggunakan analisa R/C ratio diperoleh hasil R/C ratio sebesar 2,98, 

maka dapat  disimpulkan bahwa usahatani  sudah efisien/menguntungkan. 

Menurut Habiburahaman (2015), didalam penelitian . Analisis Pendapatan 

Usahatani Cabe Besar Di Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram. Besar 

Pendapatan usahatani cabe di Kelurahan Pagutan Kecamatan  Mataram Kota 

Mataram  rata - rata per petani per musim tanam adalah Rp. 54.071 .209,35, dan 

pendapatan petani per hektar adalah Rp. 1.799.566.667, dengan pendapatan  rata - 

rata per petani  per musim tanam Rp. 89.978.333,35.Berdasarkan nilai pendapatan 

dan nilai biaya didapatkan nilai R/C untuk usahatani cabe pada lahan kering yaitu  

5,49 per hektar artinya usahatanicabe tersebut layak untuk diusahakan. 

Menurut  Frisca Ep (2014), didalam penelitian  Analisis Efisiensi Produksi Dan 

Pendapatan Usahatani Jagung (Studi Kasus: Desa Kuala, Kecamatan Tigabinanga, 
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Kabupaten Karo), Dari hasil penelitian diperoleh  Nilai efisiensi harga untuk setiap 

input yaitu bibit 0,141; pupuk 0,033; herbisida 0,022 dan tenaga kerja 0,014 

dikatakan tidak efisiensi (< 1) dalam penggunaan input, perlu pengurangan jumlah 

untuk setiap input yang digunakan. Secara teknis, penggunaan input produksi tidak 

efisien dengan nilai efisiensi 0,94125 < 1. Jumlah penerimaan usahatani jagung di 

daerah penelitian adalah Rp 2.709.525.000 dengan jumlah biaya produksi 

1.513.197.460,00 sehingga diperoleh total pendapatan bersih usahatani jagung di 

daerah penelitian sebesar Rp 1.196.327.540 dan pendapatan petani per ha sebesar Rp 

9.650.915,94. Nilai R/C yang diperoleh 1,79 > 1 serta nilai BEP volume 540.722 kg 

dan BEP harga Rp 1.572,97 maka usahatani jagung didaerah penelitian layak 

diusahakan dan menguntungkan. 

Menurut Warsana (2007), Analisii Efisiensi dan Keuntungan Usaha Tani 

Jagung (Kasus : di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora). Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa usahatani jagung belum memberikan tingkat 

keuntungan yang maksimum kepada petani. Namun jika dilihat dari penggunaan 

input variabel menunjukan bahwa benih dan pestisida yang belum optimal sedangkan 

pengalokasian input variabel tenaga kerja dan pupuk telah mencapai optimal. Hasil 

pendugaan skala usaha menunjukan bahwa kondisi skala usaha dalam usahatani 

jagung didaerah penelitian secara rata - rata berada dalam keadaan increasing returns 

to scale (kenaikan hasil semakin bertambah). Dari hasil analisis efisiensi ekonomi 

relatif antara kedua kelompok berdasarkan skala luas lahan garapan yaitu skala luas 
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lahan dibawah 1,0 ha (petani kecil) dan skala usaha luas lahan lebih dari diatas 1,0 ha 

dapat dibuktikan terdapat perbedaan tingkat efisiensi dimana petani kecil lebih efisien 

dibandingkan petani besar.  

 Menurut Yuniar Hajar Prasekti. 2015. Analisa Ekonomi Usaha Penangkar 

Benih Padi Ciherang (di Kelurahan Tamanan Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Besaran biaya untuk sewa tanah 

adalah Rp. 5.900.000,-/Ha dalam satu musim tanam. Biaya tenaga 

kerja adalah Rp. 6.860.000,-/ Ha dan Rp. 1.540.000,- / Ha untuk biaya sarana 

produksi dalam satu kali musim tanam. Dengan demikian, besaran biaya produksi 

adalah Rp.14.300.000,- / Ha dalam satu kali musim tanam. Adapun hasil yang 

diterima (pendapatan) petani sebesar Rp. 22.000.000,-/ Ha dalam satu kali masa 

tanam. Tingkat efisiensi usahatani penangkar benih padi Ciherang di Kelurahan 

Tanaman Kecamatan TulungagungKabupaten Tulungagung pada lahan 1 Ha sebesar 

1,538. Hal ini berarti petani bahwapetani mendpatkan keuntungan karena nilai rasio 

lebih besar sama dengan 1. Dengan demikian, usaha tersebut layak dikembangkan 

karena output yang dihasilkan menguntungkan.  

 Menurut Eksa Rusdiana Fauzi dan Khsan Gunawan. 2016. Analisis 

Perbandingan Biaya dan Pendapatan Penggunaan Pupuk Organik dan An-organik 

pada Usahatani Padi Sawah Irigasi di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan 

Rambah Kabupaten Rokan Hulu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya total 

per hektar dan per kg output per musim tanam usahatani padi organik yang 
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dikeluarkan lebih besar dibandingkan usahatani padi anorganik, nilai R-C rasio 

usahatani padi organik lebih besar dibandingkan usahatani padi anorganik. Hal ini 

menunjukkan bahwa usahatani padi organik lebih menguntungkan daripada usahatani 

padi anorganik. Saran yang diajukan adalah usahatani padi organik sama-sama layak 

untuk diusahakan, namun usahatani padi organik lebih menguntungkan daripada 

usahatani padi anorganik. 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Jagung Hibrida 

Jagung merupakan tanaman pertama yang dibentuk menghasilkan hibrida 

secara komersial. Varietas hibrida adalah merupakan generasi pertama (F1) hasil 

persilangan antara tetua berupa galur inbrida atau varietas bersari bebas yang 

berbeda genotipe. Menurut Poehlman dan Sleeper (1995), jagung hibrida adalah 

progeni generasi pertama dari persilangan galur-galur murni. Departemen Pertanian 

(1971) memberi batasan, hibrida adalah F1 dari persilangan yang dihasilkan dengan 

mengatur penyerbukan dan kombinasinya. Hibrida tersebut dapat dibentuk dari dua 

atau lebih galur hasil penyerbukan sendiri dari tanaman yang menyerbuk silang 

(inbred), satu galur inbred atau satu persilangan tunggal dengan suatu varietas bersari 

bebas, dua varietas atau spesies kecuali varietas jagung yang bersari bebas. Benih F2 

dan selanjutnya dari persilangan seperti diatastidak termasuk hibrida.  

Langkah-langkah dalam pembentukan varietas hibrida (Takdir et al. 2007):  

1) Membentuk galur inbrida, secara normal dengan melakukan beberapa generasi 

silang dalam (inbreeding) pada spesies tanaman menyerbuk silang.  
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2) Penilaian galur inbred berdasarkan uji daya gabung umum dan daya gabung 

khusus untuk menentukan kombinasi-kombinasi kultivar hibrida.  

3) Menyilangkan pasangan galur murni yang tidak berkerabat untuk membentuk 

kultivar hibrida F1.  

Perkembangan jagung hibrida dimulai sejak ditemukannya fenomena hybrid 

vigor atau heterosis. Bila dua individu homozigot yang berbeda disilangkan, maka 

keturunannya akan memperlihatkan gejala heterosis atau vigor hibrida (Poehlman 

dan Sleeper 1995). Fenomena ini menunjukkan keunggulan hibrida dibandingkan 

rata-rata kedua tetuanya. Keunggulan tersebut berupa peningkatan hasil, ukuran sel, 

tinggi tanaman, ukuran daun, perkembangan akar, jumlah biji, ukuran benih dan 

bentuk lainnya. 

Hibrida jagung di Indonesia pertama kali dilepas pada tahun 1983 yang 

dihasilkan oleh PT BISI yaitu varietas C-1. Varietas jagung hibrida yang telah dilepas 

oleh perusahaan swasta dan Badan Litbang Pertanian hingga saat ini sudah mencapai 

69 varietas. Varietas jagung hibrida tersebut seperti Pioneer, BISI, NK, Cargil (C), 

Nusantara, Semar, Bima, Jaya, dan lainnya. Sejak tahun 1991 sudah banyak dirilis 

varietas jagung hibrida, sehingga potensi hasil jagung meningkat berkisar 8,0 – 14,0 t 

ha-1, dimana sebelumnya hanya berkisar 5,8 – 6,6 t ha-1 (Takdir et al,2007) 
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2.3 Usahatani 

2.3.1 Pengertian 

Menurut J.P. Makeham dan R.L. Malcolm (1991) menyatakan bahwa, 

usahatani (farm management) adalah cara bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan 

pertanian. Ukuran dan jenis usahatani mungkin berkisar dari sebidang kecil usahatani 

subsisten dengan luas areal kurang dari 1 ha sampai perusahaan pertanian negara 

yang meliputi semua lahan dari beberapa desa. Usahatani mungkin dilaksanakan oleh 

seorang pengggarap atau pemilik, seorang manager yang dibayar sebuah koperasi 

(atau perusahaan negara), atau oleh seorang pemilik yang tinggal jauh dari lahan yang 

dimilikinya. 

Menurut Soekartawi (1995) dalam Alma Puji Aswita (2007) menyatakan 

bahwa, ilmu usahatani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana 

seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk 

tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu dan efektif bila 

petani atau produsen dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki sebaik-

baiknya. 
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2.3.2 Unsur – Unsur Pokok Usahatani 

Unsur unsur pokok usaha tani menurut Tain (2005) adalah sebagai berikut: 

A. Tanah 

Faktor produksi tanah di Indonesia rekatif langka dibanding dengan faktor 

produksi lain, dan distribusi penguasaannya dalam masyarakat juga tidak merata. 

Tanah dalam arti luas mempunyai sifat : 

a. Luas relatif tetap atau dianggap tetap 

b. Tidak dapat dipindah-pindahkan 

c. Dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan 

Karena sifatnya itu, maka tanah dianggap sebagai faktor produksi dan sekaligus 

sebagai unsur pokok modal usahatani. 

B. Tenaga Kerja 

Ada tiga jenis tenaga kerja dalam usahatani yaitu tenaga kerja manusia, tenaga 

kerja ternak, tenaga kerja mekanik (mesin). Tenaga kerja manusia dibedakan menjadi 

tenaga kerja pria, tenaga kerja wanita, tenaga kerja anak-anak. Berdasarkan asal 

(sumber) tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tenaga kerja dari dalam keluarga dan 

tenaga kerja dari luar keluarga. 

C. Modal 

Modal adalah barang-barang atau uang yang bersama faktor produksi lain, 

tenaga kerja dan pengolahan menghasilkan barang-barang baru. Berdasarkan 

bentuknya modal usaha tani dapat dibedakan yaitu : 
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a. Tanah

b. Bangunan

c. Alat-alat pertanian

d. Tanaman, ternak dan ikan dikolam

e. Bahan-bahan

f. Uang tunai

g. Piutang di bank

Menurut sifatnya modal dibedakan :

a. Modal tetap (fixed capital)

b. Modal bergerak atau modal tidak tetap (variable capital)

D. Pengelolaan

Pengelolaan usahatani adalah kemampuan petani untuk merencanakan,

menentukan, mengorganisir dan mengkoordinasikan serta mengendalikan faktor-

faktor produksi yang dikuasai dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memberikan 

produksi sesuai yang diharapkan. Pengenalan secara utuh faktor-faktor yang dikuasai 

dan dimiliki akan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan. Inti dari semua itu 

adalah manusia , gagasan, akal budi, serta sarana/prasarana yang merupakan dasar 

setiap pengorganisasian seorang pengelola untuk bekerja. 
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2.3.3 Analisis Biaya dan Pendapatan 

A. Konsep Biaya 

Biaya produksi tidak dapat dipisahkan dari proses produksi sebab biaya 

produksi merupakan masukan atau input dikalikan dengan harganya. Ongkos 

produksi adalah semua pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh 

perusahaan untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa yang siap untuk dipakai 

konsumen (Ida Nuraini, 2006). 

Menurut Ermawati Dewi (2015), menyatakan bahwa biaya dalam usahatani 

dapat dibedakan menjadi biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan.  Biaya  tunai  

usahatani  merupakan  pengeluaran  tunai yang dikeluarkan  petani,  sedangkan  biaya  

yang  diperhitungkan merupakan  pengeluaran yang  secara  tidak  tunai dikeluarkan 

petani. Biaya ini dapat berupa faktor produksi yang  digunakan  petani  tanpa  

mengeluarkan  uang  tunai  seperti  sewa  lahan  yang diperhitungkan  atas  lahan 

milik  sendiri,  penggunaan  tenaga  kerja  dalam  keluarga, penggunaan bibit  dari  

hasil  produksi  dan  penyusutan  dari  sarana  produksi.  Biaya penyusutan  alat-alat  

pertanian diperhitungkan dengan membagi selisih antara nilai pembelian dengan nilai 

sisa yang ditafsirkan dengan lamanya modal yang dipakai. 

Menurut Prof. Dr.Soeharto Prawirokusumo, M.Sc (1990), beberapa biaya-biaya 

produksi adalah sebagai berikut : 
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a. Biaya tetap (fixed cost), biaya ini adalah biaya tetap pada pengertian short run 

yaitu biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produksi berubah (selalu 

sama), atau tidak terpengaruh oleh besar kecilnya produksi. 

b. Biaya tidak tetap (variabel cost), biaya ini disebut pula biaya operasi, artinya 

manajer selalu mengatur, mengeluarkan sepanjang waktu produksi. Biaya ini 

selalu berubah tergantung kepada besar kecilnya produksi. 

B. Pendapatan 

Pendapatan hubungan erat dengan penerimaan dan biaya yang dikeluarkan, 

sedangkan penerimaan berkaitan langsung dengan tingkat produksi serta harga jual yang 

berlaku. Harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan 

pemasukan bagi usaha yang pada gilirannya berpengaruh pada besar kecilnya pendapatan 

yang diperoleh (Soekartawi,2002). Lebih lanjut pendapatan usahatani adalah perkalian 

antra produksi yang diperoleh dengan harga jual produk. Penerimaan total atau pendapatan 

kotor ialah nilai produksi secara keseluruhan sebelum dikuranngi biaya produksi. 

Pendapatan bersih usahatani  merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya atau 

total biaya. Petani dalam memperoleh pendapatan bersih yang tinggi maka petani harus 

mengupayakan penerimaan yang tinggi dan biaya produksi yang rendah (Rahim dan Diah, 

2008). 

Menurut Tain (2005), pendapatan dibedakan menjadi dua yakni pendapatan 

kotor dan pendapatan bersih usahatani. 

a. Pendapatan kotor usahatani (Gross Farm Income) adalah total penerimaan 

(total revenue) dari pemakaian sumber daya dalam usaha tani. Atau dengan 



 

 

20 

 

kata lain pendapatan kotor merupakan nilai semua produksi (value of 

production). 

b. Pendapatan bersih (net farm income) merupakan selisih antara pendapatan kotor 

usahatani dengan total biaya. Pendapatan bersih juga sebagai keuntungan 

(profit) dari usaha tani 

. 

2.4 Usahatani Jagung  

Mailan dan Djauhari (1986), dalam penelitian usahatani jagung menjelaskan 

dalam pengambilan keputusan untuk memilih jenis komoditi yang akan diusahakan, 

seorang petani perlu mempertimbangkan banyak hal. Pertimbangan-pertimbangan 

tersebut antara lain meliputi ketersediaan sumberdaya, pilihan teknologi, kendala 

yang dihadapi, pola konsumsi keluarga, dan harapan harga dari setiap komoditi. 

Pilihan itu selanjutnya berpengaruh terhadap pola tanam dan teknologi yang akan 

dikembangkan, serta alokasi pada berbagai tipe lahan yang dikuasai.  

Pola tanam yang diterapkan oleh petani dalam mengusahakan jagung 

menujukan variasi antar daerah. Pola tanam petani jagung di pulau Jawa, pada 

umumnya menanam jagung pada lahan kering atau tegalan dan sawah beririgasi, 

sedangkan untuk di luar pulau Jawa pada umumnya pada lahan kering dan sawah 

tadah hujan. Perbedaan teknologi yang diterapkan antara petani terutama disebabkan 

oleh empat faktor, yaitu: (1) daerah pengembangan, (2) selera konsumen, (3) tipe 

lahan usahatani, dan (4) ketersediaan modal usahatani.  
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Perangin-Angin (1999), dalam penelitian “Analisis Pendapatan Usahatani dan 

Pemasaran Jagung“ yang dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah menghasilkan 

bahwa rata-rata pendapatan usahatani jagung di wilayah penelitian sebesar Rp 

3.420.500,00 dengan tingkat produksi 4,2 ton per hektar dengan harga jual rata-rata 

Rp 1.40,00 per kilogram. Nilai R/C atas biaya total diperoleh sebesar 2,88 dan R/C 

atas biaya tunai sebesar 4,61. Dengan demikian penelitian tersebut membuktikan 

usahatani jagung di daerah penelitian tersebut layak untuk dikembangkan.  

Susanto (2004), dalam penelitian “Analisis Pendapatan dan Efisiensi 

Penggunaan Faktor Produksi Usahatani Padi Gogo secara Tumpangsari dengan 

Jagung” yang dilakukan di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi 

Jawa Barat. Penelitian tersebut didapatkan dengan harga jual panen padi gogo dan 

jagung adalah Rp 1.700,00 dan Jagung Rp 450,00 perkilo menghasilkan total 

penerimaan petani tumpangsari padi gogo dan jagung adalah sebesar Rp  

1.995.200,00 yang meliputi penerimaan padi gogo sebesar Rp 1.348.100,00 dan 

jagung sebesar Rp 647.100,00. Nilai R/C atas biaya tunai diperoleh sebesar 2,92 dan 

R/C atas biaya total sebesar 1,09. Nilai R/C tersebut membuktikan usahatani jagung 

di daerah penelitian tersebut layak karena nilainya lebih besar dari satu. 

 

2.5 Uji Beda 

Uji-t dua sampel independen (Independen Sampel t-Test) digunakan untuk 

membandingkan selisih dua rata-rata (mean) dari dua sampel yang independen 
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dengan asumsi data terdistribusi normal. Menurut Sugiyono (2005), untuk melakukan 

uji beda terdapat beberapa rumus t-test yang digunakan untuk pengujian, dan berikut 

ini memberikan pedoman penggunaannya :  

1) Bila jumlah sampel n1 = n2, dan varians homogen (б1 2 = б2 2 ) maka dapat 

digunakan rumus t-test baik untuk Separated maupun Pooled varians. Untuk 

melihat harga t-tabel digunakan dk = n1 + n2 – 2.  

2) Bila n1 ≠ n2, varians homogen (б1 2 = б2 2 ), dapat digunakan dengan Pooled 

varians. Derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2.  

3) Bila n1 = n2, varians tidak homogen (б1 2 ≠ б2 2 ), dapat digunakan dengan 

Separated dan Pooled varians. Dengan dk = n1 – 1 atau n2 – 1. jadi dk bukan + 

n2 –2.  

4) Bila n1 ≠ n2 dan varians tidak homogen (б1 2 ≠ б2 2 ). Untuk ini digunakan t-

test dengan Separated varians. Harga t sebagai pengganti t-tabel dihitung dari 

selisih harga t-tabel dengan dk (n1 – 1) dan dk (n2 – 1) dibagi dua, dan 

kemudian ditambahkan dengan harga t yang terkecil.  
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2.6 Kerangka Pemikiran 

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan sebuah proses produksi (usahatani) 

adalah melalui pendapatan bersih yang diperoleh. Sebuah usahatani akan layak secara 

finansial bila nilai R/C ratio lebih besar dari satu. Dalam mendukung analisis pendapatan 

berbagai jenis usahatani jagung di Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten 

Kediri, maka kerangka Operasional secara sederhana dapat disajikan dalam bagan berikut : 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran  
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