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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Diah Wiyani Budian (2014) dalam jurnal Wahana Inovasi Volume 3 No 1 

Januari – Juni 2014 meneliti mengenai Analisis Pendapatan dan Keuntungan 

Usahatani Kentang di Kabupaten Karo. Kabupaten Karo merupakan sentra 

produksi kentang di Provinsi Sumatra Utara. Penelitian dilakukan di Kecamatan 

Merek, Kabupaten Karo dan dilaksanakan pada bulan Juli – Desember 2013. 

Penelitian dilakukan secara survei berdasarkan pada metode deskriptif analisis. 

Parameter yang diamati pada penelitian ini antara lain : data keluarga petani, data 

analisis usahatani kentang yang terdiri dari biaya variabel, biaya tetap dan 

pendapatan kotor serta pendapatan bersih petani kentang. Metode analisis yaitu 

analisis pendapatan serta model regresi linear berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerimaan kotor rata – rata petani per periode  sebesar Rp. 

48.500.400,- dari luas rata – rata 0,23 ha, dengan biaya produksi rata – rata petani 

per periode sebesar Rp. 41.865.560,- sehingga pendapatan bersih rata – rata petani 

per periode sebesar Rp. 6.634.840,-. Analisis R/C RATIO pada usaha agribisnis 

kentang di Kabupaten Karo adalah sebesar 1,16. Faktor komponen biaya produksi 

yang paling berpengaruh terhadap pendapatan petani pada usahatani kentang di 

Kabupaten Karo adalah biaya obat – obatan dan biaya lahan, hal ini ditunjukkan 

dari nilai koefisien regresi yang paling besar dibanding faktor biaya produksi lain 

yang berpengaruh yaitu biaya benih, biaya pupuk dan biaya tenaga kerja. 
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 Aris Munandar (2015) dalam Jurnal Wahana Komunikasi dan Informasi 

Geografi Vol. 15 No. 1 Maret 2016 meneliti mengenai Analisis Usahatani 

Kentang di Desa Sembungan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi 

produksi kentang dan kelayakan usahatani kentang di Desa Sembungan. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April – September 2015. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani pengolah 

lahan tanaman kentang di Desa Sembungan yaitu sebesar 30 petani dengan luas 

lahan garapan yang bervariasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan sistem acak berlapis sebanding berdasarkan luas penguasaan lahan. 

Analisis data penelitian dilakukan secara deskriptif yang berupa perhitungan 

persamaan matematis. Berdasarkan penelitian faktor yang mempengaruhi hasil 

panen tanaman kentang didaerah penelitian dari tabel diperoleh nilai r square 

sebesar 0,994 yang artinya sebesar 99,4% hasil panen dipengaruhi oleh pemilihan 

bibit, pupuk kandang, pupuk ZA, pupuk KC, penggunaan pestisida, penggunaan 

fungisida dan penggunaan tenaga kerja yang terampil. Faktor yang tidak 

mempengaruhi hasil produksi kentang yaitu luas lahan, penggunaan pupuk TSP, 

NPK. Diketahui bahwa rata – rata RC yaitu sebesar 1,5 artinya secara rata – rata 

budidaya kentang didaerah penelitian layak dilakukan. 

 Noris Puja Kusuma (2015) dalam Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis Vol. 18 

(1) meneliti mengenai Analisis Pendapatan Usahatani Kentang Di Kecamatan 

Jangkat Kabupaten Merangin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pendapatan usahatani kentang. Penelitian ini dilakukan di 2 Desa yang ada di 
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Kecamatan Jangkat dengan meggunakan 72 petani sampel yang terdiri dari 34 

petani di Desa Pulau Tengah dan 38 petani di Desa Renah Alai. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa rata – rata produksi usahatani kentang di Kecamatan Jangkat 

sebesar 15.221 kg per hektar per musim tanam. Pendapatan usahatani kentang di 

daerah penelitian per musim tanam sebesar Rp. 23.438.004, sedangkan 

pendapatan usahatani kentang per hektar per musim tanam sebesar Rp. 

24.521.148 per hektar per musim tanam. 

2.2 Kajian Puskata 

2.2.1 Kentang 

 Solanum tuberosum atau yang lebih dikenal sebagai kentang merupakan 

tanaman setahun, bentuk sesungguhnya menyamak dan bersifat menjalar. 

Batangnya berbentuk segi empat, panjang bisa mencapai 50 – 120 cm dan tidak 

berkayu. Batang dan daun berwarna hijau kemerah – merahan atau keungu – 

unguan. Akar tanaman menjalar dan berukuran sangat kecil bahkan sangat halus. 

Selain mempunyai organ – organ diatas, kentang juga mempunyai organ umbi. 

Umbi tersebut berasal dari cabang samping yang masuk ke dalam tanah. Cabang 

ini merupakan tempat untuk menyimpan karbohidrat sehingga membentuk cabang 

– cabang baru. Kentang termasuk tanaman setahun yang ditanam untuk dipanen 

umbinya. Umbi kentang merupakan ujung stolon yang membesar dan merupakan 

organ penyimpanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Sistematika 

tumbuhan, tanaman kentang digolongkan ke dalam : 
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Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Solanales 

Familia : Solanaceae 

Genus  : Solanum 

Spesies  : Solanum Tuberosum L 

 Varietas kentang dapat digolongkan dalam tiga golongan berdasarkan 

warna umbinya : 

1. Kentang kuning, umbi kentang ini berkulit dan berdaging kuning. Contoh 

kentang ini diantaranya eigenheimer, patrones, rapon dan thung. 

2. Kentang putih, kulit dan daging umbi kentang ini berwarna putih. Contoh 

kentang ini diantaranya donata dan radosa. 

3. Kentang merah, kulit dan umbinya berwarna kemerah – merahan. Salah satu 

contohnya adalah desiree (Setiadi, 2009). 

Masyarakat Indonesia pada umumnya sudah tidak asing untuk 

mengkonsumsi kentang sebagai sayuran maupun sebagai sumber karbohidrat 

pengganti nasi. Kentang umumnya diperdagangkan dalam bentuk segara dan 

beberapa jenis olahan, seperti keripik kentang, french fries (kentang goreng) dan 

aneka macam makanan ringan. Tanaman kentang di Indonesia kini sudah 

dijadikan sebagai salah satu sayuran yang mendapat prioritas untuk 
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dikembangkan . permintaan kentang dari tahun ke tahun cenderung meningkat 

seiring denga bertambahnya penduduk, pengingkatan pendapatan, perubahan gaya 

hidup masyarakat yang menyukai makan di restoran fast food dan berkembangnya 

industri pengolahan kentang (Santoso, 2008). 

2.2.2 Struktur Biaya Usahatani 

 Biaya usahatani dibedakan menjadi 2 yaitu biaya tetap (fixed cost) dan 

biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap adalah biaya yang relatif tetap 

jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau 

sedikit. Biaya tetap antara lain sewa tanah, pajak, alat pertanian dan iuran irigasi, 

sedangkan biaya tidak tetap atau biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh contohnya biaya untuk sarana produksi, 

tenaga kerja, bibit, pupuk obat – obatan dan tenaga kerja musiman, sehingga biaya 

ini sifatnya berubah – ubah tergantung dari besar kecilnya produksi yang 

diinginkan (Hanafie, 2010). 

 Menurut Suratiyah (2006) biaya usahatani terbagi dengan biaya langsung 

dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari harga pembelian pupuk, 

pembelian obat, pembelian bibit, pembelian makanan ternak dan upah tenaga 

kerja, biaya tidak langsung terdiri dari pemakaian tenaga kerja keluaraga, bunga 

modal dan penyusutan. Adapun jenis – jenis biaya usahatani terdiri dari : 

1. Biaya tetap (FC) yaitu biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus 

dikeluarakn walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Contoh 

biaya sewa lahan, pajak lahan, biaya bunga, penyusutan alat dengan satuan 

rupiah (Rp). 
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2. Biaya variabel (VC) yaitu biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh 

produksi yang diperoleh. Contohnya biaya untuk sarana produksi, tenaga 

kerja, pupuk dan sebagainya, sehingga biaya ini sifatnya berubah – ubah 

tergantung dari besar kecilnya produksi yang diinginkan. 

3. Biaya variabel per unit (AVC) yaitu total biaya variabel dibagi total produksi 

dengan satuan rupiah / kilogram (Rp/Kg). 

4. Biaya total (TC) yaitu jumlah biaya tetap dan biaya variabel per usahatani 

dengan satuan rupiah (Rp). 

5. Biaya marginal (MC) yaitu tambahan biaya yang diperlukan untuk 

memproduksi tambahan satu unit produk. 

6. Penerimaan total yaitu jumlah unit yang dijual dikalikan dengan harga jual. 

2.2.3 Penerimaan dan Pendapatan Usahatani 

 Menurut Rahim dan Astuti Dwi R. D, (2007) pendapatan adalah selisih 

antara penerimaan dengan semua biaya yang dikeluarakan selama melakukan 

kegiatan usaha. Beberapa pengertian yang perlu diperhatikan dalam menganalisis 

pendapatan antara lain : 

1. Penerimaan adalah jumlah produksi yang dihasilkan dalam suatu kegiatan 

usaha yang dikalikan dengan haraga jual yang berlaku di pasar. 

2. Pendapatan bersih adalah penerimaan kotor yang dikurangi dengan total biaya 

produksi atau penerimaan kotor dikurangi dengan biaya variabel dan biaya 

tetap. 

3. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dinyatakan dengan uang yang 

diperlukan untuk menghasilkan produksi. 
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Pendapatan kotor usahatani didefinisikan sebagai nilai produk total 

usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. 

Jangka waktu pembukuan umumnya satu tahun yang mencakup : 

a. Dijual 

b. Dikonsumsi rumah tangga petani 

c. Digunakan dalam usahatani 

d. Digunakan untuk pembayaran 

e. Disimpan atau ada di gudang pada akhir tahun 

Pendapatan meliputi pendapatan kotor (penerimaan total) dan pendapatan 

bersih. Pendapatan kotor adalah nilai produksi komoditas pertanian secara 

keseluruhan sebelum dikurangi biaya produksi. Pengeluaran total usahatani adalah 

nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan didalam produksi, 

tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani, pemisahan pengeluaran 

terkadang sulit dilakukan karena pembukuan yang tidak lengkap dan juga adanya 

biaya bersama dalam produksi. Cara yang dapat dilakukan adalah memisahakan 

pengeluaran usahatani menjadi pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. 

Menurut Suratiyah (2006) penerimaan adalah seluruh pendapatan yang 

diperoleh dari usahatani selama satu periode diperhitungkan dari hasil penjualan 

atau pemakaian kembali (Rp). Penerimaan berwujud 3 hal, diantaranya : 

1. Hasil penjualan tanaman, ternak, ikan, atau produk yang akan dijual. 

2. Produk yang akan dikonsumsi pengusaha dan keluarganya selama melakukan 

kegiatan usahanya. 
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3. Kenaikan hasil inventaris, nilai benda – benda yang diinventaris yang dimiliki 

petani berubah tiap tahun, dengan demikian ada perbedaan nilai pada awal 

tahun dengan akhir tahun perhitungan. 

Total revenue adalah total penerimaan dari perusahaan yang diperoleh dari 

perkalian antara jumlah barang yang terjual dengan haraga barang tersebut. 

TR = P x Q 

Dimana : 

TR (Total Revenue) = Total Penerimaan 

P (Price) = Harga Produk 

Q (Quantity) = Jumlah Produk 

 Total cost adalah total biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam 

menghasilkan output, untuk mencari total cost (biaya total) adalah dengan 

menjumlahkan total fixed cost (biaya tetap total) dengan total variable cost (biaya 

variabel total). 

TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

TC = Total Cost 

TFC = Total Fixed Cost 

TVC = Total Variable Cost 
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Profit (pendapatan) digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat 

pendapatan yang diperoleh digunakan rumus : 

π = TR – TC 

Dimana : 

π (Profit) = Pendapatan 

TR (Total Revenue) = Total Penerimaan 

TC (Total Cost)  Total Biaya 

(Hisky, 2015) 

2.2.4 Kerangka Pemikiran 

Desa Sidodadi merupakan bagian dari Kecamatan Ngantang Kabupaten 

Malang dimana sebagian besar penduduknya adalah petani. Hasil pertanian dari 

Kecamatan Ngantang sanagat beragam dari sayur – sayuran, buah – buahan 

sampai susu segar. Komoditas kentang merupakan salah satu hasil bumi yang 

cukup banyak ditanam oleh petani terutama di Desa Sidodadi, banyak faktor yang 

menyebabkan petani menanam komoditas kentang ini diantaranya adalah nilai 

ekonomi yang cukup tinggi. Pada usaha tani kentang banyak hal – hal yang harus 

diperhatikan oleh petani terlebih dahulu dan untuk mengetahui rincian biaya maka 

perlu dianalisis melalui struktur biaya pada setiap komponen pada usaha tani 

kentang, komponen – komponen tersebut dapat dilihat melalui biaya tetap dan 

biaya variabel. Selain itu untuk mengetahui tingkat pendapatan petani kentang 

maka akan dianalisis menggunakan biaya produksi, penerimaan dan pendapatan. 

Proses ini dapat dilihat pada gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Petani Komoditas Kentang 

Usaha Tani Kentang 

Penerimaan 

Biaya Produksi 

Biaya Tetap Biaya Variabel 

Pendapatan 

Produk ( Kentang ) 


