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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Yelsi Rahmi (2011) dengan judul “Analisis Perbandingan 

Pendapatan dan Keuntungan Usahatani Antara Kentang Konsumsi dengan 

Kentang Bibit di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”. Tujuan 

penelitian adalah mendeskripsikan kultur teknis dan pasca panen usahatani 

kentang konsumsi dan kentang bibit, menganalisa besarnya perbedaan pendapatan 

dan keuntungan petani kentang konsumsi dan kentang bibit dan menganalisa 

permasalahan petani dalam berusahatani kentang konsumsi maupun usahatani 

kentang bibit Metode yang digunakan yaitu metode survey. Analisa data untuk 

deskripsi teknik budidaya dan pasca panen usahatani kentang dilakukan dengan 

analisa deskriptif, untuk pendapatan dan keuntungan kedua usahatani kentang di 

analisa secara kuantitatif menngunakan uji t student pada taraf nyata 5 % dan 

untuk menganalisa permasalahan petani digunakan analisa deskriptif kualitatif. 

Dari hasil penelitian di peroleh bahwa tidak berbeda jauh teknik budidaya 

antara kentang konsumsi dengan kentang bibit. Teknik budidaya terdiri dari a) 

penyiapan lahan, b) pengolahan lahan, c) penanaman, d) pemupukan, e) 

penyiangan dan pembunbunan, f) pemberantasan hama dan penyakit, g) panen, 

dan h) pasca panen. Perbedaannya terletak pada pola pergiliran tanam, jarak 

tanam dan penanganan pasca panen. Sebelum memulai usahatani kentang bibit 

petani harus mengajukan sertifikasi ke Balai Pengawas Sertifikasi Benih (BPSB) 

untuk mendapatkan sertifikasi bibit nantinya. Rata-rata pendapatan usahatani 

kentang konsumsi adalah Rp. 56,893,775.02-/Ha, sedangkan rata-rata pendapatan 
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usahatani kentang bibit Rp. 107,864,261.08-/Ha. Rata-rata keuntungan usahatani 

kentang konsumsi adalah Rp. 49,068,950.47/Ha, sedangkan keuntungan usahatani 

kentang bibit adalah Rp. 96,028,553.50-/Ha dengan rata keuntungan yang 

diperoleh petani perbulannya adalah Rp.12,267,328.62-/bulan/Ha untuk petani 

kentang konsumsi dan petani kentang bibit memperoleh kuntungan sebesar 

Rp.12,003,569.19/bulan/Ha. Masalah yang dihadapi petani yaitu kurangnya 

ketersediaan modal petani untuk melakukan usahataninya, kurangnya ketersediaan 

bibit, kurangnya pengetahuan petani tentang teknologi dan teknik budidaya, dan 

tingginya harga faktor-faktor produksi yang berpengaruh langsung terhadap 

produksi yaitu tingginya harga bibit, pupuk dan pestisida. 

Penelitian Amir Halid, Amelia Murtisari, Ilin Abuya (2014) dengan judul 

“Analisis Perbandingan Usahatani Cabai Rawit Dan Tomat Dengan Pendekatan 

Resiko Investasi di Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo 

Utara”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usahatanimana yang paling 

menguntungkan dan usahatani mana yang memiliki resiko investasi lebih besar di 

Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yang 

terdiri dari data primer yang di peroleh melalui wawancara dengan petani cabai 

rawit dan tomat dengan menggunakan angket/kuisionerdan data sekunder yang di 

peroleh dari Kantor Desa Tolite Jaya dan BPS. Tehnik pengambilan sampel 

adalah sampling jenuh atau sensus dimana semua populasi di jadikan sampel. 

Analilis data yang digunakan yaitu analisis R/C Ratio dan Standar Deviasi. Hasil 

analisis menunjukan bahwa penerimaan cabai rawit sebesar Rp. 58.986.000, 

dengan nilai R/C Ratio 3,6. Berdasarkankriteria keputusan nilai R/C Ratio lebih 
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dari satu berarti menguntungkan dan layak di usahakan, dan memiliki resiko 

investasi yang lebih besar 1,949. Sedangkan untuk tomat penerimaanya sebesar 

Rp. 7.575.600, dengan nilai R/C Ratio 0,8, hal ini berdasarkan kriteria keputusan 

lebih kecil dari satu rugi atau tidak menguntungkan serta memiliki resiko investasi 

lebih kecil 1,113.  

Penelitian Idrus (2009) dengan judul “Komparasi Pendapatan Usahatani 

Jagung Hibrida Bisi 16 Dan Bisi 2 Di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok 

Barat”, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendapatan usahatani 

jagung hibrida bisi 16 dengan bisi 2 dan untuk mengetahui hambatan-hambatan 

yang dialami petani jagung hibrida bisi 16 dan bisi 2. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey dengan 

mewawancarai 20 petani jagung hibrida bisi 16 dan 21 petani bisi 2 di Kecamatan 

Gerung. Perbedaan produksi dan pendapatan dianalisis dengan uji “t” pada taraf 

5%. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada perbedaan nyata produksi dan 

pendapatan usahatani jagung hibrida bisi 16 dengan bisi 2. Rata-rata produksi per 

hektar pada usahatani jagung hibrida bisi 16 dan bisi 2 masing-masing sebesar 

7.505 Kg dan 7.203 Kg, dengan pendapatan usahtani per hektar masing-masing 

sebesar Rp 4,352.131 dan 4.473.443. Hambatan yang ada untuk kedua jenis 

jagung meliputi harga jual yang dirasakan rendah, modal kerja kurang, dan 

kelembagaan yang kurang berfungsi.  
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2.2 Analisa Ekonomi Usahatani  

2.2.1 Usahatani 

Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang 

mengusahakan dan mengkordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam 

sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. 

Ilmu ini mempelajari cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan, dan 

mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien 

mungkin sehingga usahtani tersebut memberikan pendapatan yang semaksimal 

mungkin (Suratiyah, 2009) 

 Menurut Efferson, usahtani merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara 

petani mengkombinasikan dan mengoprasikan berbagai faktor produksi seperti 

lahan, tenaga kerja, dan modal sebagai dasar bagaimana petani memilih jenis dan 

besarnya cabang usahtani berupa tanaman atau ternak sehingga memberikan hasil 

maksimal dan kontinyu (Suratiyah, 2009)   

Usahatani tidak lepas dari hasil produksi pertanian. Proses produksi 

pertanian secara teknis, mempergunakan input dan output. Input adalah semua 

yang dilibatkan dalam proses produksi seperti tanah yang dipergunakan, tenaga 

kerja petani, dan keluarganya serta setiap pekerja yang diupah, kegiatan 

mentalnya, perencanaan dan manajemen, benih tanaman dan makanan ternak, 

pupuk, insektisida, serta alat pertanian. Sedangkan output adalah hasil tanaman 

dan ternak yang dihasilkan dari usahatani (Soetriono, 2006) 

Menurut Tain (2005) Analisa biaya dan pendapatan usahatani dapat 

dilakukan terhadap usahatani sebagai satu kesatuan (unit) maupun terhadap tiap 

komoditi yang diusahakan. Analisa ini umumnya dibedakan dalam 2 cara 
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berdasarkan sifatnya yaitu perhitungan riil dan perhitungan perusahaan. 

Perhitungan riil didasarkan biaya-biaya riil atau biaya yang benar-benar 

dikeluarkan oleh petani, sedangkan perhitungan perusahaan diperhitungkan dari 

semua faktor produksi yang digunakan baik yang secara nyata (tunai) maupun 

yang diperhitungkan. 

Perhitungan perusahaaan biaya tetap terdiri dari sewa tanah, bunga bank 

dan penyusutan alat. Tanah yang dimiliki sendiri akan dinilai sebesar harga sewa 

bila tanah tersebut disewakan. Saprodi adalah semua faktor produksi yang 

digunakan baik dari pembelian maupun milik sendiri dan pemberian dinilai 

sebagai biaya. Tenaga kerja adalah tenaga kerja yang berasal dari dalam maupun 

luar keluarga yang diperhitungkan upahnya, serta biaya variable lain yang bila ada 

harus diperhitungkan. 

2.2.2 Teori Biaya Produksi dan Pendapatan 

Biaya produksi merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan selama proses 

produksi berlangsung. Biaya produksi dibedakan menjadi dua macam yaitu biaya 

tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap adalah biaya 

yang jumlahnya tetap dan tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan 

dalam periode produksi tertentu, diantaranya sewa lahan, pajak bumi dan 

bangunan, dan penyusutan alat. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan 

dan sifatnya habis dalam satu kali proses produksi, yang jumlahnya berubah-ubah 

sesuai dengan volume produksi seperti biaya pupuk, bibit atau benih, obat-obatan 

dan upah tenaga kerja, sedangkan biaya total (total cost) adalah semua jenis 

pengeluaran dalam usahatani yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya tidak 

teteap. Biaya total tersebut diformulasikan sebagai berikut (Soekartawi, 2002) : 
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TC = FC + VC 

Keterangan : 

TC = Total Cost (biaya total) 

FC = Fixed Cost (biaya tetap) 

VC = Variable Cost (biaya variabel) 

Menurut Soekartawi (2002), menyatakan bahwa penerimaan dalam 

usahatani (pendapatan kotor) dalam usahatani merupakan perkalian antara 

produksi fisik dengan harga jual atau harga produksi. Analisis pendapatan 

dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah pendapatan yang diterima dari suatu 

kegiatan usaha, selain itu juga untuk mengukur keberhasilan pengusaha dalam 

kegiatan usaha yang dilakukannya. Pendapatan bersih atau keuntungan merupakan 

selisih antara penerimaan dan semua biaya. Secara matematis analisis pendapatan 

dapat diformulasikan sebagai berikut: 

Pd = TR – TC 

TR = P x Q 

Keterangan : 

Pd = Pendapatan usahatani  

TR = Total penerimaan  

TC  = Total biaya  

P = Harga output produksi  

Q = Jumlah output produksi  

2.2.3 Teori Efisiensi Biaya 

Efisiensi merupakan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan 

sumber daya seminimal mungkin. Efisiensi dalam praktek selalu dikaitkan dengan 
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perbandingan hasil dengan biaya. Efisiensi biaya produksi dapat diukur dengan 

analisis R/C ratio yang merupakan perbandingan antara penerimaan dengan biaya 

produksi. Nilai R/C ratio ini menunjukkan besarnya pendapatan yang diterima 

untuk setiap rupiah yang dikeluarkan untuk produksi. Tingginya nilai R/C ratio 

disebabkan oleh produksi yang diperoleh dan harga komoditas yang sangat 

berpengaruh terhadap penerimaan petani sebagai pengusaha. Nilai R/C ratio ini 

sangat dipengaruhi oleh besarnya penerimaan dan total biaya yang dikeluarkan 

oleh masing-masing petani. Nilai R/C ratio lebih besar dari 1 berarti dalam 

berbagai skala usaha layak diusahakan atau dengan kata lain usaha tersebut secara 

ekonomis efisien dan layak dikembangkan. Secara teoritis dengan R/C ratio = 1 

maka artinya tidak untung tidak pula rugi. Namun karena adanya biaya usahatani 

yang terkadang tidak terhitung maka kriteria dapat dirubah misalnya menjadi R/C 

ratio lebih dari 1, maka usahatani tersebut bisa dikatakan efisien atau 

menguntungkan, tetapi apabila nilai R/C ratio kurang dari 1 maka usahatani 

tersebut dikatakan tidak efisien atau rugi. Secara matematis analisi R/C ratio dapat 

diformulasikan sebagai berikut (Suratiyah, 2006) : R/C = TR/TC 

Keterangan : 

R/C = Ratio Penerimaan  

TR = Total Penerimaan  

TC = Total Biaya 

Kriteria : 

R/C > 1 usahatani efisiensi atau menguntungkan 

R/C = 1 usahtani impas (tidak untung dan tidak rugi) 

R/C < 1 usahatani tidak efisiensi atau rugi 



 
 

16 
 

2.2.4 Komparasi Usahatani 

Analisis komparasi atau perbedaan merupakan prosedur statistik untuk 

menguji perbedaan di antara dua kelompok data (variabel) atau lebih. Analisis 

perbedaan atau uji perbedaan ini sering bergantung pada jenis data (nominal, 

ordinal, interval dan rasio) dan kelompok sampel yang diuji (Ahmad, 2006). 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dua sampel 

independen Separated Varians (ragam pisah) dengan taraf nyata 5% (Ridwan, 

2003), yang dirumuskan sebagai berikut : 

a. Menentukan varians sampel homogen atau tidak, di gunakan uji F dengan 

rumus: 

F hit = S2x/S2y atau f hit = S2y/S2x 

)11(/)( 22 −−= nxXXS ι atau )11(/)( 22 −−= nyYYS ι  

Jika F hit <F tabel : berarti varians kedua sampel homogen 

Jika F hit >F tabel : berarti varians kedua sampel tidak homogen 

b. Apabila varians kedua sampel homogen maka dihitung dengan rumus :  

t hit =
2/1/ 22 npSnpS

yx
+
− ιι  

S2P= 
)12()11(
)()( 22

−+−
−+−

nn
yYxX ιι  

c. Apabila varians kedua sampel tidak homogen maka di hitung dengan rumus: 

t hit =

21

22

n
YS

n
XS

yx

+

− ιι
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Keterangan: 

ιx  = Rata-rata  pendapatan usahatani kentang kuning (Varietas Granola L) 

perhektar. 

ιy  = Rata-rata pendapatan usahatani kentang merah (Varietas Desiree) 

perhektar. 

S2p = Varians gabungan dari x dan y. 

S2x = Varians yang menerapkan usahatani kentang kuning (Varietas 

Granola L). 

S2y  = Varians yang menerapkan usahatani kentang merah (Varietas 

Desiree). 

n1 = Jumlah responden dari petani yang menerapkan usahatani kentang 

kuning (Varietas Granola L). 

n2 = Jumlah responden dari petani yang menerapkan usahatani kentang 

merah (Varietas Desiree).  

Uji hipotesis: 

Ho: YX = , pendapatan pada usahatani kentang merah (Varietas Desiree) 

tidak berbeda nyata dengan pendapatan usahatani kentang kuning (Varietas 

Granola L). 

Hi: YX ≠ ,  pendapatan usahatani kentang kuning (Varietas Granola L) lebih 

besar dari pendapatan kentang merah (Varietas Desiree). 

Kesimpulan pengujian dilakukan dengan membandingkan antara thitung 

dengan ttabel sebagai berikut : 
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- Bila thitung ≥ ttabel, maka H0 tidak dapat ditolak, dan H1 tidak teruji 

kebenarannya yang berarti pendapatan usahatani kentang kuning (Varietas 

Granola L) lebih besar daripada kentang merah (Varietas Desiree). 

- Bila thitung < ttabel, maka H0 ditolak H1 teruji kebenarannya bahwa rata-rata 

pendapatan usahatani kentang merah (Varietas Desiree) lebih besar 

daripada kentang kuning (Varietas Granola L) 

2.3 Hambatan dalam Kegiatan Usahatani 

Menurut Mosher dalam Sukma, (2008) kegiatan usahatani merupakan 

kegiatan dimana seseorang petani, sebuah keluarga tani, atau badan usaha 

bercocok tanam atau memelihara ternak pada sebidang tanah. Usahatani 

merupakan kegiatan yang tidak mudah untuk dilakukan, karena bertani 

memerlukan keterampilan dan keuletan dalam melaksanakannya. Dalam 

melaksanakan usaha pertanian terdapat beberapa faktor yang menentukan 

keberhasilan usahatani, diantaranya : 

1. Alam seperti curah hujan, iklim, dan penyinaran matahari, dalam keadaaan 

yang seimbang, kondisi alam seperti curah hujan yang cukup, kondisi 

penyinaran yang sesuai akan berpengaruh baik terhadap kondisi pertanian. 

Namun demikian, hal tersebut juga bisa terjadi sebaliknya, bila curah hujan 

terlalu tinggi dan ketersediaan air terlalu berlimpah sehingga terjadi banjir, 

hal tersebut justru akan merugikan petani. 

2. Sifat dasar dari tanah mempengaruhi tanaman, karena tidak semua jenis 

tanaman pertanian dapat tumbuh bebas disemua daerah. 

3. Hama dan penyakit tanaman juga merupakan permasalahan yang 

menghambat kegiatan pertanian, dimana bila suatu pertanian hama dan 
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penyakit dapat dikendalikan dengan baik, maka tanaman hasil produksi 

pertanian akan stabil atau bahkan meningkat. 

4. Penerapan teknologi yang digunakan untuk kegiatan pertanian di Indonesia 

masih dapat digolongkan ke dalam teknologi sederhana. Hal tersebut terlihat 

dari sebagian besar petani padi yang masih menggunakan kerbau untuk 

menggarap sawah. Penyemprotan pestisida yang masih dilakukan manual 

dengan menggunakan penyemprotan. 

Menurut Soekartawi (2002), faktor yang menyebabkan kesenjangan pada 

kegiatan produksi, antara lain : Kendala biologis (misalnya perbedaan besarnya 

biaya, adanya tanaman pengganggu, serangan hama dan penyakit, masalah tanah, 

dan perbedaan kesuburan tanah). Kendala sosial ekonomi (misalnya kurangnya 

biaya usahatani, harga produksi, kebiasaan dan sikap, kurangnya pengetahuan, 

tingkat pendidikan petani, adanya faktor ketidakpastian, serta resiko 

berusahatani). Kendala biologis maupun kendala sosial ekonomi berlainan untuk 

satu daerah dengan daerah lainnya, jadi sifatnya sangat lokal dan spesifik atau 

sangat kondisional sekali. Namun tetap saja memiliki pengaruh terhadap 

peningkatan kesejahteran petani. 

2.4 Tanaman Kentang 

Setiadi (2004), Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan komoditas 

sayuran penting, karena merupakan salah satu sumber pendapatan petani, ekspor 

nonmigas, alternative diversifikasi sumber karbohidrat dan bahan baku industry 

prosesing. Oleh karena itu, kentang merupakan sayuran yang mempunyai prospek 

cukup baik bagi perkembangan agribisnis di Indonesia. 
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Kentang (Solanum tuberosum L.) termasuk jenis tanaman sayuran semusim, 

berumur pendek dan berbentuk perdu atau semak. Kentang termasuk tanaman 

semusim karena hanya satu kali berproduksi, setelah itu mati. Umur tanaman 

kentang antara 90 hari – 180 hari. Dalam dunia tumbuhan, kentang 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Divisi     : Sphermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas     : Dicotyledonae 

Famili     : Tubiflorae 

Genus     : Solanaceae 

Species   : Solanum tuberosum L. 

Budi (2007) bagian-bagian tanaman kentang adalah sebagai berikut : 

1. Daun 

Tanaman kentang umumnya berdaun rimbun. Daun terletak bersela-seling 

pada batang tanaman. Bentuk oval sampai oval agak bulat dengan ujung 

meruncing dan tulang-tulang daun menyirip. Daun berkerut-kerut dan 

permukaan bagian bawah daun berbulu. Warna daun hijau muda sampai hijau 

tua hingga kelabu. Ukuran daun sedang dengan tangkai pendek. Daun 

tanaman berfungsi sebagai tempat proses asimilasi dalam rangka 

pembentukan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Hasil 

fotosintesis atau asimilasi digunakan dalam pertumbuhan vegetatif, 

pertumbuhan generatif, respirasi, dan persedian makanan. 
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2. Batang 

Batang berbentuk segi empat atau segi lima, tergantung kultivarnya, tidak 

berkayu, dan bertekstur agak keras. Batang kentang umumnya lemah 

sehingga mudah roboh bila terkena angin kencang. Warna batang umumnya 

hijau tua, dengan pigmen ungu. Batang bercabang-cabang dan setiap cabang 

ditumbuhi oleh daun-daun yang rimbun. Permukaan batang halus. Ruas 

batang tempat tumbuhnya cabang mengalami penebalan. Diameter batang 

kecil dengan panjang mencapai 1,2 m. Batang tanaman berfungsi sebagai 

jalannya zat-zat hara dari tanah ke daun, juga untuk menyalurkan hasil 

fotosintesis dari daun ke bagian tanaman yang lain. 

3. Akar 

Tanaman kentang memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut. Akar 

tunggang menembus tanah sampai kedalaman 45 cm, sedangkan akar tersebut 

tumbuh menyebar ke arah samping dan menembus tanah datar. Akar tanaman 

berwarna keputih-putihan dan berukuran sangat kecil. Diantara akar-akar ini 

ada yang nantinya berubah bentuk dan fungsi menjadi bakal umbi (stolon), 

yang selanjutnya akan menjadi umbi kentang. Akar tanaman berfungsi untuk 

menyerap zat-zat hara yang diperlukan tanaman dan untuk memperkokoh 

berdirinya tanaman. 

4. Bunga 

Tanaman kentang ada yang berbunga dan ada yang tidak berbunga, 

tergantung kultivarnya. Warna bunga bervariasi, kuning atau ungu. Kentang 

kultivar Desiree (kentang merah) berbunga ungu. Kultivar Cipanas, 

Segunung, Cosima, dan Granola memiliki bunga dan benang sari berwarna 
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kuning, sedangkan putik berwarna putih. Bungan kentang tumbuh dari ketiak 

daun teratas. Jumlah tanda bunga juga bervariasi, sedikit sampai banyak.  

5. Umbi 

Umbi terbentuk dari cabang samping di antara akar-akar. Proses 

pembentukan umbi ditandai dengan terhentinya pertumbuhan memanjang dari 

rhizoma atau stolon, diikuti pembersaran sehingga rhizoma membengkak. 

Umbi berfungsi menyimpan bahan makanan seperti karbohidrat, protein, l 

emak, vitamin, mineral, dan air. Ukuran, bentuk, dan warna umbi kentang 

bermacam-macam tergantung kultivarnya. Ukuran umbi bervariasi dari kecil 

hingga besar. Bentuk umbi ada yang bulat, oval agak bulat (bulat lonjong), 

dan bulat panjang. Umbi kentang ada yang berwarna kuning, putih, dan 

merah. Umbi kentang memiliki mata tunas sebagai bahan perkembangbiakan, 

yang selanjutnya dapat menjadi tanaman baru. Selain mengandung zat gizi, 

umbi kentang mengandung solanin. Zat ini bersifat racun yang berbahaya 

bagi yang memakannya. Racun solanin tidak dapat hilang apabila umbi 

tersebut keluar dari tanah dan terkena sinar matahari. Umbi kentang yang 

masih mengandung racun solanin berwarna hijau walaupun telah tua. 

Budi (2002) berdasarkan warna umbinya, kentang dibedakan ke dalam tiga 

golongan sebagai berikut : 

1. Kentang putih, yaitu jenis kentang yang memiliki warna putih pada daging 

umbi dan kulitnya. Misalnya, varietas marita, donate, radosa, diamant, dan 

lain-lain. 
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2. Kentang kuning, yaitu jenis kentang yang memiliki warna kuning pada umbi 

dan kulitnya. Misalnya, varietas patrones, thung, eigenheimer, rapan, 

granola, cipanas, segunung, cosima, dan lain-lain. 

3. Kentang merah, yaitu jenis kentang yang memiliki warna merah pada umbi 

dan kulitnya. Misalnya, varietas desiree dan arka 

Dari ketiga jenis kentang tersebut, yang paling digemari masyarakat dan 

sangat laku dipasaran untuk dikonsumsi adalah kentang kuning dan kentang 

merah. Kentang kuning memiliki rasa lebih enak, lebih gurih, tidak lembek, dan 

kadar airnya sedikit. Kentang merah, walaupun memiliki warna kulit merah, 

namun daging umbinya berwarna kuning dan memiliki rasa yang enak seperti 

kentang kuning. 

                    
Gambar 2.1 Kentang Granola Lembang            Gambar 2.2 Kentang merah 

2.4.1 Kentang Kuning (Varietas Granola L) 

Tanaman kentang varietas Granola L merupakan salah satu jenis kentang 

yang paling banyak di tanam di Indonesia. Kentang jenis ini mempunyai potensi 

produksi yang tinggi, yaitu dapat mencapai 25-30 ton/ha, berumur 100-110 hari 

dengan tinggi kurang dari 80 cm, kanopi daun cukup rimbun, daun berwarna hijau 

gelap, tipe pertumbuhan semi upright, warna batang hijau anticianin lemah, 

tanaman peka terhadap beberapa jenis penyakit yang sering menyerang tanaman 
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kentang. Umbi kentang varietas Granola L berbentuk oval, kulit umbi kuning, 

daging umbi kuning, mata dangkal (Balitsa) 

2.4.2 Kentang Merah (Varietas Desiree)  

Samadi (2007), Kentang varietas ini berbatang besar dan kuat, warna batang 

kemerah-merahan, daun agak rimbun, tanaman berbunga dan dapat berbuah, umur 

panen 100 hari, produktivitasnya tinggi, bentuk umbi bulat sampai oval, kulit 

umbi berwarna merah dan daging umbi berwarna kuning kemerah-merahan, mata 

umbi dan tunas dangkal, tanaman peka terhadap penyakit busuk daun yang 

disebabkan oleh cendawan Phytophthora infestans, penyakit layu, dan penyakit 

virus PLRV (daun menggulung, dan tahan terhadap penyakit kulit. 

2.4.3 Manfaat Kentang Merah Varietas Desiree 

J. Lachman (2005), Kentang merah adalah salah satu jenis umbi-umbian 

yang tumbuh subur di dataran tinggi. Kentang merah yaitu mempunyai kulit dan 

umbinya yang berwarna merah. Selain rasanya yang enak, kentang merah juga 

mempunyai banyak manfaat bagi tubuh dibandingkan dengan kentang lainnya. 

Berikut manfaat kentang merah : 

1. Meningkatkan pH 

Kentang merah mengandung alkalin dan natrium yang cukup tinggi yang 

dapat meningkatkan Ph dengan kadar yang terlalu asam di dalam tubuh. 

Tubuh akan lebih sehat bila kandungan pHnya cukup. Kadar idealnya adalah 

7,35 - 7,45 dengan pH ideal maka tubuh manusia akan lebih baik dalam 

menahan penyakit. 
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2. Diet 

Banyak kandungan air di dalam kentang merah, maka kentang merah sangat 

baik untuk diet. Kandungan karbohidrat dalam kentang bisa menjadikan 

kentang merah pengganti nasi bagi orang yang sedang melaksanakan diet. 

Kentang merah memiliki kandungan kalori lebih kecil dibandingkan dengan 

kentang kuning. 

3. Mencegah sel-sel kanker 

Kulit kentang yang bermerah, banyak mengandung asam klogenik yang 

memiliki manfaat untuk mencegah sel-sel kanker. Karena kandungan protase 

inhibitornya yang tinggi pada kentang juga dapat menangkal virus-virus sel 

kanker dalam tubuh. 

4. Melawan radikal bebas 

Kentang merah mengandung antioksidan yang cukup tinggi untuk melawan 

radikal bebas didalam tubuh manusia.  

2.4.4 Budidaya Tanaman Kentang  

Budi (2002), Usahatani yang berhasil ditunjukkan dengan peningkatan 

jumlah hasil per satuan luas (ton/ha) dan mutunya. Untuk mencapai hasil yang 

optimal tanaman memerlukan berbagai persyaratan teknis bercocok tanam. 

Penggunaan benih unggul tidak akan memberikan hasil yang baik, apabila tidak 

diimbangi dengan teknik budidaya yang baik. Demikian pula sebaliknya, oleh 

sebab itu, agar suatu usahatani berhasil baik, diperlukan teknologi bercocok tanam 

dan penggunaan benih (bibit) yang unggul bersama-sama. 

Adapun persyaratan teknis bercocok tanam kentang yang harus diperhatikan  

dengan baik (intensif) meliputi kegiatan persiapan lahan, seperti perencanaan, 
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pembajakan tanah, pembuatan bedengan dan selokan, dan pemukan dasar; 

pembibitan, seperti cara mempersiapkan bibit dan kebutuhannya; penanaman, 

seperti mengatur jarak tanam, cara menanam, dan penentuan saat tanam yang 

sesuai; pemeliharaan tanaman, seperti penyulaman, pemupukan, pengairan, 

penyiangan, pembumbunan, pemangkasan bunga, dan pengendalian hama 

penyakit. 

2.4.4.1 Persiapan Lahan 

Setiap melakukan pergantian tanaman, lahan harus diolah kembali untuk 

membersihkan tanaman pengganggu (gulma) dan memperbaiki struktur tanah 

supaya gembur sehingga layak ditanami kembali. Lokasi penanaman kentang 

yang paling baik adalah tanah bekas sawah karena hama atau penyakit berkurang 

akibat sawah selalu berada dalam kondisi anaerob. Bekas tanaman sebelumnya 

dan tanaman pengganggu yang telah dibersihkan harus segera disingkirkan di tepi 

lahan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman kentang. 

a) Perencanaan 

Kegiatan pengerjaan lahan merupakan faktor penting untuk memperoleh hasil 

baik dalam waktu yang tepat. Perencanaan kegiatan meliputi penentuan arah 

bedengan, terutama pada lahan berbukit, pembuatan selokan, pemeliharaan 

tanaman, dan pemupukan. 

Pada lahan datar, sebaiknya bedengan dibuat memanjang ke arah barat – 

timur agar memperoleh sinar matahari secara optimal, sedangkan pada lahan 

berbukit, arah bedengan tegak lurus kemiringan tanah sehingga merupakan teras-

teras yang sekaligus berfungsi mencegah terjadinya erosi. Selokan jangan dibuat 

terlalu lebar karena lahan menjadi tidak efisien, sedangkan selokan yang terlalu 
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kecil akan mengganggu kegiatan pemeliharaan tanaman, seperti penyemprotan 

pestisida, pemupukan, dan penyiangan. 

Penggunaan tenaga kerja harus benar-benar diperhitungkan agar tidak 

memboroskan keuangan. Oleh karena itu, perlu dibuatkan jadwal kegiatan 

budidaya kentang sebagai kontrol, mulai dari persiapan lahan hingga tanaman 

dipanen. Pengaturan saat tanam juga merupakan aspek penting untuk 

mendapatkan harga jual yang tinggi sehingga dapat meraih keuntungan besar. 

b) Pembajakan Tanah 

Pembajakan tanah bertujuan untuk mengubah tanah yang padat menjadi 

tanah yang gembur (remah) dan untuk memusnahkan hama atau penyakit yang 

berada dalam tanah, memperbaiki sirkulasi udara dalam tanah, serta 

mempermudah penguapan gas-gas beracun yang berada dalam tanah. Sistem 

pembajakan tanah pada lahan datar sedikit berbeda dengan pembajakan di lahan 

berbukit yang lokasinya cukup sulit. Pengolahan tanah pada lahan datar lebih 

praktis menggunakan traktor singkal atau dibajak hewan sapi. Sedangkan pada 

lahan berbukit, menggunakan cangkul beberapa kali sampai tanahnya gembur, 

terutama pada tanah lempung yang agak berat. 

c)   Membuat Bedengan dan Selokan 

Akar tanaman kentang sangat peka terhadap genangan air sehingga mudah 

mengalami pembusukan dan pertumbuhan tanaman terganggu. Adanya bedengan 

berperan sangat penting dalam melindungi kerusakan akar dan umbi kentang 

terhadap genangan air. 

Pembuatan bedengan merupakan pengolahan tanah tahap ketiga setelah 

pembajakan dan pencangkulan tipis atau pengemburan bongkahan tanah hasil 
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pembajakan. Dua minggu setelah pembajakan tanah dan pengemburan, dilakukan 

pembuatan bedengan dan selokan untuk irigassi (pengairan). Bedengan dibuat 

membujur searah Timur-Barat, agar penyebaran cahaya matahari dapat merata 

mengenai seluruh tanaman. Bedengan berukuran lebar 70 cm – 100 cm, tinggi 30 

cm, jarak antar bedengan yang merupakan lebar selokan adalah 40 cm, dan 

panjangnya disesuaikan dengan kondisi lahan. 

d)   Pemupukan Dasar 

Pupuk dasar yang terdiri dari pupuk organik dan anorganik diberikan 

sebelum tanam. Pupuk organik (kotaran ayam, kambing) diberikan pada 

permukaan bedengan kira-kira satu minggu sebelum tanam. Apabila 

menggunakan pupuk kotoran ayam diperlukan 10 ton/hektar, kotoran kambing 

sebanyak 15 ton/hektar, dan untuk kotoran sapi 20 ton/hektar. Pupuk kotoran 

hewan yang diberikan harus sudah jadi, karena pupuk kandang yang belum jadi 

akan menghambat pertumbuhan tanaman.  

2.4.4.2 Pembibitan 

Bibit tanaman kentang dapat berasal dari umbi. Umbi bibit berasal dari 

umbi produksi yang berukuran antara 30-50 gram, tidak cacat, bentuk umbi baik, 

dan dipanen cukup umur. Umbi yang cukup tua dipanen pada umur 120 hari untuk 

varietas kentang yang berumur genjah, 150 hari untuk varietas kentang medium, 

dan 180 hari untuk varietas kentang dalam. 

Selanjutnya umbi bibit disimpan dalam rak atau peti di gudang dengan 

sirkulasi udara baik dan kelembapan udara berkisar 80% - 95%. Lama 

penyimpanan bibit optimal ialah 6 bulan – 7 bulan pada suhu rendah, atau 5 bulan 

- 6 bulan pada suhu ruangan sekitar 25o C. Umbi bibit telah siap tanam jika sudah 
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tumbuh tunas sekitar 2 cm, tujuannya untuk mempermudah bagian mana umbi 

harus dibelah. Penanaman umbi dapat dilakukan tanpa dipotong atau dibelah 

maupun melalui pembelahan terlebih dahulu. Pemotongan umbi dapat dilakukan 

menjadi beberapa bagian menurut jumlah mata tunas, yaitu 2 bagian, 3 bagian, 

atau 4 bagian. Umbi yang telah dibelah lalu dimasukkan ke dalam larutan Dithane 

M-45 selama 5 menit – 10 menit agar bibit terbebas dari hama dan penyakit. 

Setelah itu umbi dapat segera ditanam di kebun. 

2.4.4.3 Penanaman 

Berdasarkan kondisi lingkungan dan faktor biotik, saat tanam yang tepat 

untuk tanaman kentang adalah pada musim kemarau. Tepatnya pada akhir musim 

penghujan sekitar bulan April – Juni. Pada saat tersebut ketersedian air tanah 

dapat mencukupi kebutuhan selama masa pertumbuhan. Tanaman kentang juga 

dapat ditanam saat musim penghujan dengan diimbangi penanganan lebih intensif, 

seperti penyemprotan pestisida lebih sering, pembuatan selokan lebih dalam agar 

pengairan lebih baik dan penyiangan, pendangiran (penggemburan tanah), dan 

pembumbunan lebih sering dilakukan, maka produksinya masih cukup baik. 

Jarak tanam pada penanaman kentang sangat bervariasi tergantung 

varietasnya, yang penting antara tanaman satu dengan yang lainnya tidak saling 

menaungi, agar sinar matahari dapat menyinari seluruh bagian tanaman secara 

penuh untuk mempercepat proses pembentukan umbi. Varietas diamant dan LBC 

memiliki tajuk lebar sehingga harus menggunakan jarak tanam 80 cm x 40 cm. 

Untuk varietas granola sebaiknya ditanam dengan jarak tanam 70 cm x 30 cm. 

Penanaman bibit kentang diletakkan mendatar dengan tunas menghadap ke atas 

pada kedalaman tanam sekitar 8 cm – 10 cm. 
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2.4.4.4 Pemeliharaan Tanaman 

Perawatan tanaman masih tetap diperlukan untuk menjaga agar 

pertumbuhan normal dan tanaman kentang tetap sehat. Selama fase dan 

pembentukan umbi, banyak faktor yang menghambat baik dari dalam tanaman itu 

sendiri maupun faktor lingkungan tumbuhnya. Kegiatan pemeliharaan tanaman 

kentang meliputi hal-hal berikut :   

a) Penyulaman 

Penyulaman dilakukan dengan cara mencabut tanaman yang rusak atau mati 

dan diganti dengan tanaman baru (disulam) pada lubang yang sama. Dengan 

penyulaman, jumlah tanaman akan tetap seperti semula sehingga tidak akan 

terjadi penurunan produksi. Penyulaman dapat dilakukan setelah tanaman 

berumur 15 hari. 

b) Pemupukan 

Selain pupuk organik, kentang juga memerlukan pupuk anorganik untuk 

pertumbuhan dan perkembangannya agar diperoleh produksi tinggi. Pupuk 

anorganik yang biasa diberikan pupuk N dengan dosis 150 kg/ha atau 330 kg/ha, 

TSP dengan dosis 400 kg/ha, dan KCL 200 kg/ha. 

c) Pengairan 

Air berfungsi untuk melarutkan unsur-unsur hara dalam tanah dan 

mengangkutnya ke seluruh bagian tanaman. Oleh karena itu, pengairan harus 

dilakukan secara rutin dengan selang waktu 7 hari sekali dan tidak terlalu 

berlebihan. Cara pemberian air dapat dilakukan dengan cara digembor atau sistem 

Leb yaitu dengan mengalirkan melalui selokan. Pemberian air yang paling baik 

dilakukan pada sore hari dan dianjurkan tidak diairi pada siang hari. 
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d) Penyiangan dan Pembumbunan 

Kegiatan penyiangan gulma (tanaman pengganggu) dapat dilakukan 

bersama-sama dengan perbaikan selokan maupun pembumbunan permukaan 

bedengan sehingga memberi banyak manfaat. Penggemburan tanah dapat 

dilakukan jika kondisi tanah sudah padat. Pembersihan gulma sebaiknya 

dilakukan 2 – 3 hari sebelum pemupukan susulan, agar pupuk anorganik yang 

diberikan dalam tanah benar-benar dikonsumsi oleh tanaman kentang. Penyiangan 

lebih baik dilakukan saat gulma masih muda untuk menghindari kerusakan akar 

kentang yang memudahkan masuknya bakteri ke dalam akar tanaman. 

Tujuan pembumbunan permukaan bedengan adalah untuk melindungi umbi 

kentang dari sinar matahari yang merangsang timbulnya racun solanin dan agar 

tanaman tetap berdiri tegak dan menutup akar sehingga perkembangannya 

menjadi lebih baik dan memperbesar umbi. Pembumbunan minimal dilakukan dua 

kali selama penanaman, yakni umur 30 dan 50 hari (fase pembersaran umbi). 

e) Pemangkasan Bunga 

Pemangkasan bunga bertujuan untuk mencegah terganggunya proses 

pembentukkan umbi. Apabila bunga tidak dipangkas, akan terjadi persaingan 

penggunaan unsur hara untuk pembentukan umbi dan pembungaan, sehingga 

umbi yang terbentuk akan kecil-kecil. Pemangkasan bunga hendaknya dilakukan 

selagi bunga masih kuncup. 

2.5 Kerangka Pemikiran  

Usahatani mempunyai tujuan utama yaitu untuk memperoleh hasil 

produksi atau pendapatan sebagai hasil dari kontribusi semua yang berhubungan 

dengan usahatani tersebut. Di dalam melakukan suatu usahatani baik skala besar 
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maupun kecil petani sangat membutuhkan biaya produksi karena bagaimanapun 

hasil usahatani (pendapatan) akan lebih maksimal jika memiliki biaya yang cukup. 

Pendapatan merupakan besarnya keuntungan yang didapat dari usahatani. 

Keuntungan diperoleh dari selisih antara total nilai produksi dengan total biaya 

produksi yang dikeluarkan. Besarnya pendapatan yang diperoleh seorang petani 

belum tentu bisa efisien. Efisiensi di nilai dari besarnya jumlah pendapatan yang 

diterima dari hasil produksi usahatani dibagi dengan biaya yang dikeluarkan 

dalam usahatani, serta membandingkan secara statistik menggunakan uji t 

(independent sample t test), dimana tujuan akhirnya dapat diketahui perbedaan 

dari segi ekonomi pertanian kentang merah dan kuning. Adapun gambar skema 

kerangka pemikiran komparasi biaya dan pendapatan usahatania kentang adalah 

sebagai berikut : 
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2.6  Hipotesis 

Hipotesis merupakan pendugaan sementara yang belum diuji kebenarannya, 

hipotesis yang diambil untuk penelitian ini yaitu : 

1. Diduga rata-rata biaya produksi dari usahatani kentang merah (Varietas

Desiree) lebih kecil daripada kentang kuning (Varietas Granola L)

2. Diduga rata-rata penerimaan dari usahatani kentang merah (Varietas Desiree)

lebih besar daripada kentang kuning (Varietas Granola L)

3. Diduga rata-rata pendapatan dari usahatani kentang merah (Varietas Desiree)

lebih besar daripada kentang kuning(Varietas Granola L).


