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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. Matriks Peneletian Terdahulu  

Nama dan Judul Tujuan Variabel 

Penelitian dan 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Richard 

E.M.F,dkk. Profil 

Sistem Integrasi 

Usaha Sapi Perah 

Dengan Tanaman 

Hortikultura Di 

Nongkojajar 

Kecamatan Tutur 

Kabupaten 

Pasuruan._.  

Jurnal Ilmu – Ilmu 

Peternakan. Jurnal 

Ilmu-Ilmu 

Peternakan 25 (2): 

49 - 61ISSN: 

0852-3581 E-

ISSN: 

9772443D76DD3 

©Fakultas 

Peternakan UB, 

http://jiip.ub.ac.id/ 

mengkaji  profil  

sistem  integrasi  

sapi 

perah  dengan  

tanaman  

hortikultura 

(SISpTA)  pada  

peternak  sapi  

perah 

anggota  

Koperasi  

Peternak  Sapi  

Perah 

(KPSP)  Setia  

Kawan  di  

Nongkojajar 

Kecamatan 

Tutur 

Kabupaten 

Pasuruan. 

Variabel 

Penelitian : 

Biaya, 

penerimaan dan 

keuntungan 

usaha sapi perah 

dan usahatani  

hortikultura. 

 

Metode Analisis 

: 

TC = FC + VC , 

π=TR – TC , 

R/C ratio 

Biaya rata rata 

produksi usaha sapi 

perah Rp  14..464.733 

+ 9.430.683 , 

penerimaan Rp 

23.357.321 + 

3.938.351, pendapatan 

Rp 8.892.558 + 

1.710.415 . 

Biaya rata rata 

produksi tanaman 

hortikultura Rp 

6.541.632 + 4..660.611 

, penerimaan Rp 

10.030.225 + 

7.752.962 , pendapatan 

Rp 3.488.593 + 

3.153.018. Produksi 

biogas 285,39 + 

176,68 kg. Setiap 

rumah tangga 

memproduksi 

bioslurry sebesar 

17.371,48 + 10.754,14 

kg . Nilai  penggunaan 

bioslurry Rp 

8.685.737,70 + 

5.377.070,07 

Ermawati Dewi. 

2015. Analisa 

Usahatani Dan 

Efisiensi 

Pemasaran 

Bawang Prei 

(Allium Porrum 

Untuk 

mengetahui 

besar biaya rata 

rata, besar 

pendapatan rata 

rata, efisiensi 

usahatani dan 

Variabel 

Penelitian : 

biaya total, 

pendapatan, 

efisiensi 

usahatani, dan 

efisiensi 

Biaya total produksi 

sebesar Rp 

30.779.396,- / ha. 

Besar pendapatan rata 

– rata sebesar Rp 

60.978.598,- / ha. 

Hasil R/C ratio > 1 
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Bl) Di Kecamatan 

Ngantru 

Kabupaten 

Tulungagung 

(Studi Kasus di 

Desa Pinggirsari 

Kecamatan 

Ngantru 

Kabupaten 

Tulungagung). 

Jurnal Agribisnis. 

Vol. 11 No. 13 

April 2015 

efisiensi 

pemasraan. 

pemasaran. 

 

Metode Analisis 

: 

TC = FC + VC , 

π=TR – TC , 

R/C ratio  

menunjukkan sudah 

efisien. Margin 

pemasaran sudah 

efisien karena berada 

pada kisaran 0 – 33%. 

Yuniar Hajar 

Prasekti. 2015. 

Analisa Ekonomi 

Usaha Penangkar 

Benih Padi 

Ciherang (di 

Kelurahan 

Tamanan Kec. 

Tulungagung Kab. 

Tulungagung). 

Jurnal Agribisnis. 

Vol. 11 No. 13 

April 2015 

Untuk 

mengetahui 

tingkat efisiensi 

dan pendapatan 

usahatani. 

Variabel 

Penelitian : 

Total biaya, 

pendapatan, dan 

efisiensi 

usahatani. 

 

Metode Analisis 

: 

TC = FC + VC , 

π=TR – TC , 

R/C ratio 

Besaran biaya 

produksi adalah Rp 

14.300.000,- / ha 

dalam satu kali musim 

tanam. Hasil yang 

diterima (pendapatan) 

petani sebesar Rp 

22.000.000,- / ha. 

Tingkat efisiensi 

usahatani dalam 1 ha 

lahan seebesar 1,538. 

Nunung 

Kusnadi,dkk. 

2011.  Analisis 

Usahatani Padi di 

Beberapa Sentra 

Produksi Padi Di 

Indonesia. Jurnal 

Agro Ekonomi. 

Volume 29 No. 1 , 

Mei 2011 : 25 – 48 

Untuk 

mengalaisis 

tingkat efisiensi 

teknis produksi 

dan 

mempelajari 

faktor – faktor 

yang 

menpengaruhi 

efisiensi 

produksi. 

Variabel 

Penelitian : 

Efisiensi  

usahatani, dan 

faktor faktor 

yang 

mempengaruhi 

efisiensi. 

 

Metode Analisis 

: 

Fungsi produksi 

stochastic 

frontier dan 

stochastic cobb 

douglass 

Lima provinsi sentra di 

Indonesia telah efisien 

dengan rata – rata 

91,86%. Faktor faktor 

yang berpengaruuh 

nyata terhadapa 

inefisiensi yaitu umur 

petani, pendidikan 

petani, dummy musim, 

dummy kelompok tani, 

dummy status 

kepemilikan lahan, 

kepemilikan persil, 

dan dummy lokasi 

Jawa dan luar jawa 

Ridwan H.K, dkk. 

2010. Analisis 

Finansial 

penggunaan Benih 

Kentang G4 

Bersertifikat dalam 

Untuk 

mengetahui 

perbandingan 

biaya, produksi, 

penerimaan, 

dan keuntungan 

Variabel 

Penelitian : 

Perbandingan 

biaya, 

perbandingan 

produksi, 

Di Pengalemgan biaya 

produksi kentang 

dengan benih 

bersertifikat sebesar 

Rp 37.042.970,00 dan 

benih yang tidak 
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Meningkatkan 

pendapatan 

Usahatani Petani 

Kentang. J. Hort. 

Vol. 20 No. 2, 

2010 

bersih antara 

penggunaan 

benih G4 

bersertifikat dan 

penggunaan 

benih tidak 

bersertifikat. 

perbandingan 

penerimaan dan 

perbandingan 

keuntungan 

bersih. 

 

Metode Analisis 

: 

TC = FC + VC , 

TR=P x Q , 

π=TR – TC dan 

Uji T. 

bersertifikat Rp 

29.305.108,00 

sedangkan di Batur 

masing masing Rp 

23.718.196 dan Rp 

22.589.475. 

Di Pengalengan rerata 

produksi kentang 

dengan ibit 

bersertifikat 26.34 kg 

dan tidak bersertifikat 

22.001 kg, sedangkan 

di Batur masing 

masing 16.976 kg dan 

14.031 kg.  Di 

Pengalengan 

penerimaan dan dan 

keuntungan 

menggunakan bibit 

bersertifikat dan yang 

tidak adalah Rp 

70.417.354 dan Rp 

53.529.785 serta Rp 

33.374.384 dan Rp 

24.224.667, sedang di 

Bantur masing masing 

adalah Rp 667.130.010 

dan Rp 51.338.645 

serta Rp 43.411.814 

dan Rp 28.749.170.  

Anny Hartati dan 

Kabul Setyadji. 

2012. Tingkat 

Efisiensi Faktor 

Produksi pada 

Usahatani Kentang 

Di Kecamatan 

Karangreja 

kabupaten 

Purbalingga 

JawaTtengah. Vol. 

16, No. 1, April 

2012 
 

Untuk 

mengetahui 

biaya dan 

pendapatan , 

mengetahui 

hubungan 

faktor produksi 

dengan 

produksi, 

menghitung 

tingkat efisiensi 

penggunaan 

faktor produksi. 

Variabel 

Penelitian : 

Biaya, 

pendapatan, 

faktor produksi, 

efisiensi faktor 

produksi. 

 

Metode Analisis 

: 

TC = FC + VC , 

π=TR – TC, uji 

Cobb Douglass, 

perbandingan 

nilai produk 

marjinal dan 

nilai korbanan 

marjinal. 

Produksi per ha adalah 

16.015 kg. Biaya total 

Rp 35.650.715,- / ha. 

Penerimaan Rp 

72.467.875,- / ha. 

Keuntungan Rp 

36.817.160,- / ha. 

Analisis efisiensi 

menujukkan bahwa 

hasil belum efisien. 
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Ketut Sukiyono. 

2005. Fakor 

Penentu Tingkat 

Efisiensi teknik 

Usahatani Cabai 

merah di 

Kecamatan Selupu 

Rejang, Lebong 

.Jurnal Agro 

Ekonomi. Volume 

23 No 2, Oktober 

2005 : 176 – 190 

Untuk 

menentukan 

faktor – faktor 

yang 

mempengaruhi 

efisiensi teknik 

usahatani cabai 

merah. 

Variabel  

Penelitian : 

Faktor – faktor 

yang 

mempengaruhi 

efisiensi adalah 

intersep, urea, 

TSP, KCL, 

pupuk kandang, 

tenaga kerja, 

benih, lahan, 

pestisida. 

 

Metode Analisis 

: 

Uji Cobb 

Douglass  

Sebagian besar peubah 

yang diikutkan dalam 

model adalah 

signifikan dan 

mempunyai tanda 

sesuai harapan, kecuali 

TSP dan tenaga kerja 

yang mempunyai tanda 

negatif. Lama 

pendidikan 

mempunyai tanda 

sesuai harapan dan 

nyata pada taraf  95%. 

Edison. 2004. 

Analisis Efisiensi 

Ekonomis 

Usahatani Kentang 

di Kayu Aro 

Kabupaten 

Kerinci, Jambi. 

Jurnal Pengkajian 

dan Pengembangan 

Teknologi 

Pertanian. Vol. 7, 

No 1 Januari 2004 

: 34 – 42 

Untuk 

mengetahui 

tingkat efisiensi 

ekonomis 

penggunaan 

faktor – faktor 

produksi pada 

tingkat produksi 

kentang dengan 

keuntungan 

maksimum 

Variabel 

Penelitian : 

Faktor – faktor 

produksi  yaitu 

lahan,  

Tenaga kerja 

bibit, obat. 

 

Metode Analisis 

: 

Menggunakan 

uji fungsi 

produksi Cobb 

Douglas 

Produksi kentang 

sudah maksimal. 

Tetapi penggunaan 

faktor produksi tidak 

semuanya dilakukan 

secara efisien. 

Efisiensi ekonomis 

dari lahan dicapai pada  

pada luas 2,96 ha, 

tenaga kerja 247,36 

HKSP, bibit 834,62 

kg, obat 35,84 liter, 

14,608 ton 

Teguh Bagus 

Hermawan. 2016. 

Efisiensi 

Pemasaran dan 

Prospek 

Mekanisasi 

Usahatani Tebu 

Pada Lahan HGU 

PG Pesantren 

Baru 

Untuk 

mengetahui 

perbandingan 

produktivitas 

tebu sebelum 

dan sesudah 

mekanisasi 

pada lahan 

HGU , tingkat 

efisensi 

penerapan 

mekanisasi 

usahatani tebu, 

prospek 

penerapan 

mekanisasi 

usahatani tebu 

Variabel 

penelitian : 

produktivitas 

dan efisiensi 

 

Uji wilcoxon, 

b/c ratio , 

analisis medan 

kekuatan 

Terdapat perbedaan 

produktivitas tebu 

sebelum dan sesudah 

diterapkan mekanisasi. 

Teknologi mekanisasi 

lebih efisien dan lebih 

menguntungkan. 

Faktor uraman yang 

mendorong 

pengenmabngan 

mekanisasi adalah 

aplikasi teknologi, dan 

faktor yang 

menghambaat adalah 

produksi. 
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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. Artikel 

Ilmiah 

Untuk 

mengetahui 

biaya dan 

pendapatan 

dengan 

menggunakan 

pupuk organik 

dan pupuk an-

organik 

Variabel 

penelitian : 

Biaya dan 

Pendapatan 

 

Metode Analisis 

: 

TC= TFC+TVC 

Π = TR – TC 

Uji  t – test 

Biaya total per hektar 

dan per kg output per 

musim tanam 

usahatani padi organik 

lebih besar 

dibandingkan 

usahatani padi 

anorganik. Nilai R/C 

ratio usahatani padi 

organik lebih besar 

dibandingkan padi 

anorganik 

 

2.2 Tinjauan Umum Tanaman Kentang 

Kentang bukan tanaman asli Indonesia, tetapi datang dari benua Eropa. 

Pusat keanekaragaman genetik kentang yang merupakan sumber aslinya adalah 

Amerika Latin, yakni Pengunungan Andes di Peru dan Bolivia. Kentang dikenal 

sejak tahun 1794 disekitar Cimahi, Bandung. Penanaman kentang dilakukan oleh 

bangsa belanda untuk penyediaan stok pangan karena kesulitan impor dari Eropa. 

Kini tanaman kentang telah menyebar luas ke daerah dataran tinggi di Indonesia 

(Sunaryono, 2007). 

Berdasarkan data statistik produksi hortikultura 2014, Kementrian 

Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura menyatakan bahwa, Terdapat 5 (lima) 

jenis tanaman sayuran yang  memberikan  kontribusi  produksi  terbesar  terhadap  

total  produksi  sayuran  di Indonesia, yaitu: kol/kubis (12,05%), kentang 

(11,31%), bawang merah (10,35%), cabai  besar  (9,02%)  dan  tomat  (7,69%).  
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20  jenis  sayuran lain,  persentase  produksinya  masing-masing  kurang  dari  

tujuh  persen. Persentase  produksi  sayuran  di  Indonesia  tahun  2014  disajikan  

pada  gambar berikut:  

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1. Persentase Produksi Sayuran di Indonesia tahun 2014 

Direktorat Jenderal Hortikultura juga menyatakan bahwa produksi  

kentang  menempati  urutan  kedua  dengan  menyumbangkan  produksi sebesar  

1.347.815  ton  atau  sekitar  11,31  persen  dari  total  produksi  sayuran nasional.  

Sentra  produksi  kentang  terbesar  juga  berada  di  Pulau  Jawa  dengan produksi 

sebesar 745.817 ton atau sekitar 55,34 persen dari total produksi kentang nasional. 

Adapun provinsi penghasil kentang terbesar adalah Jawa Tengah sebesar 292.214 

ton atau sekitar 21,68 persen dari seluruh produksi kentang di Indonesia, diikuti 

oleh  Jawa Barat  dan  Jawa Timur. Provinsi penghasil  kentang terbesar  di  luar  

Jawa  adalah  Jambi,  dengan  produksi  sebesar  191.890  ton  atau sekitar 14,24 

persen dari  total produksi kentang nasional, diikuti Sulawesi Utara. 
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 Gambar 2. Sentra Produksi Kentang Di Indonesia tahun 2014 

2.3 Klasifikasi Tanaman Kentang 

 Menurut Budi Samadi (1997), kentang diklasifikasikan sebagai berikut : 

Divisi  : Sphermatophyta 

Subdivisi : Angiospremae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo   : Tubiflorae 

Famili  : Solanaceae 

Genus   : Solanum 

Species : Solanum tuberosum L. 

 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. Kentang 

berumur pendek hanya 90 hari – 180 hari. Umur tanaman kentang bervariasi 

menurut varietasnya. Kentang varietas genjah berumur 90 hari – 120 hari, varietas 

medium berumur 120 hari – 150 hari, dan varietas dalam berumur 150 hari – 180 

hari. Tanaman kentang dapat tumbuh tegak dengan ketinggian 0,5 meter – 1,2 

meter, tergantung pada varietasnya. 
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2.4 Budidaya Tanaman Kentang 

  Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam budidaya tanaman kentang 

adalah persiapan bibit, persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan. 

 2.4.1 Persiapan Bibit 

Menurut Budi Samadi (1997), dalam mempersiapkan bibit 

hendaknya dilakukan seleksi dengan kriteria tertentu, sehingga akan 

diperoleh bibit yang berkualitas baik. Bibit yang berkualitas bila 

ditanam dapat berproduksi tinggi dan memberikan keuntungan yang 

besar. Kriteria mempersiapkan bibit yang baik adalah sebagai 

berikut. 

a. Apabila bibit menggunakan umbi, maka pilihlah umbi yang 

berasal dari tanaman sehat, yaitu tanaman yang tidak terserang 

hama dan penyakit, pertumbuhannya baik, serta merupakan 

varietas unggul. 

b. Umbi yang digunakan adalah umbi yang sudah tua. 

c. Umbi yang digunakan tidak cacat dan tidak terserang hama atau 

peyakit. 

d. Umbi berukuran sedang dan memiliki 3 – 5 mata tunas. 

e. Umbi yang telah mengalami penyimpanan 4 bulan – 6 bulan. 

f. Umbi yang digunakan untuk bibit sebaiknya hanya sampai 

dengan generasi kelima (F5) saja. Setelah itu dianjurkan tidak 

digunakan lagi, karena produksinya sudah sangat rendah. Untuk 

penanaman berikutnya harus digunakan bibit dari F0 kembali. 
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g. Apabila bibit digunakan berasal dari stek batang atau tunas 

daun, ambillah dari tanaman yang sehat dan pertumbuhannya 

baik.   

 2..4.2 Persiapan Lahan 

Menurut Setiadi dan Surya Fitri Nurulhuda (2004), lahan 

untuk bertanam kentang harus memperhatikan hal berikut : 

a. Sebelum ditanam, tanah harus diolah terlebih dahulu, baik untuk 

lahan yang baru dibuka atau lahan yang telah produktif. 

b. Apabila lahan sudah produktif, setelah tanaman dan dipanen 

habis, lahan dibiarkan dahulu (diberakan) selama satu bulan 

untuk penanaman berikutnya. 

c. Pengolahan tanah harus memperhatikan kegemburan struktur 

tanah, kedalaman top soil, dan sistem pengguludannya. 

d. Setelah tanah diolah , sebaiknya  tanah tidak  langsung ditanami. 

Tanah olahan dibiarkan dahulu sekitar satu bulan agar tanah 

mendapat panas matahari secara cukup dan bisa terangin-

anginkan. 

Maksud dari pengolahan itu adalah untuk menggemburkan 

tanah, memutuskan dan memusnahkan siklus hidup hama / penyakit 

yang mendekam dalam tanah, melancarkan sirkulasi udara dalam 

tanah, serta menghilangkan gas-gas beracun yang terdapat adalah 

dalam tanah. Gas-gas ini, termasuk pula gas yang ditimbulkan oleh 

bahan organik yang tertinggal dalam tanah. 
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Selain tujuan diatas, tanah yang diolah strukturnya tidak padat 

sehingga bisa melancarkan penyerapan air ke dalam tanah. Air yang 

berlebihan dapat membuat tanah becek dan lembap. Keadaaan 

seperti itu yang dapat mengundang banyak penyakit, seperti busuk 

batang / pangkal akar atau yang disebut penyakit mati umur muda 

oleh petani. Persiapan lahan meliputi megolah tanah, membuat 

guludan, pemberian pupuk dasar, dan membuat jarak tanam. 

 

 2.4.3 Penanaman 

Setiadi dan Surya Fitri Nurulhuda (2004), setelah semua 

persiapan selesai, selanjutnya melakukan penanaman bibit. 

Penanaman ini dilakukan seminggu setelah persiapan lahan. 

Langkah langkah penanaman tersebut sebagai berikut : 

a. Bekas lubang yang ditutup menggunakan tanah digali kembali 

sedalam ukuran bibit atau 7,5 – 10 cm. Perlu diperhatikan, 

lubang tanam tidak boleh terlalu dalam karena dapat 

menurunkan bobot produksi. 

b. Bibit yang ditanam harus sudah tumbuh tunas sekitar 2 – 3 cm. 

Bibit ditanam dengan posisi tunas yang tumbuhnya paling baik 

menghadap keatas.  

c. Kemudian, bibit diuruk hingga batas mata tunas (tunas yang 

tumbuh berada diatas  permukaan guludan tanah) 

d. Setelah itu, segera tunas yang tumbuh diatas permukaan tanah 

disemprot dengan pestisida  untuk mencegah serangan hama dan 
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penyakit. Penyemprotan diulang seminggu sekali sampai umur 

tanaman 90 hari (pada musim hujan penyemprotan bisa dua kali 

seminggu). 

 2.4.4 Pemeliharaan 

Urutan pelaksanaan perawatan menurut Setiadi dan Surya Fitri 

Nurulhuda (2004) adalah sebagai berikut. 

A. Pemupukan 

Pemupukan tanaman kentang, antara daerah yang satu 

dengan daerah yang lain berbeda. Misalnya petani kentang di 

daerah sekitar Dieng, membuat takaran pupuk Urea 500 kg, TSP 

300 kg, dan KCl 1.200 kg untuk per hektarnya. Kemudian daerah 

Karangreja, Purbalingga Jawa Tengah memakai Urea 100 – 150 

kg , TSP 100 – 150 kg, dan KCl 100 – 150 kg. Daerah 

Pengalengan (Jawa Barat) menggunakan Urea 400 – 600 kg, TSP 

300 – 400 kg, dan KCl 100 kg. Adanya variasi pemberian itu 

karena kondisi tanah berbeda, seperti kesuburan tanah, pH tanah, 

dan struktur tanahnya. 

 Pemberian pupuk tersebut , seperti NPK, Urea, ZA, TSP, 

KCl, dan pupuk organik, dilakukan 20 hari sekali, dengan 

pertimbangan sebagai berikut. 

a. Setelah tanaman berumur 20 – 30 hari sejak bibit 

ditanam, mulai ada pembentukan umbi dan pada umur ini 

tanaman diberi pupuk NPK dengan perbandingan yang 

sama. 
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b. Menginjak umur 40 – 50 hari, mulai terjadi pembesaran 

umbi. Pada umur ini tanaman diberi pupuk yang 

kandungan NP nya tinggi. 

c. Umur 60 hari, tanaman mengalami pembesaran optimal 

sampai umur 90 hari. Pada umur ini tanaman diberi yang 

kandungan PK nya tinggi. Umur 90 – 110 hari 

(tergantung varietas kentang) terjadi proses penuaan umbi 

dan umbi siap dipanen (setelah daunnya mengering 

semua. Karena itu, meginjak umur 80 – 90 hari; tanaman 

diberi pupuk yang kandunhan NP nya tinggi. 

B. Penyiangan 

Biasanya penyiangan atau pembersihan gulma (tanaman 

penganggu) dilakukan pada tanaman yang berumur sekitar 30 

hari dan 50 hari. Sebenarnya saat dilakukan penyiangan tidak ada 

aturannya karena penyiangan dapat dilakukan kapan saja. 

Sewaktu melakukan pemeriksaan rutin, peyiraman, atau kegiatan 

lain dapat sekaligus melihat ada tidaknya gulma. 

 Penyiangan yang dilakukan tidak hanya memberantas 

gulma saja, tetapi dapat sekalian membetulkan saluran air. 

Sehingga banyak manfaat dilakukannya penyiangan ini. Manfaat 

tersebut antara lain pertumbuhan tanaman terjaga dengan tidak 

adanya tanaman penganggu, tanah disekitar tanaman menjadi 

gembur dan dalam kondisi yang baik, melancarkan aliran air bila 

turun hujan, serta dapat mencegah hama dan penyakit dari awal. 
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C. Pembumbunan 

Bersama dengan penyiangan dapat dilakukan pembumbunan. 

Pembumbunan ini dilakukan dengan mempertinggi permukaan 

tanah disekitar tanaman agar lebih tinggi dari tanah 

disekelilingnya. Tujuan dari pembumbunan itu adalah sebagai 

berikut. 

a. Perakaran tanaman akan menjadi lebih baik. 

b. Umbi kentang bisa terhindar dari sinar matahari sehingga 

racun solanin yang membahayakan kesehatan tidak timbul. 

Racun ini akan timbul bila umbi terkena sinar matahari. 

c. Pembumbunan dapat juga menaikkan produksi tanaman dan 

kualitas umbi. 

D. Pemeliharaan lain yang ikut berperan terhadap produktivitas dan 

kualitas umbi adalah sebagai berikut. 

a. Biasanya pada umur 25 – 30 hari, tanaman kentang mulai 

mengeluarkan bunga (tidak semua varietas), karena itu 

sebelum bunga sempat mekar, segera bunga dibuang. Adanya 

bunga dapat mebuat umbi kecil-kecil karena bunga dan umbi 

sama sama membutuhkan makanan yang banyak sehingga 

terjadi perebutan makanan. 

b. Kentang tidak hanya membutuhkan makanan banyak, tetapi 

juga membutuhkan air yang banyak. Kebutuhan air dicukupi 

dengan cara penyiraman. Penyiraman hanya dilakukan bila 

tanah kelihatan kering, atau untuk lebih tepatnya diukur 
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kelembapan tanahnya, bila kelembapannya kurang dari yang 

perlukan maka diperlukan penyiraman. Penyiraman yang 

dilakukan tidak boleh terlalu banyak, sebab air yang terlalu 

banyak bisa menghentikan pertumbuhan umbi. Jadi, 

penyiramannya cukup membuat permukaan tanah basah. 

c. Penyiraman bisa membuat pupuk larut kedalam tanah, 

mengikuti peresapan air. Agar kandungan pupuk tetap 

terjaga, maka takaran pupuk jangan sampai dikurangi. 

Pemgurangan takaran pupuk bisa menurunkan produktivitas, 

dan bila kebanyakan air, kualitas umbi menjadi jelek dan 

akan keriput setelah beberapa hari dipanen karena umbi 

banyak mengandung air. 

d. Untuk menjaga kestabilan kelembapan tanah dan mengurangi 

frekuensi penyiraman, penyiraman dilakukan dengan 

menyemprot tanaman secara merata ke seluruh bagian 

tanaman sampai bagian tanaman yang disebelah bawah (yang 

terlindungi).  

2.5  Usahatani 

2.5.1 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 
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mungkin dilaksanakan oleh seorang pengggarap atau pemilik, seorang manajer 

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 usaha tani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

bagaimana seseorang mengaloksikan 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. 

2.5.2 Unsur – unsur Pokok Usahatani 

 Unsur unsur pokok usaha tani menurut Anas 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 
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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 : 

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 
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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. 

2.5.3 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 biya 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 

Menurut Anas 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 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. 

2.6 Pengertian Slurry Limbah Ternak Sapi Perah 

  Menurut Sugi Rahayu (2009) pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber 

pupuk organik sangat mendukung usaha pertanian tanaman sayuran. Dari sekian 

banyak kotoran ternak yang terdapat di daerah sentra produksi ternak banyak yang 

belum dimanfaatkan secara optimal, sebagian di antaranya terbuang begitu saja, 

sehingga sering merusak lingkungan yang akibatnya akan menghasilkan bau yang 

tidak sedap. 
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 Limbah biogas, yaitu kotoran ternak yang telah hilang gasnya (slurry) 

merupakan pupuk organik yang sangat kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan 

oleh tanaman. Bahkan, unsur-unsur tertentu seperti protein, selulose, lignin dan 

lain lain tidak dapat digantikan oleh pupuk kimia. Pupuk organik dari biogas telah 

dicobakan pada tanaman jagung, bawang merah dan padi (Sugi Rahayu, 2009). 

 Menurut Dewanto Suyono (2015) menyatakan bahwa, slurry cair dapat 

digunakan sebagai pupuk organik karena seluruh bahan penyusunannya berasal 

dari bahan organik yaitu kotoran ternak yang telah berfermentasi, hal ini 

menjadikan slurry sangat baik untuk menyuburkan lahan dan meningkatkan 

produksi tanaman. Tanah yang diberi slurry menjadi lebih gembur serta mudah 

mengikat nutrisi dan air. Slurry juga meningkatkan populasi dan aktivitas 

mikroorganisme tanah. Kandungan rata-rata nitrogen slurry dalam bentuk cair 

(basah lebih tinggi dibandingkan dalam bentuk padat (kering). Perbandingan antar 

nutrisi pada slurry menunjukkan kandungan nitrogen cenderung lebih tinggi 

dibandingkan fosfor dan kalium. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 Kentang merupakan salah satu sayuran yang gemar dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia. Kentang sering digunakan sebagai bahan makanan 

pengganti nasi. Tanaman kentang banyak tumbuh didaerah dataran tinggi. Dusun 

Simo merupakan salah satu daerah pengahasil kentang di Kabupaten Malang. 

Petani kentang di Dusun Simo pada umumnya juga memiliki usaha dibidang 

peternakan yakni beternak sapi perah. Sebagian besar masyarakat Dusun Simo 

sudah memiliki dan menggunakan instalasi biogas dan memanfaatkan limbah 
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kotoran ternak sapi perah sebagai bahan bakunya. Limbah dari intalasi biogas 

(slurry) sebenarnya mempunyai kandungan yang sangat baik bagi pertumbuhan 

tanaman dan untuk memperbaiki kualitas tanah. Namun sebagian masyarakat 

Dusun Simo masih belum paham terhadap manfaat penggunaan limbah tersebut, 

sehingga mereka hanya membuang limbah biogas begitu saja. Hal ini justru akan 

mencemari lingkungan. Diperlukan informasi yang akurat agar masyarakat Dusun 

Simo mampu menggunakan limbah instalasi biogas untuk aktifitas pertanian. 

 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian 
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