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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu terkait dengan motivasi petani dalam penggunaan 

slurry limbah sapi perah dalam usahatani kentang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penelitian ini.Oleh karena itu, dicantumkan beberapa 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang telah meneliti tentang 

motivasi petani dalam penggunaan slurry limbah ternak sapi perah dalam 

usahatani kentang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsyiah Gafur (2009) dengan judul 

“Motivasi Petani Dalam Menerapkan Teknologi Produksi Kakao” di dapat kan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Motivasi petani dalam menerapkan 

teknologi produksi kakao di Kecamatan Sirenja termasuk dalam kategori sedang, 

(2) Penerapan teknologi produksi kakao pada tingkat petani di Kecamatan Sirenja 

termasuk kategori sedang; petani kakao pada umumnya belum melakukan 

penerapan teknologi produksi kakao secara intensif, (3) Faktor internal petani 

guna meningkatkan motivasi petani dalam menerapkan teknologi produksi kakao 

adalah luas lahan garapan dan akses informasi, sedangkan faktor eksternalnya 

adalah ketersediaan sarana dan prasarana serta sifat inovasi yang berkaitan dengan 

kompleksitas teknologi, dan (4) Motivasi intrinsik berhubungan sangat nyata 

dengan tingkat penerapan teknologi produksi kakao, semakin tinggi motivasi 

petani semakin tinggi tingkat penerapan teknologi produksi kakao. 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syamsyiah Gafur (2009) dengan 

penelitian yang akan dilakukan di alat analisis yang digunakan menggunakan Uji 

korelasi Tau b Kendall namun di penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

alat analisis Model Multi Atribut Fishbein dan analisis pendapatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hermaya Rukka (2003) yang berjudul 

“Motivasi Petani Dalam Menerapkan Usahatani Organik Pada Padi Sawah” 

memberikan hasil bahwa Tingkat motivasi petani dalam menerapkan usahatani 

organic sebagian besar (74%) dari kelompok Mekarsari termasuk kategori tinggi 

sedangkan pada kelompok Hegarsari (68%) termasuk kategori rendah. Hasil uji 

Mann Whitney tidak terdapat perbedaan yang nyata antara kelompok tani 

Mekarsari dan kelompok Hegarsari dalam menerapkan usahatani organic kecuali 

pendidikan non formal, kekosmopolitan, peluang pasar dan sifat inovasi di mana 

kelompok tani Mekarsari lebih tinggi dari kelompok Hegarsari. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hermaya Rukka (2003) dengan 

penelitian yang akan dilakukan di alat analisis yang digunakan menggunakan Uji 

Beda Mann Whitney dan Korelasi Tau-b Kendall’s namun di penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan alat analisis Model Multi Atribut Fishbein dan analisis 

pendapatan.Tempat yang dilakukan di Dusun Simo, Desa Sidodadi, Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Listiana (2012) yang berjudul 

“Motivasi Petani Dalam Menggunakan Benih Padi Hibrida Pada Kecamatan 

Natar”dengan hasil analisis dapat  disimpulkan Motivasi petanidalam 

menggunakan benih padi hibrida dalam kategori tinggi baik karena didukung 

dalam kemudahan memperoleh bibit, kemudahan dalam berusahatani padi hibrida 
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dan juga keaktifan penyuluh dalam menyampaikan inovasi baru. Faktor-faktor 

yang berhubungan nyata dengan motivasi petani dalam menggunakan benih padi 

hibrida di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah tingkat 

pendidikan, umur responden, dan lamanya berusahatani.Variabel yang 

memberikan pengaruhnyata terhadap motivasi adalah pendidikan. Variabel bebas 

secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 37,10% terhadap motivasi 

petani dalam menggunakan benih padi hibrida di Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Indah Listiana (2012) dengan 

penelitian yang akan dilakukan di alat analisis yang digunakan menggunakan 

deskriptif kuantitatif namun di penelitian yang akan dilakukan menggunakan alat 

analisis Model Multi Atribut Fishbein dan analisis pendapatan.Tempat yang 

dilakukan di Dusun Simo, Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Idin Saepudin Ruhimat (2015) dengan 

judul “Tingkat Motivasi Petani Dalam Penerapan Sistem Agroforestry (Farmers 

Motivation Level in Application of Agroforestry System)” dengan hasil penelitian 

menunjukkan: 1) tingkat motivasi petani dalam penerapan sistem agroforestry 

masih rendah sehingga pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestri di lokasi 

penelitian belum dapat memberikan manfaat yang optimal; 2) tingkat motivasi 

petani dipengaruhi secara langsung oleh persepsi dan kapasitas petani serta 

dipengaruhi secara tidak langsung oleh faktor karakteristik petani, dukungan 

pihak luar, peran penyuluh dan perankelompok tani dan 3) usaha peningkatan 

motivasi petani dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas dan 
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penguatan persepsi petani terhadap sistem agroforestry. Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan (Dishutbun) dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Distan) 

Kabupaten Ciamis disarankan memasukkan program agroforestry dalam rencana 

kerja instansi dan memfasilitasi: 1) pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; 2) 

pembangunan demplot paket teknologi agroforestry dan 3) pelaksanaan studi 

banding untuk petani. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Idin Saepudin Ruhimat (2015) 

dengan penelitian yang akan dilakukan di alat analisis yang digunakan 

menggunakan survey dan structural equatrion modeling (SEM) namun di 

penelitian yang akan dilakukan menggunakan alat analisis Model Multi Atribut 

Fishbein dan analisis pendapatan.Tempat yang dilakukan di Dusun Simo, Desa 

Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Restutiningsih (2016) dengan 

judul “Motivasi Petani Dalam Berusahatani Hortikulturadi Desa Wisata 

Candikuning, KecamatanBaturiti, Kabupaten Tabana” dengan hasil Hasil 

penelitian menunjukkan tingkat motivasi petani dalam berusahatani hortikultura di 

Desa Wisata Candikuning termasuk dalam kategori tinggi dengan pencapaian skor 

rata-rata 3,67 (73,44% dari total skor maksimal). Hal ini didukung oleh motivasi 

intrinsik petani yang termasuk dalam kategori tinggi dengan pencapaian skor rata-

rata sebesar 3,91 (78,34%) dan juga motivasi ekstrinsik petani yang termasuk 

dalam kategori tinggi dengan pencapaian skor rata-rata sebesar 3,42 (68,53%). 

Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik termasuk dalam kategori tinggi, 

sehingga tingkat motivasi petani dalam berusahatani hortikultura tinggi.Penyuluh 

pertanian yang kurang aktif dan tidak semua petani tergabung dalam kelompok 
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tani menjadi masalah yang dihadapi petani dalam berusahatani hortikultura di 

Desa Wisata Candikuning. Oleh karena itu penyuluh yang bertugas sebagai 

pendamping kegiatan pertanian di Desa Candikuning harus aktif dalam 

memberikan penyuluhan.Petani harus membentuk kelompok tani, guna 

mempermudah mereka dalam mendapatkan informasi. Penyuluh harus mampu 

memberikan pengaruh pada petani, lewat penyampaian pesan-pesan pertanian 

pada pedagang atau pengepul yang nantinya akan disampaikan kepada petani. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Restutiningsih 

(2016) dengan penelitian yang akan dilakukan di alat analisis yang digunakan 

menggunakan deskriptif kualitatif namun di penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan alat analisis Model Multi Atribut Fishbein dan analisis 

pendapatan.Tempat yang dilakukan di Dusun Simo, Desa Sidodadi, Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang. 

2.2 Teori Motivasi 

Motif berasal dari kata Latin motives yang berarti gambaran penyebab 

yang akan menimbulkan tingkah laku menuju pada satu sasaran tertentu atau 

alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat atau ide pokok 

yang sementara berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia, biasanya 

merupakan satu peristiwa masa lampau, ingatan, gambaran fantasi dan perasaan-

perasaan tertentu ( Kartono, 1985). 

Menurut Winardi (2004), motivasi adalah suatu kekuatan potensial yang 

ada di dalam diri seorang manusia, yang dapat dikembangkannya sendiri atau 

dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar 

imbalan moneter dan imbalan non moneter, yang dapat mempengaruhi hasil 
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kinerjanya secara positif atau secara negatif, hal mana tergantung pada situasi dan 

kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan. Gray dan Frederic dalam 

Winardi (2004), motivasi adalah hasil proses-proses yang bersifat internal atau 

eksternal bagi seorang individu, yang menimbulkan sikap antusias dan persistensi 

untuk mengikuti arah tindakan-tindakan tertentu. 

 Tentang motivasi manusia menunjukkan arti penting dari dorongan 

“bawaan” kita, khususnya dorongan yang berhubungan dengan seksualitas dan 

agresi.Sebaliknya, psikologi sosial lebih memepertimbangkan sederetan 

kebutuhan dan keinginan manusia. Psikologi sosial juga menekankan cara dimana 

situasi dan hubungan sosial tertentu dapat menciptakan atau menimbulkan 

kebutuhan. Intinya, adanya situasi dapat menciptakan atau menimbulkan 

kebutuhan yang pada gilirannya menyebabkan orang melakukan suatu perilaku 

untuk memenuhi kebutuhan itu (Taylor, et all, 1997). 

 Motivasi merupakan proses atau faktor yang menyebabkan seseorang 

melakukan suatu tindakan dengan cara-cara tertentu. Memotivasi maksudnya 

mendorong seseorang mengambil tindakan tertentu. Proses motivasi terdiri dari: 

(a) identifikasi atau apresiasi kebutuhan yang tidak memuaskan, (b) menetapkan 

tujuan yang dapat memenuhi kepuasan dan (c) menyelesaikan suatu tindakan yang 

dapat memberikan kepuasan (Johannsen dan Terry dalam Winardi, 2004). 

 Menurut Moekijat (1990), ada dua pengaruh yang paling penting pada 

proses motivasi yaitu pengaruh dari diri sendiri berupa memahai diri sendiri, 

bayangan dan ide-ide yang dimiliki. Pengaruh penting lainya dalam proses 

motivasi adalah bagaimana individu-individu melihat lingkungan dimana mereka 

berada. Pengaruh lingkungan berupa interaksi atau hubungan individu dan 
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lingkungannya. Maslow (1994), mengungkapkan bahwa motivasi manusia tidak 

akan terlepas dari ligkungan sekitarnya baik dari situasi dan dengan orang lain. 

Setiap teori motivasi dengan sendirinya harus memperhitungkan fakta ini, dengan 

menyertakan peranan penentuan kebubayaan dalam lingkungannya. 

2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

 Umur responden dapat mempengaruhi kecepatan petani dalam 

menerapkan teknologi budidaya tanaman pertanian.Petani yang berusia lanjut 

tidak mempunyai gairah lagi untuk mengembangkan usahataninya. Umur muda 

dan dewasa petani berada pada kondisi ideal untuk melakukan perubahan dalam 

membudidayakan tanaman pertanian. Hal ini dikarenakan pada usia muda petani 

mempunyai harapan akan usahataninya. Tingkat pendidikan akan berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir yang sistematis dalam menganalisis suatu masalah. 

Kemampuan petani menganalisis situasi ini diperlukan dalam memilih komoditas 

pertanian. Petani yang mempunyai tingkat pendapatan lebih tinggi akan 

mempunyai kesempatan yang lebih untuk memilih tanaman daripada yang 

berpendapatan rendah. Bagi petani yang mempunyai pendapatan yang kecil tentu 

tidak berani mengambil resiko karena keterbatasan modal (Yatno, et all, 2003). 

Upaya meningkatkan motivasi bertani dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan rasa percaya diri petani akan keberhasilan usahanya, dan PPL harus 

memahami perilaku petani, apa yang dibutuhkan dan hambatan serta peluang 

untuk meningkatkan produksinya. Kebijakan harga dan sarana produksi harus 

berorietansi pada keuntungan petani (Assagaf, 2004). 

 Menurut Wicaksono (2005), keberadaan motivasi tidak dapat dipisahkan 

dengan faktor yang mempengaruhinya. Terdapat hubungan yang nyata antara 
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pendidikan formal dan pendidikan non formal dengan motivasinya. Menurut 

Yusnidar (2009), terdapat hubungan yang nyata antara karakteristik pribadi, 

lingkungan ekonomi dengan motivasi kebutuhan ekonomi dan sosiologis.Motivasi 

individu untuk mengubah perilaku mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang 

tidak semuanya langsung dan hanya beberapa yang dipengaruhi secara langsung 

dan sengaja. Maksud orang-orang untuk melakukan tindakan adalah indikator 

yang baik akan perilaku mereka dari kejadian yang tak terduga. Niat untuk 

melakukan berbagai tindakan yang pada gilirannya dipengaruhi oleh faktor-faktor: 

(a) norma-norma subyektif, yaitu apa yang individu rasakan dari tekanan sosial 

akan perilakunya, (b) sikap pribaditerhadap perilaku itu sendiri. Keseimbangan 

antara dua pengaruh akan bervariasi sesuai dengan individu yang bersangkutan 

dan tindakannya (Ajzen dan Fishbein dalam Kilvington et all,1999). 

2.3 Bio-Slurry 

Slurry mengandung banyak unsur nitrogen yang diperlukan oleh 

mikroorganisme untuk sintesis protein dalam proses pengomposan. Pengomposan 

adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, 

khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai 

sumber energy (Isroi 2008). 

Menurut Wahyono (2003) pengomposan didefinisikan sebagai proses 

dekomposisi materi organik secara biologis menjadi material seperti humus dalam 

kondisi aerobik yang terkendali. Membuat kompos adalah mengatur dan 

mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses 

ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, 

pengaturan aerasi, dan penambahan aktivator pengomposan . 
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Teknologi biogas adalah proses penguraian senyawa organik menjadi gas 

(terutama gas metana dan CO2) dalam keadaan tanpa oksigen. Biogas ini 

menghasilkan energi yang bersih (tidak mencemari lingkungan) dan dapat 

digunakan untuk berbagi keperluan. Biogas diproduksi menggunakan alat yang 

disebut reaktor biogas (digester) yang dirancang kedap udara (anaerob), sehingga 

proses penguraian oleh mikroorganisme dapat berjalan secara optimal. 

Salah satu hasil proses fermentasi anaerob pada instalasi biogas adalah 

terbentuknya limbah cair berbentuk slurry. Slurry mengalami penurunan COD 

sebesar 90 % dari kondisi bahan awal dan perbandingan BOD/COD slurry sebesar 

0,37. Nilai ini lebih kecil dari perbandingan BOD/COD limbah cair sebesar 0,5. 

Slurry juga mengandung lebih sedikit bakteri pathogen sehingga aman untuk 

digunakan sebagai pupuk (Widodo dkk, 2007 dalam Prariesta dan Winata, 2009). 

Slurry dapat ditingkatkan nilai ekonomisnya dengan diolah menjadi pupuk 

organik cair. Menurut Suzuki et al (2001) dalam Oman (2003), sludge yang 

berasal dari biogas (slurry) sangat baik untuk dijadikan pupuk karena 

mengandung berbagai macam unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti P, 

Mg, Ca, K, Cu, dan Zn. Kandungan unsur hara dalam limbah (slurry) hasil 

pembuatan biogas terbilang lengkap meskipun jumlah nya sedikit. 

Kandungan unsur hara dalam pupuk organik tidak terlalu tinggi bila 

dibandingkan dengan pupuk anorganik tetapi pupuk organik mempunyai 

keistimewaan yaitu dapat meningkatkat kesuburan tanah. Penggunaan pupuk 

organik cair mempunyai beberapa manfaat diantaranya dapat meningkatkan 

pembentukan klorofil daun, meningkatkan vigor tanaman sehingga tanaman 
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menjadi kokoh serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan 

(Rizqiani dkk, 2007 ) 

Menurut Salisbury dan Ross (1995), selain mengandung unsur nitrogen 

yang berfungsi menyusun semua protein, asam amino dan klorofil, pupuk organik 

cair juga mengandung unsur hara mikro yang berfungsi sebagai katalisator dalam 

proses sintesis protein dan pembentukan klorofil. 

Urine sapi adalah cairan dari proses pembuangan sisa metabolisme oleh 

ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh sapi melalui proses 

urinisasi. Proses ini diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam 

darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostatis cairan tubuh. 

Urinepada peternakan sapi cukup mengganggu karena baunya yang 

menyengat. Namun, berdasarkan beberapa penelitian para ahli, urin sapi ternyata 

memiliki banyak kegunaan sebagai berikut, Anty (1987) dalam Affandi (2008) 

urin sapi mengandung ZPT yang dapat digunakan sebagai pengatur tumbuh 

diantaranya IAA. Urine sapi yang memberikan pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan vegetative tanaman jagung. Phrimantoro (1995) dalam Affandi 

(2008), urine dengan baunya yang khas dapat mencegah datangnya berbagai hama 

tanaman. Urine sapi dapat juga berfungsi sebagai pengendalian hama. 

2.3.1 Pengertian Bio-Slurry 

Menurut Sikka dan Satyawati (1991)slurry merupakan limbah dari proses 

fermentasi secara anerobik. Slurry yang digunakan berasal dari fermentasi limbah 

cair pabrik kelapa sawit. Limbah cair pabrik kelapa sawit mengandung bahan 

organik yang relatif tinggi dan tidak bersifat toksik karena tidak menggunakan 

bahan kimia dalam proses ekstraksi minyak. Limbah cair pabrik kelapa sawit 
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umumnya bersuhu tinggi, berwarna kecoklatan, mengandung padatan terlarut dan 

tersuspensi berupa koloid dan residu minyak dengan kandungan biological oxygen 

demand (BOD) yang tinggi. 

Slurry mengalami penurunan COD sebesar 90% dari kondisi bahan awal 

dan perbandingan BOD/COD Slurry sebesar 0,37. Nilai ini lebih kecil dari 

perbandingan BOD/COD limbah cair sebesar 0,5. Widodo (2007)Slurry juga 

mengandung lebih sedikit bakteri pathogen sehingga aman untuk digunakan 

sebagai pupuk. 

Pemanfaatan Bio-slurry selain membantu perbaikan sifat fisik tanah juga 

akan mengurangi efek negatif dari pembuatan biogas seperti bau yang tidak sedap, 

pencemaran lingkungan, dan dapat menjadi sumber penyakit. Bahan keluaran dari 

biogas tersebut dicoba untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi tanaman. 

2.3.2 Sifat-Sifat Bio-Slurry 

2.3.2.1. Bio-slurry Basah 

Bio-slurry basah memiliki pH di kisaran 7,5 – 8 dan karenanya cenderung 

bersifat basa. Kandungan (efektifitas) nitrogen (N) Bio-slurryakan tergantung 

pada pengelolaannya pada saat di lubang penampung (slurry-pit) dan 

penggunaannya di lapang. 

Efektifitas nitrogen pada: 

1) Bio-slurry basah yang langsung disiramkan atau disebarkan pada lahan 

adalah 100% 

2) Bio-slurry setengah kering (kering udara) yang dipupukkan ke tanah 

adalah 85% 

3) Bio-slurry kering (dijemur dibawah matahari) adalah 65% 
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2.3.2.2. Bio-slurry Kering 

Bio-slurry kering memiliki tampilan lengket, liat, dan tidak mengkilat. 

Biasanya berwarna lebih gelap dibandingkan warna kotoran segar dan berukuran 

tidak seragam. Bio-slurry kering memiliki kemampuan mengikat air yang baik 

dan memiliki kualitas lebih baik dari pupuk kandang. 

2.3.3. Kandungan Bio-Slurry 

Bio-slurry merupakan produk dari hasil pengolahan biogas berbahan 

campuran kotoran ternak dan air melalui proses fermentasi yaitu tanpa oksigen 

(anaerobik) di dalam ruang tertutup. Proses fermentasi tersebut akan 

menghasilkan gas yaitu biogas yang mengandung 55-70 % metana (CH4), 25-

45% karbondioksida (CO2), nitrogen (N), hidrogen (H), hidrogen sulfide (H2S), 

dan oksigen (O2). 

Biogas Project (2005) dalam Ikhsan Dwi Andianto, dkk (2015) 

menyatakan bahwa 1 m3 bio-slurry mengandung 0,8 m3 limbah cair biogas dan 

0,2 m3 limbah padat. Bio-slurry mengandung N, P dan K, secara rata-rata 1 m3 

bio-slurry mengandung 0,16 - 2,4 kg nitrogen, setara dengan 0,34 – 5,2 Urea 

(46% N), 0,5 – 2,7 kg P2O5, setara dengan 2,5 – 13,5 kg fosfat (20% P2O5), dan 

0,9 – 4,0 kg K2O , setara dengan 1,8 - 8,0 kg pupuk kalium (50% K2O). 

2.3.4. Pengaruh Bio-slurry terhadap Produksi Tanaman 

Pengaruh Bio-slurry terhadap Produksi Tanaman beragam tergantung 

kepada jenis dan kondisi tanah, kualitas benih, iklim, dan faktor-faktor lain. 

Namun, pada dasarnya pemakaian bio-slurry akan member manfaat sebagai 

berikut: 
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1) Memperbaiki struktur fisik tanah sehingga tanah manjadi lebih 

gembur. 

2) Meningkatkan kemampuan tanah mengikat atau menahan air lebih 

lama yang bermanfaat saat musim kemarau. 

3) Meningkatkan kesuburan tanah. Tanah menjadi lebih bernutrisi dan 

lengkap kandungannya. 

4) Meningkatkan aktivitas cacing dan mikroorganisme “Pro-Biotik” 

tanah yang bermanfaat untuk tanah dan tanaman. 

Bila disimpan dan digunakan dengan benar, Bio-slurry dapat memperbaiki 

kesuburan tanah dan meningkatkan produksi tanaman rata-rata sebesar 10-30% 

lebih tinggi dibanding pupuk kandang biasa. Penelitian di Indonesia pada 

pertanian dengan Bio-slurry juga memperoleh rata-rata kenaikan hasil yang sama. 

Bio-slurry sebagai pupuk organic telah banyak digunakan di areal pertanian di 

Indonesia untuk komoditi sayur-sayuran daun dan buah (tomat, cabai, labu siam, 

timun, dll), umbi ( seperti wortel, kentang, dll), pohon buah-buahan (mangga, 

buah naga, kelengkeng, jeruk, papaya, pisang, dll), tanaman pangan (jagung, padi, 

singkong, dll) dan tanaman lain (kopi, coklat dan kelapa). 

Penelitian di luar negri memperlihatkan pemakaian Bio-slury pada padi, 

gandum, dan jagung dapat menigkatkan produksi masing-masing sebesar 10%, 

17%, dan 19%. Pemakaian bio-slurry, produksi meningkat sebesar 21% pada 

kembang kol, 19% pada tomat, dan 70% pada buncis. 
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2.4. Usahatani Kentang 

2.4.1. Pengertian Usahatani Kentang 

Kentang merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman 

berumur pendek.Tumbuhnya bersifat menyemak dan menjalar dan memiliki 

batang berbentuk segi empat.Batang dan daunnya berwarna hijau kemerahan atau 

berwarna ungu.Umbinya berawal dari cabang samping yang masuk ke dalam 

tanah, yang berfungsi sebagai tempat menyimpan karbohidrat sehingga bentuknya 

membengkak. Umbi ini dapat mengeluarkan tunas dan nantinya akan membentuk 

cabang yang baru (Aini, 2012).  

Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari cara-cara menentukan, 

mengorganisasikan dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi 

seefektif dan seefisien mungkin sehingga produksi pertanian menghasilkan 

pendapatan petani yang lebih besar. Menurut Moehar (2001) dalam Amalia Fitri 

Akhlasa (2015) usahatani adalah kegiatan mengorganisasikan atau mengelola aset 

dan cara dalam pertanian. Usahatani juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

yang mengorganisasi sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha 

yang menyangkut bidang pertanian. 

Menurut Soekartawi (1995) bahwa ilmu usahatani adalah ilmu yang 

mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara 

efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu 

tertentu.Petani dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki sebaik-

baiknyadapat dikatakan efektif, dan dapat dikatakan efisien bila pemanfaatan 

sumberdaya tersebut mengeluarkan output yang melebihi input. 
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Menurut Adiwilaga (1982), ilmu usahatani adalah ilmu yang menyelidiki 

segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan orang melakukan pertanian dan 

permasalahan yang ditinjau secara khusus dari kedudukan pengusahanya sendiri 

atau Ilmu usahatani yaitu menyelidiki cara-cara seorang petani sebagai pengusaha 

dalam menyusun, mengatur dan menjalankan perusahaan itu. 

2.4.2 Analisis Biaya dan Pendapatan 

2.4.2.1. Konsep Biaya 

Menurut Supriyono (2000;16), Biaya adalah harga perolehan yang 

dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan 

atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. 

Menurut Mulyadi (2005:13), Biaya digolongkan sebagai berikut; 

1. Menurut Objek Pengeluaran. Penggolongan ini merupakan penggolongan 

yang paling sederhana, yaitu berdasarkan penjelasan  singkat mengenai 

suatu objek pengeluaran, misalnya pengeluaran yang berhubungan dengan 

telepon disebut “biaya telepon”. 

2. Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan, biaya dapat digolongkan menjadi 

3 kelompok, yaitu: (1). Biaya Produksi, yaitu semua biaya yang 

berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku 

menjadi produk selesai. Biaya produksi dapat digolongkan ke dalam biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. (2). Biaya 

Pemasaran, adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan 

pemasaran produk, contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya sampel, 

dll. (3). Biaya Administrasi dan Umum, yaitu biaya-biaya untuk 
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mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk, 

contohnya gaji bagian akuntansi, gaji personalia, dll. 

3. Menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu Yang Dibiayai. Ada 2 golongan, 

yaitu: (1). Biaya Langsung (direct cost), merupakan biaya yang terjadi 

dimana penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu yang harus 

dibiayai. Dalam kaitannya dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya 

bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.(2). Biaya Tidak Langsung 

(indirect cost), biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang 

dibiayai, dalam hubungannya dengan produk, biaya tidak langsung dikenal 

dengan biaya overhead pabrik. 

4. Menurut Perilaku dalam Kaitannya dengan Perubahan Volume Kegiatan, 

biaya dibagi menjadi 4, yaitu (1). Biaya Tetap (fixed cost), biaya yang 

jumlahnya tetap konstan tidak dipengaruhi perubahan volume kegiatan atau 

aktivitas sampai tingkat kegiatan tertentu, contohnya; gaji  direktur 

produksi. (2). Biaya Variabel (variable cost), biaya yang jumlah totalnya 

berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas, 

contoh; biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. (3). Biaya Semi 

Variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya 

tetap dan biaya variabel, contoh; biaya listrik yang digunakan. (4). Biaya 

Semi Fixed, biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan 

berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

5. Menurut Jangka Waktu Manfaatnya, biaya dibagi 2 bagian, yaitu; (1). 

Pengeluaran Modal (Capital Expenditure), yaitu pengeluaran yang akan 
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memberikan manfaat/benefit pada periode akuntansi atau pengeluaran yang 

akan dapat memberikan manfaat pada periode akuntansi yang akan 

datang. (2). Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure), pengeluaran 

yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi dimana 

pengeluaran itu terjadi. 

2.4.2.2. Pendapatan 

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

pendapatan kotor dan pendapatan usahatani. 

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

(total revenue) dari pemakaian sumber daya dalamm 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. 

2.5 Kotoran Ternak 

Menurut Sugi Rahayu, dkk (2009) pemanfaatan kotoran ternak sebagai 

sumber pupuk organik sangat mendukung usaha pertanian tanaman sayuran. 

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. 

Limbah organik alami, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, tanaman, 

sisa proses makanan dan sampah dapat diproses menjadi gas bio kecuali lignin. 
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Lignin adalah molekul komplek yang memiliki bentuk rigid dan struktur berkayu 

dari tanaman dimana bakteri hampir tidak mampu mencernanya. Jerami 

mengandung lignin dan dapat menjadi masalah karena akan mengapung dan 

membentuk lapisan keras (kerak) (Meynell, 1976). 

Kotoran hewan lebih sering dipilih sebagai bahan pembuat biogas karena 

ketersedia dan mudah diperoleh.Bahan ini memiliki keseimbangan nutrisi, mudah 

di encerkan dan relatif dapat diproses secara biologi.Kotoran yang masih segar 

lebih mudah diproses dibandingkan dengan kotoran yang lama dan telah 

mengering (Pambudi, A. 2008). 

Kotoran sapi merupakan substrat yang paling cocok sebagai sumber 

penghasil biogas, karena telah mengandung bakteri penghasil gas metana yang 

terdapat dalam perut ruminansia. Bakteri tersebut membantu dalam proses 

fermentasi sehingga mempercepat proses pembentukan biogas (Sufyandi, A. 

2001). 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka Pemikiran Penelitian 

Atribut-Atribut 

Penggunaan Slurry: 

1. Meningkatkan produksi 

2. Mengurangi pupuk kimia 

3. Meningkatkan bobot segar 

tanaman kentang 

4. Mengikat air lebih baik 

5. Perbaiki Struktur fisik tanah 

6. Kesuburan tanah 

7. Kandungan Nutrisi 

8. Meminimalkan biaya produksi 

9. Meningkatkan aktivitas cacing 

& mikroorganisme 
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