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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian Edy Wibowo di tahun 2013 dengan judul “Pola Kemitraan antara 

Petani Tebu Rakyat Kredit (TRK) dan Mandiri dengan Pabrik Gula 

Modjopanggung Tulungagung”. Tujuan penelitian untuk mengetahui pola 

kemitraan, keuntungan yang didapat dalam bermitra dan membandingkan 

keuntungan yang diperloeh petani TRK dan mandiri. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian berjumlah 134 yang terdiri dari 93 orang petani tebu kredit (TRK) dan 

31 orang petani tebu rakyat mandiri (TRM).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang yang terjalin 

antara petani tebu rakyat  kredit (TRK) dengan Pabrik Gula Modjopangang 

mencakup pemberian modal usaha dan pemberian sarana produksi, pendampingan 

dan pengawasan pada teknis budidaya tebu, pengolahan hasil dan bagi hasil, 

sedangkan pola kemitraan yang terjalin antara petani tebu TRM dengan pabrik gula 

Modjopanggang mencakup  pendampingan teknis budidaya tebu, pengolahan hasil 

dan bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh dari petani tebu rakyat sebesar Rp 

43.271.800 dan keuntungan petani tebu mandiri sebesar Rp 28.538.000. Hasil uji 

median terhadap pendapatan petani TRK dan petani tebu TRM diperoleh dari 

persamaan nilai median kombinasi = 56,1 dan frekuensi nilai: a = 11, b=4, c=4, 

d=11, dan n=30. Kemudian dimasukkan dalam persamaan uji median sehingga 

diperoleh nilai X2
(hitung) sebesar 4,8, dengan demikian memenuhi kriteria uji median 
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X2
(hitung) ≥ X2 0,005(1) yang menayatakan terdapat perbedaan pendapatan yang 

nyata antara petani tebu rakyat kredit dan petani tebu rakyat mandiri.  

Penelitian Aulia Wulandari, Salmiah dan Tavi Supriana tahun 2012 

mengenai “Analisis Komparasi Usahatani Ternak Ayam Potong Rakyat dengan 

Ternak Ayam Potong Kemitraan (studi kasus Kec Dolok Batu Nanggar dan Kec 

Bandar Huluan Kab. Simalungan). Tujuan penelitian untuk mengetahui input 

produksi, menganalisis biaya produksi, menganalisis perbandingan pendapatan 

bersih dan jumlah tenaga kerja pada usaha ternak ayam potong rakyat dengan 

kemitraan. Metode analisa data menggunakan analisa deskriptif dan analisis uji 

statistik uji beda rata-rata atau t-hitung (Independent sampel T -test). Jumlah sampel 

yang digunakan jumlahnya sama ( n1 = n2 ). Hasil analisa data menunjukkan angka 

signifikansi 0,005 < 0,10 untuk keseluruhan dan sebesar 0,000 < 0,10 untuk per 

ekor ayam dengan nilai t-hitung sebesar -3,017 untuk keseluruhan dan -4,864 untuk 

per ekor. Artinya H0 ditolak yang berarti terdapat perbadaan yang nyata antara total 

biaya produksi ayam potong rakyat dengan kemitraan. Uji beda rata-rata 

pendapatan bersih menunjukkan nilai sinifikansi sebesar 0,062 < 0,10 dengan nilai 

t-hitung sebesar -1,945 untuk keseluruhan, yang berarti H0 ditolak dengan kata lain 

terdapat perbedaan yang nyata pendapatan bersih antara peternak ayam potong 

rakyat dan dengan kemitraan.  

 Penelitian Silvya Dara, Dwi Haryono Dan Novi Rosanti tahun 2015, 

penelitian yang dilakukan mengenai “Analisis Pendapatan dan Kesejahteraan 

Produsen Jamur Tiram di Kota Metro”. Metode analisa data yang digunakan dalam 

penelitian yaitu analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif 
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kualitatif digunakan untuk menjalaskan karakteristik responden dan keadaan 

budidaya jamur tiram. Analisis deskriptif kuantitatif meliputi analisis pendapatan 

dan tingkat kesejahteran yang diukur dengan indikator Sajogyo dan Badan Pusat 

Statistik (BPS).  

  Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden sebagian besar 

lulusan SMA/SMK dengan jumlah 21 orang, umur produsen antara 41-50 tahun. 

Produsen jamaur tiram di Kota Metro mayoritas memiliki pengalaman berusahatani 

antara 1-3 tahun. Hal ini menyebabkan sebagian besar produsen menjadikan 

usahatani jamur tiram sebagai mata pencaharaian utama. Berdasarkan hasil analisa 

R/C ratio diketahui bahwa usaha jamur tiram di Kota Metro memiliki nilai 2,19 dan 

2,00 sehingga dapat dikatakan usaha layak untuk dijalankan. Analisa tingkat 

kesejahteraan diketahui bahwa pola pengeluaran pangan rumah tangga produsen 

lebih kecil dibandingkan dengan pola pengeluaran non pangan. Hasil rata-rata 

alokasi pendapatan untuk kebutuhan pangan sebesar Rp 12.135.171,43/tahun. 

Alokasi pendapatan rumah tangga untuk non pangan sebesar Rp 

15.347.571,43/tahun. Berdasarkan metode indeks Engel apabila hasil pengeluaran 

konsumsi lebih kecil 50% maka dapat dikatakan sejahtera. Hasil presentase 

menunjukkan sebesar 36,44% hal ini menunjukkan bahwa produsen jamur tiram di 

Kota Metro tergolong sejahtera.    
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2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Kemitraan  

Menurut Undang–Undang No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan 

menengah. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 

maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, 

memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan 

menengah dengan usaha besar. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No: 

940/Kpts/OT.210/10/97 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian. Kemitraan 

usaha pertanian adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra dengan kelompok 

mitra di bidang usaha pertanian. Tujuan kemitraan usaha pertanian untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, 

dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra 

yang mandiri.  

Pola–pola kemitraan yang banyak dilakasanakan oleh beberapa kemitraan 

usaha pertanian di Indonesia menurut UU No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yaitu 

pola inti – plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dan bentuk-

bentuk lain.  

a. Inti–plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha 

menengah atau besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil 

yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, dan 

peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efeisensi, dan 

produktifitas usaha.  



15 

 

b. Subkontrak adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha 

besar dengan usaha kecil/menengah, dimana usaha besar sebagai perusahaan 

induk meminta kepada usaha kecil/menengah untuk mengerjakan seluruh atau 

sebgaian pekerjaan dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk.  

c. Dagang umum, pola kemitraan jenis ini dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama 

dibidang pemasaran, penyediaan lokasi usaha, penerimaan pasokan dari usaha 

mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.  

d. Keagenan merupakan hubungan kemitraan dimana pihak principal 

memproduksi sesuatu, sedangkan pihak yang lain menjalankan bisnis tersebut 

dan menghubungkan langsung dengan pihak ketiga.  

e. Waralaba adalah suati sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha 

besar dengan usaha kecil (franchises) dimana usaha kecil diberikan hak atas 

kekayaan intelektual dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang 

ditetapkan pihak (franchisor) dalam rangka penyediaan atau penjualan barang 

dan jasa. 

2.2.2 Jamur Tiram  

Jamur tiram atau dalam bahasa latin disebut Pleurotus sp merupakan salah 

satu jamur konsumsi yang bernilai tingi. Beberapa jenis jamur tiram yang biasa 

dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia yaitu jamur tiram putih (P.ostreatus), 

jamur tiram merah muda (P.flabellatus), jamur tiram abu-abu (P. sajor caju), dan 

jamur tiram abalone (P.cystidiosus). Pada dasarnya semua jenis jamur ini memiliki 

karateristik yang hampir sama terutama dari segi morfologi, tetapi secara kasar, 
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warna tubuh buah dapat dibedakan antara jenis yang satu dengan dengan yang lain 

terutama dalam keadaan segar (Alex, 2011).  

 Pertumbuhan jamur tiram sangat tergantung pada faktor fisik seperti suhu, 

kelembaban, cahaya, pH media tanam, dan aerasi, udara jamur tiram dapat 

menghasilkan tubuh buah secara optimum pada rentang suhu 26-28 °C, sedangkan 

pertumbuhan miselium pada suhu 28-30° C, kelembaban udara 80-90% dan pH 

media tanam yang agak masam antara 5-6. Aerasi merupakan hal penting bagi 

pertukaran udara lingkungan tumbuh jamur yaitu dengan mempertahankan 

persediaan Oksigen (O2) dan membuang karbon dioksida (CO2), cahaya matahari 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur sangat sedikit berkisar antara 50-300 

lux (Nunung dkk, 2001). 

 Sebagai bahan pangan jamur menjadi salah satu sumber protein seperti 

thiamine  (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), niasin, biotin dan vitmin C serta 

mineral. Sebagai bahan fungsional jamur mengandung bahan aktif yang terdiri dari 

senyawa  polisakarida (glikan), triterpen, nukleotida, monitol, alkoloid dan lain-lain 

yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, selain mengandung kandungan senyawa 

yang penting bagi tubuh jamur juga telah memerankan peranan penting dalam 

upaya pengobatan masyarakat sejak berabad-abad yang lampau (Suriawiria, 2000). 

2.2.3 Teknik Budidaya Jamur tiram  

 Menurut Susilawati dan Budi Raharjo (2010) adapun beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam bubidaya jamur tiram seperti pembuatan kumbung,   

perawatan sampai panen yang diperinci sebagai berikut :  
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2.2.3.1 Pembuatan Kumbung  

Kumbung adalah bangunan tempat menyimpan bag log sebagai media 

tumbuhnya jamur tiram yang terbuat dari bilik bambu atau tembok permanen. 

Didalamnya tersusun rak-rak tempat media tumbuh/log jamur tiram. Ukuran 

kubung bervariasi tergantung dari luas lahan yang dimiliki. Tujuannya untuk 

menyimpan bag log sesuai dengan persyaratan tumbuh yang dikehendaki jamur 

tersebut. Umumnya jarak antara rak ± 75 cm. Jarak didalam rak 60 cm (4–5 baglog), 

lebar rak 50 cm, tingi rak maksimal 3 m, panjang disesuaikan dengan kondisi 

ruangan. 

2.2.3.2 Pembuatan Media Tanam  

a. Pengayakan 

Pengayakan adalah kegiatan memisahkan atau menyaring serbuk kayu 

gergaji yang bersar dan kecil/halus sehingga didapatkan serbuk kayu gergaji yang 

halus dan seragam. Tujuannya untuk mendapatkan media tanam yang memiliki 

kepadatan tertentu tanpa merusak kantong plastik (baglog) dan mendapatkan 

tingkat pertumbuhan miselia yang merata.  

b. Pencampuran  

 Pencampuran serbuk gergaji dengan dedak, japur dan gips sesuai takaran 

untuk mendapatkan komposisi media yang merata. Tujuannya menyediakan 

sumber hara/nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan jamur sampai 

siap panen  
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c. Pemeraman 

Kegiatan menimbun campuran serbuk gergaji kemudia menutupnya secara 

rapat dengan menggunakan plastik selama 1 malam. Tujuannya menguraikan 

senyawa-senyawa kompleks dengan bantuan mikroba agar diperoleh senyawa 

senyawa kompleks yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dicerna oleh jamur 

dan memungkinkan pertumbuhan jamur yang lebih baik. Media untuk pertumbuhan 

jamur tiram sebaiknya dibuat menyerupai kondisi tempat tumbuh jamur tiram di 

alam. 

Tabel 4. Formulasi Pembuatan Media Tanam  

Bahan Takaran Tujuan 

Serbuk gergaji 100 kg Sebagai media tanam 

Dedak  15 kg Sumber makanan tambahan bagi 

pertumbuhan jamur  

Kapur  2 kg Mendapatkan pH 6–7 untuk memperlancar 

pertumbuhan  

Gips  1 kg Mendapatkan pH 6–7 untuk memperlancar 

pertumbuhan 

Sumber : Susilawati dan Budi Raharjo : 2010. 

 

 Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa penggunaan bahan baku dalam 

pembuatan media tanam jamur tiram memiliki fungsi yang berbeda-beda. Serbuk 

gergaji sebagai media tanam memiliki kandungan lignin dan selulosa yang 

dibutuhkan dalam pertunbuhan jamur tiram. Dedak berfungsi sebagai tambahan 

bahan makanan pertumbuhan jamur, sementara untuk gips dan kapur untuk 

mendapatkan pH 6-7 sehingga mengurangi terjadinya kontaminasi. 

d. Pengisian Media Ke kantong Plastik 

Kegiatan memasukan campuran media ke dalam plastik polipropile (PP) 

dengan kepadatan tertentu agar miselia jamur dapat tumbuh maksimal dan 
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menghasilkan panen yang optimal. Tujuannya menyediakan media tanam bagi bibit 

jamur. 

e. Sterilisasi 

Sterilisasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk menonaktifkan 

mikroba, baik bakteri, kapang, maupun khamir yang dapat menganggu 

pertumbuhan jamur yang ditanam. Tujuannya mendapatkan serbuk kayu yang steril 

bebas dari mikroba dan jamur lain yang tidak dikendaki. Sterilisasi dilakukan pada 

suhu 70° C selama 5–8 jam, sedangkan sterilisasi autoclave membutuhkan waktu 

selama 4 jam, pada suhu121°C, dengan tekanan 1 atm. 

f. Pendinginan 

Proses pendinginan merupakan suatu upaya mkenurunan suhu media tanam 

setelah disterilkan agar bibit yang akan dimasukkan ke dalam bag log tidak mati. 

Pendinginan dilakukan 8–12 jam sebelum dinokulasi. Temperatur yang diinginkan 

adalah 30-35°C. 

g. Inokulasi (Penanaman Bibit) 

Inokulasi adalah proses pemindahan sejumlah kecil miselia jamur dari 

biakan induk kedalam media tanaman yang telah disediakan. Tujuannya adalah 

menumbuhkan miselia jamur pada media tanam hingga menghasilkan jamur yang 

siap panen.  

h. Inkubasi 

Inkubasi adalah menyimpan atau menempatkan media tanam yang telah 

diinokulasi pada kondisi ruang tertentu agar miselia jamur tumbuh. Tujuanya 

adalah untuk mendapatkan pertumbuhan miselia.  
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2.2.3.4 Perawatan  

 Selama pertumbuhan bibit, faktor lingkungan berperan penting agar 

nendapatkan hasil yang maksimal. Temperatur ruangan diatur antara 28–30 °C dan 

kelembaban sebesar 50–60 °C pada saat inkubasi. Suhu pada saat pembentukan 

tubuh buah sampai panen berkisar 22–28 ° C dengan kelembaban 90-95 °C. 

Menjaga kelembaban dapat dilakukan pada pagi dan sore hari, apabila kelembaban 

terlalu kering dapat mengakibatkan jamur mati sedangkan jika kelembaban terlalu 

basah maka jamur yang dihasilkan kualitasnya akan menurun karena terlalu basah 

(Hengki, 2010). 

2.2.3.5 Pemanenan.  

Ciri – ciri jamur yang sudah siap dipanen adalah : 

1) Tudung belum keriting. 

2) Warna belum pudar. 

3) Spora belum dilepaskan. 

4) Tekstur masih kokoh dan lentur.  

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan adalah : 

1) Panen dilakukan dengan mencabut. 

2) Tanpa menyisakan bagian jamur. 

3) Bersih dan tidak berceceran. 

4) Jamur dipanen setelah 3 hari muncul pinhead, ukuran jamur cukup dan 

jamur tidak terlalu basah, hal ini akan mengurangi harga dipasar. 
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2.2.4 Usahatani  

 Menurut  J.P Makeham dan R,L Malcolm dalam  Tain (2015) definisi 

usahatani sebagai terjemahan farm management adalah cara bagaimana mengelolah 

kegiatan-kegiatan pertanian. Petani mengelolah usahatani dari luas yang sempit 

sampai perusahaan pertanian negara yang meliputi semua lahan dari beberapa Desa. 

Usahatani merupakan ilmu yang mempelajari seseorang dalam mengalokasikan 

sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan 

yang tinggi dalam waktu tertentu (Soekartawi, 2002 ; dalam Rivial, 2016).  

Usahatani dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, pola, struktur, tipe dan 

corak. Berdasarkan bentuknya usahatani digolongkan menjadi usahatani 

perorangan, kolektif, dan kooperatif.  

a) Usahatani Perorangan merupakan kegiatan usahatani dimana seluruh aktifitas 

usahatani dilakukan secara perorangan atau dalam lingkup keluarga mulai 

dari perencanaan sampai panen.  

b) Usahatani Kolektif yaitu bentuk usahatani dimana faktor-faktor produksinya 

dimiliki oleh organisasi kolektif.  

c) Usahatani Kooperatif merupakan bentuk peralihan dari usahatani perorangan 

dan kolektif.  

Berdasarkan polanya usahatani dapat digolongkan dalam 2 kelompok yaitu 

yaitu usahatani lahan basah dan usahatani kahan kering. Usahatani lahan basah 

meliputi sawah pengairan, sawah tadah hujan, sawah pasang surut. Kelompok ini 

termasuk usahatani ikan tawar, pola air payau dan sebagainya. Usahatani lahan 

kering meliputi kebun, ladang dan tegal. Termasuk dalam kelompok ini adalah 
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usahatani ternak. Menurut tipenya usahatani dapat digolongkan menjadi beberapa 

golongan seperti usahatani padi, palawija, sayuran, campuran (tanaman ganda), dan 

usahatani sapi perah.   

Menurut coraknya usahatani dibedakan berdasarkan tingkat komersialisasi 

atau tingkatan hari hasil pengelolahanya yang ditentukan dari berbagai ukuran dan 

dapat dibedakan sebagai berikut :  

a) Usahatani subsisten yaitu apabila bertujuan hanya untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga. 

b) Usahatani komersial yaitu apabila didorong untuk memperoleh keuntungan 

yang sebesar-besarnya.  

c) Tingkatan transisi yaitu peralihan antara tinkatan statis ke dinamis.  

Menurut strukturnya usahatani dibedakan menjadi ushatani khusus, usahatani 

tidak khusus, dan usahatani campuran. Perbedaan yang sangat jelas dalam usahatani 

berdasarkan strukturnya terletak pada komodite yang diusahakan. Usahatani khusus 

komodite yang diusahakan tetap/satu komodite. Usahatani tidak khusus yaitu 

apabila komodite yang diusahakan tidak tetao selalu berganti. Usahatani campuran 

yaitu apabila komodite yang lebih dari satu jenis.  

2.2.5 Biaya Usahatani 

Biaya usahatani biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap 

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

didefinisikan sebagai biaya yang relative tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan 

walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit, seperti sewa tanah dan 

bunga uang. biaya tidak tetap atau biaya variabel biasanya didefinisikan sebagai 
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biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, seperti biaya 

sarana produksi (Tain, 2005).  

Dalam ilmu usahatani ada juga yang disebut dengan biaya yang dibayarkan 

dan biaya yang tidak dibayarkan. Biaya yang dibayarkan terdiri dari harga 

pembelian pupuk, pembelian obat dll. Biaya yang tidak dibayarkan terdiri dari 

tenaga kerja dalam keluarga, bunga modal dan penyusutan. Menurut 

Prawirakusumo (1990) jenis-jenis biaya terdiri dari: 1. Biaya tetap 2. Biaya tetap 

rata-rata 3. Biaya variabel 4. Biaya variabel rata-rata 5. Biaya marginal 6. Biaya 

total 7. Biaya total rata-rata  

1. Biaya Tetap  

Biaya tetap adalah biaya yang yang besarnya tidak tergantung atau tidak ada 

kaitannya dengan besarnya produksi. Biaya ini bisa berbentuk tunai maupun 

tidak tunai.  

2. Biaya Tetap Rata–Rata  

Biaya tetap rata–rata adalah biaya tetap total dibagi dibagi dengan jumlah produk 

pada tiap tingkat produksi. 

3. Biaya Variabel  

Biaya variabel adalah pengeluaran yang besarnya tergantung atau ada kaitannya 

dengan besarnya produksi, misalnya biaya sarana produksi (bibit, pupuk, obat -

obatan), tenaga kerja. Biaya ini juga bisa termasuk biaya tunai atau tidak tunai. 

4. Biaya Variabel Rata–Rata  

Biaya variabel rata–rata adalah biaya variabel total dibagi dengan jumlah produk 

pada tingkat produksi.  
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5. Biaya Marginal  

Biaya marginal adalah peningkatan biaya total yang berasal dari produksi satu 

unit output produksi.   

6. Biaya Total  

Biaya total adalah penjumlahan biaya tetap total dengan biaya variabel total. 

Hubungan antara jumlah produksi dengan biaya total adalah berbanding lurus, 

semakin banyak produk yang dihasilkan semakin besar biaya total yang 

dikeluarkan.   

2.2.6 Pendapatan Usahatani 

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan 

seseorang atau masyarakat sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan 

kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Pendapatan usahatani adalah jumlah 

penghasilan yang diterima oleh petani atas prestasi kerjanya selama satu periode 

tertentu. Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai 

uang yang diterima dari penjualan produk yang dikurangkan dengan biaya yang 

telah dikeluarkan (Sukirno, 2002 ; dalam Fatmawati, 2013).  

 Menurut Tain (2005) pendapatan dibedakan menjadi pendapatan kotor 

usahatani dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor adalah total penerimaan dari 

pemakaian sumber daya dalam usaha tani. Pendapatan bersih merupakan selisih 

antara pendapatan kotor usahatani dengan total biaya. Analisis pendapatan 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan yang sesungguhnya 

diperoleh oleh petani dan untuk membantu perbaikan pengelolaan usaha pertanian. 

Pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk memenuhi biaya hidup, biaya 
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produksi, dan cadangan untuk perkembangan usahatani. Analisis pendapatan 

mempunyai kegunaan bagi petani maupun bagi pemilik faktor produksi. Bagi 

seorang petani analisis pendapatan digunakan untuk membantu mengukur apakah 

usaha pada saat itu berhasil atau tidak (Soeharjo dan Patong, 1973 dalam Zulfahmi, 

2011). 

 Perhitungan pendapatan usaha tani dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu 

Perhitungan riil dan perhitungan secara perusahaan. Perhitungan pendapatan bersih 

secara riil merupakan selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang riil 

dikeluarkan. Pendapatan bersih dari perhitungan secara perusahaan merupakan 

selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan secara 

perusahaan. Pendapatan bersih secara riil lebih besar daripada pendapatan secara 

perusahaan (Tain, 2015). 

 Biaya dan pendapatan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal 

eksternal dan faktor manajemen Faktor internal maupun eksternal akan bersama-

sama mempengaruhi biaya dan pendapatan (Suratiyah,2008 ; dalam Rivial 2015). 

Faktor internal meliputi umur petani, tingkat pendidikan dan pengetahuan, jumlah 

tenaga kerja keluarga, luas lahan dan modal. Faktor eksternal terdiri dari input yang 

meliputi ketersediaan dan harga, serta output yang meliputi permintaan dan harga. 

Faktor manajemen berkaitan dengan bagaimana seorang petani sebagai manajer 

dalam kegiatan usahataninya, mengambil keputusan dengan berbagai  pertimbangan 

ekonomis sehingga diperoleh hasil yang memberikan pendapatan yang maksimal. 
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2.2.7 Efesiensi Usahatani 

       Efesiensi merupakan upaya untuk mencapi tujuan dengan menggunakan 

sumber-sumber seminimal mungkin, efesiensi dalam praktek selalu dikaitkan 

dengan perbandingan hasil dengan biaya. Efesiensi biaya produksi dapat diukur 

dengan analisis R/c ratio yang merupakan perbandingan antara penerimaan dengan 

biaya yang dikeluarkan. Analisis R/C ratio menunjukkan rasio penerimaan atas 

biaya menunjukkan berapa besarnya penerimaan yang akan diperoleh dari setiap 

rupiah yang dikelurkan dalma produksi usahatani. Rasio penerimaan atas biaya 

produksi dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan relative kegiatan 

usahatani. Artinya raiso penerimaan dapat digunakan untuk melihat apakah 

usahatani yang dilakukan menguntungkan atau tidak.  

Nilai R/C ratio lebih besar dari satu menunjukkan bahwa penambahan biaya 

satu satuan mata uang maka akan menghasilkan tambahan penerimaan yang lebih 

besar daripada satu satuan mata uang, sebaliknya jika nilai R/C ratio lebih kecil 

dari satu maka setiap penambahan satu satuan mata uang akan mengakibatkan 

penurunan penerimaan sebesar satu satuan mata uang. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini terdapat dua subyek yang diamati yaitu antara petani jamur 

tiram putih mitra dan petani jamur tiram putih non mitra. Pengembangan usaha 

sebenarnya dapat dilakukan dengan cara bermitra akan tetapi terdapat petani yang 

memutuskan untuk mengembangkan usaha dengan cara non mitra. Perbedaan 

usahatani antara petani yang bermitra dan non mitra akan berpengaruh terhadap 
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struktur biaya, penerimaan, pendapatan dan efesiensi, yang diduga menjadi salah 

satu alasan petani  bermitra atau non mitra.  

 Struktur biaya, penerimaan, pendapatan dan efesiensi akan dibandingkan 

antara petani jamur tiram putih mitra dan non mitra untuk mengetahui usaha jamur 

tiram putih lebih menguntungkan dijalankan dengan cara bermitra atau non mitra. 

Gambar kerangka pemikiran teoritis sesuai dengan Gambar 1 kerangka pemikiran 

teoritis.  

 

Bagan 1. Kerangka Pemikiran Teorirtis. 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis yang memungkinkan dalam penelitian ini diduga struktur biaya, 

penerimaan dan pendapatan petani jamur tiram putih mitra berbeda dengan petani 

jamur tiram putih non mitra. 

 


