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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Resiko pendapatan usaha organik 

Menurut Putri (2013) Pendapatan dan Kesejahteraan Rumahtangga Petani 

Padi Organik Peserta SL-PTT (Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu) 

dan Non-Peserta SL-PTT di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Bahwa : 

Rata-rata pendapatan peserta SL-PTT berdasarkan biaya tunai dan biaya total 

sebesar Rp 13.047.112,84/th danRp 11.510.167,35/th. Rata-rata pendapatan petani 

padi organik non-peserta SLPTT berdasarkan biaya tunai dan biaya total sebesar 

Rp 9.803.268,59 danRp 8.418.819,09. Faktor yang mempengaruhi keuntungan 

petani padi organik peserta SL-PTT dan non-peserta SL-PTT hanya luas lahan 

saja.  

Menurut Aini tahun (2014) Analisis Pendapatan dan Risiko Usahatani 

Kubis (Brassica Oleracea) pada Lahan Kering dan Lahan Sawah Tadah Hujan Di 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Bahwa : Terdapat perbedaan resiko 

usaha tani kubis pada kedua lahan, dimana risiko usahatani kubis pada lahan 

kering lebih besar dibandingkan dengan risiko usahatani kubis pada lahan sawah 

tadah hujan. 

Menurut Aprilliani (2016) Analisis Pendapatan Dan Risiko Usahatani Padi 

Organik dan Anorganik Di Kabupaten Pringsewu. Bahwa : Rata-rata pendapatan 

petani padi organik berdasarkan biaya tunai dan biaya total sebesar Rp 

25.855.297,56/ha/musim dan Rp 21.299.295,13 /ha/musim serta diperoleh nisbah 
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penerimaan (R/C rasio) dengan biaya tunai dan total sebesar 3,56 dan 2,45.  Rata-

rata pendapatan petani padi anorganik berdasarkan biaya tunai dan biaya total 

sebesar Rp 15.385.785,87/ha/musim dan Rp 11.315.070,91/ha/musim serta 

diperoleh nisbah penerimaan (R/C rasio) dengan biaya tunai dan total sebesar 2,76 

dan 1,88. 

1.2 Pendapatan 

Pendapatan (revenue) yaitu jumlah nilai uang yang diperoleh pelaku 

usaha, setelah Penerimaan dikurangi dengan seluruh biaya atau Total Biaya. Oleh 

karena itu pendapatan usaha disebut juga sebagai Laba Usaha, dapat disebut 

juga pernyataan yang berhubungan dengan uang atau keuangan dari keseluruhan 

hasil usaha pokok produk atau jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

suatu periode. Secara sederhana revenue merupakan jumlah uang yang diterima 

oleh perusahaan dari hasil penjualan produk (barang atau jasa) dari pelanggan dan 

tidak berasal dari penanaman modal. Menurut Osterwalder & Pigneur (2010), arus 

pendapatan menampilkan keadaan dari keuangan perusahaan yang diperoleh dari 

uang tunai dari setiap segmen konsumen. Sebuah bisnis model dapat melibatkan 

dua tipe renevenue streams yang berbeda, antara lain : 

a. Transaction Revenue, yaitu transaksi yang diperoleh dari sekali pembayaran 

dari pelanggan. 

b. Recurring Revenue, yaitu transaksi yang diperoleh dari pembayaran yang 

masih berkelanjutan untuk memberikan value proposition kepada pelanggan 

dan menyediakan layanan customer support kepada pelanggan setelah 

pembelian. 
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Dalam menghasilkan pendapatan ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan menurut (Osterwalder & Pigneur, 2010) yaitu : 

a. Asset Sale, yaitu perusahaan menjual asetnya untuk mendapatkan pendapatan. 

b. Usage Fee, yaitu pendapatan yang didapat dari berapa banyak pelanggan 

yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Semakin banyak dan lama produk tersebut digunakan, maka semakin besar 

biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. 

c. Subcription Fee, yaitu pendapatan yang didapatkan dari penjualan service 

secara terus menerus. 

d. Lending / Renting / Leasing, yaitu pendapatan yang didapatkan dengan cara 

memberikan kepada seseorang yhak eksekutif untuk menggunakan asset 

tersebut dalam periode tertentu dan selama penyewaan tersebut, dikenakan 

biaya sewa yang harus dibayarkan kepada pemilik asset. 

e. Licensing, yaitu pendapatan yag didapat dari pemberian hak intelektual dari 

perusahaan agar orang yang member lsensi tersebut dapat memakai 

perusahaan mereka dalam membukan usaha yang sama. 

f. Brokerages Fee, yaitu pendapatan yang didapat dari layanan perantara yang 

besar biaa diperoleh dari besarnya presentase yang telah disepakati 

sebelumnya antara penjual dan pembeli. 

g. Advertising, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengiklanan suatu produk, 

merek, ataupun jasa. 
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2.3 Bekatul Organik 

Bekatul merupakan produk samping dari pengolahan padi yang 

berpotensi untuk dijadikan bahan pakan ternak. Bekatul diperoleh dari proses 

penggilingan padi yang berasal dari lapisan terluar beras yaitu antara butir beras 

dan kulit padi berwarna cokelat (Sukma, 2010). 

Bekatul merupakan hasil samping penggilingan gabah yang berasal dari 

berbagai varietas padi. Varietas padi yang ditanam petani dapat diklasifikasikan 

berdasarkan morfologi dan genetik yaitu bulu (javanika), indika lokal, dan 

pengembangan (unggul baru). Selama dua dasawarsa terakhir varietas-varietas 

unggul berkembang dengan pesat sehingga areal penyebaran varietas-varietas padi 

lokal makin terdesak (Siwi dan Kartowinoto, 1989). Namun secara umum sifat 

fisik dan fisikokimia beras dari ketiga kelompok padi tersebut tidak berbeda 

(Damardjati, 1983).   

Sebutir gabah terdiri atas pembungkus pelindung luar, sekam, dan 

karyopsis atau buah (beras pecah kulit). Beras pecah kulit terdiri atas lapisan luar 

atau perikarp, seed coat dan nucellus, lembaga, dan endosperm. Endosperm terdiri 

dari kulit ari (aleuron) dan endosperm sesungguhnya yang terdiri dari lapisan sub-

aleuron dan endosperm pati. Lapisan aleuron sendiri berbatasan dengan lembaga. 

Sekam terdapat sekitar 20% dari berat padi, dengan kisaran 16-28%. Penyebaran 

bobot beras pecah kulit adalah perikarp 1-2%, aleuron + nucellus dan 

pembungkus biji 4-6%, lembaga 1%, scutellum 2%, endosperm 90-91% (Juliano, 

1993).  Pada proses penyosohan bagian perikarp, tegmen, lapisan aleron dan 

lembaga dipisahkan dari beras sosoh (giling). Pada pengilingan padi di Indonesia 
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yang menggunakan satu tahap, dedak merupakan hasil penyosohan pertama dan 

bekatul sebagai hasil penyosohan kedua atau akhir. Dedak lebih sesuai sebagai 

bahan baku pakan, sedangkan bekatul sangat baik untuk bahan pangan. Dedak 

terdiri atas lapisan dedak sebelah luar dari butiran-butiran padi dengan sejumlah 

lembaga biji, sedangkan bekatul adalah lapisan dedak sebelah dalam dari butiran 

padi termasuk sebagian kecil endosperm berpati (Damardjati dkk. 1990). 

Diketahui kandungan serat kasar bekatul lebih tinggi dari padajagung 

atau sumber energy yag lain, oleh karena itu bekatul diberikan dalam jumlah yang 

terbatas tergantung pada jenis ternaknya. Komponen utama dari bekatul adalah 

karbohidrat yaitu sekitar 40 – 49% karena bekatul tersusun dari endosperm. 

Selanjutnya dilaporakan bahwa diinjau dari komposisinya, bekatul merupakan 

makanan yang mempunyai nilai karoli yang tinggi, dengan monosakarida 

penyusun karbohidrat berupa glukosa, galaktosa, xylosa, dan fruktosa (Sarwono, 

2006). 

Tabel. 2 Komposisi Kimia Bekatul 

Komponen Jumlah 

Protein (%) 12,0 – 15,6 

Lemak (%) 15,0 – 19,7 

Serat Kasar (%) 7,0 – 11,4 

Karbohidrat (%) 34,1 – 52,3 

Abu (%) 6,6 – 9,9 

Kalsium (mg/g) 0,3 – 13,0 

Magnesium (mg/g) 5,0 – 13,0 

Fosfor (mg/g) 11,0 – 25,0 

Silika (mg/g) 5,0 – 11,0 

Seng (µg/g) 43,0 – 25,0 

Thaimin/B1 (µg/g) 12,0 – 24,0 

Riboflavin/B2 (µg/g) 1,8 – 4,0 

Sumber : Luh (1991) 
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Komponen kimia bekatul terdiri dari protein 12.0-15.6%, lemak 

15.019.7%, karbohidrat 34.1-52.3%, abu 6.6-9.9%, dan serat kasar 7.0-11.4% 

(Luh, 1991). Komponen kimia secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1. 

Kandungan lemak bekatul yang relatif tinggi menyebabkan bekatul kurang tahan 

lama, cepat berbau dan menjadi tengik. Kandungan asam lemak bebas akan 

meningkat 1% setiap jam pada penyimpanan di suhu kamar (Barber dan Benedito 

de Barber, 1980). Reaksi ketengikan diakibatkan oleh hidrolisis enzimatik lipase 

dan ketengikan oksidatif. Pada bekatul, ketengikan terjadi akibat lipase yang 

menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak bebas 

dioksidasi oleh enzim lipoksigenase menjadi bentuk peroksida, keton dan aldehid, 

sehingga bekatul menjadi tengik (Juliano, 1985). 

Perkembangan pertanian organik mendorong isu sertifikasi sebagai 

jaminan atas dipraktikkannya pertanian organik. Saat ini diperdagangan dunia, 

penjaminan pihak ketiga mendominasi penjaminan untuk produk-produk organik. 

Meskipun demikian banyak petani organik seperti di Indonesia yang kebanyakan 

adalah petani skala kecil sulit untuk mendapatkan penjaminan pihak ketiga ini. 

Hal ini disebabkan biaya sertifikasi yang tinggi dan prosedurnya rumit sehingga 

menimbulkan hambatan serius bagi petani keluarga berskala kecil untuk bisa 

mendapatkannya (Perbatakusuma dkk, 2009). International Federation of Organic 

Agriculture Movements (IFOAM) telah mengembangkan cara sertifikasi 

berkelompok melalui penerapan Internal Control System (ICS) untuk mengatasi 

persoalan biaya sertifikasi. Sistem ini dikembangkan untuk tujuan memperkuat 
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gerakan pertanian organik di negara berkembang (Lechleitner dan Eisenlohr, 2004 

dalam Nurhidayati dkk., 2008). 

Adapun pertanian organik merupakan salah satu model perwujudan 

sistem pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan produksi jangka panjang yang 

sustainable dan selaras dengan alam. Pengakuan akan pentingnya pengembangan 

pertanian organik telah dituangkan dalam Revitalisasi Pembangunan Pertanian 

yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Agustus 

2005 (Prihandarini, 2009). 

Bekatul adalah lapisan luar dari beras yang terlepas saat proses 

penggilingan padi. Menurut FAO dalam Houston (1972), bekatul adalah hasil 

samping dari penggilingan padi yang sebenarnya merupakan selaput inti biji padi. 

Bekatul terdiri atas lapisan pericarp, seed coat, nucellus, dan aleurone. Proses 

penggilingan padi menjadi beras menghasilkan beras sebanyak 60-65%. Bekatul 

yang diperoleh dari penggilingan padi adalah 8-12%. Menurut catatan Pusat 

Penelitian dan Pengembangan pertanian Bogor dalam Nursalim dan Razali (2007) 

Menurut David (2008), dedak dihasilkan pada proses penyosohan 

pertama, sedangkan bekatul pada proses penyosohan kedua. Proses penyosohan 

merupakan proses penghilangan dedak dan bekatul dari bagian endosperma beras. 

Menurut Damardjati (1988) proses penggilingan padi menghasilkan bekatul 

sebesar 13,51%. Tujuan penyosohan untuk menghasilkan beras yang lebih putih 

dan bersih. Makin tinggi derajat sosoh, semakin putih dan bersih penampakan 

beras, tapi semakin miskin zat gizi. Pada penyosohan beras dihasilkan dua jenis 

hasil samping, yaitu dedak dan bekatul. 
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2.4 Struktur Biaya Produksi dan Pendapatan 

Struktur biaya produksi komoditi padi sawah pada masing-masing petani 

pengguna pupuk berbeda – beda untuk tiap jenis biaya yaitu biaya tenaga kerja, 

biaya pupuk, biaya benih dan lain-lain.  Pada petani pengguna pupuk organik 

struktur biaya produksi didominasi oleh kontribusi biaya tenaga kerja.  Tingginya 

kontribusinya biaya tenaga kerja disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 

intensitas curahan orang kerja tinggi di tiap musim tanam.  Ketersediaan tenaga 

kerja keluarga rendah 1,75 HOK sehingga kebutuhan tenaga kerja luar keluarga 

tinggi.  Tingkat upah harian berlaku saat penelitian relatif tinggi berkisar 

Rp.65.000 – Rp.70.000 untuk tenaga kerja pria maupun untuk tenaga kerja wanita.  

Tingkat upah ini relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat upah di sentra produksi 

beras Bengkulu hanya berkisar Rp.40.000 – Rp.45.000 per hari (Widiono, 2008; 

Hamdan, 2011; Romdhon, 2013). 

Struktur produksi dan pendapatan usahatani padi penggguna pupuk 

organik, anorganik dan semiorganik mencakup aspek kuantitas produksi, harga, 

penerimaan dan pendapatan gabah dan beras.  Tabel 2 menunjukkan struktur 

produksi petani padi sawah dapat dibagi atas produksi gabah, beras dan bekatul 

(jerami). Tingkat produksi gabah dan beras dihasilkan petani padi pengguna 

pupuk semi-organik lebih tinggi dibandingkan petani pengguna pupuk lainnya.  

Secara umum produksi terendah dicapai petani padi untuk semua kategori pupuk 

relatif sama berkisar 8,1 – 8,9 ton per hektar.  Rata-rata produksi Gabah Kering 

Giling (GKG) per hektar petani pengguna pupuk semiorganik lebih tinggi 

dibandingkan petani pengguna pupuk lainnya.   
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Persentase perbedaan produksi GKG antara petani pengguna pupuk 

orgnaik dengan petani pengguna pupuk semi-organik mencapai 8,18 persen, dan 

petani pengguna pupuk anorganik mencapai 13,64 persen.  Produksi beras per 

hektar petani pengguna pupuk semi organik juga lebih tinggi dibandingkan petani 

pengguna pupuk lainnya.  Perbedaan produksi gabah petani pengguna pupuk 

semi-organik dengan petani pengguna pupuk organik mencapai 5 persen, dengan 

petani pengguna pupuk anorganik mencapai 10,47 persen. Sedangkan perbedaan 

produksi petani pengguna pupuk organik dan petani pengguna pupuk anorganik 

mencapai 5,1 persen.  Rata-rata rendemen produksi beras petani hanya berkisar 

rata-rata 44,51 - 48,64 persen dari produksi gabah dihasilkan.Rendemen ini lebih 

rendah dari rendemen produksi gabah menjadi beras berkisar 60 persen di 

sejumlah sentra produksi padi lainnya.  

Hal ini menunjukkan tingkat kehilangan (loss of production) potensi 

produksi relatif besar dalam pengolahan gabah menjadi beras pada semua petani 

pengguna pupuk berbeda. Artinya, peluang peningkatan produksi beras masih 

terbuka dengan menekan kehilangan produksi, baik kehilangan produksi di tingkat 

petani pengolah maupun pabrik pengolahan gabah menjadi beras. (Hildayanti, 

dkk. 2013) 

Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual. Besarnya penerimaan yang diperoleh petani dipengaruhi oleh 

besarnya jumlah produksi yang dihasilkan petani dan harga jual yang sesuai maka 

semakin besar pula penerimaan yang akan diperoleh petani. (Rahim dan Hastuti, 

2007). 
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Ikatan Akutansi Indonesia (2010), menyatakan bahwa : pendapatan adalah 

arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal 

perusahaan selama suatau periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan 

kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. 


