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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Menurut Penelitian yang dilakukan Taqwine (2016) yang berjudul Analisis 

Nilai Ekonomi Total Pada Upaya Pembangunan Pertanian Organik di Kota Batu ( 

Studi Kasus Pada Sentral Pembangunan Pertanian Organik di Desa Pendem, 

Kecamatan Junrejo Kota Batu ), Penelitian ini menggunakan Metode Analisis 

Data ekonomi total. Analisis nilai ekonomi total dipilih dalam penelitian ini 

dengan tujuan mengetahui  nilai benefit cost atau biaya yang dikeluarkan dengan 

manfaat yang diperoleh dari pengembangan pertanian organik. Adapun hasil 

penelitian mengenai pengembangan pertanian organik di Kota Batu, utamanya 

pada pengembangan pertanian padi organik di Desa Pendem, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pembangunan pertanian organik sebagai 

upaya untuk membangun pertanian yang berkelanjutan di beberapa tempat seperti 

halnya di Kota Batu dan khususnya di Desa Pendem masih belum berjalan 

optimal dikarenakan beberapa kendala seperti masih sulitnya proses penerapan 

pertanian organik yang dirasakan masyarakat petani hingga pada 

ketidaksepahaman antara keinginan masyarakat petani yang menganggap 

pembangunan pertanian organik tidak banyak memberikan keuntungan secara 

ekonomi. 2. Berdasarkan hasil analisis pada nilai ekonomi total pembangunan 

pertanian padi organik di Desa Pendem sebesar Rp. 1.123.447.422,- ditemukan 

beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti pada nilai manfaat langsung dan nilai 

manfaat tidak langsung yang mengalami peningkatan setelah adanya upaya 
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pembangunan pertanian organik namun perlu juga diperhatikan masih rendahnya 

angka nilai pilihan dan nilai keberadaan yang dinilai oleh masyarakat yang 

menunjukkan masih rendahnya tingkat WTP masyarakat petani dalam 

mempertahankan kondisi pertanian yang ada akibat masih banyaknya kendala dan 

proses yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya pembangunan pertanian padi 

organik di Desa Pendem. 

Menurut penelitian yang dilakukan Pahahlevi (2013) tentang Faktor-faktor 

yang mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Sawah di Kota Padang Panjang yang 

mana penelitian tersebut menggunakan variabel Pendapatan, Luas Lahan, Harga, 

dan Biaya Produksi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

tersebut yaitu Uji Prasyarat Analisis, Uji Hipotesis, Uji Heteroskedastisitas. Hasil 

dari penelitian tersebut  variabel bebas (luas lahan, harga jual, dan biaya usaha 

tani) berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi, artinya tinggi rendahnya 

luas lahan, harga jual dan biaya usaha tani berpengaruh terhadap tinggi rendahnya 

jumlah produksi petani padi sawah.dan variabel bebas (luas lahan, harga jual, dan 

biaya usaha tani dan jumlah produksi) berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan petani di kota padang panjang, artinya semakin besar luas lahan, 

semakin tinggi harga jual, semakin besar biaya usaha tani dan semakin tinggi 

jumlah produksi maka semakin tinggi pendapatan yang diperoleh petani padi 

sawah di kota padang panjang.  

Menurut penelitian yang dilakukan Susianti dan Abd. Rauf (2013) tentang 

Analisis Fakto-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Usaha tani jagung Manis 

(Studi Kasus : Di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi) dalam 
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penelitian tersebut menggunakan dua bentuk  analisis yaitu Analisis Pendapatan 

dan Analisis Regresi berganda. Hasil penelitian terhadap usaha tani jagung manis 

di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, secara simultan luas 

lahan, harga Benih, harga pupuk, harga pestisida, upah tenaga kerja, umur petani, 

pendidikan petani dan harga output berpengaruh nyata terhadap pendapatan. 

Selain itu nilai koefisien determinasi sebesar 0,741 menunjukkan bahwa variasi 

faktor pendapatan usaha tani jagung manis dapat diterapkan oleh semua variabel 

bebas sebesar 74,1% sedangkan 25,9% disebabkan oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam model. Sedangkan secara parsial, tidak semua variabel yang 

dianalisis seperti harga pestisida, dan pendidikan petani berpengaruh nyata 

terhadap pendapatan usaha tani jagung manis di Desa Sidera Kecamatan Sigi 

Biromaru kabupaten Sigi. Berdasarkan hasil perhitungan analisi pendapatn bahwa 

besarnya pendapatan rata-rata usaha tani jagung manis di Desa Sidera selama satu 

musim tanah adalah sebesar Rp 3.414.255/ 0,56 ha atau 6.145.660/1 ha/Mt. 

B. Teori dan  Kajian Pustaka  

a) Definisi Pertanian Organik 

Pertanian Organik merupakan salah satu sistem produksi pertanian 

yang berdasarka pada daur ulang secara hayati (Sutanto, 2002). Sedangkan 

Firmanto (2011) menjelaskan pertanian organik merupakan kegiatan 

bercocok tanam yang ramah lingkungan dengan meminimalkan dampak 

negative yang timbul terhadap lingkungan sekitar, ciri utama pertanian 

organik varietas lokal, pupuk, dan pestisida organik yang bertujuan untuk 

menjaga dan melestarikan lingkungan. 
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Menurut peraturan menteri pertanian tentang sistem pertanian organik 

Nomor 64/Permenta/Ot.140/5/2013 pasal 1, Pertanian organik menekankan 

penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan 

penggunaan input dari limbah kegiatan budidayad lahan, dengan 

mempertimbankan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika 

memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, 

metode biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintensis 

untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.  

Menurut Badan Standardisasi Nasional (2002), "Organik" adalah 

istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi 

sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh otoritas atau 

lembaga sertifikasi resmi. Pertanian organik didasarkan pada penggunaan 

ma- sukan eksternal yang minimum, serta menghindari penggunaan pupuk 

dan pestisida sintetis. Praktek pertanian organik tidak dapat menjamin 

bahwa produknya bebas sepenuh- nya dari residu karena adanya polusi 

lingkungan secara umum. Namun beberapa cara digunakan untuk 

mengurangi polusi dari udara, tanah dan air. Pekerja, pengolah dan 

pedagang pangan organik harus patuh pada standar untuk menjaga integritas 

produk pertanian organik. Tujuan utama dari pertanian organik adalah untuk 

mengoptimalkan kese- hatan dan produktivitas komunitas inter- dependen 

dari kehidupan di tanah, tumbuhan, hewan dan manusia. Sejauh ini 

pertanian organik disambut oleh banyak kalangan masyarakat, meskipun 

dengan pemahaman yang berbeda. 
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Menurut Sutanto ( 2002 : 151 )Tujuan utama pertanian organik dan 

pengelolahannya berdasarkan atas beberapa prinsip dan ide yang 

berkembang di kalangna mansyarakat pertanian organik yang terdiri atas: 

Produsen, Konsumen, Peneliti, Pemerintah, dan Pencinta Lingkungan, 

semua persyaratan yang dikembangkan mempunyai kedudukan yang sama, 

yakni : 

1. Menghasilkan pangan berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup  

2. Melaksankan interaksi secara konstruktif dan meningkatkan 

ketahanan hidup sesuai proses daur ulang dan sistem alami 

3. Memperhitungkan lebih luas dampak sosial dan ekologi produksi 

organik dan sitem pengolahannya 

4. Memberikan kesempatan pada setiap orang untuk memproses dan 

menghasikan produk organik, dan mengembangkan kualitas hidup 

yang memenuhi kebutuhan dasar, serta memberikan kesempatan 

untuk memperoleh penghasilan yang cukup dan memuaskan dari 

pekerja yang dilaksankan termasuk lingkungan pekerjaan yang 

aman 

Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang 

definisi Pertanian Organik maka dapat dipaparkan bahwa Pertanian Organik 

merupakan sebuah sistem pertanian yang kegiatannya bercocok tanam yang 

sangat memperhatikan lingkungan sekitar dengan meminimalkan dampak negatif 

dari bahan-bahan kimia yang kedepannya akan berdampak pada lingkungan serta 

menciptakan masyarakat yang sehat. 



12 
 

b) Definisi Pendapatan 

Dalam ekonomi modern terdapat dua cabang utama teori, yaitu teori harga 

dan teori pendapatan. Teori pendapatan termasuk dalam ekonomi makro, yaitu 

teori yang mempelajari hal-hal besar seperti : 

 Perilaku jutaan rupiah pengeluaran konsumen 

 Investasi dunia usaha 

 Pembelian yang dilakukan pemerintah 

Menurut pelopor ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo, 

distribusi pendapatan digolongkan dalam tiga kelas sosial yang utama : pekerja, 

pemilik modal dan tuan tanah. Ketiganya menentukan 3 faktor produksi yaitu, 

tenaga kerja, modal dan tanah. Penghasilan yang diterima setiap faktor dianggap 

sebagai pendapatan masing-masing keluarga terlatih terhadap pendapatan 

nasional. Teori mereka meramalkan bahwa ketika masyarakat makin maju, para  

tuan tanah relatife lebih baik keadaanya dan para kapitalis (pemilik modal) 

menjadi relative lebih buruk keadaanya (Sumitro :1991, 29). 

Pendapatan atau income masyarakat adalah hasil penjualan dari faktor-

faktor produksi yang dimiliki pada sektor produksi dan sektor ini membeli factor-

faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan 

harga yang berlaku di pasar faktor produksi. Harga factor produksi dipasar 

ditentukan oleh tarik-menarik antara penawaran dan permintaan.  

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari 

pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih 
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bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan 

dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartiakna sebagai income. 

Pendapatan menurut Iimu Ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat 

dikonsumsi oleh seseorang dalam seminggu dengan mengharapkan keadaan yang 

sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut 

menitikberatkan pada pola kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu 

periode. Secra garis besar, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode 

ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang 

dikonsumsi.definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan 

perubahan lebih dari total harta kekayaan, badan usaha awal periode dan 

menekankan pada jumlah nilai yang statis pada akhir periode. 

Dari definisi yang dikemukakan diatas, pendapatan menurut ekonomi 

mengindikasikan adanya suatu aliran dana (kas) yang  terjadi dari satu pihak 

kepada pihak lainnya. Menurut Rosyidi (1999 :100) “Pendapatan harus 

didapatkan dari aktivitas produktif”. 

Pendapatan bagi masyarakat (upah, bunga, sewa, dan laba) muncul sebagai 

akibat jas produktif (Productive Service) yang terjadi dari satu pihak business. 

Pendapatan bagi business diperoleh dari pembelian yang dilakaukan oleh 

masyarakat untuk memperoleh barang dan  jasa yang dihasilkan atau diproduksi 

oleh pihak business. 
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C. Biaya produksi 

Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan 

bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang 

yang diproduksi perusahaan tersebut (Sukirno : 2010). 

Dalam teori biaya produksi dikenal dengan biaya produksi jangka panjang 

dan biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek merupakan 

biaya tetap (fixed cost) dan biaya berubah (variabel cost). Biaya tetap adalah biaya 

yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk, yang 

mana biaya tersebut besarnya tetap tidak tergantung dari output yang dihasilkan. 

Biaya seperti ini biasa disebut dengan biaya overhead atau biaya yang tidak bisa 

dihindari. Sedangkan dalam biaya produksi jangka panjang, merupakan semua 

biaya yang berubah. Biaya yang berubah adalah biaya yang besarnya berubah-

ubah tergantung dari sedikit banyaknya jumlah output yang dihasilkan. Biaya 

tersebut biasa disebut biaya langsung atau biaya yang dapat dihindari (Nuraini : 

2013). 

D. Teori Tentang Pengaruh Variabel Terhadap Pendapatan 

1. Pengaruh Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2006) lahan adalah tanah 

yang sudah dibuka untuk kepentingan pertanian. Tanah garapan adalah 

tanah terbuka yang digunakan untuk lahan pertanian. Jadi lahan dapat 
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diartikan sebagai suatu tempat atau tanah yang digunakan untuk usaha 

pertanian. 

Menurut Mubyarto (dalam Hijratullaili, 2009:13) dinegara agraris 

seperti Indonesia, tanah merupakan faktor produksi yang paling penting 

dibandingkan dengan faktor produksi yang lain karena balas jasa yang 

diterima oleh tanah lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. 

Menurut Sukirno (2002:4), tanah sebagai faktor utama di dalam 

produksi yaitu tanah yang mencakup bagian permukaan bumi yang dapat 

dijadikan untuk bercocok tanam, dan untuk tempat tinggal dan termasuk 

pula kekayaan alam yang terdapat didalamnya. Dalam bidang pertanian, 

pengusaha tanah merupakan unsur yang sangat penting untuk meningkatkan 

kesejahteraan. 

Lahan pertanian merupakan penentuan dari pengaruh komoditas 

pertanian. Secara umum dikatan, semakin luas lahan yang ditananmi, maka 

semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan lahan tersebut. Satuan luas 

lahan pertanian antarsatu daerah dengan daerah yang lain sangat berbeda 

(Nurmala,2012:116). 

Dari penelitian Phahlevi  (2013) tentang Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Sawah Di Kota Padang Panjang, 

yang menjelaskan bahwa luas lahan berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan petani padi sawah di kota Padang Panjang. Berdasarkan analisis 

jalur menunjukkan pengaruh yang signifikan, artinya besar kecilnya suatu 
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luas lahan akan berpengaruh juga terhadap tinggi atau rendahnya 

pendapatan petani sawah di kota Padang Panjang. 

2. Pengaruh Harga Jual Terhadap Pendapatan Petani 

Definisi harga menurut Kotler (dalam Sinamora, 2001:195) 

menyatakan harga adalah nilai yang dipertukarkan konsumen untuk suatu 

manfaat atas pengkonsumsian, penggunaan dan kepemilikan barang atau 

jasa. Harga tidak selalu berbentuk uang, akan tetapi harga juga dapat 

berbentuk barang, tenaga dan waktu. 

Menurut (Gilarso, 1994:109) harga merupakan gejala ekonomi yang 

sangat penting dan sangat sangat mempengaruhi harga. Apabila harga 

beberapa barang meningkat para produsen didorong untuk menghasilakan 

barang-barang tersebut. Akibatnya produksi dapat ditingkatkan sehingga 

pendapatan akan meningkat. Menurut Sukirno (1994:76) permintaaan suatu 

barang terutama dipengaruhi oleh harga. Semakin rendah harga suatu barang 

maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut, sebaliknya 

semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhdap 

barang tersebut.  

Dari penelitian Ariefin, dkk yang melakukan penelitian tentang 

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Kedelai Di 

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang mendapatkan hasil dari 

penelitian tersebut yaitu, jika harga memperlihatkan pengaruh yang 
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signifikan dan positif terhadap pendapatan kedelai di Kecamatan 

Bangsalsari Kabupaten Jember. 

3. Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan petani 

Biaya produksi dinyatakan sebagai kompensasi yang diterima oleh 

para pemilik faktor-faktor produksi atau biaya-biaya yang dikeluarkan 

petani dalam proses produksi baik secara tunai maupun tidak tunai. 

Daniel (2002:37) menyatakan bahwa dalam usaha tani dikenal dua 

macam biaya, yaitu biaya tunai atau biaya yang dibayarkan dan biaya yang 

tidak tunai atau biaya yang dibayarkan. Biaya yang dibayarkan adalah biaya 

yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja luar keluarga, biaya 

untuk pembelian input produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-

lain. Kadang-kadang juga termasuk biaya untuk iuran pemakaian air dan 

irigasi, pembayaran zakat, sewa lahan dan lain-lain.  

Suratiyah (2006:68) menyatakan bahwa modal biaya yang tersedia 

berhubungan langsung dengan para petani sebagai manajer dan juru tani 

dalam mengelola usaha taninya. Seberapa besar tingkat penggunaan faktor 

produksi tergantung pada modal yang tersedia. Oleh karena petani sebagai 

manajer tidak dapat dana maka terpaksa penggunaan faktor produksi tidak 

sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Akibatnya produktivitas rendah 

dan pendapatan juga rendah. 

Dari penelitian Damanik (2014) Analisis Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi pendapatan Petani Padi di Kecamatan Masaram, Kabupaten 

Sragen, yang menjelaskan dalam penelitian tersebut bahwa Biaya Produksi 
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berpengaruh signifikan pada α = 10% terhadap pendapatan petani padi di 

Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. 

E. Kerangka Pemikiran  

Dari data yang telah dijelaskan diatas tersebut maka dari itu dapat membuat 

kerangka berpikir mengapa petani beralih ke organik, ada beberapa variabel yang 

menjadi pertimbangan yang diperhitungkan diantaranya adalah.   

 

 

 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, landasan teori serta tujuan 

penelitian, maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Diduga Luas Lahan mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

pendapatan petani organik di Kota Batu. 

b. Diduga Harga Jual mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

pendapatan petani organik di Kota Batu 

c. Diduga Biaya Produksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

pendapatan petani organik di Kota Batu 
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Luas Lahan 
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Produksi 
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