
7 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Lestari, et.al (2015) menganalisis Keuntungan Petani Tebu Rakyat Melalui 

Kemitraan di Kabupaten Jember. Metode pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive dengan kriteria petani tebu rakyat yang memperoleh kredit KKP-E, 

luasan lahan >1,0 ha dan jumlah sampel ditentukan secara terstruktur digunakan 

untuk mengumpulkan data produksi dan pendapatan petani. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keuntungan rata-rata per hektar sebesar Rp 12.400.000,00. 

Variabel luas lahan, rendemen, umur, pendidikan, biaya pupuk per hektar, dan 

biaya tenaga kerja per hektar secara signifikan (p<0,01) mempengaruhi 

keuntungan petani tebu rakyat kredit di daerah penelitian. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa petani tebu yang mengakses kredit KKP-E untuk pinjaman 

permodalan dalam usaha tani berupa sarana produksinya dapat meningkatkan 

produksi dan berdampak terhadap keuntungan produksi tebu per hektar. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada 

kriteria petani tebu, sedangkan persamaan pada metode pengambilan sampel, dan 

menganalisis keuntungan petani tebu. 

 Rahayu et.al (2012), menganalisis Profitabilitas dan Efisiensi Budidaya 

Kopi di PTP Nusantara IX (persero) Kebun Getas Salatiga. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, metode analisis 

mempunyai ciri-ciri bahwa penelitian didasarkan pada pemecahan masalah-

masalah aktual yang ada pada masa sekarang. Data-data yang dikumpulkan mula-

mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Hasil analisis yang teleh dilakukan 
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maka diperoleh sebagai berikut: biaya total rata-rata kopi di PTP Nusantara 

(Persero) IX Kebun Getas Salatiga adalah sebesar Rp 5.879.062.630,00. 

Penerimaan rata- rata yang diperoleh sebesar Rp 5.879.076.254,00 sehingga 

keuntungan rata-rata yang diperoleh PTP Nusantara IX (Persero) Kebun Getas 

Salatiga adalah sebesar Rp 13.624,00. Profitabilitas budidaya kopi di PTP 

Nusantara IX (Persero) Kebun Getas Salatiga adalah sebesar 54.495, yang berarti 

budidaya kopi menguntungkan. Budidaya kopi di PTP Nusantara IX (Persero) 

Kebun Getas Salatiga mempunyai nilai efisiensi lebih dari satu yaitu sebesar 

1,000002. Hal ini berarti bahwa setiap Rp 1,00 biaya yang dikeluarkan dalam 

suatu awal kegiatan budidaya akan memberikan penerimaan sebesar 1,000002 kali 

dari biaya yang telah dikeluarkan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang saya lakukan terletak pada efisiensi budidaya sedangkan 

persamaan pada metode analisis deskriptif dan menganalisis profitabilitas. 

 Anggraeni (2007) menganalisis Biaya Produksi dan Profitabilitas Pada 

Pabrik Gula Kebon Agung Malang. Analisis dilakukan untuk mengetahui berapa 

biaya produksi akan terjadi sebagai acuan penentuan harga jual profitabilitas 

untuk diperoleh PG Kebon Agung Malang periode 2010-2012. Metode Penelitian  

menggunakan jenis analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan untuk 

mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel sebelum diteliti dalam suatu 

kegiatan. Analisis biaya produksi menggunakan pendekatan perhitungan 

komponen biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik. Hasil Penelitian menunjukan bahwa biaya produksi yang terjadi sebagai 

acuan penentuan harga jual selama periode tahun 2010-2012 di PG Kebon Agung 

Malang mengalami peningkatan, dan menunjukkan bahwa perusahaan dapat 
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menentukan harga jual sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Pabrik 

Gula Kebon Agung juga dapat menggunakan analisis cost volume profit untuk 

memperkirakan dampak dari berbagai alternatif keputusan. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu menghitung profitabilitas 

perusahaan, sedangkan persamaan dengan penelitian ini pada metode analisis 

deskriptif. 

 Andri, et,al (2015) menganalisis studi kelayakan pengembangan usaha tani 

tebu di kabupaten Sampang. Metode yang digunakan data sekunder dan data 

primer melalui wawancara dengan individu maupun grup/kelompok masyarakat, 

dinas/institusi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kelayakan usaha tani tebu adalah kepemilikan lahan, insentif 

rangsangan dana Bantuan Sosial (Bansos) APBN dan subsidi pengembangan 

Tebu Madura (Dinas Perkebunan Provinsi), serta kerja sama kemitraaan dengan 

pabrik gula (PTPN X) yang menawarkan bantuan modal, subsidi saprotan, 

alat/mesin pertanian, serta jaminan pasar. Kemitraan yang telah ada antara PTPN 

X dengan petani tebu di Sampang dapat dikategorikan dalam tipe kemitraan 

subkontrak dan layak di- teruskan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang saya lakukan yaitu menganalisis studi kelayakan, sedangkan 

persamaan pada metode analisis, usahatani tebu. 

 Susilowati et,al (2012) menganalisis efisiensi usaha tani tebu di Jawa 

Timur. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efisiensi usaha tani tebu dan 

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi usaha tani tebu. Data 

yang digunakan adalah data survei PATANAS (Panel Petani Nasional) oleh Pusat 

Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian di Kabupaten Malang dan Lumajang, 
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Jawa Timur tahun 2009. Jumlah contoh sebanyak 132 rumah tangga yang dipilih 

secara acak. Analisis menggunakan stochastic frontier production function 

approach dengan fungsi produksi Stochastic Frontier Cobb Douglas yang diolah 

menggunakan program Frontier 4.1. Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks 

efisiensi teknis dikategorikan belum efisien dengan rata-rata efisiensi sebesar 

0,672. Variabel akses lahan oleh petani merupakan faktor yang paling penting dan 

responsif dalam mempengaruhi produksi tebu. Kebijakan pengembangan usaha 

tani tebu untuk meningkatkan efisiensi usaha tani adalah melalui peningkatan 

akses lahan, kualitas bibit yang dipakai, dan ketersediaan sarana produksi. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu 

mengukur efisiensi  dan metode. sedangkan persamaan dengan penelitian ini pada 

usahatani tebu. 

 Agribisnis & Pertanian, (2017). Analisa Usahatani Tebu (Studi Kasus Di 

Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung). Metode penentuan responden 

menggunakan simple random sampling dimana tiap unit sampel memiliki peluang 

yang sama untuk dipilih. Cara yang digunakan untuk menarik simple random 

sampling adalah dengan cara teknik undian. Metode penentuan lokasi 

menggunakan dilakukan secara sengaja (purposive) karena berbagai 

pertimbangan. Hasil pendapatan rata – rata petani tebu dalam berusaha tani tebu 

per hektar adalah = Rp 65.966.333. Dari pendapatan kotor ini keuntungan bersih 

yang diterima petani tebu adalah = Rp. 34.604.687/hektar/musim. Hasil analisa 

didapat R / C ratio sebesar 2,10 berarti > 1 yang menyatakan bahwa usaha tani 

tebu menguntungkan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya 
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lakukan yaitu dan motode pengambilan sampel responden, sedangkan persamaan 

dengan penelitian ini pada usahatani tebu dan metode penentuan lokasi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diteliti mengenai profitabilitas 

dengan menggunakan analisis yang berbeda. diantara hasil analisis yang telah 

dibahas yaitu  mengetahui profitabilitas/keuntungan hasil usahatani tebu yang 

menjadi petani mitra. 

2.2 Kajian Pustaka 

 2.2.1 Profitabilitas 

 Sukoco (2015) suatu perusahaan baik jasa maupun industri kegiatan 

sehari-harinya tujuan terpentingnya adalah memperoleh keuntungan (laba) 

yang diharapkan mendapatkan laba secara optimal. Profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Selain itu keuntungan dapat 

ditingkatkan dengan jalan menginvenstasikan pada aktiva yang lebih 

menguntungkan dalam hal ini adalah aktiva tetap yang mampu menghasilkan 

produk dan penjualan yang lebih tinggi.  
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 Bulan (2015) setiap perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan 

profitabilitas nya, perusahaan berhasil meningkatkan profitabilitasnya, dapat 

dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola sumber daya yang 

dimilikinya secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan laba yang 

tinggi. Sebaliknya, sebuah perusahaan memiliki profitabilitas rendah 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu mengelola sumber daya 

yang dimilikinya dengan baik, sehingga tidak mampu menghasilkan laba yang 

tinggi. Cara menilai profitabilitas perusahaan adalah bermacam-macam 

tergantung pada laba dan aktiva atau model mana yang akan dibandingkan satu 

dengan lainnya. 

2.2.2 Usaha Tani 

Soekartawi (1995) dalam buku ilmu usahatani Nafanu, (2016) 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. Dikatakan efektif bila petani dapat 

mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki sebaik-baiknya, dan dapat 

dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut mengeluarkan output 

yang melebihi input, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ilmu usahatani adalah 

ilmu terapan yang membahas atau mempelajari bagaimana menggunakan 

sumberdaya secara efisien dan efektif pada suatu usaha pertanian agar 

diperoleh hasil maksimal. Sumber daya itu adalah lahan, tenaga kerja, modal 

dan manajemen. 



13 
 

2.2.3 Tebu (Saccharum officinarum L.) 

 Anindita, et.al (2017) menyatakan bahwa tanaman tebu (Saccharum 

officinarum L.) merupakan tanaman penghasil gula terbesar yang termasuk ke 

dalam famili Gramineae. Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi 

penduduk Indonesia yang selalu meningkat terus dari tahun ke tahun seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tebu merupakan tanaman tahunan 

dari salah satu komoditas tanaman yang dikembangkan dalam kawasan 

perkebunan rakyat dan menghasilkan produk akhir gula dan tetes yang 

mempunyai peran strategis dalam perekonomian (Lestari, et.al 2015). 

Klasifikasi Tanaman tebu tergolong tanaman musiman yang memiliki 

ratoon dengan nama lain Saccharum officinarum L.  daerah Jawa Barat disebut 

Tiwu, daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut Tebu atau Rosan. 

Sistematika tanaman tebu adalah  

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledone 

Ordo  : Graminales 

Famili  : Graminae 

Genus  : Saccharum 

Species  : Saccharum officinarum L. Sumber : Indrawanto, (2010) 
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2.2.4 Agroindustri 

 Pratiwi, et.al (2017) Keterkaitan antara sektor pertanian dan industri juga 

ditunjukkan dengan banyaknya perindustrian yang bergerak di subsektor 

agroindustri. Diketahui bahwa industri non migas memiliki kontribusi sebesar 

92,62%. Kontribusi industri non migas tersebut, 60,25% adalah kontribusi dari 

industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil, barang dari kulit 

dan alas kaki; industri kayu dan produk lainnya; industri produk kertas dan 

percetakan, serta industri produk pupuk, kimia dan karet. Kelima industri 

tersebut merupakan industri yang mengandalkan sektor pertanian sebagai 

bahan bakunya. Kegiatan pertanian industrial atau yang biasa disebut dengan 

agroindustri perlu dikembangkan karena kedua sektor ini, yaitu sektor 

pertanian dan industri memiliki peran yang besar dalam Produk Domestik 

Bruto (PDB). 

 Permasalahan dan Tantangan Agroindustri mengurai tentang berbagai 

kendala dan tantangan pengembangan agroindustri yang masih dihadapi hingga 

saat ini. Berbagai persoalan mulai dari hambatan regulasi, ekonomi biaya 

tinggi, lemahnya dukungan pembiayaan, dukungan infrastruktur dan logistik 

yang sangat minim dan jauh dari memadai (Rachbini, 2012). 
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2.3 Kerangka Pemikiran  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian 

  

PG. Kebonagung  

Nota Gula Petani  Periode 2A 

Untung  Rugi  

Penerimaan  

Keuntungan 

Pendapatan  

Total Biaya 
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Keterangan Kerangka Pemikiran : 

Pabrik Gula Kebonagung pada tahun 2017 memiliki data pasokan tebu 

dari petani KUD Sumberpucung II. Penulis menganalisis periode 2A tahun 2017 

dari nota gula petani yang dimiliki Pabrik Gula Kebonagung untuk dianalisis 

penerimaan yang diterima petani. Untuk memperkuat data yang dibutuhkan, 

penulis melakukan wawancara langsung kepada petani kemitraan PG wilayah 

KUD Sumberpucung II, setelah itu penulis menganalisis total biaya meliputi biaya 

variabel, biaya tetap, dan biaya operasional lainya. Kemudian penulis 

menganalisis data pendapatan dan profitabilitas atau keuntungan yang diperoleh 

petani apakah dari periode tersebut untung atau rugi. 


