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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian 

sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berupa 

beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Thresia (2017) menganalisis pendapatan usahatani kedelai di Kecamatan 

Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh dari usahatani kedelai dan untuk 

mengetahui faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani kedelai di 

Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metode analisis 

menggunakan metode analisis fungsi keuntungan dengan UOP (Unit Output 

Price). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan petani kedelai sebesar 

Rp. 5.739.253/ha/MT dengan penerimaan (TR) sebesar Rp. 12.878.533/ha/MT 

dan biaya (TC) sebesar Rp. 7.139.280 dengan penggunaan faktor yang 

mempengaruhi pendapatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

pendapatan usahatani kedelai. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yaitu menggunakan metode analisis fungsi keuntungan dengan UOP 

(Unit Output Price). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah terletak pada objek. 

Tahir & Suddin (2017) menganalisis pendapatan usahatani jagung pada lahan 

sawah dan tegalan di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pendapatan petani dari usahatani 



10 

 

 

jagung, baik di lahan sawah maupun di lahan tegalan. Analisis kualitatif 

digunakan untuk mengetahui kegiatan yang berkaitan dengan usahatani jagung 

diuraikan secara deskriptif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan 

analisis fungsi produksi dan efisiensi penggunaan faktor produksi, analisis 

pendapatan usahatani dan analisis imbangan penerimaan dan biaya (R/C ratio 

analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan usahatani jagung di 

lahan sawah relatif lebih besar dibandingkan lahan tegalan. Analisis rasio R/C, 

usahatani jagung lahan sawah maupun lahan tegalan menguntungkan (rasio R/C > 

1). Namun demikian, rasio R/C lahan tegalan lebih tinggi dibandingkan rasio R/C 

lahan sawah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

menganalisis pendapatan usahatani jagung. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu menghitung pendapatan 

usahatani jagung pada lahan sawah dan tegalan, sedangkan penelitian sekarang 

menghitung pendapatan usahatani jagung hibrida dan jagung non hibrida.  

Luntungan (2012) menganalisis tingkat pendapatan usaha tani tomat apel di 

Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. Metode yang dipakai adalah observasi 

dan wawancara dan analisis yang digunakan adalah analisis tabel dan analisis 

regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah produksi tomat 

apel mempunyai mengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pendapatan 

usahatani tomat apel pada tingkat α = 0,01. Besarnya pengaruh atau elastisitas 

variabel (jumlah produksi tomat apel) terhadap variabel terikat (pendapatan 

usahatani tomat apel) yaitu 21814.809. Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu metode pengumpulan data menggunakan daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan kepada petani. Perbedaan penelitian terdahulu 
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dengan penelitian sekarang adalah terletak pada objek. Penelitian terdahulu 

menggunakan sampel petani dari tiga desa, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan sampel dari satu desa. 

Gustiana (2017) menganalisis pendapatan dan distribusi pendapatan 

usahatani tebu rakyat di Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pendapatan usahatani tebu rakyat, 

(2) pendapatan rumah tangga petani tebu rakyat dan (3) distribusi pendapatan 

petani tebu rakyat di Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan usahatani, analisis 

pendapatan rumah tangga dan analisis gini rasio menggunakan kriteria Oshima. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) rata-rata pendapatan usahatani tebu rakyat 

sebesar Rp19.670.852,61/hektar, (2) rata-rata pendapatan rumah tangga petani 

sebesar Rp50.187.402,16/tahun yang bersumber dari pendapatan usahatani dan 

aktivitas di luar kegiatan pertanian, (3) distribusi pendapatan rumah tangga petani 

tebu rakyat di Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara sudah merata 

dengan nilai Indeks Gini sebesar 0,36. Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu menganalisis pendapatan usahatani. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada objek 

penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan sampel petani dari dua desa, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel dari satu desa. 

Gifelem (2016) menganalisis perbandingan pendapatan usahatani jagung 

manis dan jagung biasa di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa 

Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan rata-rata 

pendapatan dari usahatani jagung manis dan jagung biasa di Desa Tontalete 
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Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara selama satu tahun masa tanam 

(MT). Jumlah sampel masing-masing usahatani sebesar 15 petani atau dengan 

total 30 petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan per hektar 

usahatani jagung manis sebesar Rp52.950.800 lebih tinggi daripada pendapatan 

usahatani jagung biasa yang hanya sebesar Rp21.799.100. Luas lahan total yang 

di pakai oleh semua petani jagung sebesar 43 hektar yang terdiri dari 23,5 ha 

untuk jagung manis atau dengan rata-rata 1,6 ha per petani dan 19,5 ha untuk 

jagung biasa atau dengan rata-rata 1,3 ha per petani. Biaya yang dikeluarkan 

dalam usahatani jagung biasa lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dalam 

usahatani jagung manis. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yaitu terletak pada pengukuran variabel yang terdiri dari produksi, biaya 

tetap, biaya variabel, penerimaan dan luas lahan. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang yaitu metode pengumpulan sampel. Penelitian 

terdahulu metode pengumpulan sampel ada 2 tahap, pertama adalah menentukan 

sampel Desa Tontalete yang memiliki luas areal perkebunan jagung manis dan 

jagung biasa, kedua adalah metode pengambilan contoh yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode “Simple random sampling” atau acak sederhana. 

Penelitian sekarang metode pengumpulan sampel menggunakan Purposive 

Sampling. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Jagung 

Menurut Purwono & Hartono (2007), Tanaman jagung yang dalam bahasa 

Latin disebut Zea mays L adalah salah satu jenis tanaman biji-bijian dari keluarga 

rumput - rumputan yang sudah popular di seluruh dunia yang menurut sejarahnya 
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berasal dari amerika.  Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu bahan pangan 

yang penting di Indonesia karena jagung merupakan sumber karbohidrat kedua 

setelah beras. Jagung juga merupakan bahan baku industri dan pakan ternak. 

Kebutuhan jagung di Indonesia untuk konsumsi meningkat sekitar 5,16% per 

tahun sedangkan untuk kebutuhan pakan ternak dan bahan baku industri naik 

sekitar 10,87% per tahun. Tanaman jagung ini banyak sekali gunannya, hamper 

seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. 

Batang dan daun tanaman jagung yang masih mudah digunakan untuk pakan 

ternak, Batang dan daun tanaman yang sudah tua (setelah panen) dapat digunakan 

untuk pupuk dan kompos, bahkan di daerah - daerah sentra tanaman jagung, 

bantang dan daun tanaman jagung yang sudah kering banyak dimanfaatkan untuk 

kayu bakar. Tanaman jagung (zea mays L) mempunyai tinggi batang antara satu 

sampai tiga meter di atas permukaan tanah. Bagian-bagian penting tanaman 

jagung yaitu bunga jagung, tangkai, akar udarah, akar lanteral, akar primer, buah 

jagung terdiri dari atas tongkol, biji dan daun pembungkusnya. Jagung untuk 

sayur dipanen saat tongkolnya mencapai 5 sampai 8cm. 

Menurut Bahtiar et al., (2010), Persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk pertumbuhan jagung secara optimal antara lain sebagai berikut :  

1. Menghendaki penyinaran matahari yang penuh. 

2. Menghendaki suhu optimal 21-34°C. 

3. Menghendaki tanah gembur, subur, memerlukan aerasi dan drainase yang baik 

dengan pH 5,6 –7,2. 

4. Membutuhkan air yang cukup terutama pada saat awal pertumbuhannya. 
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Berikut ini merupakan deksripsi singkat tentang Jagung (Zea mays L) : 

Klasifikasi  

Kingdom  : Planteae  

Divisio  : Spermatophyta  

Sub Divisio  : Angiospermae  

Classis  : Monocotyledonae  

Ordo   : Graminales  

Familia  : Graminaeae  

Genus  : Zea  

Species  : Zea mays L 

Menurut Bahtiar et al., (2010), Berdasarkan tipe biji, jagung dapat 

dibedakan atas:  

1. Jagung gigi kuda (dent corn), biji berbentuk gigi dan berlekuk. 

2. Jagung mutiara (flint corn), biji seperti mutiara, gembung dan keras. 

3. Jagung bertepung (floury corn), endosperm diliputi pati dan sangat lunak. 

4. Jagung berondong (pop corn), biji sangat kecil dan keras, bila dipanaskan 

menjadi “berondong” (popping). 

5. Jagung manis (sweet corn), kulit tipis, kandungan gula tinggi, pati sedikit dan 

saat kering biji berlekuk. 

6. Jagung pulut (waxy corn), endosperm lunak, amilopektin tinggi >80%. 

7. Jagung polong (pod corn), tiap butir diselimuti oleh kelobot. 

Berdasarkan penggunaannya, jagung dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: 
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1. Grain corn, atau jagung yang dipanen tua dan bijinya dikeringkan untuk 

selanjutnya diproses menjadi pakan ternak, minyak goreng, ethanol, dan bahan 

industri lain. 

2. Green corn, atau jagung muda, dipanen untuk langsung dikonsumsi, seperti 

jagung manis, jagung pulut, baby corn untuk sayur, dan jagung lain yang 

dipanen sebelum biji kering. 

Varietas unggul mempunyai sifat: berproduksi tinggi, umur pendek, tahan 

serangan penyakit utama dan sifat-sifat lain yang menguntungkan. Varietas 

unggul ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: jagung hibrida dan varietas jagung 

bersari bebas.  

A. Jagung Hibrida 

Penggunaan jagung hibrida merupakan salah satu breakthrough dalam 

keberhasilan the green revolution (revolusi hijau). Produksi jagung di Amerika 

Serikat sebelum menggunakan jagung hibrida yaitu antara tahun 1860 - 1940 

dapat dikatakan konstan yaitu berkisar 1,5 ton pipilan kering per hektar. Sejak 

tahun 1940 ketika jagung hibrida mulai banyak ditanam, produksi rata - rata naik 

dengan cepat dan mencapai lima ton per hektar pada tahun 1970. Sejarah 

perkembangan jagung hibrida pada awal perintisannya kurang mendapat 

tanggapan karena tanaman inbreed tumbuh kecil dan berproduksi rendah sehingga 

benih hybrid single cross (hibrida silang tunggal) sangat mahal. Petani harus 

membeli benih baru jika ingin menanam jagung hibrida kembali. Jagung hibrida 

unggul memberikan hasil panen yang lebih besar daripada jagung varietas bersari 

bebas (Wisnu, 2016). 
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B. Jagung Non Hibrida 

Menurut Bahtiar et al., (2010), Jagung bersari bebas adalah varietas yang 

benihnya dapat digunakan secara terus-menerus. Benih yang tergolong bersari 

bebas berasal dari tongkol tanaman yang sesuai dengan varietas yang 

bersangkutan. Benih varietas bersari bebas masih sering diusahakan oleh petani 

untuk keperluan sendiri. Secara umum varietas bersari bebas dibagi dua golongan 

yaitu varietas sintetik dan varietas komposit. Benih varietas komposit berasal dari 

campuran sejumlah plasma nutfah yang telah mengalami perkawinan acak, 

sementara benih varietas sintetik berasal dari campuran dua atau lebih galur 

perkawinan sendiri. Keberhasilan pembentukan dan perbaikan varietas bersari 

bebas saat ini tertuju pada sifat hasil tinggi, umur, warna dan tipe biji, tertutupnya 

tongkol, serta interaksi genotipe dan lingkungan. Pembentukan varietas bersari 

bebas mulai diarahkan pada sifat toleransi terhadap pH rendah dan kekeringan, 

sedangkan toleransi terhadap penyakit masih dititik beratkan kepada penyakit 

bulai, karat, busuk tongkol dan bercak daun. 

2.2.2 Konsep Usahatani Jagung 

Menurut Prawirokusumo (2009), ilmu usahatani biasanya diartikan 

sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seorang mengalokasikan sumberdaya 

yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang 

tinggi pada waktu tertentu. Efektif apabila petani atau produsen dapat 

mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki (yang dikuasai) sebaik-baiknya; 

dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan 

keluaran (output) yang melebihi masukan (input). Usahatani jagung adalah 
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kegiatan mengorganisasi sarana produksi dan teknologi yang menyangkut 

komoditas jagung. Empat unsur pokok yang menjadi pembentuk usahatani yaitu : 

1. Tanah 

Tanah merupakan salah satu pembentuk usahatani karena tanah merupakan 

tempat atau ruang bagi seluruh kehidupan di muka bumi ini baik manusia, 

hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. 

2. Tenaga kerja 

Tenaga kerja ada tiga jenis yaitu tenaga kerja manusia, tenaga kerja hewan 

dan tenaga kerja mesin. Tenaga kerja didefinisikan sebagai daya dari manusia 

untuk menimbulkan rasa lelah yang dipergunakan untuk mengahasilkan 

benda ekonomi. 

3. Modal 

Usahatani modal yang dimaksud adalah tanah, bangunan-bangunan (gedung, 

kandang, lantai jemur, pabrik dan lain-lain), bahan-bahan pertanian (pupuk, 

bibit, pestisida), piutang dan uang tunai. 

4. Pengelolaan 

Pengelolaan usahatani adalah kemampuan petani dalam menentukan, 

mengorganisasikan dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi 

sebagaimana yang diharapkan. 

2.2.3 Teori Pendapatan 

Menurut Makeham dan Malcolm (1991), Pendapatan usahatani adalah 

semua benda milik yang mempunyai nilai uang yang dimiliki secara sah oleh 

petani biasanya disebut assets atau resources. Pendapatan petani diperlukan empat 

unsur, yaitu rata-rata inventaris, penerimaan usahatani, pengeluaran usahatani, 
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penerimaan dari berbagai sumber. Pendapatan usahatani ada dua unsur yang 

digunakan yaitu unsur permintaan dan pengeluaran dari usahatani tersebut. 

Penerimaan adalah hasil perkalian jumlah produk total dengan satuan harga jual, 

sedangkan pengeluaran atau biaya sebagai nilai penggunaan sarana produksi dan 

lain-lain yang dikeluarkan pada proses produksi tersebut. Produksi berkaitan 

dengan penerimaan dan biaya produksi, penerimaan tersebut diterima petani 

karena masih harus dikurangi dengan biaya produksi yaitu keseluruhan biaya yang 

dipakai dalam proses produksi tersebut. Pendapatan bersih petani diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut: 

Pendapatan = TR – TC 

TR = Py . Y 

TC = TVC + TFC 

Keterangan : 

TR = Total Penerimaan (Rp) 

TC = Total Biaya (Rp) 

Py = Harga per satuan hasil produksi (Rp) 

Y = Jumlah Produksi (Rp) 

TVC = Total Biaya variabel (Rp) 

TFC = Total Biaya tetap (Rp) 

2.2.4 Konsep Biaya 

Menurut Gustiana (2017), Biaya usahatani merupakan pengorbanan yang 

dilakukan oleh produsen (petani, nelayan, dan peternak) untuk memperoleh 

faktor-faktor produksi, yang akan digunakan dalam mengelolah usahanya dalam 
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mendapatkan hasil maksimal. Biaya usahatani berdasarkan sifatnya dibagi 

menjadi dua yaitu : 

a. Biaya tetap, yaitu biaya yang besar kecilnya tidak bergantung pada besar 

kecilnya produksi dan dapat digunakan lebih dari satu kali proses produksi. 

Sewa atau bunga tanah berupa uang adalah contoh dari biaya tetap. 

b. Biaya variabel, yaitu biaya yang besar kecilnya berhubungan dengan besar 

kecilnya produksi. Pengeluaran membeli bibit, obat-obatan, biaya persiapan, 

dan biaya pembuatan kandang adalah contoh dari biaya variabel. 

2.2.5 Konsep Penerimaan 

Penerimaan usahatani yaitu penerimaan dari semua sumber usahatani 

meliputi yaitu hasil penjualan tanaman, ternak, ikan atau produk yang dijual, 

produk yang dikonsumsi pengusaha dan keluarga selama melakukan kegiatan, dan 

kenaikan nilai inventaris, maka penerimaan usahatani memilikibentuk-bentuk 

penerimaan dari sumber penerimaan usahatani itu sendiri. Penerimaan usahatani 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti luas usahatani, jenis dan harga komoditi 

usahatani yang diusahakan. Penerimaan dalam usahatani jagung dihitung 

berdasarkan perkalian dari produksi jagung dengan harga jual jagung tersebut. 

Analisis pendapatan petani pada usahatani keluarga dengan tanpa 

memperhitungkan biaya tenaga kerja keluarga dan biaya modal milik keluarga 

sering berlaku di Negara berkembang karena kesempatan kerja dan investasi di 

luar pertanian yang masih sangat terbatas (opportunity cost sama dengan nol) 

(Makeham dan Malcolm, 1991). 
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2.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Jagung 

Menurut Suratiyah (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya 

biaya dan pendapatan yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal terdiri dari umur petani, pendidikan, jumlah tenaga kerja, luas lahan dan 

modal, sedangkan faktor eksternal terdiri dari fakto produksi (input) dan produksi 

(output). 

A. Luas Lahan 

Luas lahan yang ditanami jagung berpengaruh terhadap keuntungan usahatani. 

Secara teori semakin luas lahan garapan maka semakin tinggi keuntungan 

yang diterima, tetapi keuntungan yang diterima petani jagung juga 

dipengaruhi faktor yang lain seperti komoditi yang ditanam, penerapan 

teknologi, kesuburan tanah dan lain sebagainya. 

B. Benih 

Benih jagung yang dihasilkan dengan cara dan tujuan khusus untuk 

disemaikan menjadi pertanaman. Kualitas benih itu sendiri akan ditentukan 

dalam proses perkembangan dan kematangan benih. Penggunaan benih yang 

bermutu tinggi merupakan salah satu persyaratan yang mutlak dalam budidaya 

tanaman jagung, terutama untuk mencapai populasi tanaman yang optimal. 

Karena pemilihan varietas benih yang unggul sangat berpengaruh terhadap 

produksi usahatani pada setiap komoditas. Semakin baik dan berkualitas benih 

yang digunakan maka akan menghasilkan produksi yang maksimal. 

C. Pupuk 

Pupuk merupakan unsur hara yang terkandung pada setiap bahan untuk 

melengkapi unsur hara yang ada pada tanah yang diperlukan tanaman. Tujuan 
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penggunaan pupuk adalah untuk mencakupi kebutuhan makanan (hara). 

Lahan/tanah mempunyai tingkat keragaman tanggap yang cukup besar, 

tergantung individu tanaman atau varietas yang digunakan. Kondisi ini 

mengakibatkan terjadinya keragaman produktivitas untuk setiap individu 

tanaman. Kombinasi pengelolaan sumberdaya tanah dan aplikasi pupuk harus 

dilakukan secara efisien dan efektif agar manfaatnya bisa dinikmati secara 

berkelanjutan tanpa menimbulkan efek samping yang merusak lingkungan. 

Penetapan takaran anjuran pupuk untuk tanaman jagung harus didasarkan 

hasil analisa kadar hara dalam tanah, apakah termasuk kategori rendah, sedang 

atau tinggi. Kategori tersebut ditentukan takaran yang sesuai, misalnya pada 

kondisi hara dalam tanah tinggi, takaran yang dilakukan akan lebih rendah bila 

dibandingkan pada tanah yang berkadar hara rendah. Anjuran penggunaan 

pupuk jagung dilahan sawah jenis tanah entisol adalah 50gr Urea +50gr SP36 

+ 50gr KCl/ha yang diberi dengan cara disebar sebelum tanam. Pupuk untuk 

lahan sawah jenis vertisol adalah 50kg ZA + 50kg SP36 + 50kg KCl/ha. 

Lahan kering masam, pupuk yang dianjurkan digunakan terdiri dari 50kg Urea 

+ 100kg SP36 + 100kg KCl/ha ditambah 500kg/ha Dolomit. 

D. Obat-obatan 

Obat-obatan atau pestisida merupakan bahan-bahan yang mampu mengurangi 

dan melindungi tanaman budidaya dari serangan OPT (Organisme 

Pengganggu Tanaman). 

E. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor terpenting dan merupakan faktor produksi 

kedua setelah tanah. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan beranekaragam, 
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baik dibedakan dari kegiatan yang dilakukan, gender dan luas lahan yang 

diolah. Tenaga kerja dapat diperoleh dari tenaga kerja dalam keluarga dan 

tenaga kerja luar keluarga.  

2.3 Kerangka Pemikiran 

Usahatani jagung merupakan usaha penghasilan petani dengan memanfaatkan 

pekarangan atau perkebunan yang ada. Pengembangan usahatani jagung 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usahatani masyarakat. Pendapatan 

usahatani jagung terdiri dari penerimaan dan pengeluaran selama jangka waktu 

tertentu penerimaan hasil kali jumlah input yang dihasilkan dengan output. 

Seorang petani akan berpikir untuk mengalokasikan input atau factor produksi 

yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang memadai. Besarnya 

pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahatani dapat digunakan untuk menilai 

keberhasilan petani dalam mengelola usahataninya. Besarnya pendapatan yang 

diterima petani dari kegiatan usahatani sangat dipengaruhi oleh besarnya biaya 

yang dikeluarkan (biaya produksi) dan penerimaan yang diterima petani tersebut 

dalam satu musim tanaman. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Usahatani jagung di desa Cukurgondang dibagi menjadi 2 yaitu jagung 

hibrida dan jagung non hibrida. Produksi jagung hibrida dan jagung non hibrida 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain luas lahan, tenaga kerja, benih, 

pupuk, dan pestisida. Faktor- faktor yang mempengaruhi produksi tersebut 

merupakan total biaya (TC) dalam perhitungan ekonomi usahatani jagung hibrida 

dan jagung non hibrida. Penerimaan dari usahatani jagung hibrida dan jagung non 

hibrida diperoleh dari harga jual jagung hibrida dan jagung non hibrida dikali 

kuantitas jagung. Sedangkan keuntungan dalam analisis ekonomi usahatani 

jagung hibrida dan jagung non hibrida diperoleh dari penerimaan dikurang total 

biaya (TC). 

 

 

Harga 

Usahatani Jagung 

Jagung Hibrida Jagung Non 

Hibrida 

Produksi Faktor- Faktor yang 

mempengaruhi : 

Luas Lahan (X1) 

Tenaga Kerja (X2) 

Benih (X3) 

Pupuk (X4) 

Pestisida (X5) 

 

Penerimaan 

 (TR) 

Keuntungan 
Total Biaya 

(TC) 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran, hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Diduga pendapatan, produksi jagung Hibrida dan Non Hibrida berbeda 

nyata 

2. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara biaya benih, biaya pupuk, 

biaya obat-obatan, biaya tenaga kerja dan luas lahan terhadap pendapatan 

usahatani jagung di Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten 

Pasuruan. 

 


