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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai analisis usahatani bawang merah belum banyak 

dilakukan di Indonesia. Penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu studi mengenai analisis 

pendapatan dan usahatani dan studi mengenai komoditas bawang merah. Studi 

mengenai analisis pendapatan dan usahatani telah banyak dilakukan, baik di ruang 

lingkup perusahaan agribisnis maupun ruang lingkup kondisi pedesaan. Analisis 

ini telah banyak mengkaji berbagai komoditi, khususnya di bidang pertanian. 

Adapunpenelitian terdahulu mengenai analisis usaha tani. 

Dwijaya Samudra Suryaman (2015), melakukan penelitian tentang analisis 

efisiensi produksi Usahatani bawang merah (studiKasus: desa sidamulya, 

kecamatan anasari, kabupaten brebes). Bawang merah merupakan salah satu hasil 

pertanian yang termasuk dalam tiga komoditas strategis di Indonesia. Namun, 

pada sektor pertanian khususnya produksi bawang merah nasional ternyata masih 

jauh dari konsep ketahanan pangan yang berdiri atas dasar kemandirian dan 

kedaulatan pangan. Kebutuhan nasional untuk bawang merah masih belum dapat 

tercukupi oleh produksi dalam negeri. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat 

pada bawang merah tersebut, membuat pemerintah membuka kegiatan impor. 

Salah satu desa di kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes yaitu Desa Sidamulya, 

menjadi titik perhatian peneliti karena desa tersebut memiliki potensi yang sangat 
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besar dalam hal produksi bawang merah. Berdasarkan jumlah input dan produksi 

beserta masing-masing harga, kita dapat mengetahui kapasitas efisiensi produksi 

di lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil usahatani 

bawang merah dan menganalisis tingkat efisiensi teknis, efisiensi harga, serta 

efisiensi ekonomi usahatani bawang merah di Desa Sidamulya, Kecamatan 

Wanasari, Kabupaten Brebes.Data diperoleh melalui teknik kuesioner melalui 

wawancara pada petani bawang merah di lokasi penelitian. Sedangkan metode 

yang digunakan adalah analisis biaya pendapatan, r/c ratio, return to scale, analisis 

fungsi produksi Cobb-Douglass menggunakan estimasi regresi, dan analisis 

tingkat efisiensi produksi menggunakan Data Envelopment Analysis. Hasil 

penelitianini menunjukkan bahwa usahatani bawang merah layak untuk 

dikembangkan (mengacu pada nilai 1,3 dari R/C Ratio). Namun, usahatani 

tersebut berada pada kondisi decreasing return to scale dan masih belum efisien 

baik secara teknis, harga, maupun ekonomi. 

Yudi Hantoro (2014), melakukan penelitian tentang “Analisis Usahatani 

Bawang erah Di Desa Sumberkledung Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten 

Probolinggo” bertujuan untuk mengetahui produksi dan pendapatan petani 

bawang merah. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Faktor - faktor yang 

mempengaruhi produksi bawang merah di Desa Sumberkledung Kecamatan 

Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo menggunakan analisis fungsi produksi cob - 

douglas. Variable yangmempengaruhi adalah lahan (X1), tenaga kerja (X2) dan 

kapital (X3). penggunaan lahan yang mempunyai pengaruh negatif signifikan. 
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Faktor produksi tenaga kerja dan kapital mempunyai pengaruh positif signifikan. 

Tetapi secara umum skala produksi bawang merah dikecamatan Tegal siwalan 

kabupaten Probolinggo tersebut pada tingkat skala decreasing retun so scala. 

Artinya penggunaan berbagai faktor produksi tersebut sudah tidak efisien dalam 

meningkatkan hasil produksi. Berdasarkan pengamatan pada usaha tani bawang 

merah di kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, Jumlah produksi 

bawang merah sebesar Rp 99,62 juta/musim per ha. Rata - rata biaya tetap (AFC) 

setiap musim tanam per ha adalah sebesar Rp. Rp 42,21 juta. Biaya variabel 

adalah Rp 14,73 juta per ha permusim tanam. Sehingga pendapatan bersih 

usahatani bawang merah sebesar Rp. 42,68 juta per ha/musim tanam Pendapatan 

bersih merupakan pengurangan dari total pendapatan yang diterima petani dari 

hasil penjualan produksi bawang merah dengan total biaya yang dikeluarkan 

selama masa produksi. Rata - rata efisiensi biaya per Ha usahatani bawang merah 

adalah sebesar 0,74. Efisiensi biaya usahatani bawang merah ini diperoleh dari 

perbandingan antara total pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan selama 

masa produksi. 

I Nengah Sudirta Sasa (2012), melakukan penelitian tentang Analisis Usahatani 

Bawang Merah di Desa uahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Sektor 

pertanian memegang peranan yang sangat strategis di masa ini mengingat sektor 

pertanian merupakan sektor yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Bawang 

Merah yang dihasilkan oleh petani di Kintamani khususnya Desa Buahan merupakan 

bawang merah yang memiliki nilaijual, dan permintaan yang baik. Namun para petani 

tidak pernah mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan dalam usahatani, dan berapa 
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keuntungan yang mereka peroleh dalam satu musim tanam. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui, (1) besarnya penerimaan dan pendapatan petani/musim dalam 

usahatani Bawang Merah, (2) kelayakan usahatani Bawang Merah, (3) factor - faktor 

yang mempengaruhi produksi Bawang Merah, (4) dan hambatan - hambatan dalam 

usahatani Bawang Merah. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis 

usahatani, analisis regresi faktor, dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan 

penerimaan dan pendapatan rata - rata/musim petani responden adalah sebesar Rp 

10.428.738,00 dan pendapatan bersih sebesar Rp 2.869.301,67 pada MT I. Sedangkan 

untuk MT II penerimaan sebesar Rp 25.409.705,08 dan pendapatan bersih sebesar 

16.528.786,25. Sebesar 80% produksi Bawang Merah pada MT I dipengaruhi oleh 

faktor bersama sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor bersama terdiri 

atas umur petani, jumlah anggota keluarga, pengalaman bertani, luas tanam, jumlah 

bibit, jumlah tenaga kerja luar keluarga, jumlah pupuk, dan pestisida. 

Sebesar13,1%produksi Bawang Merah pada MT II dipengaruhi oleh faktor bersama, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor bersama terdiri atas umur 

petani, jumlah anggota keluarga, pengalaman bertani, luas tanam, jumlah bibit, jumlah 

tenaga kerja luar keluarga, tenaga kerja dalam keluarga, jumlah pupuk, dan pestisida. 

Hambatan - hambatan yang sering dihadapi petani saat ini yaitu hambatan teknis sulit 

enangulangi Bawang Merah ketika terserang penyakit busuk daun, layu daun, dan 

serangan hama pengerek batang. Hambatan ekonomi belum ada kredit untuk usahatani, 

bunga pinjaman tinggi, dan harga bawang merah saat musim panen sering mengalami 

penurunan antara Rp. 1000,00 sampai3000,00/Kg.  
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Wunikah (2017), melakukan penelitian tentang Pengaruh Produksi dan 

Harga Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Bawang Merah (Studi Kasus di Desa 

Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon). Secara teoritis, tingkat 

pendapatan masyarakat dalam kesatuan wilayah perekonomian pasti tidak sama 

jumlahnya, hal mana disebabkan oleh adanya perbedaan keahlian dan pendidikan, 

jenis pekerjaan, tingkat upah dan lain sebagainya. Permasalahan yang dihadapi 

adalah apabila perbedaan tingkat pendapatan itu sangat timpang, dimana yang 

memiliki pendapatan tinggi dengan memiliki pendapatan sedang atau rendah 

sangat tidak proporsional dengan jumlah masyarakat yang menjadi penduduk 

suatu wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

produksi terhadap tingkat pendapatan petani bawang merah, untuk mengetahui 

pengaruh harga terhadap terhadap tingkat pendapatan petani bawang merah serta 

untuk mengetahui pengaruh produksi dan harga terhadap tingkat pendapatan 

Petani bawang merah di Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan data 

ordinal.Data pada penelitian ini diperoleh dengan mengubah data kualitatif 

menjadi data kuantitatif.Teknik pengambilan sampel yang diambil sebanyak 95 

responden. Beberapa uji yang digunakan diantaranya adalah uji Validitas, uji 

realibilitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda nilai koefisien determinasi, 

uji parsial t, uji f-test. Dari hasil pengujian secara simultan (bersamaan) antara 

produksi dan harga terhadap tingkat pendapatan petani bawang merah dapat 

disimpulkan bahwa koefisien regresi X1 dan X2 diperoleh nilai Ftabel sebesar 

2,02 dan Fhitung sebesar 21,724. Tingkat signifikansi (α) = 0,05 dk (n-2) = 95-2 = 
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93. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dan harga sama - sama berpengaruh 

positif terhadap tingkat pendapatan petani bawang merah di Desa Tawangsari 

Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. 

Hayyu Draifi Marla (2016) melakukan penelitian tentang Analisis 

Pendapatan Usahatani Bawang Merah di Lahan Pasir Kecamatan Sanden 

Kabupaten Bantul Yogyakarta. Bawang merah (Allium cepa L.) merupakan 

komoditas hortikultura dengan tingkat konsumsi tertinggi setelah beras dan gula 

di Indonesia. Namun, kebutuhan bawang merah lebih besar dibandingkan dengan 

produksi dan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian berakibat 

pada penurunan produksi. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

mengembangkan pemanfaatan lahan pasir sebagai solusi peningkatan produksi 

hortikultura dan alih fungsi lahan pertanian sejak 2003. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis struktur biaya, pendapatan, dan efisiensi usahatani 

bawang merah di lahan pasir dengan menggunakan 22 petani sampel yang diambil 

secara sensus di Kecamatan Sanden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

komponen biaya produksi terbesar adalah bibit (48.33%) dan tenaga kerja 

(15.77%). Rata - rata pendapatan atas biaya tunai usahatani bawang merah di 

lahan pasir sebesar Rp 7 797 714.77- per 1000 m2 per musim tanam 1 dan 

pendapatan atas biaya total usahatani bawang merah di lahan pasir sebesar Rp 4 

509 947.03- per 1000 m2 per musim tanam 1.Rasio R/C atas biaya tunai sebesar 

6.32 dan R/C atas biaya total sebesar 1.95. 

Sherley Siseraf Pamusu, Max Nur Alam, Sulaeman (2013), melakukan 

penelitian tentang analisis produksi dan pendapatan usahatani bawang Merah 
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lokal palu di Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh luas lahan, benih, pupuk dan 

tenaga kerja terhadap produksi bawang merah lokal Palu di Desa Oloboju 

Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan besar pendapatan usahatani 

bawang merah lokal Palu di Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten 

Sigi. Responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 responden atau 

13,82% dari 217 KK yang berusahatani bawang merah lokal Palu dengan 

menggunakan sampel acak sederhana (Simple Random Sampling). Hasil analisis 

menunjukkan bahwa secarasimultan (bersama - sama) faktor luas lahan (X1), 

benih (X2), pupuk (X3) dan tenaga kerja (X4) berpengaruh sangat nyata terhadap 

produksi usahatani Bawang Merah Lokal Palu, dengan nilai Fhitung> F-tabel 

(299,354 > 2,76) pada tingkat α 5%. Hasil pengujian t-test menunjukan bahwaluas 

lahan berpengaruh sangat nyata dengan t-hitung > t-tabel ((8,098 > 2,756), benih 

berpengaruhsangat nyata dengan t-hitung > t-tabel (5,869 > 2,756), pupuk 

berpengaruh sangat nyata dengan thitung> t-tabel (3,978 > 2,756) dan tenaga 

kerja berpengaruh nyata dengan t-hitung > t-tabel(2,836 > 2,756) masing-masing 

pada tingkat α 1%. Hasil analisis pendapatan menunjukkan bahwarata-rata 

pendapatan petani responden Bawang Merah Lokal Palu di Desa Oloboju dalam 

satumusim tanam sebesar Rp 913.000/0,67 ha atau Rp 89.511.454/ha. 

Basuki Rs 2014 melakukan penelitian tentang Identifikasi Permasalahan 

dan Analisis Usahatani Bawang Merah di Dataran Tinggi Pada Musim Hujan di 

Kabupaten Majalengka. Untuk mengurangi impor bawang merah salah satu 

caranya adalah dengan meningkatkan produksi bawang merah di dataran tinggi 
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pada musim hujan. Tujuan penelitian adalah untuk melakukan identifikasi 

permasalahan dan analisis usahatani bawang merah di musim hujan di dataran 

tinggi khususnya di Kabupaten Majalengka. Penelitian dilakukan menggunakan 

metode survei di Desa Cibunut dan Tejaguna, Majalengka pada bulan Oktober – 

November 2009. Dari tiap desa dipilih 30 petani responden. Pemilihan lokasi dan 

petani dilakukan secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara 

individu. Analisis dilakukan menggunakanmetode statistik deskriptif dan analisis 

biaya usahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Cibunut umumnya 

petani menggunakan varietas Maja dan hasilnya dijual untuk benih, sedangkan di 

Desa Tejaguna petani menggunakan varietas Bali Karet dan hasilnya terutama 

dijual untuk konsumsi. Permasalahan utama yang dihadapi petani di kedua desa 

tersebut kurang lebih sama yaitu serangan hama dan penyakit, rendahnya harga 

bawang merah karena masuknya bawang merah impor, dan kurangnya modal 

untuk beli pupuk dan pestisida. Hama utama adalah ulat Spodoptera exigua, dan 

penyakit utama adalah Alternaria dan Fusarium. Dibandingkan dengan dosis 

pupuk rekomendasi, dosis pupuk N dan P2O5 yang digunakan petani di kedua desa 

penelitian terutama di Cibunut, nampaknya berlebihan, sedangkan penggunaan 

pupuk K2O masih kurang. Sebagian besar petani masih melakukan penyemprotan 

secara berjadwal menggunakan pestisida campuran. Usahatani bawang merah di 

musim hujan bagi petani di Desa Cibunut dan Tejaguna merupakan penghasilan 

utama yang cukup menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh petani di Cibunut 

adalah sekitar 4,2 juta rupiah per hektar dengan R/C ratio 1,10 dan di Tejaguna 

sekitar 3,1 juta rupiah per hektar dengan R/C ratio 1,07. 
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2.2.  Landasan Teori 

2.2.1. Bawang Merah 

Bawang  merah  (Allium  ascalonicum  L) merupakan  salah  satu  

komoditas  tanaman hortikultura  yang  banyak  dikonsumsi  manusia sebagai 

campuran bumbu masak setelah cabe. Selain  sebagai  campuran  bumbu  masak, 

bawang merah juga dijual dalam bentuk olahan seperti  ekstrak  bawang  merah,  

bubuk,  minyak atsiri,  bawang  goreng  bahkan  sebagai  bahan obat  untuk  

menurunkan  kadar  kolesterol,  gula darah,  mencegah  penggumpalan  darah, 

menurunkan  tekanan  darah  serta memperlancar aliran darah. Sebagai komoditas 

hortikultura  yang  banyak  dikonsumsi masyarakat,  potensi  pengembangan  

bawang merah  masih  terbuka  lebar  tidak  saja  untuk kebutuhan dalam negeri 

tetapi juga luar negeri (Suriani, 2012). Bawang merah merupakan tanaman 

semusim yang berbentuk rumput, berbatang pendek dan berakar serabut. Daunnya 

panjang serta berongga seperti pipa. Pangkal daunnya dapat berubah fungsi seperti 

menjadi umbi lapis. Oleh karena itu, bawang merah disebut umbi lapis. Bawang 

merah berbunga sempurna dengan ukuran buah yang kecil berbentuk kubah 

dengan tiga ruangan dan tidak berdaging. Tiap ruangan terdapat dua biji agak 

lunak dan tidak tahan terhadap sinar matahari (Sunarjono, 2004). 

Bawang merah merupakan salah satu komoditas strategis dan penting bagi 

perekonomian di Indonesia. Usahatani bawang merah merupakan sumber 

pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi 

terhadap perkembangan ekonomi wilayah (Deptan 2005). Hortikultura (sayuran 

dan buah - buahan) termasuk dalam subsector tanaman bahan makanan yang juga 
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memberikan kontribusi terhadap PDB nasional. Beberapa provinsi yang 

merupakan penghasil bawang merah di Indonesia yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Bawang 

merah merupakan salah satukomoditi sayuran yang memiliki nilaiekonomi tinggi 

ditinjau dari sisipemenuhan konsumsi nasional, sumberpenghasilan petani, dan 

potensinyasebagai penghasil devisa negara (Nurhapsa, Kartini, Arham, 2015). 

 Musim tanam bawang merah di Indonesia banyak dilakukan pada musim 

kemarau. Penanaman bawang merah baru akan dilakukan pada musim kemarau I 

setelah Padi dan musim kemarau II (Maryowani dan Darwis 2010, Winarso 2003, 

Purmiyati 2002). Musim tanam bawang merah yang pertama biasanya bulan April 

- Mei. Tanaman kedua dan ketiga dilakukan bulan Juli - Agustus dan Oktober - 

November (Purmiyati, 2002). Produksi bawang merah pada musim hujan jarang 

dilakukan karena adanya kendala berupa terganggunya proses fotositesis dan 

serangan penyakit yang menyebabkan produksi menurun sehingga petani lebih 

memilih untuk menanam padi (Purba dan Astuti, 2013).Haltersebut yang 

meyebabkan terjadinya kelangkaan pasokan bawang merah sehingga Indonesia 

mengimpor bawang merah pada periode tertentu terutama pada musim hujan. 

Menurut Sayaka dan Supriatna (2010), Pengaruh musim tidak hanya berdampak 

pada adanya fluktuasi produksi tetapi juga menyebabkan adanya fluktuasi harga. 

Sifatproduk bawang merah yang mudah rusak (perishable) menyebabkan harga 

cenderung fluktuatif dan perubahan harga yang sangat cepat (Asmara dan 

Ardhiani, 2010). 
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 Produksi bawang merah cukup tinggi setiap tahunnyatetapi nampaknya 

masih belum cukup untuk memenuhikebutuhan konsumen, sehingga 

kekurangannya masihharus diimpor. Pada tahun 2012, dengan luas tanamsekitar 

99.519 ha dan produksi 964.221 ton (BadanPusat Statistik 2013), Indonesia masih 

harus melakukan impor bawang merah sebesar 119,505 ton dengan nilai53,25 juta 

US dolar (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2013). Impor bawang merah biasanya 

terjadi padabulan - bulan April – Juli sebagai akibat kurangnya pasokan di dalam 

negeri karena produksi bawang merah yang rendah pada musim hujan sebelumnya 

(Basuki et al. 2004). 

 

2.2.2. Usahatani 

 Usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengalokasikan 

sumber daya yang dimiliki petani agar berjalan secara efektif dan efisien dan 

memanfaatkan sumber daya tersebut agar memperoleh keuntungan yang setinggi-

tingginya (Soekartawi, 2011). Menurut (Lawalata et al, 2015), ilmu Usahatani 

adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengusahakan dan 

mengkoordinasikan factor - faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya 

sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik - baiknya. Lahan 

merupakan salah satu variabel yang berpengaruh nyata terhadap efisiensi teknis 

usahatani bawang merah.Jika petani memiliki lahan yang luas maka usahatani 

bawang merah semakin efisien. Peningkatan luas lahan usahatani tanpa diikuti 

dengan penggunaan input yang tepat prinsip manajemen yang baik, luas lahan 

akan menjadi faktor penghambat dalam peningkatan efisiensi teknis usahatani 
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bawang merah (Lawalata et al, 2015). Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usahatani 

merupakan ilmu yang mempelajari cara - cara petani menentukan, 

mengorganisasikan dan mengkoordinasikan penggunaan factor - faktor produksi 

seefektif dan seefisien mungkin sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan 

semaksimal mungkin (Suratiyah, 2009). Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan 

efesien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan 

efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka 

miliki sebaik - baiknya, dan dapat dikatakan efesien bila pemanfaatan sumberdaya 

tersebut mengeluarkan output yang melebihi masukan input (Soekartawi, dalam 

Agustina, 2011). 

 Berbagai definisi ilmu usahatani menurut para pakar dalam Suratiyah 

(2006), adalah ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari cara petani 

mengkombinasikan dan mengoperasikan berbagai faktor produksi sebagai dasar 

petani memilih jenis dan besar cabang usahatani sehingga memberikan hasil 

maksimal dan kontinyu. Adapun ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari 

cara mengoperasikan dan mengorganisasikan unit usahatani dipandang dari sudut 

efisiensi dan pendapatan yang kontinyu. Keberhasilan suatu usahatani antara lain 

dapat diukur dari tingkat pendapatan yang diperoleh. Tingkat pendapatan atau 

keuntungan usaha tani adalah selisih antara penerimaan usaha tani dengan biaya 

yang dikeluarkan. Besarnya tingkat pendapatan yang diterima merupakan balas 

jasa untuk tenaga kerja keluarga dan modal yang dipakai dan pengelolaan dalam 

kegiatan usahatani. Peningkatan produksi pertanian sangat erat kaitannya dengan 
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pemasaran, artinya ada peningkatan produk pertanian karena ada peningkatan 

gairah petani dan kesemuanya dikarenakan adanya pasar yang dapat menampung 

produk - produk pertanian tersebut dengan harga yang menguntungkan. Sistem 

pemasaran suatu komuditi akan berpengaruh terhadap tingkat harga komoditi 

tersebut, mengingat tingkat harga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap keputusan yang akan di ambil petani didalam melaksanakan usaha tani 

bawang merah. 

 Ada berbagai macam struktur usahatani diantaranya berpola khusus yang 

dicirikan dengan menanam satu komoditi, pola tidak khusus yang dicirikan 

dengan komoditi yang selalu berganti, dan pola campuran yang memiliki 

diversifikasi komoditas. Adapun pelaksanaan usahatani dibedakan menjadi dua 

tipe yaitu tipe subsisten dan komersial. Tipe subsisten memiliki sifat statis dan 

sederhana serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan tipe 

komersial memiliki sifat dinamis dan profit oriented serta bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan pasar. 

 Ciri - ciri usahatani di Indonesia diantaranya adalah memiliki lahan sempit, 

permodalan terbatas, rendahnya pendapatan petani dan keterampilan dan 

manajemen petani yang masih rendah.Selain itu, pemilihan komoditas yang 

berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan sehari - hari pun merupakan salah satu 

ciri dari usahatani Indonesia. Ciri lainnya adalah penggunaan saprodi modern 

masih kurang, produktivitas dan efisiensi rendah serta price taker dan barganing 

positionlemah. Pelaksanaan usatani di Indonesia merupakan transisi dari subsisten 

ke komersial. 
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2.2.3. Biaya Usahatani 

 Menurut Soekartawi (2001), biaya produksi adalah nilai dari semua faktor 

produksi yang digunakan, baik dalam bentuk benda maupun jasa selama proses 

produksi berlangsung. Secara umum, biaya merupakan pengorbanan yang 

dikeluarkan oleh produsen dalam mengelola usahataninyauntuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. Adanya unsure - unsur produksi yang bersifat tetap dan 

tidak tetap dalam jangka pendek mengakibatkan munculnya dua kategori biaya, 

yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

 Menurut Suparmoko (2001), biaya tetap adalah biaya produksi yang 

timbul karena penggunaan faktor produksi yang tetap, sehingga biaya yang 

dikeluarkan untuk membiayai faktor produksi juga tetap, tidak berubah walaupun 

jumlah barang yang dihasilkan berubahn - ubah. Biaya tidak tetap merupakan 

biaya yang dikeluarkan oleh produsen sebagai akibat penggunaan faktor produksi 

variabel, sehingga biaya ini jumlahnya berubah - ubah sesuai dengan kuantitas 

produk yang dihasilkan. Menurut Firdaus (2008), biaya total merupakan 

keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya total dapat 

dirumuskan sebagai berikut:TC = TFC + TVC 

Dimana: 

TC (Total Cost) = Biaya total  

TFC (Total Fixed Cost) = Biaya tetap   

TVC (Total Variable Cost) = Biaya tidak tetap 
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2.2.4. Penerimaan Usahatani 

 Menurut Soekartawi (2006), penerimaan usahatani adalah perkalian antara 

volume produksi yang diperoleh dengan harga jual. Harga jual adalah harga 

transaksi antara produsen dan pembeli untuk setiap komoditas. Satuan yang 

digunakan seperti satuan yang lazim digunakan antara penjual/pembeli secara 

partai besar, misalnya: kilogram (kg), kuintal (kw), ton, ikat, dan sebagainya. 

Penerimaan dapat dirumuskan sebagai berikut:TR = Q x P 

Dimana:  

TR (Total Revenue) = Penerimaan usaha  

Q (Quantity) = Produk yang dihasilkan  

P (Price) = Harga jual produk yang dihasilkan 

 

2.2.5. Pendapatan Usahatani 

 Secara umum pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dengan 

biaya yang dikeluarkan.Pendapatan yang diharapkan adalah yang bernilai positif. 

Penerimaan merupakan nilai uang yang diterima dari penjualan produk usaha, 

sedangkan pengeluaran atau biaya adalah semua pengorbanan sumberdaya yang 

diukur dalam satuan uang yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pengeluaran usahatani atau usaha secara umum meliputi biaya tetap dan biaya 

operasional. 

Tingkat keberhasilan usahatani dapat diukur melalui analisis pendapatan 

usahatani yang terdiri dari laporan kedudukan neraca dan laporan laba - rugi pada 

tahun berjalan. Pada umumnya untuk petani kecil belum memiliki laporan neraca 
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dan laba - rugi tersebut, dapat dihitung secara sederhana dengan menggunakan 

data total produksi permusim tanam dan biaya - biaya yang dikeluarkan untuk 

kegiatan produksi.Selain itu, diperlukan data harga pasar yang berlaku untuk 

produk yang dihasilkan serta data harga pasar untuk sarana produksi yang 

digunakan selama periode tanam tersebut. (Trismadi Nurbayuto 2011). Menurut 

Suratiyah (2006) pendapatan dan biaya usahatani ini dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari umur petani, pendidikan, 

pengetahuan, pengalaman, keterampilan, jumlah tenaga kerja, luas lahan dan 

modal. Faktor eksternal berupa harga dan ketersedian sarana produksi. 

Ketersedian sarana produksi dan harga tidak dapat dikuasai oleh petani sebagai 

individu meskipun dana tersedia. Bila salah satu sarana produksi tidak tersedia maka 

petani akan mengurangi penggunaan faktor produksi tersebut, demikianjuga dengan 

harga sarana produksi misalnya harga pupuk sangat tinggi bahkan tidak terjangkau 

akan mempengaruhi biaya dan pendapatan. 

Rahim dan Diah (2007) menyatakan bahwa pendapatan usahatani 

merupakan selisih antara penerimaan dengan semua biaya. Penerimaan usahatani 

adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Sedangkan 

menurut Sukirno (2002) Pendapatan total usahatani (pendapatan bersih) adalah 

selisih penerimaan total dengan biaya total yang dikeluarkan dalam proses 

produksi, dimana semua input miliki keluarga diperhitungkan sebagai biaya 

produksi. Total Revenue (TR) adalah jumlah produksi yang dihasilkan, dikalikan 

dengan harga produksi dan pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan 

total biaya. Secara sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Rumus =  

π = TR -TC  

Keterangan:  

π = Pendapatan (Rp/musim tanam) 

TR = Total Penerimaan (Rp/musim tanam) 

TC = Total biaya (Rp/musim tanam) 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Petani dalam mengusahakan usahataninya menggunakan beberapa faktor 

produksi seperti: lahan, modal/sarana (bibit, pupuk, pestisida dan peralatan) dan 

tenaga kerja untuk memperoleh hasil dan keuntungan. Kepemilikan lahan dalam 

usahatani merupakan salah satu faktor produksi yang umumnya mendukung untuk 

pengembangan usahatani tersebut. Halini dikarenakan, semakin luas lahan yang 

dimiliki oleh petani maka semakin besar potensi petani untuk mengembangkan 

usahataninya. 

 Modal juga sangat berperan besar dalam pembiayaan usahatani terutama 

pengadaan saran produksi. Modal di dalam usahatani biasanya digunakan untuk 

pembelian berbagai sarana produksi seperti bibit, pupuk, pestisida, serta upah 

tenaga kerja di dalam produksi akan sangat berpengaruh pada proses produksi, 

karena suatu proses produksi akan membutuhkan input produksi. Input ini semula 

berupa fisik, kemudian dinilai dalam bentuk uang atau rupiah yang disebut dengan 

total biaya produksi. 
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Berikut ini kerangka pemikiran penelitian yang ditampilkan pada Gambar 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan dari Gambar 1 menunjukkan penjelasan secara singkat terkait 

kerangka penelitian usahatani bawang merah di Kecamatan Ngantang. Terdapat 

beberapa faktor produksi yang meliputi luas lahan, tenaga kerja, pupuk, dan benih, 

beberapa faktor tersebut merupakan variabel independen atau x, sedangkan 

variabel y adalah pendapatan bersih usahatani. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui tingkat efisiensi pada usahatani bawang merah yang sudah 

diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Ngantang. 
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Produksi: 

1. Luas Lahan 

2. Tenaga Kerja 

3. Pupuk 

4. Pestisida 

pendapatan 

Penerimaan 

Produksi 

Bawang Merah 

Efisien Tidak Efisien 

Analisis Efisiensi 

Usahatani 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah pada penelitian ini, ada beberapa 

hipotesis yang digunakan, yaitu: 

1. Diduga Usahatani bawang merah secara ekonomis efisien. 

2. Diduga  pendapatan petani secara ekonomis menguntungkan. 

3. Diduga penerimaan bersih petani secara ekonomis menguntungkan. 

4. Diduga biaya usahatani lebih besar dari penerimaan penerimaan bersih secara 

ekonomis. 

 


