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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Khanisa (2013) Hasil dari penelitiannya yang berjudul Analisa pendapatan 

petani tembakau di desa Menggoro kecamatan Temabarak Kabupaten 

Temanggung menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap 

besarnya pendapatan petani tembakau adalah luas lahan. Tujuan dari 

penelitiannya yaitu ingin mengetahui besarnya pendapatan usahatani tembakau. 

Metode pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan survey dan teknik 

analisis menggunakan regresi linier berganda. Metode penelitian yang digunakan 

adalah menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, analisis yang digunakan 

adalah analisis pendapatan, analisis regresi berganda, dan analisis tabulasi silang. 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Khanisa terletak pada analisis yang 

digunakan, komoditas yang diteliti, salah satu tujuan penelitian, dan metode 

pengambilan sampel. Sedangkan, perbedaanya adalah pada jumlah objek yang di 

teliti dan lokasi penelitian. 

Windarti (2006) Penelitian menggenai perbedaan pendapatan petani 

tembakau Besuki Na Oogst dan Voor Oogst yaitu Faktor-faktor yang 

mempengaruhi usahatani tembakau Besuki Na Oogst dan Voor Oogst adalah 

produksi dan harga output berpengaruh positif, sedangkan biaya berpengaruh 

negatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat produktivitas antara petani 

tembakau Besuki Na Oogst dan Voor Oogst, perbedaan efisiensi biaya produksi 

antara petani tembakau Besuki Na Oogst dan Voor Oogst, dan faktor apa saja 

yang mempengaruhi keuntungan pendapatan. Metode analisis yang digunakan 
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adalah analisis deskriptif, korelasi, dan komparatif. Analisis yang digunakan 

adalah uji beda rata-rata, uji R/C ratio, dan menggunakan analisis regresi. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada komoditas yang diteliti dan 

analisis data yang digunakan. Sedangkan, perbedaannya adalah pada objek yang 

dibandingkan, serta pada lokasi yang dipilih. 

 Susanti et al (2014) Hasil penelitian dengan judul pengaruh kemitraan 

terhadap produksi pendapatan dan usahatani sayuran di Kabupaten Bogor 

menyatakan bahwa kemitraan yang dijalankan antara Gapoktan Rukun Tani 

dengan para petani yaitu untuk mengatasi permasalahan mengenai penyediaan 

input, modal dan kepastian pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pendapatan antara petani sayuran mitra dan non-mitra selama satu tahun di 

kabupaten Bogor. Analisis yang digunakan adalah dengan melihat perbandingan 

R/C Ratio dari kedua petani, dalam kasus ini kemitraan belum mampu 

meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani namun kemitraan yang 

dijalankan mampu memberikan kepastian pasar serta jaminan modal bagi petani 

sayuran yang bermitra. Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada jumlah objek 

yang diteliti, dan analisis yang digunakan yaitu melihat nilai R/C ratio. 

Sedangkan, perbedaannya adalah komoditas yang diteliti dan lokasi yang diteliti. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Azizahet al (2013)  analisis pola 

kemitraan usaha peternak ayam pedaging sistem closedhouse di Plandaan 

Kabupaten Jombang dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola 

kemitraan yang diterapkan peternak ayam pedaging dan melihat seberapa efisiensi 

usaha peternak ayam pedanging tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan 
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analisis deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa plasma memiliki komitmen 

yang tinggi untuk terus mengikuti kemitraan. Persamaan dari penelitian ini adalah 

pada tujuan penelitian dan pendekatan analisis yang digunakan, perbedaannya 

terletak pada objek yang diteliti. 

Utomo (2012) penelitian dengan judul Pengaruh Kemitraan terhadap 

pendapatan petani wortel di Bogor menunjukkan bahwa kemitraan berpengaruh 

positif, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbedaaan pendapatan antara 

petani mitra dan non-mitra. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive, 

analisis yang digunakan adalah dengan melihat nilai R/C ratio dari kedua 

kelompok tani. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada tujuan, analisis data, 

dan jenis penelitian. Sedangkan, perbedaannya ada pada komoditas yang diteliti 

dan lokasi penenlitian. 

2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1 Tembakau 

Tembakau merupakan tanaman tropis asli Amerika yang di budidayakan 

pertama kali oleh bangsa Indian. Kata tembakau berasal dari kata Indian tobaco 

yaitu sebuah pipa yang digunakan untuk merokok daun tanaman ini. 

Perkembangan tanaman tembakau di Indonesia diduga disebarkan dari Mexico 

melalui Philipina dan disebarluaskan ke seluruh dunia termasuk Asia (Abdulllah 

& Soedarmanto, 1979). Tembakau merupakan family Solanaceae merupakan 

family tanaman yang besar. Solanaceae terdiri dari 85 genus dan ± memiliki 1800 

spesies. Nicotiana meupakan genus yang paling banyak di budidayakan sehingga 

dijadikan sebagai induk (Matnawi, 2002). Tembakau merupakan sub family 
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Nicotiane. Secara botanis tanaman tembakau dapat di klasifikasikan sebagai 

berikut : 

Klas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Personatae 

Familia  : Solanaceae 

Sub Familia : Nicotiane 

Genus   : Nicotiana 

Spesies  : Nicotinia tabaccum dan Nicotiana rustica 

Tembakau salah satu tanaman perkebunan yang digunakan sebagai bahan 

dasar pembuatan rokok. Tembakau memiliki akar tunggang sepanjang 0,75 m. 

Selain itu terdapat akar serabut dan bulu-bulu akar (Matnawi, 2002). Bagian daun 

tembakau berbentuk ovalis, oblongus, orbicularis, dan ovatus, daun memiliki 

tangkai yang menempel langsung pada bagian batang, jumlah daun bisa mencapai 

32 helai dari setiap pohon yang ditanam. Negara Kentucky dan California utara 

menghasilkan kurang lebih 60% dari jumlah produksi keseluruhan. Peranan 

tembakau di dalam perekonomian Indonesia dapat ditunjukan terutama oleh 

besarnya cukai yang di sumbangkan sebagai penerimaan negara dan banyaknya 

tenaga kerja yang terserap baik dalam tahap penanaman tembakau, maupun pada 

tahap pembuatan rokok (YKTI, 1992). Dilihat dari aspek usahatani, tembakau 

merupakan salah satu komoditas yang menyumbang pendapatan petani, namun 

fluktuatif harga yang menyebabkan tembakau tidak menguntungkan petani.  
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Secara umum tembakau di Indonesia dibagi menurut penggunaannya atas 

tipe-tipe sebagai berikut (Abdullah dan Soedarmanto, 1979) : 

1. Tembakau cerutu  

2. Tembakau Sigaret (putih) 

3. Tembakau pipa 

4. Tembakau asepan  

5. Tembakau rakyat / asli (tipe rajangan) 

Sedangkan menurut Matnawi (2002) membedakan jenis dan varietas 

tembakau menjadi dua tipe menurut musimnya, yaitu : 

1. Tembakau VO (Voor-Oogst) 

Tembakau ini biasanya dinamakan dengan sebutan tembakau musim kemarau 

atau onberegend. Yaitu, tembakau ini ditanam pada musimpenghujan dan dipanen 

pada musim kemarau. 

2. Tembakau NO (Na-Oogst) 

Tembakau jenis ini ditanam pada musim kemarau dan dipanen pada saat 

musim penghujan. 

2.2.2 Budidaya Tanaman Tembakau 

1. Syarat Tumbuh Tanaman Tembakau  

Matnawi (2002), Tembakau memiliki syarat tumbu masing-masing. Jenis 

tembakau cerutu memerlukan sekitar 1500 mm – 2000 mm per tahun, suhu 

optimal adalah 22 ᵒC – 33 ᵒC. kelembapan udara 62 % - 85 %. Keadaan tanah 

bergantung dari jenis tembakau yang ditanam, syarat mutlak yang harus terpenuhi 

dari semua jenis tembakau yang ditanam adalah : tanah harus cukup longgar, agar 
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akar-akarnya mendapatkan kecukupan air dan udara. Keberadaan air dan udara 

dalam tanah mempengaruhi tumbuhnya tanaman tembakau, sehingga tembakau 

membutuhkan tanah yang gembur (Abdullah dan Soedarmanto, 1979) 

2. Pesemaian Pemeliharaan Bedengan  

Abdullah dan Soedarmanto (1979) memilih tanah pesemaian harus dilakukan 

secara teliti. Tanah yang paling baik digunakan adalah tidak terlalu banyak air, 

tidak terlalu kering, dan udara di dalamnya baik. Bedengan pembibitan pada 

umumnya tidak memiliki keseragaman, umumnya ukuran lebar 1 m, panjang 3m, 

dan tinggi 10-20 cm. Persiapan bedengan meliputi pembersihan akar-akar atau 

kotoran, tanah dibuat sehalus mungkin, permukaan dibuat serata mungkin, dan 

pemberian atap atau naungan harus kuat (Matnawi, 2002). 

Pemupukan dilakukan sebelum dan sesudah penebaran benih, sebelum ditabur 

maka perlu diberi pupuk, beberapa pupuk yang digunakan adalah DS dan ZA, 

bedengan yang berukuran 10 m² membutuhkan ± 700 gram DS dan 350 gram ZA. 

Setiap bedengan dengan luas 10 m² membutuhkan 1 gram benih yang berisi 

kurang lebih 12.000 butir benih. 1 Ha membutuhkan benih kira-kira 8-10 gram. 

Atap dibuat dengan tinggi 100-120 cm dengan maksud tingginya memungkinkan 

sinar matahari dan udara masuk dari berbagai celah. Atap yang biasa digunakan 

adalah waring (strimin, serambu, kasa) (Matnawi, 2002) 

3. Penanaman dan Pemeliharaan 

Menanam tembakau bisa pada sawah tegalan, kebun maupun sawah. Sebelum 

menanam perlu dilakukan pengolahan tanah guna memperbaiki struktur dan 
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tekstur tanah yang jelek akibat penanam komoditas sebelumnya. Areal yang sudah 

diratakan diberi lubang dengan jarak sebagai berikut (Matnawi, 2002) : 

a. Jarak dalam barisan 80 x 80 cm 

b. Jarak antar barisan 100 x 100 cm  atau  

c. Jarak dalam barisan 60 x 60 cm  

d. Jarak antar barisan 80 x 80 cm atau  

e. Diantara keduanya (70 x 70 cm / 90 x 90 cm) 

Pembuatan jarak ini bukanlah perhitungan mutlak, semua tergantung 

perhitungan keinginan yang akan dicapai. Setelahitu  dilakukan pemeliharaan 

tanaman yaitu membuat pengairan. Air yang dipakai untuk menyirami cukup 

menggunakan skala sembur yang rendah dan dilakukan setiap hari setelah 

berumur 40 hari. 

Secara umum tembakau membutuhkan pupuk yang mengandung nitrogen, 

fosfor, dan kalium. Pupuk tersebut diberikan pada tanaman dengan tingkatan 

umur yang berbeda, juga dengan skala yang berbeda, hal itu melihat situasi dan 

kondisi kesuburan tanah. 

4. Hama Dan Penyakit  

Beberapa hama yang menyerang tanaman ini adalah Agrotis ipsilon, Heliothis 

sp., Nezara viridula, beberapa yang menyerang di Jawa adalah penyakit black 

shank. Penyakit hama yang sering menyerang pada umumnya yaitu cendawan, 

misalnya penyakit penyakit karat daun, batang hangus, dan embun tepung. Selain 

itu virus dan bakteri juga sering menyerang tanaman ini misalnya penyakit layu 

(Bakterium solanacearum), dan penyakit busuk tangkai (Bacillus aroideae). 
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Penyakit tersebut dapat menyerang tembakau mulai dari persemaian hingga petik 

daun (Matnawi, 2002). Setiap hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman 

tembakau memiliki penanganan sendiri untuk meminimalisir adanya serangan, 

salah satunya adalah dengan menggunakan teknis mekanis ataupun kimiawi. 

5. Panen dan Pasca Panen 

Tanaman tembakau mulai dipetik pertama kali pada umur 40-50 hari, 

melakukan pemetikan melihat kondisi daun yang sudah mulaimasak tua (agak 

masak), daun yang masak tua ditandai dengan perubahan warna daun yang semula 

berwarna hijau berubah sedikit kuning keemasan. Pemetikan tembakau 

diklasifikasikan menurut letaknya pada batang, yaitu daun bawah, daun tengah, 

dan daun atas, pemetikan dilakukan mulai dari bawah ke atas, pemetikan lebih 

baik dilakukan pada pukul 04.30 - 06.00. Jarak waktu pemetikan antara panen dau 

bawah dan daun berikutnya adalah 3-5 hari tergantung dari kondisi dan situasi. 

Pengolahan daun tembakau yaitu proses pengeringan terhadap daun basah 

menuju daun kering (krosok atau rajangan) yang memenuhi syarat perdagangan 

untuk bahan baku pembuatan rokok. Proses pengeringan dapat dilakukan dengan 

di jemur secara langsung, ada yang di masukan ke dalam gudang oven 

(omprongan) (Matnawi , 2002). 

2.2.3 Kemitraan 

Kemitraan adalah strategi bisnis yang dijalankan oleh dua belah pihak atau 

lebih dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bersama dengan 

menjalankan prinsip-prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan satu 

sama lain, hal ini harus di dasarkan pada kepatuhannya dalam etika bisnis 
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(Hafsah, 1999). Sedangkan, menurut Priyono (1992) menyatakan bahwa 

Kemitraan merupakan kerjasama usaha antara perusahaan besar / menengah yang 

bergerak di sektor produksi barang-barang maupun di sektor jasa-jasa dengan 

industri kecil berdasarkan azas (1) saling membutuhkan, (2)  saling memperkuat, 

(3) saling menguntungkan. Menurut Keputusan Menteri Pertanian no 

940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian bahwa 

kemitraan usaha pertanian adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra 

dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian, tujuan dari kemitraan usaha 

untuk meningkatkan pendapatan, keseimbangan usaha, meningkatkan kualitas 

sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka 

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang 

mandiri. Berikut adalah pola kemitraan yang sering diterapkan : 

1. Pola Kemitraan Inti Plasma 

Pola ini merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan 

perusahaan mitra, didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang 

diperlukan perusahaan mitra sebagi bagian dari produksi (Keputusan Menteri 

Pertanian no 940/Kpts/OT.210/10/1997). Hafsah (1999) menerangkan bahwa 

salah satu contoh kemitraan inti-plasma adalah Pola Perusahaan Inti Rakyat 

(PIR), perusahaan inti menyediakan lahan sarana produksi, manajemen, 

bimbingan teknis, pembiayaan, dan memasarkan produksi. Sedangkan 

kelompok mitra usaha harus bisa memenuhi kebutuhan perusahaan yang telah 

disepakati. 
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Kelebihan : 

a. Tercipta saling ketergantungan dan saling memeperoleh keuntungan. 

b. Memberikan manfaat timbal-balik antara pengusaha besar dan kecil 

c. Sebagai media pemberdayaan usaha kecil. 

d. Kemitraan memberikan peluang kepada pengusaha besar untuk 

membimbing pengusaha kecil. 

Kekurangan : 

a. Pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajiban. 

b. Perusahaaan mitra belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dalam 

memenuhi fungsi dan kewajiban. 

c. Belum adanya perjanjian yang menjamin hak dan kewajiban atas komoditi 

yang dimitrakan. 

2. Pola Contract farming 

Kontrak merupakan suatu perjanjian tertulis antara dua belah pihak 

atau lebih yang berkepentingan untuk melakukan atau tidak melakukan hukum 

tertentu yang di dalamnya dimuat tugas, hak dan kewajiban (Saptana et al 

2009). Setidaknya ada empat persyaratan dasar yang harus dipenuhi dalam 

melakukan perjanjian (Shipey dalam Saptana et al, 2009) : (1) Deskripsi 

kualitas dan kuantitas ; (2) Ketepatan waktu ; (3) Penentapan Harga ; (4) Cara 

pembayaran. Contract farming menjadi alternatif yang menarik bagi 

perusahan pengolahan, karena contract farming merupakan cara untuk 

mengatur produksi pertanian dimana petani kecil diberikan kontrak untuk 
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menyediakan produk pertanian sesuai syarat yang telah ditentukan pada 

perjanjian (contract) 

Ada tiga jenis contract  farming menurut sejauh mana “inti” 

melibatkan dalam keputusan produksi pada tingkat petani : 

a. Kontrak Pemasaran 

Kontrak ini memuat bagaimana menentukan jenis atau jumlah 

produk yang akan diserahkan, tetapi jarang menyebutkan bagaimana 

proses produksi dan tidak mengharuskan pihak inti (pengelolah) untuk 

menyediakan masukan-masukan tertentu. 

b. Kontrak Produksi 

Perjanjian antara petani dan perusahan dimana perusahaan 

menentukan jenis dan jumlah pertanian yang dihasilkan, ikut dalam 

menentapkan varietas, dan memberikan masukan ataupun bimbingan 

teknis. 

c. Integrasi Vertikal  

Pada kontrak ini semua tahapan produksi dirangkul oleh 

perusahaan, dan pasar tidak berperan dalam pengkoordinasian berbagai 

tahapan produksi. 

3. Pola Kemitraan Sub Kontrak 

Pola sub kontrak adalah kerjasama kelompok mitra dengan perusahaan 

dimana kelompok mitra menyediakan komponen yang dibutuhkan perusahaan 

mitra. Ciri-ciri kemitran sub-kontrak adalah membuat kontrak bersama 

mencantumkan volume, harga dan waktu (Hafsah, 1999). Keuntungan 
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menggunakan pola sub kontrak adalah mendorong terciptanya alih teknologi, 

modal, ketrampilan, dan jaminan pasar. Perbedaan antara pola contract 

farming dengan sub kontrak terletak pada perjanjian dimana kelompok mitra 

tidak melakukan kontrak langsung tetapi melalui agen (Musfiroh, 2015). 

4. Pola Kemitraan Dagang Umum 

Menurut Keputusan Menteri Pertanian no 940/Kpts/OT.210/10/1997 

pola kemitraan dagang umum merupakan hubungan kemitraan antara 

kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra 

memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok 

kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan mitra. 

Kelebihan : 

a. Struktur pendanaan yang kuat dari pihak mitra untuk menjalin hubungan 

jual beli terhadap produk yang dimitrakan. 

b. Adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan sesuai dengan kualitas 

dan kuantitas yang telah disepakati. 

Kelemahan : 

a. Membutuhkan modal yang kuat dalam menjalankan usahanya baik dari 

mitra usaha maupun perusahaan mitra. 

b. Pada prakteknya, pengusaha besar menentukan sepihak mengenai harga 

dan kapasitas yang dapat merugikan petani. 

5. Pola Keagenan  

Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, yang di dalamnya 

kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha 
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perusahaan mitra (Keputusan Menteri Pertanian no 

940/Kpts/OT.210/10/1997). Menurut Hafsah (1999) usaha besar ataupun 

menengah sebagai perusahaan yang ditunjuk bertanggung jawab atas produk 

yang dihasilkan sedangkan usaha kecil sebagai kelompok mitra yang diberi 

kewajiban untuk memasarkan barang ataupun jasa dimana dalam 

pelaksanaanya harus memenuhi target-target tertentu. Model kemitraan ini 

dapat dijumpai pada penyaluran atau distribusi pada sarana produksi misal 

benih, pupuk dan obat-obatan, ada yang bertindak sebagai distributor (agen) 

dan sebagai penyalur. 

6. Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) 

Pada pola ini kelompok mitra bertugas menyediakan sarana lahan dan 

tenaga kerja, sedangkan perusahaan mitra menyediakan modal, pengadaan 

saran, bimbingan teknis serta menjamin pasar (Hafsah dalam Utomo, 2012).  

Pada model ini perusahaan bisa berperan sebagai perusahaan inti ataupun 

sebagai perusahaan Pembina, model ini banyak dijumpai pada kerjasama 

petani tanaman pangan dan hortikultura dengan perusahaan pengolah. 

Kelebihan nya sama dengan pola Inti-plasma, sedangkan kekurangannya 

adalah :  

a. Pengambilan untung yang dilakukan perusahaan mitra cukup besar baik dari 

aspek pemasaran maupun pengolahan. 

b. Kecenderungan monopsoni yang dilakukan perusahaan besar akan 

memperkecil keuntungan yang diperoleh kelompok mitra. 

c. Pemecahan masalah dari pihak ketiga belum berperan aktif. 
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2.2.4 Usaha Tani 

Menurut Soekartawi (2016) Ilmu usahatani biasanya juga diartikan sebagai 

ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengalokasikan sumberdaya yang 

tersedia secara efektif dan efisisen diharapkan pada waktu tertentu akan 

memperoleh keuntungan yang tinggi. Ada dua kategori tujuan dari usahatani yaitu 

memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan pengeluaran. Tain (2005) 

beberapa faktor ataupun unsur pokok dari usahatani, faktor tersebut yakni: (1) 

Alam, (2) Tenaga kerja, (3) modal, (4) Pengolahan (management ). 

2.2.5 Analisis Biaya Usahatani 

Biaya yang dimaksud ini adalah mengkaji biaya-biaya produksi usahatani. 

Tain (2005) Analisa ini umumnya dibedakan dalam 2 cara berdasarkan sifatnya 

yaitu : 

1. Perhitunggan Rill  : biaya riil atau biaya yang benar-benar dikeluarkan 

oleh petani.  

2. Perhitungan Perusahaan : diperhitungkan dari semua faktor produksi yang 

digunakan baik yang secara tunai maupun tidak. 

Berdasarkan sifatnya biaya dibedakan : 

1. Biaya tetap (Fixed Cost) adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung 

pada besar kecilnya produksi. 

2. Biaya variabel (Variable Cost) adalah pengeluaran yang besarnya tergantung 

atau ada kaitannya dengan besarnya produksi, biaya ini juga bisa tunai dan 

non tunai. 
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3. Total biaya (Total Cost) adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya tidak 

tetap. 

Berdasarkan bentuk biaya dibedakan  

1. Biaya tunai (cash)  adalah pengeluaran dalam bentuk uang tunai untuk berbagai 

pembayaran/pembelian. 

2. Biaya non tunai adalah biaya yang nilainnya diperhitungkan dari penggunaan 

faktor produksi seperti biaya penyusustan alat-alat pertanian, sewa lahan milik 

sendiri (biaya tetap) dan tenaga kerja dalam keluarga ( biaya variabel). 

Menurut Soekartawi (2016) biaya usahatani merupakan semua pengeluaran 

yang dipergunakan dalam suatu usahatani. Biaya usahatani biasanya 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu : 

1. Biaya Tetap Total ( Total Fixed Cost ) =TFC 

2. Biaya Variabel Total (Total Variable Cost) = TVC 

3. Biaya Total (Total Cost) = TC 

2.2.6 Penerimaan Usahatani 

Penerimaan usahatani adalah nilai total usahatani baik yang dijual maupun 

dikonsumsi sendiri dikali dengan harga jual yang berlaku di pasar. Menurut 

Soekartawi (2016) penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang 

dihasilkan dengan harga jual, penerimaan ini masih termasuk pendapatan kotor. 

2.2.7 Pendapatan Usahatani 

Pendapatan usahatani adalah  selisih antara penerimaan dan semua biaya 

(Soekartawi, 2011). Analisa pendapatan ini di gunakan untuk menghitung 

seberapa besar pendapatan petani dalam melakukan usahatani, pendapatan 
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usahatani juga bisa disebut dengan pendapatan bersih usahatani. Menghitung 

pendapatan dalam banyak hal jumlah biaya yang dikeluarkan selalu lebih besar 

apabila dihitung dengan perhitungan perusahaan, dan akan relative kecil apabila 

dihitung dengan menggunakan perhitungan rill. 

2.2.8 Efisiensi Usahatani 

Usahatani dapat diukur keberhasilannya selain dengan menghitung jumlah 

pendapatan juga  dapat diukur dari analisis efisiensinya. Mengetahui efisiensi bisa 

dengan menggunakan analisis R/C ratio, R/C ratio merupakan singkatan dari 

Return Cost Ratioatau biasa dikenal sebagai pembanding antara penerimaan dan 

biaya (Soekartawi, 2016). Nilai R/C menjelaskan bahwa setiap rupiah yang 

dikeluarkan untuk produksi akan menunjukkan besarnya penerimaan yang 

diperoleh. Tinggi rendahnya nilai R/C ratio dipengaruhi oleh besarnya penerimaan 

dan total biaya yang dikeluarkan.  

2.2.9 Analisis Perbandingan 

 Soekartawi (2016) menyatakan bahwa analisis perbandingan merupakan cara 

menilai penampilan suatu usaha. Pembandingan dilakukan dengan mencatat 

perbedaan usahatani. Penelitian ini akan membandingan besarnya pemerataan 

pendapatan petani tembakau, dengan melihat persamaan bahwa petani di Dusun 

Kambangan sama-sama memilih tembakau sebagai komoditas usahatani, namun 

perbedaannya adalah sebagian petani memilih untuk melakukan kemitraan dan 

sebagian petani memilih untuk menjual sendiri komoditas yang dihasilkan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir adalah alur yang menggambarkan proses riset secara 

menyeluruh. Program kemitraan yang terjalin antara petani tembakau dengan PT. 

Sadhana Arifnusa yang dilaksanakan sejak tahun 2011 diharapkan mampu 

meningkatkan pendapatan petani, dalam melaksanakan kemitraan tentunya ada 

beberapa kendala baik dari perusahaan maupun petani. Kualitas dan kuantitas 

adalah hal yang penting dalam menjalin kemitraan. Pola kemitraan juga harus di 

sesuaikan dengan kelebihan dan kekurangan dari kedua belah pihak, dengan ini 

diharapkan mampu memecahkan kendala dan masalah yang timbul sehingga 

kemitraan dapat dilanjutkan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 1 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran yang disajikan pada bagan 1 menunjukkan bahwa 

responden yang digunakan adalah petani non-mitra dan mitra dengan PT Sadhana 

Arifnusa, dimana peneliti ingin mengetahui deskripsi kemitraan yang terjalin 

antara petani tembakau mitra di Dusun Kambangan dengan PT Sadhana Aifnusa. 

 
Petani Tembakau  

Mitra PT Sadhana 

Arifnusa 

Analisis Usahatani  

1. TC = FC + VC 

2. TR = P x Q 

3 . π   = TR – TC 

4. R/C ratio 

 

Uji beda Rata-rata 

Pendapatan 

Berbeda / Tidak  

Non-Mitra 

Pelaksanaan 

Kemitraan 

 

Pengepul 
 

Pola Kemitraan  

 



 
 

25 

 

Selain itu juga ingin melihat bagaimana pendapatan antara petani tembakau mitra 

dannon-mitra yang ada di Dusun Kambangan yang diperoleh petani tembakau. 

Adapun komponen yang harus dihitung untuk melihat pendapatan ialah biaya total 

produksi, jumlah produksi, harga produk, dan penerimaan, dengan demikian 

peneliti bisa mengetahui pendapatan masing-masing kelompok tani. 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara sebelum diuji kebenarannya, adapun 

hipotesis dari penelitian ini adalah  

1. Diduga ada perbedaaan rata-rata pendapatan antara petani tembakau mitra 

dan non-mitra. 

 




