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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Setiaji (2014) dengan judul Dampak Program Pengembangan 

Usaha Agribisnis Perdesaan Terhadap Pendapatan Anggota Gabungan Kelompok 

Tani (Studi kasus: Desa Banyukuning, Kecamatan Bandungan, Kabupaten 

Semarang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden petani 

menyatakan ingin melakukan peminjaman kembali karena merasakan manfaat 

yang besar dari pinjaman tersebut. Efisiensi usahatani cabai lebih besar pada 

petani yang menggarap lahan yang lebih luas. Penelitian menunjukan rata-rata 

R/C petani sesudah PUAP lebih besar dibanding sebelum PUAP. Sebelum PUAP 

rata-rata R/C adalah sebesar 1,8018 dan sesudah PUAP menjadi sebesar 2,0223. 

Pengujian perbedaan statatistik R/C rasio sebelum dan sesudah PUAP 

menunjukkan nilai t sebesar -17,649 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal 

ini berarti bahwa adanya perbedaan yang signifikan dari R/C rasio pada sebelum 

dan sesudah PUAP dimana sesudah PUAP R/C ratio lebih besar dibandingkan 

sebelum PUAP. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu dalam penelitian ini 

tidak membahas faktor cuaca yang dapat berpengaruh pada usaha tani cabai 

hibrida (Setiaji, 2014). 

Siregar (2013) dengan judul Peranan Program Pengembangan Usaha 

Agribisnis Pedesaan (PUAP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani. Hasil 

pengujian hipotesis diketahui bahwa Program Pengembangan Usaha Agribisnis 

Pedesaan memberi pengaruh positif terhadap masyarakat, khususnya dalam 
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bidang permodalan. Evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha 

Agribisnis Pedesaan dilakukan untuk melihat perkembangan dilapangan. 

Pelaksanaan PUAP di desa Kuta Jeumpa masih dalam bentuk Gapoktan dan 

belum adanya perkembangan menjadi LKM. Program Pengembangan Usaha 

Agribisnis Pedesaan yaitu BLM PUAP, Bimbingan Penyuluhan, dan Pembayaran 

Pinjaman BLM PUAP sangat mempengaruhi sikap petani dan Program 

Pengembagan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dapat memberikan peningkatan 

dibidang pendapatan petani yang meningkat sebesar 0,16 % (Siregar, 2013). 

Hasil penelitian Al Fanny (2017) dengan judul Efektivitas Program 

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Dalam Peningkatan Pendapatan Petani 

Sayur (Desa Watas Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat). Hasil penelitian ini 

menunjukkan (1) Program PUAP yang dijalankan di Desa Watas Kecamatan 

Balik Bukit berjalan dengan efektif yang diukur dengan kemudahan prosedur 

peminjaman, ketepatan waktu penyampaian dana pinjaman, dan rendahnya tingkat 

bunga pinjaman yang diberikan kepada anggota Gapoktan. (2) Tingkat efektivitas 

penyaluran dana program BLM-PUAP, dan kemampuan sumberdaya manusia 

pengelola program berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan anggota 

Gapoktan Desa Watas Kecamatan Balik Bukit. (3) Kualitas dan fasilitas yang 

diterima peserta BLM PUAP memiliki pengaruh yang negatif hal ini dikarenakan 

jumlah penyuluhan dan pendampingan yang di terima petani selama satu tahun 

sebanyak 5-8 kali, yang dirasa kurang oleh petani sehingga mengakibatkan petani 

kekurangan wawasan dalam menghadapi masalah pertanian yang akan 

berpengaruh kepada tingkat produksi (Fanny, 2017). 
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Saputra (2015) dengan judul Peranan Program Pengembangan Usaha 

Agribisnis Pedesaan (PUAP) Terhadap Produksi Bibit Karet Di Kecamatan 

Sembawa Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 

adanya pinjaman modal dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 

(PUAP) petani merasa sangat terbantu dalam kegiatan usahatani karena petani 

dapat menambah modal usahatani untuk pembibitan karet dan produksi bibit karet 

pun semakin meningkat (Saputra, 2015). 

Selanjutnya Akhmadi (2016) melakukan penelitian dengan judul Dampak 

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Terhadap Produksi 

Padi Dan Pendapatan Petani Di Desa Jati, Kabupaten Cianjur. Program PUAP 

merupakan salah satu program pengurangan kemiskinan di pedesaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PUAP di Desa Jati sudah sesuai 

dengan pedoman yang ditetapkan dan nilai Double Difference produksi padi per 

hektar (641,14 kg) dan pendapatan riil (Rp878.358) di Desa Jati lebih tinggi 

daripada di Desa Jamali. Hal ini menunjukkan bahwa Program PUAP telah 

memberikan dampak signifikan dan positif terhadap peningkatan produksi padi 

per hektar dan pendapatan petani. Namun dengan adanya kelemahan-kelemahan 

dalam pelaksanaan Program PUAP yang masih dominan dan rata-rata pendapatan 

per kapita petani penerima Program PUAP ternyata masih berada di bawah garis 

kemiskinan Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu diperlukan upaya mendesak untuk 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi petani, pengurus 

Gapoktan, penyuluh, dan penyelia mitra tani melalui penyuluhan, pelatihan, dan 
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pendidikan tentang usaha agribisnis, baik yang berkaitan dengan teknis produksi 

maupun manajemen usaha taninya (Akhmadi, 2013). 

Xiaojing (2012) Analysis of China’s Farmers' Income Level: before and after 

the Reform and Opening up. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi 

fluktuasi tingkat pendapatan petani China sebelum dan sesudah reformasi dan 

keterbukaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak kebijakan nasional 

terhadap pendapatan petani sangat jelas. Implikasi kebijakan adalah bahwa untuk 

meningkatkan pendapatan petani, pemerintah perlu meningkatkan lebih banyak 

dana mendukung pertanian, daerah pedesaan dan petani (Xiaojing, 2012). 

Penelitian yang dikemukakan sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah mencari pengaruh Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 

(PUAP). Sedangkan perbedaannya, penelitian ini untuk mencari Perbedaan 

Pendapatan petani melalui dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 

(PUAP) di Kabupaten Tuban. Perbedaan itu terutama dalam hal variabel 

penelitian, lokasi penelitian, jumlah sampel, pengujian hipotesis dan hasil 

penelitian. 

B. Landasan Teori 

1. Sektor Pertanian Di Indonesia 

Pertanian ialah sejenis proses produksi yang didasarkan atas proses-

proses pertumbuhan tanaman dan hewan, para petani mengatur dan 

menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan itu dalam usaha tani (farm). 
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Kegiatan-kegiatan produksi dalam setiap usaha tani merupakan suatu bagian 

usaha (business) dimana biaya penerimaan adalah penting.  

Disisi lain (Mubyarto, 1989) membagi definisi pertanian kedalam dua 

pengertian yaitu kegiatan pertanian dalam arti luas dan kegiatan pertanian 

dalam arti sempit. Pertanian dalam arti luas mencakup : 

a. Pertanian rakyat (atau disebut sebagai pertanian dalam arti sempit) 

b. Perkebunan (termasuk didalamnya perkebunan rakyat dan perkebunan 

besar) 

c. Kehutanan 

d. Peternakan 

e. Perikanan (termasuk perikanan darat dan perikanan laut) 

 Sedangkan pertanian dalam arti yang sempit diartikan sebagai pertanian 

rakyat yaitu usaha pertanian keluarga dimana hasil produksinya berupa bahan 

makanan utama seperti: beras, palawija (jagung, kacang-kacangan serta 

umbui-umbian) dan tanaman-tanaman holtikultura (sayur dan buah-buahan).  

(Setyowati, 2012) menyebutkan bahwa sektor pertanian memainkan peranan 

penting dalam perekonomian di negara berkembang. Ada beberapa peran 

sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi antara lain: 

a. Sebagai penyedia pangan  

b. Sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor perekonomian lain 

c. Sebagai sumber kapital bagi pertumbuhan ekonomi modern khususnya 

dalam tahap awal pembangunan 

d. Sebagai sumber devisa 
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e. Masyarakat pedesaan merupakan pasar bagi produk yang dihasilkan dari 

sektor industri di perkotaan. 

2. Pengertian Petani 

Pengertian petani menurut (Rodjak, 2002), petani ialah orang yang 

melakukan kegiatan bercocok tanam hasil bumi atau memelihara ternak 

dengan tujuan memperoleh kehidupan dari kegiatannya bercocok tanam itu. 

Petani sebagai pengelola usaha tani berarti harus mengambil berbagai 

keputusan di dalam memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk kesejahteraan 

hidup keluarga. Sedangkan menurut (Susanti, 2015), masyarakat petani ialah 

orang ataupun warga yang memiliki mata pencarian sebagai petani untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya serta hidup keluarganya. Petani juga 

dikatakan sebagai orang yang bergerak dibidang pertanian, utamanya dengan 

cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan menumbuhkan dan 

memelihara tanaman. (Soekanto, 2002) menemukan ciri-ciri kehidupan petani 

yaitu sebagai berikut: 

a. Masih ada hubungan saling mengenal dan bergaul antar warganya. 

b. Secara umum hidup dari hasil pertanian. 

c. Berusaha mempertahankan tradisi yang sudah ada, sehingga orang tua 

pada umumnya memegang pedoman yang sangat penting. 

d. Tidak dijumpai adanya pembagian kerja berdasarkan keahlian, akan 

tetapi berdasarkan usia dan jenis kelamin. 
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e. Kehidupan penduduk pedesaan sangat terikat oleh tanah, maka 

kepentingan pokoknya juga sama sehingga akan terjalin hubungan kerja 

sama (gotong-royong). 

Pertanian rakyat sering kali disebut juga sebagai usaha tani. Usaha tani 

kecil yang mengolah lahan tersebut menggunakan semua atau sebagian besar 

tenaga keluarganya sendiri dalam kesatuan ekonomi yang mandiri. Namun, 

seringkali pola pertaniannya tidak atau kurang efisien, tingkat produtivitasnya 

rendah sehingga hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan petani nya sendiri. 

Golongan petani tersebut adalah petani kecil pedesaan yang tujuan pokoknya 

adalah sekedar dapat mempertahankan hidup. Konsep hidupnya sebatas 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dirinya beserta keluarganya yang 

kesemuanya berada dalam taraf minimal. Untuk itu mereka tidak segan-segan 

mengolah sebidang lahan miliknya yang luasnya tidak seberapa.  

3. Konsep Teoritis Usahatani 

Usahatani ialah Himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di 

tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian. (Mubyarto, 1989) 

Keberhasilan suatu usahatani agribisnis sebenarnya tidak terlepas dari suatu 

faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya yang dibedakan menjadi 

dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor-faktor 

produksi yang pengaruhinya dapat dikendalikan oleh petani seperti tingkatan 

harga yang berlaku dipasar, tingkatan harga dari pertanian yang diperlukan 

untuk keperluan produksi. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor-faktor yang 

tidak dapat dikontrol dan diluar jangkauan petani seperti faktor iklim, cuaca, 



25 
 

ketersediaan sarana angkutan dan komunikasi serta aspek-aspek yang 

menyangkut pemasaran hasil dan input usahatani, fasilitas kredit, penyuluhan 

bagi petani dan perubahan harga .Sedangkan menurut (Soekartawi, 1995) 

ilmu usahatani diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang 

mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk 

memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. 

4. Teori Pendapatan 

a. Pengertian Pendapatan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia diuraikan bahwa pendapatan 

adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam 

kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan 

dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos 

maupun laba.Pendapatan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan 

produksinya, sehingga penerimaan total adalah jumlah produksi yang terjual 

dikalikan dengan harga jual produk (Amalia, 2010). 

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya 

penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan 

seseorang, perusahaan atau suatu bangsa dalam periode tertentu.Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah 

penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu 

tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah 

disumbangkan. 
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Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, 

bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang 

yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut 

menjadi perhatian. 

b. Teori Pendapatan 

Jika keuntungan bersih sama dengan pendapatan kotor dikurangi dengan 

total biaya, maka : 

Π = TR – TC 

Dimana : 

Π  : Profit (Pendapatan bersih) / Laba 

TR : Total Revenue (Pendapatan Kotor) = P x Q 

TC : Biaya Total (TFC + TVC) 

Jadi, profit akan maksimum jika selisih antara TR dan TC adalah yang 

terbesar. Dengan gambar dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Berdasarkan gambar diatas, profit maksimum dicapai pada saat produsen 

memproduksi output sebanyak QE. Besarnya profit maksimum tersebut adalah 

sebesar jarak dari titik B sampai titik C. Jadi profit maksimum terletak pada 

jarak terlebar antara kurva TR dan kurva TC (pada saat TR berada diatas TC). 

Untuk mengetahui jarak terlebar antara TR dan TC harus dibuat garis sejajar 

dengan kurva TC. Jarak terlebar antara TR dan TC terletak pada kemiringan 

kurva yang sama antara kurva TR dan kurva TC. Sementara itu titik A 

menunjukkan titik Break Event Point (titik pulang pokok), yang berarti TR = 

TC atau kondisi dimana perusahaan tidak mengalami untung atau rugi (Ida 

Nuraini, 2013). 

Produsen dianggap akan selalu memilih tingkat output dimana bisa 

mendapatkan keuntungan total yang maksimum. Bila produsen telah 

mencapai posisi ini, maka dikatakan telah berada pada posisi ekuilibrium, 

disebut posisi ekuilibrium karena pada posisi ini tidak ada kecenderungan 

baginya untuk mengubah output (dan harga output). Sebab bila ia mengurangi 

(atau menambah) volume output, maka keuntungan totalnya justru menurun. 

Hal ini terjadi karena pada posisi ekuilibrium telah tercapai jumlah output dan 

harga output yang optimal untuk mendapatkan keuntungan maksimum, bila 

produsen menambah jumlah outputnya bisa menyebabkan output tersebut 

tidak terserap pasar yang akan mengakibatkan penurunan keuntungan, 

begitupula bila produsen mengurangi jumlah outputnya, maka 

akanmenyebabkan hilangnya potensi keuntungan yang bisa dicapai (Amalia, 

2010). 
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c. Analisis R/C  

Menurut Suratiyah (2015), R/C adalah perbandingan antara penerimaan 

dengan biaya total.  

R/C = 
Penerimaan Total (TR) 

Biaya Total (TC) 
  

Dimana :  

Revenue = Besarnya penerimaan yang diperoleh  

Cost = Besarnya biaya yang dikeluarkan  

Ada tiga kriteria dalam perhitungannya, yaitu:  

a. Apabila R/C > 1 artinya usahatani tersebut menguntungkan.  

b. Apabila R/C = 1 artinya usahatani tersebut impas.  

c. Apabila R/C < 1 artinya usahatani tersebut rugi. 

d. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Petani dalam mengusahakan usahataninya selalu berorientasi kepada 

pendapatan. Selisih antara pendapatan kotor usahatani dengan pengeluaran 

total usahatani disebut pendapatan bersih usahatani (Net farm income). 

Pendapatan bersih usahatani mengukur imbalan yang diperoleh keluarga 

petani dari penggunaan faktor-faktor produksi, pengelolaan dan modal milik 

sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan kedalam usahatani. Karena 

bunga modal tidak dihitung sebagai pengeluaran, maka perbandingan tidak 

dikacaukan oleh perbedaan tingkat hutang. Ukuran yang sangat berguna 

untuk menilai penampilan usahatani kecil adalah penghasilan bersih 

usahatani. Ukuran ini menggambarkan penghasilan yang diperoleh dari 

usahatani untuk keperluan keluarga dan merupakan imbalan dari semua 
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sumber daya milik keluarga yang dipakai kedalam usahatani (Soekartawi, 

1995). 

Berdasarkan pendapatan petani dalam menjalankan usahataninya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Harga satuan produksi 

Sebagai produsen, seorang petani tidak akan terlepas dari penggunaan 

sumber daya baik alam, tenaga kerja ataupun modal. Dalam kaitannya dengan 

produksi, petani sangat bergantung pada tinggi rendahnya harga sarana 

produksi, seperti harga benih, pupuk dan obat-obatan. Harga sarana produksi 

tersebut akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh petani. 

Karena dengan semakin tinggi harga sarana produksi berarti pengeluaran 

petani akan semakin besar, terlebih lagi jika diikuti dengan kenaikan harga 

produksi. 

2. Harga hasil produksi 

Harga hasil produksi yang akan diterima oleh petani sangat tergantung 

dari hukum permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan terhadap 

suatu komoditi, maka harga komoditi tersebut akan tinggi dan sebaliknya. 

Harga komoditi pertanian akan berpengaruh terhadap pendapatan petani. 

3. Ongkos tenaga kerja 

Semakin sulit mencari tenaga kerja di bidang pertanian akan 

mengakibatkan mahalnya ongkos tenaga kerja, sehingga pengeluaran petani 

akan semakin besar. Makin tinggi ongkos tenaga kerja, maka akan semakin 

mengurangi pendapatan petani. 
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Menurut (Mankiw, 2000), berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

pendapatan sesorang adalah sebagai berikut : 

a. Modal 

Modal mengacu pada persediaan peralatan dan struktur ekonomi. 

Persediaan barang modal antara lain meliputi traktor para petani, pabrik 

para buruh. Jadi, pengertian modal ini adalah faktor produksi yang harus 

dibuat terlebih dahulu sebelum digunakan dalam kegiatan produksi. 

b. Kemampuan, Upaya dan Kesempatan 

Karena begitu banyak bagian variasi upah yang belum dapat dijelaskan 

secara pasti, maka yang berperan disitu pastilah berbagai variabel yang 

sulit diukur seperti kemampuan, upaya dan kesempatan. Meskipun semua 

variabel terukur dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatn 

seperti, namun pengaruhnya tidak sampai separuh. 

c. Pandangan Alternatif Terhadap Pendidikan 

Pandangan pendidikan yang mengaitkannya dengan modal-manusia dan 

yang menekankannya pada aspek pengiriman sinyal kemampuan itu 

memiliki kesamaan yang penting, namun juga perbedaan yang penting 

pula. Kedua pandangan ini dapat menjelaskan mengapa orang yang 

berpendidikan lebih tinggi cenderung memperolah penghasilan lebih 

banyak ketimbang mereka yang pendidikannya lebih rendah. 

5. Pembangunan Ekonomi 

Menurut (Todaro, Oktober, 1995) dalam bukunya “Ekonomi Untuk 

Negara Berkembang”, pembangunan ekonomi dapat dirumuskan kembali 
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dalam bentuk suatu usaha untuk mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, 

ketimpangan  dalam distribusi pendapatan dan pengangguran dalam konteks 

luas pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. 

Menurut (Sukirno, 1985),pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha 

suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan 

mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan 

usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, 

politik dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan diatas maka pengertian 

pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses 

yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat 

meningkat dalam jangka panjang. 

Pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis dan 

gradual, tetapi merupakan proses yang spontan dan tidak terputus-putus. 

Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan 

industri dan perdagangan. Berdasarkan pengertian tersebut pembangunan 

ekonomi terjadi secara berkelanjutan dari waktu ke waktu dan selalu 

mengarah positif untuk perbaikan segala sesuatu menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Industri dan perdagangan akan mewujudkan segala kreatifitas 

dalam pembangunan ekonomi dengan penggunaan teknologi industri serta 

dengan adanya perdagangan tercipta kompetisi ekonomi. 

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses pembangunan yang 

terjadi terus menerus yang bersifat dinamis, menambah dan memperbaiki 

segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Apapun yang dilakukan, hakikat 
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pembangunan ekonomi itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, bukan 

merupakan gambaran ekonomi satu saat saja. 

C. Kerangka Pemikiran 

 Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten 

Tuban merupakan program dari Kementerian Pertanian untuk penanggulangan 

kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, dan sekaligus mengurangi 

kesenjangan pembangunan. Keberlanjutan program Pengembangan Usaha 

Agribisnis Perdesaan (PUAP) sangat ditentukan pada keberhasilan pengelolaan 

dana tersebut oleh pelaksana yang mengelola dana yang turun untuk petani. Salah 

satu yang dapat dilakukan untuk melihat keberhasilan PUAP yaitu dengan 

mengukur dan menilai dampak dari program PUAP serta perannya dalam 

meningkatkan pendapatan usaha pertanian hingga mampu mensejahteraan para 

petani di pedesaan. Pengelolaan dan pencapaian tujuan dari program PUAP 

(peningkatan pendapatan usaha) juga dipengaruhi oleh karakteristik Gapoktan 

sebagai pelaksana program PUAP. Pelaksanaan program PUAP perlu dievaluasi 

untuk menilai dampak dari pemanfaatan dana bantuan dari kementerian pertanian 

tersebut. Penilaian dilakukan dengan melihat indikator keberhasilan PUAP, salah 

satunya dengan mengukur tingkat pendapatan anggota Gapoktan PUAP sebelum 

dan sesudah adanya program PUAP tersebut.  
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah disusun, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H0 = µ = Tidak ada perbedaan tingkat pendapatan petani padi melalui  program 

PUAP. 

H1 = µ ≠ Ada perbedaan tingkat pendapatan petani padi melalui program PUAP. 

Kriteria : H0 ditolak apabila thitung sama atau lebih besar darittabel. 

Diduga ada perbedaan tingkat pendapatan Petani padi melalui  program PUAP. 
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