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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara agraris, dimana mayoritas penduduknya bekerja 

di bidang pertanian. Seiring bertambahnya tahun, Indonesia mengalami 

peningkatan jumlah penduduk yang besar. dengan bertambahnya penduduk 

membuat kebutuhan pangan ikut meningkat. Guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat, pemerintah berusaha meningkatkan jumlah produksi pangan nasional. 

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dari petani. 

Untuk meningkatkan taraf hidup petani, maka pembangunan pertanian haruslah 

bermuara pada pembangunan pertanian kecil (usahatani) untuk tercapainya 

pertanian yang dinamis, efisien, dan tangguh, menurut Aryani dalam (Muklis, 

Wicaksono, & Hasanah, 2012)  

Usahatani kedelai yang seharusnya menguntungkan bagi para petani, justru 

sering mengalami kerugian bagi para petani tersebut. Karena umumnya petani 

menfokuskan usahatani kedelai pada musim tanam optimum dan sedikit yang 

melakukan ketika diluar musim optimum. Fenomena tersebut yang membuat harga 

kedelai bisa tidak stabil. Hal ini didukung kuat oleh data berikut, 

Tabel 1.1 Produksi Kedelai di Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2016 

Tahun 2013 2014 2015 2016 

Produksi (ton) 36.953 33.274 27.096 21.971 

Sumber : BPS dan Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur, 2018 

Tabel 1.1 dapat menjelaskan bahwa produksi kedelai di Kabupaten 

Lamongan mengalami penurunan produksi tiap tahunnya. Hal tersebut
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menunjukan bahwa usahatani di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan. 

Penurunan jumlah produksi di dapat akibat semakin berkurangnya luas panen. 

Sejak tahun 2013 hingga 2016 luas panen selalu mengalami penurunan, seperti 

yang ada di tabel 2 berikut, 

Tabel 1.2 Luas Panen Kedelai di Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2016 

Tahun 2013 2014 2015 2016 

Luas Panen 

(Ha) 
23.725 20.491 17.652 14.785 

Sumber : BPS dan Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur, 2018 

Salah satu komoditi pertanian yang dapat membantu meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan petani adalah kedelai (Glycine max) yang merupakan 

tanaman semusim. Pemilihan usahatani kedelai disebabkan karena kedelai menjadi 

salah satu dari lima komoditi pangan utama (beras, jagung, kedelai, gula, dan 

daging sapi) di Indonesia. Selain itu kedelai memiliki peranan penting bagi 

perekonomian Indonesia, karena kedelai merupakan bahan baku utama dalam 

industri tahu, tempe, dan sebagainya (Sultan & Rachmina, 2015). 

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten dengan produksi 

kedelai terbesar di Jawa Timur menurut data dari BPS dan Dinas Pertanian Jawa 

Timur. Rata-rata petani kedelai hanya mempertimbangkan ketika hendak menanam 

hanya memfokuskan pada prinsip untuk mendapatkan produksi yang tinggi dan 

otomatis mendapatkan keuntungan yang tinggi tanpa mempertimbangkan usahatani 

dari kedelai tersebut. Oleh karena itu pada usahatani kedelai perlu ditunjang dengan 

adanya perhitungan biaya produksi, pendapatan, dan efisien agar dalam melakukan 

usahatani kedelai tidak mengalami kerugian. Berdasarkan latar belakang di atas 



3 
 

 

 
 

perlu dilakukannya penelitian tentang “Analisis Usahatani Kedelai (Glycine max) 

di Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan”. 

 

1.2  Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana biaya dan pendapatan usahatani kedelai di Desa Kedungbanjar 

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan? 

2. Bagaimana efisiensi usahatani kedelai di Desa Kedungbanjar Kecamatan 

Sugio Kabupaten Lamongan? 

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan di Desa 

Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui biaya dan pendapatan usahatani kedelai di Desa Kedungbanjar 

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. 

2. Mengetahui efisiensi usahatani kedelai di Desa Kedungbanjar Kecamatan 

Sugio Kabupaten Lamongan. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani 

kedelai di Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Malang. 
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1.3.2  Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti menambah wawasan serta informasi mengenai usahatani 

kedelai, serta syarat untuk memperoleh gelar S1. 

2. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan 

penelitian dalam bidang yang sama.  

3. Bagi lembaga pemerintahan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dalam pengambilan keputusan bidang pertanian, khususnya komoditas 

kedelai. 

4. Bagi petani lain dapat dijadikan tambahan informasi dan pertimbangan 

untuk meningkatkan hasil dan pendapatan dalam mengusahakan usahatani 

kedelai tersebut. 

 

1.4  Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Batasan istilah perlu dilakukan untuk penyamaan pandangan terkait istilah-

istilah yang dipakai dalam penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut  : 

1.4.1  Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dibatasi pada usahatani kedelai di Desa Kedungbanjar 

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Usahatani adalah suatu 

organisasi produksi dimana petani sebagai pelaksana mengorganisasi 

alam, tenaga kerja dan modal ditunjukkan pada produksi di sektor 

pertanian, baik berdasarkan pada pencarian laba atau tidak. 
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2. Lahan pertanian adalah lahan yang cocok digunakan untuk usaha tani. 

Lahan pertanian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lahan 

persawahan berpetak-petak yang dimanfaatkan untuk usahatani.  

3. Petani merupakan orang yang melakukan usahatani, petani yang dimaksud 

disini adalah orang yang memiliki dan mengelola lahan yang di kerucutkan 

menggunakan rumus Slovin dan dijadikan sebagai responden. 

4. Keuntungan adalah hasil usaha yang diperoleh dari selisih antara 

penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan dalam usahatani kedelai. 

5. Efisiensi usahatani adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

menggunakan sumberdaya secara optimal untuk mencapai tujuan yang 

maksimal. 

6. Saprodi (sarana produksi) adalah semua korbanan yang diberikan pada 

komoditi kedelai untuk mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik, 

yang terdiri dari benih, pupuk, pestisida, dan sebagainya. 

7. Benih adalah suatu calon tanaman yang berupa biji tanaman yang sudah 

mengalami perlakuan untuk dijadikan tanaman perkembangbiakan.  

8. Pupuk adalah bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara bagi 

tanaman. 

1.4.2  Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Biaya total atau total cost (TC) adalah jumlah keseluruhan biaya tetap dan 

biaya variabel yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah produk 

dalam satu periode tertentu dalam satuan rupiah (Rp). 
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2. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produksi 

berubah (selalu sama), atau tidak terpengaruh oleh besar kecilnya produksi 

dalam satuan rupiah (Rp). 

3. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proposional dengan 

kuantitas volume produksi atau penjualan. Jika kuantitas produksi naik atau 

bertambah maka biaya variabel akan ikut bertambah sebesar perubahan 

kuantitas dikaliakan biaya variabel persatuan dalam satuan rupiah (Rp). 

4. Produksi adalah hasil yang diperoleh petani dari panen kedelai yang 

dinyatakan dalam satuan kilogram (kg/ha). 

5. Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan atau pendapatan 

kotor dengan total biaya produksi usahatani yang dinyatakan dalam satuan 

rupiah (Rp/ha). 

6. Penerimaan adalah sejumlah nilai uang yang diterima oleh produsen atau 

petani atas penjualan produk yang dihasilkan. Dalam ilmu ekonomi 

diistilahkan revenue dalam satuan rupiah (Rp). 

7. Keuntungan adalah pendapatan bersih yang diterima oleh petani atau 

lainnya dalam satuan rupiah (Rp). 

8. Biaya tenaga kerja adalah jasa (sumber daya manusia) dalam satuan uang, 

yang dikorbankan dalam usaha memperoleh penghasilan dalam satuan 

rupiah (Rp). 

9. Analisis R/C ratio adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

efisiensi usahatani kedelai tersebut. 


