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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Penelitian Terdahulu 

Penelitian Maria Thresia, Edison, dan Ardhiyan Saputra (2017) berjudul 

“Analisis Pendapatan Usahatani Kedelai di Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur”. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui besarnya 

pendapatan yang diperoleh petani dari usahatani kedelai dan mengetahui faktor apa 

saja yang mempengaruhi pendapatan usahatani kedelai. Untuk pengambilan sampel 

menggunakan metode proportionate random sampling, dan untuk metode analisis 

menggunakan regresi linier berganda untuk menduga keuntungan. Metode lain 

untuk perhitungan pendapatan, pengeluaran atau total cost, dan pengujian statistika 

dengan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Berdasarkan hasil yang didapat, 

usahatani di daerah tersebut merupakan usahatani yang menjajikan untuk 

pendapatan petani kedelai (Thresia, Edison, & Saputra, 2017). 

Penelitian I Gede Agung, Ni Wayan Putu Artini, dan Nyoman Ratna Dewi 

(1999) berjudul “Analisis Usahatani Cabe Merah di Desa Perean Tengah, 

Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan”. Tujuan dari penelitian tersebut ialah 

untuk mengetahui analisis biaya, pendapatan, biaya produksi, dan efisiensi. 

Penentuan lokasi menggunakan metode purposive sampling. Analisis yang 

digunakan adalah analisis usahatani, data kuantitatifnya ditabulasi dan di konfersi 

dalam satuan yang sama. Hasil yang didapat, usahatani cabai merah sangat layak 

karena diperoleh R/C ratio sebesar 6,1. Cabai merah memberikan sumbangan
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sebesar 80,5 % dari total pendapatan usahatani sawah kepada petani (Agung, Artini, 

& Dewi, 1999). 

Penelitian Imam Muklis, Istiko Agus Wicaksono dan Usawatun Hasanah 

(2012) berjudul “Analisis Usahatani Kacang Tanah di Desa Pasar Anom 

Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo”. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui seberapa besar pendapatan, keuntungan maupun kelayakan usaha dari 

usahatani kacang tanah ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. 

Pengambilan jumlah responden menggunakan metode sensus, serta analisis data 

menggunakan analisis perhitungan penerimaan, pendapatan, keuntungan, dan 

kelayakan. Berdasarkan perhitungan, ditemukan bahwa usahatani tersebut memiliki 

keuntungan diatas Rp 200.000,00 dan usahatani kacang tanah dapat dikatakan layak 

sebab R/C ratio lebih besar dari pada satu atau sebesar 1,292 (Muklis et al., 2012). 

Penelitian Ragil Prastyo Kurniawan, Eni Istiyanti, dan Uswatun Hasanah 

(2013) yang berjudul “Analisis Usahatani Cabai Rawit di Lahan Tegalan Desa 

Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purwerejo”. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pendapatan, keuntungan dan kelayakan usahatani 

cabai rawit di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purwerejo. 

Pengambilan sampel petani menggunakan metode random sampling. Analisis data 

yang digunakan yaitu menggunakan perhitungan penerimaan, pendapatan, 

keuntungan, dan analisis kelayakan (Kurniawan, Istiyanti, & Hasanah, 2013). 

Penelitian Sunarti (2009) yang berjudul “Analisis Pendapatan Petani Pada 

Berbagai Tipe Usahatani Karet di DAS Batang Pelepat Kabupaten Bungo Jambi”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tipe usahatani karet yang 

diterapkan petani dan menganalisis pendapatan pada setiap tipe usahtani karet di 
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DAS Batang Pelepat. Penelitian ini menggunakan alat kuisioner untuk 

mengumpulkan data. Perhitungan biaya dan pendapatan akan dikumpulkan dan 

data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan pendapatan yang 

diperoleh petani pada setiap tipe usahatani karet (Sunarti, 2009). 

 

2.2  Karakteristik Kedelai 

Menurut (Irawan, 2006) kedelai merupakan tanaman yang berasal dari 

Negara Cina dan sudah di budidaya oleh manusia sejak 2500 SM. Kedelai mulai 

tersebar ke berbagai Negara seiring majunya zaman, dan pada abad ke 16, kedelai 

masuk ke Negara Indonesia. Nama ilmiah dari kedelai baru di sepakati pada tahun 

1948 bahwa nama botani yang dapat diterima yaitu Glycine max (L.) Merill.  

Berikut klasifikasi tanaman kedelai : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophta 

Klas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Papilionaceae 

Genus  : Glycine 

Spesies : Glycine max (L.) Merill 

Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari tanaman kedelai adalah sebagai 

berikut: 

a. Sistem perakaran kedelai terbagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar 

serabut yang tumbuh dari bagian akar tunggang. 
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b. Pertumbuhan batang terbagi menjadi dua, yaitu tipe determinate dan 

Indeterminate tergantung pada munculnya bunga pada bagian pucuk batang. 

c. Bentuk daun kedelai ada dua tipe, yaitu berbentuk oval dan lancip 

(lanceolate). Bentuk dari daun kedelai dipengaruhi oleh genetika. 

d. Bentuk bunga kedelai berbentuk menyerupai hewan kupu-kupu yang 

tumbuh pada bagian ketiak tangkai daun atau disebut dengan rasim. 

e. Biji dan polong kedelai berbentuk memanjang dengan warna hijau, coklat, 

kuning, atau kombinasi dari warna tersebut pada bagian polongnya. Biji 

kedelai berbentuk oval dengan warna hijau, putih, hitam, atau kuning 

dengan bintik hitam di tengah. 

 

2.3  Manfaat Kedelai 

Menurut (Purwaningsi, 2007) kedelai jika dilihat dari sudut pandang pangan 

dan gizi, kedelai merupakan sumber protein paling murah di dunia. Selain 

menghasilkan minyak dengan mutu atau kualitas yang baik, berbagai varietas 

kedelai yang ada di Indonesia, rata-rata mempunyai kadar protein berkisar mulai 

30,53 sampai 44 persen. Sedangkan kadar lemak pada kedelai berkisar mulai 7,5 

sampai 20,9 persen. Kandungan yang luar biasa dari kedelai tersebut pasti sangat 

baik jika dikonsumsi oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. 

Kedelai memang kaya akan protein, sehingga manusia banyak yang 

memanfaatkan kedelai sebagai macam bahan pangan seperti produk pangan, pakan 

ternak, dan produk untuk keperluan industri. Selain sebagai produk olahan pangan, 

kedelai juga dapat langsung di konsumsi oleh manusia dengan cara di rebus atau di 

goreng terlebih dahulu. Penggunaan kedelai di dunia menurut persentase yang ada, 
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di perkirakan kurang lebih 40 % dari total produksi digunakan sebagi bahan pangan 

manusia, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara, 55 % sebagai pakan ternak, 

dan 5 % sebagai bahan baku industri. 

Produk olahan kedelai dapat di kelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu 

makanan fermentasi dan tanpa fermentasi. Makanan yang terfermentasi dapat 

berupa hasil pengolahan tradisional yang banyak terdapat di pasaran dalam negeri 

dan sangat berpotensi sebagai sumber protein keluarga seperti, tempe, kecap, dan 

taoco, sedangkan produk tanpa fermentasi dan hasil industri tradisional adalah tahu 

kembang tahu. Produk hasil dari olahan industri moderen sebagian besar terdiri atas 

produk tanpa fermentasi. Beberapa produk tersebut adalah minyak kedelai, isolat, 

tepung kedelai, dan konsentrat protein kedelai, serta daging sintetik atau TVP 

(Texturized Vegetable Protein).    

 

2.4  Syarat Tumbuh Kedelai 

Menurut (Irawan, 2006) tanah dan iklim merupakan dua komponen syarat 

tumbuh yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kedelai. Kedua 

komponen ini harus saling mendukung satu sama lain agar pertumbuhan dari 

kedelai dapat optimal. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen, 

1. Tanah 

Tanaman kedelai merupakan tanaman yang mampu tumbuh di banyak jenis 

tanah atau media tanam, tetapi untuk mendapatakan hasil yang maksimal dan 

optimal, kedelai harus ditanam pada jenis tanah berstuktur lempung berpasir atau 

liat berpasir. Hal ini tidak hanya terkait dengan ketersediaan air untuk pertumbuhan, 

tetapi juga terkait dengan faktor lain. Faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan 
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penanaman kedelai adalah kedalaman olah tanah yang merupakan media 

pendukung pertumbuhan akar. Semakin dalam kedalaman tanah maka akar 

tunggang yang terbentuk dari tanaman kedelai akan semakin kokoh dan tersedianya 

ruang untuk pertumbuhan akar. Untuk derajat keasaman (pH) yang sesuai antara 

5,5 - 6,8 dengan pH optimum 6,0 – 6,5. 

2. Iklim 

Untuk mencapai pertumbuhan tanaman yang optimal, tanaman kedelai 

memerlukan syarat tumbuh yang optimal juga. Tanaman kedelai sangat peka 

terhadap perubahan faktor lingkungan tumbuh, khususnya tanah dan iklim. 

Kebutuhan air sangat tergantung pada pola curah hujan, pengelolaan tanaman, serta 

umur dari varietas yang ditanam. 

a. Suhu 

Tanaman kedelai dapat tumbuh pada suhu yang beragam. Suhu untuk 

tanaman kedelai yang optimal untuk pembungaan berkisar antara 24 – 25 

oC. Kondisi tanah yang paling optimal untuk tanaman kedelai dalam 

proses perkecambahan adalah dengan suhu 30 oC. 

b. Panjang Hari 

Tanaman kedelai tidak akan berbunga apabila panjang hari melebihi 

batas kritis, yaitu 15 jam perhari. Oleh karena itu, apabila varietas yang 

berproduksi tinggi dari daerah subtropik dengan panjang hari 14 – 16 jam 

maka varietas tersebut akan mengalami penurunan produksi karena masa 

bunganya menjadi pendek, yaitu umur 50 – 60 hari menjadi 35 – 40 hari 

setelah tanam. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi pada tanaman 

kedelai yang ditanam di daerah tropik dan subtropik, tetapi juga terjadi 
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pada tanaman kedelai yang ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi. 

Usia berbunga pada tanaman kedelai yang ditanam di daerah dataran 

tinggi mundur sekitar 2 – 3 hari dibandingkan tanaman kedelai yang 

ditanam di dataran rendah.   

c. Curah Hujan 

Curah hujan yang dibutuhkan oleh tanaman kedelai semua bergantung 

pada keadaan iklimnya. Curah hujan atau kebutuhan air umumnya yang 

dibutuhkan oleh tanaman kedelai berkisar 350 – 450 mm selama masa 

pertumbuhan kedelai. Selama pemasakan biji, tanaman kedelai 

memerlukan kondisi lingkungan yang sedikit kering agar diperoleh 

kualitas biji yang baik. Kondisi lingkungan yang kering akan mendorong 

proses pemasakan biji lebih cepat dan bentuk biji yang seragam.  

 

2.5  Usahatani 

Menurut (Soekartawi, 1995) ilmu usahatani biasanya diartikan sebagi ilmu 

yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada 

secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada 

waktu tertentu. Menurut (Suratiyah, 2015) dalam usahatani terdapat beberapa 

faktor-faktor yang mempengaruhi usahatani, yaitu iklim, tanah, tenaga kerja, modal 

dan pengelolaan. 
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1. Faktor Tanah 

Tanah merupakan faktor alam yang dapat dikuasai oleh manusia. Bagi 

manusia terutama petani, tanah merupakan harta produktif untuk sebuah kegiatan. 

Tanah juga merupakan faktor produksi yang sangat penting karena tanah 

merupakan tempat tumbuhnya tanaman, ternak, dan usahatani keseluruhannya. 

Tentu saja faktor tanah tidak terlepas dari pengaruh alam sekitarnya yaitu sinar 

matahari, curah hujan, angin, dan lain sebagainya. Tanah memiliki sifat yang 

istimewah antara lain bukan merupakan barang produksi, tidak dapat diperbanyak, 

dan tidak dapat dipindah-pindah.  

2. Faktor Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam usahatani, terutama bagi 

usahatani yang sangat bergantung pada musim. Kelangkaan tenaga kerja 

mengakibatkan mundurnya waktu penanaman sehingga berpengaruh pada 

pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas produk. Ada tiga jenis tenaga 

kerja dalam melakukan usahatani, yaitu tenaga kerja manusia, tenaga kerja hewan, 

dan tenaga kerja mesin. Untuk tenaga kerja manusia terdapat tiga golongan, yaitu 

tenaga kerja pria, tenaga kerja wanita, dan tenaga kerja anak-anak. 

3. Faktor Modal 

Modal adalah barang-barang atau uang yang bersama faktor produksi lain, 

tenaga kerja dan pengelolaan menghasilkan barang baru. Menurut sifat atau 

karakteristiknya modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal tetap (fixed 

capital) dan modal bergerak atau modal tidak tetap (variable capital). Modal tetap 

(fixed capital) adalah modal yang tidak habis dipakai dalam satu periode produksi, 

seperti tanah, bangunan, dan alat-alat. Modal bergerak atau modal tetap (variable 
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capital) adalah modal yang habis dalam satu periode produksi, seperti uang, sarana 

produksi, bahan mentah. 

4. Faktor Pengelolaan 

Pengelolaan usahatani adalah kemampuan petani untuk merencanakan, 

menetukan, mengorganisir, dan mengkoordinasikan serta mengendalikan faktor-

faktor produksi yang dikuasai dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu 

memberikan produksi sesuai yang diharpkan. 

 

2.6  Biaya Usahatani 

Menurut (Soekartawi, 1995) biaya usahatani biasanya diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang relative jumlahnya, dan terus digunakan 

meskipun produksi yang didapat banyak atau sedikit. Sehingga besarnya biaya tetap 

ini tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang didapat, contohya seperti 

pajak. Biaya untuk pajak akan tetap dibayar tidak memandang apakah hasil dari 

usahatani tersebut besar atau gagal. Contoh biaya tetap antara lain, sewa tanah, 

pajak, alat pertanian, dan irigasi. Biaya tidak tetap (variable cost) adalah biaya yang 

besar atau kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, contonya biaya 

sarana produksi. Jika menginginkan produksi yang tinggi, maka perlu penambahan 

jumlah tenaga kerja, pupuk, dan sebagainya, sehingga biaya ini sifatnya berubah-

ubah tergantung dari besar kecilnya produksi yang diinginkan. 
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2.7  Pendapatan Usahatani 

Menurut Ainun Naim, 1988 dalam (Malikah, 2005) pendapatan adalah hasil 

yang diperoleh dari usaha penjualannya setelah dikurangi biaya transportasi, biaya 

tenaga, dan lain-lain. Pendapatan yang besar adalah sasaran akhir bagi seorang 

usahatani. Menurut (Soekartawi, 1995) pendapatan usahatani adalah selisih antara 

penerimaan dan semua biaya, jadi untuk mengetahui besarnya pendapatan yang 

diperoleh dalam berusahatani maka dapat dihitung dengan : 

 

 

Pendapatan = TR – TC 

Dimana : 

   TR = Total penerimaan 

   TC = Total biaya 

 

2.8  Efisiensi Usahatani 

Mnurut Soekartawi, 1989 dalam (Malikah, 2005) efisiensi adalah upaya 

penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi yang 

sebesar-besarnya. Analisis R/C ratio adalah analisis yang digunakan untuk 

mengetahui efisiensi usahatani. Menurut (Soekartawi, 1995) R/C adalah singkatan 

dari Return Cost Ratio, atau dikenal sebagai perbandingan antara penerimaan dan 

biaya. Perhitungan R/C ratio yang secara sistematis dapat ditulis : 
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R/C ratio = 
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 

Dimana : 

   R/C ratio = Efisiensi usahatani 

   TR  = Total penerimaan 

   TC  = Total biaya 

 

2.9  Kerangka Penelitan 

Menurut (Ibrahim, 1996) kerangka pemikiran merupakan pola piker yang 

didasarkan alas konsep-konsep tertulis maupun pengalamanpengalamn emoiris 

untuk mendukung hipotesa. Adapun kerangka pemikiran merupakan konsep dan 

alur berfikir dalam melakukan sebuah penelitian dengan sistematis.  

Berdasarkan uraian latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, serta 

teori-teori yang mendukung, didapat kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

2.10  Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah, diduga faktor-faktor usahatani 

Kedelai di Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan 

berpengaruh terhadap pendapatan petani. 

Usahatani Kedelai 

Produksi Menurun 

Struktur Biaya 

TC = TFC + TVC 

Faktor-Faktor : 

Luas Lahan (X1) 

Benih (X2) 

Tenaga Kerja (X3) 

Pupuk (X4) 

Pestisida (X5) 

Efisiensi Usahatani 

R/C ratio = 
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 

Penerimaan 

TR = P X Q 

Usahatani Kedelai Menguntungkan 

Uji T 

Tidak 

Menguntungkan 

Menguntungkan 
Tidak 

Berpengaruh 

Berpengaruh 

Pendapatan 

P = TR - TC 


