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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Efendi (2016) menganalisis usahatani tomat di Desa Mandesan Kecamatan 

Selopuro Kabupaten Blitar. Tujuannya untuk mengetahui analisis usahatani tomat 

serta untuk mengetahui analisis finansial tomat di Kelompok Tani Karya Maju Desa 

Mandesan. Metode Analisa data yaitu perhitungan biaya, penerimaan, pendapatan 

dan analisis kelayakan usaha (R/C Ratio). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kelompok tani karya maju mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan 

efisien untuk pendapatan memperoleh keuntungan pada waktu tertentu sebesar Rp. 

44.804.822/musim. Nilai R/C Ratio sebesar 1,8 menunjukan bahwa dari biaya yang 

dikeluarkan sebesar Rp. 98.900.000,-/musim akan diperoleh penerimaan sebesar 1,8 

kali lipatnya. Dengan kata lain, hasil penjualan tomat ini mencapai 1,8% dari modal 

yang dikeluarkan. Nilai R/C Ratio lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa usahatani 

tomat tersebut layak dikembangkan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini terletak pada komoditi dan lokasi penelitian, sedangkan persamaan dengan 

penelitian ini pada metode analisis data yaitu perhitungan biaya, penerimaan, 

pendapatan dan R/C Ratio. 

Pangemanan, et al (2011) menganalisis pendapatan usahatani bunga potong di 

Kecamatan Tomohon. Tujuanya yaitu mengetahui pendapatan dan efisiensi usahatani 

bunga potong. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata penerimaan petani bunga 

potong sebesar Rp. 14.375.000. Total biaya yang di keluarkan petani rata-rata sebesar
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Rp. 3.242.853,74. Total pendapatan yang diterima petani rata-rata Rp. 11.132.146,25. 

Nilai R/C usahatani bunga potong sebesar 4,43 yang berarti bahwa setiap Rp 1,00 

yang digunakan dalam usahatani akan menghasilkan penerimaan sebesar 4,43. Nilai 

R/C sebesar 4,43 dapat disimpulkan bahwa usahatani bunga potong di Kecamatan 

Tomohon menguntungkan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

terletak pada komoditi dan lokasi penelitian, sedangkan persamaan dengan penelitian 

ini pada metode analisis data yaitu perhitungan biaya, penerimaan, pendapatan dan 

R/C Ratio. 

Aziz (2011) menganalisis usaha dan kelayakan agroindustri minuman sari buah 

apel di koperasi mandiri lestari makmur di Desa Wonomulyo Kecamatan 

Poncokusumo. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pendapatan dan efisiensi usaha 

agroindustri minuman sari buah. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis 

biaya, penerimaan dan keuntungan; serta analisis kelayakan usaha R/C rasio dan 

analisis Break Event Point (BEP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya 

untuk satu kali proses produksi minuman sari buah apel mencapai Rp. 5.342 per 

produksi. Biaya variabel sebesar Rp. 328.586 dan biaya total Rp. 333.927. 

Penerimaan yang diperoleh sebesar Rp. 360.000, sedangkan keuntungan yang 

diperoleh dalam satu kali proses produksi sebesar Rp. 26.100,-. Analisis R/C rasio 

menunjukan hasilnya sebesar 1,77 dan Break Event Point (BEP) diperoleh nilai 

sebesar 4 kardus (2 kardus kemasan kemasan 100 ml dan 2 kardus kemasan 165ml). 

Usaha agroindustri minuman sari buah apel di koperasi mandiri lestari makmur dapat 

disimpulkan bahwa layak untuk dikembangkan. Perbedaan penelitian terdahulu 
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dengan penelitian ini terletak pada komoditi dan lokasi penelitian, sedangkan 

persamaan dengan penelitian ini pada metode analisis data yaitu perhitungan biaya, 

penerimaan, pendapatan dan R/C Ratio. 

Ambarsari (2014) menganalisis pendapatan dan profitabilitas usahatani padi 

(Oryza sativa, L.) di Kabupaten Indramayu. Tujuannya yaitu untuk mengetahui 

pendapatan dan profitabilitas usahatani padi di Kabupaten Indramayu pada musim 

tanam pertama dan kedua. Hasil penelitian diperoleh rata-rata pendapatan bersih 

usahatani padi pada musim tanam pertama sebesar Rp. 14.766.370,09 Ha/musim atau 

Rp. 3.691.592,52 Ha/bulan dengan profitabilitas 105,52 persen/musim atau 26,38 

persen/bulan. Rata-rata pendapatan bersih usahatani padi pada musim tanam kedua 

sebesar Rp. 12.668.336,83 Ha/musim atau Rp. 3.167.084,21 ha/bulan dengan 

profitabilitas 96,30 persen/musim atau 24,07 persen/bulan. Hasil ini menunjukkan 

bahwa usahatani padi pada musim tanam pertama dan kedua adalah profitable, 

artinya usahatani padi member keuntungan bagi petani padi dan layak untuk 

dikembangkan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada 

komoditi dan lokasi penelitian, sedangkan persamaan dengan penelitian ini pada 

metode analisis data yaitu perhitungan biaya, penerimaan, pendapatan dan R/C Ratio. 

Ariyani (2017) menganalisis profitabilitas usahatani jambu biji getas merah di 

Kabupaten Kendal (profitability analysis of guava business farm in Kendal Regency). 

Tujuannya yaitu mengetahui biaya penerimaan, biaya pendapatan, dan profitabilitas 

usahatani jambu biji getas merah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen 

biaya terdiri dari biaya tetap yang berupa penyusutan, sewa lahan, dan pajak tanah. 
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Baiaya variabel yang dikeluarkan berupa biaya pupuk, pestisida, plastik dan tenaga 

kerja. Penerimaan petani paling tinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar Rp. 

7.676.196 dan penerimaan terendah terjadi di bulan November sebesar Rp. 2.737.628. 

Pendapatan rata-rata petani paling tinggi dalam skala usahatani terjadi pada bulan 

Agustus yaitu sebesar Rp. 5.474.290 dan terendah terjadi di bulan November sebesar 

Rp. 1.057.363. Profitabilitas usahatani jambu biji getas merah dikatakan profit setiap 

bulan dan nilainya lebih besar dari suku bunga bank deposito BRI yang berlaku tahun 

2016. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada komoditi dan 

lokasi penelitian, sedangkan persamaan dengan penelitian ini pada metode analisis 

data yaitu perhitungan biaya, penerimaan, pendapatan dan R/C Ratio. 

Novitaningsih (2017) menganalisis profitabilitas usahatani padi organik di 

Paguyuban Al-Barokah Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil 

dari penelitian yang dilakukan di paguyuban Al-Barokah, dapat disimpulkan bahwa: 

1) Pendapatan usahatani padi organik di Paguyuban Al-Barokah sebesar Rp 

170.234.169, Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) sebesar 7,2 dan profitabilitas sebesar 

626%. 2) Hasil peramalan produksi yang menggunakan analisis trend yaitu produksi 

padi selama tiga tahun yang diperoleh oleh usahatani padi organik Paguyuban Al-

Barokah sebesar pada Tahun 2017 sebesar 412,66 ton, Tahun 2018 sebesar 508, 30 

ton dan Tahun 2019 sebesar 603,94 ton. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini terletak pada komoditi dan lokasi penelitian, sedangkan persamaan 

dengan penelitian ini pada metode analisis data yaitu perhitungan biaya, penerimaan, 

pendapatan dan R/C Ratio.  



11 
 

 
 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Konsep Usahatani 

Hermanto (1991) menjelaskan bahwa usahatani sebagai organisasi dari alam, 

kerja dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. Organisasi ini 

berdiri sendiri dan sengaja dilakukan oleh seorang atau sekumpulan orang sebagai 

pengelolanya. Pengertian organisasi usahatani adalah sebagai organisasi yang 

memiliki pemimpin dan ada yang dipimpin. Pemimpin dalam organisasi usahatani 

adalah petani yang dibantu oleh keluarga yang diorganisir. 

Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seorang petani 

menentukan, mengusahakan dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor 

produksi secara produktif, efektif dan efisien. Modal yang digunakan dapat berupa 

lahan dan alam sekitarnya, agar memberikan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga 

usaha tersebut memberikan pendapatan yang maksimal (Suratiyah, 2015) 

Ilmu usahatani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana 

seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk 

tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal pada waktu tertentu. Dikatakan 

efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya yang ada dengan 

sebaik-baiknya dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut 

menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input) (Soekartawi, 2002). 

Rahim dan Hastuti (2008) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi produksi pertanian, yaitu : 
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1) Lahan pertanian 

Lahan pertanian merupakan faktor penentu dalam pengaruh produksi komoditas 

pertanian. Secara umum semakin luas lahan (yang digarap atau ditanami), semakin 

besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Dalam usahatani selalu 

didasarkan pada luasan lahan pertanian tertentu, walaupun akhir-akhir ini tidak 

semata-mata didasarkan pad luasan lahan tertentu, tetapi pada sumberdaya lain 

seperti media air atau lainnya. Pentingnya faktor produksi lahan bukan saja dilihat 

dari segi luas atau sempitnya lahan, tetapi juga segi yang lain pada aspek kesuburan 

tanah, seperti penggunaan lahan (tanah sawah, tegalan dan sebagainya) dan topografi 

(tanah dataran pantai, rendah dan dataran tinggi) 

2) Tenaga kerja 

Tenaga kerja (petani) merupakan faktor penting dan perlu diperhitungkan dalam 

proses produksi komoditas pertanian. Tenaga kerja harus mempunyai kualitas 

berfikir yang maju seperti petani yang mengadopsi inovasi-inovasi baru, terutama 

dalam menggunakan teknologi untuk pencapaian komoditas yang bagus sehingga 

memperoleh nilai jual tinggi. Usahatani yang mempunyai ukuran lahan kecil 

biasanya disebut usahatani skala kecil, dan biasanya menggunakan tenaga kerja 

keluarga. Usahatani berskala besar, selain menggunakan tenaga kerja luar keluarga 

juga memiliki tenaga kerja ahli. Ukuran tenaga kerja dapat dinyatakan dalam hari 

orang kerja (HOK), dalam analisis ketanakerjaan diperlukan standarisasi tenaga kerja 

biasanya disebut dengan hari kerja setara pria (HKSP).  
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3) Modal 

Setiap kegiatan dalam mencapai tujuan membutuhkan modal, seperti kegiatan 

proses produksi komoditas pertanian. Modal dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu 

modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap terdiri atas tanah, bangunan, mesin, 

dan peralatan pertanian dimana biaya yang di keluarkan dalam proses produksi tidak 

habis dalam sekali proses produksi.  Modal tidak tetap teridiri dari benih, pupuk, 

pestisida, dan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja. Skala usahatani sangat 

menentukan besar kecilnya modal yang digunakan. Usahatani berskala besar 

membutuhkan modal yang besar, begitu pula sebaliknya. Proses produksi komoditas 

pertanian juga menentukan besar kecilnya modal yang akan dipakai. Tersedianya 

kredit sangat menentukan keberhasilan usahatani. 

4) Manajemen 

Faktor produksi manajemen menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan 

efisiensi usahatani. Faktor produksi tanah, tenaga kerja dan modal cukup baik tetapi 

kalau tidak dikelola dengan baik maka tidak mencapai produksi yang tinggi. Dalam 

usahatani modern, manajemen menjadi sangat penting dalam mengelola produksi 

pertanian, mulai dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pengendalian (controlling), dan evaluasi (evalution). 

5) Pupuk 

Seperti halnya manusia selain mengkonsumsi makanan pokok, dibutuhkan pula 

konsumsi nutrisi vitamin yang dapat meninggkatkan/tambahan makanan pokok. 

Tanaman juga demikian, selain air sebagai konsumsi pokoknya, pupuk juga sangat 
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dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pupuk yang sering 

digunakan adalah pupuk organik dan anorganik.  

6) Pestisida 

Pestisida sangat dibutuhkan tanaman untuk mencegah serta membasmi hama dan 

penyakit yang menyerangnya pada saat pertumbuhan dan perkembangan. Pestisida 

merupakan racun yang mengandung berbagai zat aktif sebagai pembasmi hama dan 

penyakit pada tanaman. 

7) Bibit 

Bibit tanaman sangat menentukan keunggulan dari suatu komoditas pertanian. 

Bibit yang yang unggul biasanya tahan terhadap penyakit dan hasilnya berkualitas 

tinggi dibandingkan dengan komoditas lain sehingga hasilnya dapat bersaing di 

pasar. 

8) Teknologi 

Teknologi pada era modern sangat dibutuhkan dalam berbagai macam hal. 

Penggunaan teknologi dapat menciptakan rekayasa perlakuan terhadap tanaman dan 

lebih efisien. Sebagai contoh, tanaman padi dapat dipanen dua kali dalam setahun, 

tetapi dengan adanya perlakuan teknolgi tanaman padi dapat dipanen tiga kali 

setahun. 

2.2.2 Cabai Rawit 

Cabai atau yang biasa kita kenal dengan lombok adalah sejenis sayuran buah 

semusim, termasuk dalam anggota genus Capsicum yang banyak diperlukan oleh 

masyarakat sebagai penyedap rasa masakan. Cabai (Capsicum annuum L.) merupakan 
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komoditas sayuran yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ciri-ciri jenis 

sayuran ini adalah rasayanya yang pedas dan aromanya yang khas, sehingga bagi 

masyarakat tertentu dapat membangkitkan selera makan. Masyarakat Indonesia 

mengkonsumsi cabai setiap saat, maka cabai akan terus dibutuhkan dengan jumlah 

yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan 

perekonomian nasiaonal. Cabai sebagai komoditi sayuran mempunyai nilai ekonomi 

yang cukup tinggi dibandingkan sayuran lainya. Cabai mempunyai banyak kegunaan 

dalam kehidupan manusia pada umumnya dikonsumsi atau diperlukan oleh seluruh 

lapisan masyarakat untuk bahan penyedap berbagai macam bahan masakan. Cabai 

juga banyak digunakan sebagai bahan baku industri makanan, sebagai penghasil 

minyak atsiri dan bahan ramuan obat tradisional. Cabai selain dimanfaatkan sebagai 

bahan baku obat-obatan juga dapat sebagai bahan baku kosmetik. 

2.2.3 Konsep Biaya 

Biaya merupakan sejumlah uang yang diperhitungkan dalam menjalankan suatu 

kegiatan bisnis atau usahatani. Biaya dalam usahatani juga biasa disebut pengeluaran. 

Soekartawi et al (1989) menjelaskan bahwa pengeluaran usahatani mencakup 

pengeluaran tunai dan tidak tunai. Jadi, nilai barang atau jasa yang digunakan untuk 

keperluan usahatani dibayar dengan benda atau kredit, maka nilai barang tersebut 

termasuk pengeluaran tunai. Sedangkan nilai barang atau jasa yang tidak dibayarkan 

seperti penyusutan nilai barang, tenaga kerja dalam keluarga, dan penggunaan lahan 

pertanian maka nilai tersebut tetap diperhitungkan ke dalam pengeluaran tidak tunai. 

Biaya tunai usahatani misalnya biaya sarana produksi, bibit, pupuk dan pestisida serta 
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biaya upah tenaga kerja. Biaya tidak tunai terdiri dari biaya penyusutan alat-alat 

pertanian dan biaya sewa lahan (Soekartawi et al 2011) 

Soekartawi (2002) menjelaskan bahwa biaya usahatani adalah semua 

pengeluaran yang dipergunakan dalam usahatani. Biaya usahatani diklasifikasi 

menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel yang dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

a) Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan 

walaupun hasil produksi jumlahnya banyak atau sedikit. Jadi besarnya biaya tetap ini 

tidak tergantung pada besar-kecilnya produksi yang diperoleh. Semakin rendah 

volume kegiatan semakin tinggi biaya satuan dan sebaliknya jika volume kegiatan 

semakin tinggi maka biaya satuan semakin rendah. Contoh biaya tetap : sewa tanah, 

alat pertanian, pajak dan iuran irigasi. 

b) Biaya Tidak Tetap (Variabel) 

Biaya variabel adalah biaya yang besar-kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang 

diperoleh. Semakin besar volume kegiatan produksi, maka semakin tinggi jumlah 

total biaya variabel dan sebaliknya semakin rendah volume kegiatan produksi, maka 

semakin rendah jumlah total biaya variabel. Biaya satuan pada biaya variabel bersifat 

konstan karena tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan produksi. 

Contohnya biaya untuk sarana produksi. 
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2.2.4 Konsep Penerimaan 

Penerimaan usahatani adalah total produksi yang dihasilkan dikalikan dengan 

harga jual. Dalam menghitung penerimaan usahatani, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan yaitu lebih teliti dalam menghitung produksi pertanian, penerimaan dan 

bila peneliti usahatani menggunakan responden, maka diperlukan teknik wawancara 

yang baik terhadap petani (Soekartawi, 2002). 

Tuwo (2011) menjelaskan bahwa penerimaan usahatani adalah penerimaan dari 

semua sumber usahatani meliputi yaitu hasil penjualan tanaman, ternak, ikan atau 

produk yang dijual. Produk yang dikonsumsi keluarga atau masyarakat selama 

melakukan kegiatan dan kenaikan nilai inventaris, maka penerimaan usahatani 

memiliki bentuk-bentuk penerimaan dari sumber usahatani itu sendiri. 

Bentuk penerimaan tunai menggambarkan tingkat kemajuan ekonomi usahatani 

dalam spesialisasi dan pembagian kerja. Besarnya pendapatan tunai atau besarnya 

proporsi penerimaan tunai dari total penerimaan termasuk natura dapat digunakan 

untuk perbandingan keberhasilan petani satu dengan yang lain. Dengan demikian jika 

kita mencoba menerapkan perbandingan tersebut menjadi invalid atau tidak 

sepenuhnya benar. Dalam masyarakat, penerimaan tunai hanya merupakan sebagian 

kecil saja, sedangkan yang tersebar berupa penerimaan dalam bentuk natura yang 

dikonsumsi keluarga.  

2.2.5 Konsep Pendapatan 

Soekartawi (2002) menjelaskan bahwa pendapatan usahatani adalah selisih 

antara penerimaan dan semua biaya produksi selama melakukan produksi. Secara 
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umum pendapatan usahatani terdiri dari dua hal pokok yaitu penerimaan dan 

pengeluaran selama jangka waktu tertentu. Pendapatan usahatani merupakan selisih 

antara penerimaan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan selama proses 

produksi. Keberhasilan usahatani dinilai dari pendapatan yang diperoleh selama 

usahatani tersebut. Petani yang rasional selalu berusaha mendapatkan pendapatan 

yang maksimal dari setiap usahanya.  

Suratiyah (2009) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

besarnya biaya dan pendapatan sangatlah kompleks. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya biaya dan pendapatan dapat dibagi dalam dua golongan. 

Pertama adalah faktor internal atau eksternal dan kedua adalah faktor manajemen. 

Faktor internal dan eksternal akan saling mempengaruhi biaya dan pendapatan 

usahatani. Faktor internal yang akan mempengaruhi biaya dan pendapatan usahatani 

yaitu: (1) umur petani, (2) pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan, 

(3) jumlah tenaga kerja keluarga, (4) luas lahan, dan (5) modal. Sedangkan faktor 

eksternal yang mempengaruhi dari segi input adalah ketersediaan dan harga input, 

sedangkan dari segi output adalah permintaan dan harga jual. 

Soekartawi et al (1986) menjelaskan bahwa terdapat beberapa istilah yang 

digunakan dalam melihat pendapatan usahatani yaitu pendapatan bersih usahatani dan 

pendapatan kotor usahatani. Pendapatan kotor usahatani merupakan nilai produk total 

usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. 

Dalam menaksir pendapatan kotor, semua komponen yang tidak dijual harus dinilai 

berdasarkan harga pasar. Pendapatan bersih usahatani adalah selisih antara 
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pendapatan kotor dengan pengeluaran total biaya selama berusahatani. Pendapatan 

bersih usahatani dapat mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani dari 

penggunaan faktor-faktor produksi tenaga kerja, pengelolaan dan modal milik sendiri 

atau modal pinjaman yang diinvestasikan kedalam usahatani. 

2.2.6 Profitabilitas 

Soekartawi (2002) menjelaskan bahwa profitabilitas usahatani digambarkan 

sebagai sisa pengurangan nilai-nilai penerimaan usahatani dengan biaya yang 

dikeluarkan selama proses produksi. Petani selalu berusaha untuk meningkatkan 

profitabilitasnya, jika petani berhasil meningkatkan profitabilitasnya maka dapat 

dikatakan petani tersebut mampu mengelola sumberdaya yang dimilikinya secara 

efektif dan efisen. Petani memiliki profitabilitas rendah menunjukkan bahwa tidak 

mampu mengelola sumberdaya yang dimilikinya dengan baik, sehingga tidak mampu 

menghasilkan laba yang tinggi. Cara menilai profitabilitas usahatani adalah 

bermacam-macam tergantung pada laba atau model mana yang akan dibandingkan 

satu dengan lainnya. Dalam penelitian analisis profitabilitas diketahui dari analisis 

R/C ratio. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Analisis terhadap struktur biaya, penerimaan dan pendapatan usahatani cabai 

rawit di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang menjadi suatu tolak ukur atas 

keberhasilan para petani dalam melakukan pengelolaan system pertanian tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur biaya, penerimaan dan pendapatan 

usahatani cabai rawit di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang sehingga dapat 
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diketahui profitabilitas usahatani tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

digambarkan dengan skema kerangka pemikiran sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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