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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Desa Sumbersekar merupakan desa dengan mayoritas penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani. Letaknya yang cukup strategis karena dekat 

dengan banyak pasar dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Wisata Batu 

menjadikan pertanian di Desa Sumbersekar semakin diandalkan. Petani 

Sumbersekar sendiri juga banyak yang memilih bergabung dengan kelompok tani 

untuk mengetahui lebih banyak informasi yang akan didapat melalui diskusi atau 

bertukar pikiran sesama anggota. 

Desa Sumbersekar mempunyai empat kelompok tani yang masing-masing 

ada di setiap dusunnya yaitu Sumber Beras 1 yang terletak di dusun Krajan, 

Sumber Beras 2 meliputi dusun Semanding, Sumber Beras 3 Dusun Banjar, dan 

Sumber Beras 4 adalah sebagai kelompok yang baru terbentuk dengan daerah 

meliputi beberapa perumahan yang ada di Sumbersekar. Jumlah anggota dari 

kelompok juga berbeda untuk jumlah kelompok tani yang lama seperti Sumber 

Beras 1 dengan anggota sebanyak 87, Sumber Beras 2 sebanyak 115 anggota, dan 

Sumber Beras 3 sebanyak 117 anggota, sedangkan anggota dari Sumber Beras 4 

masih kurang dari 100 karena kelompok tani yang masih baru dibentuk.  

Petani seharusnya bisa untuk bergabung atau ikut berpartisipasi dengan 

petani lain untuk membuat sebuah organisasi yang bisa digunakan untuk 

berdiskusi atau bertukar pikiran tentang masalah pertanian yang sedang 

diusahakannya. Petani yang bisa membaur dengan petani akan mampu  
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mengevaluasi hasil kerjanya dari hasil diskusi yang telah dilakukan. Peran serta 

pemerintah juga akan mampu memberikan motivasi atau pengtahuan tambahan 

kepada petani tentang masalah yang sedang dihadapinya. Petani seharusnya 

bergabung pada sebuah kelompok seperti Kontak Tani atau Kelompok tani untuk 

lebih banyak mendapatkan informasi dan bantuan pertanian lainnya.  

Keberadaan anggota kelompok tani yang bersatu akan membuat sebuah 

organisasi yaitu kelompok tani tersebut berdaya. Partisipasi anggota kelompok 

tani dalam beberapa pertemuan untuk pembahasan berbagai masalah pertani atau 

hanya diskusi untuk penentuan cara yang tepat dalam bertani dinilai penting untuk 

menumbuhkan tingkat partisipasi petani tersebut. Tingkat partisipasi yang baik 

dalam suatu kelompok belumlah sepenuhnya tertib. Ada berbagai alasan seorang 

petani untuk tidak mengikuti pertemuan rutin acara kelompok tani. Dengan ikut 

kelompok tani yang didapat memungkinkan petani untuk bisa mengevaluasi cara 

kerja dan bisa meningkatkan produksi dan pendapatannya. 

Pendapatan usaha tani berarti penerimaan yang didapatkan petani 

dikurangi dengan biaya –biaya yang dikelurkan untuk pemenuhan faktor- faktor 

produksinya. produksi dan pendapatan dapat menjadi upaya-upaya untuk 

meningkatkan hasil pertanian, selain itu petani yang dalam kegiatannya dilakukan 

secara sendiri cenderung tidak akan bisa maju. 

Tingkat partisipasi anggota kelompok tani dinilai penting saat ini karena dengan 

kehadiran seorang petani dalam kelompoknya akan mendapatkan berbagai 

informasi atau bantuan untuk peningkatan usahatanimya. Tingkat partisipasi juga 

memungkinkan untuk mempengaruhi pendapatan seorang petani dalam usaha 
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tani, oleh karena itu peneliti mengambil judul hubungan tingkat partisipasi 

anggota dengan produksi dan pendapatan usaha tani pada kelompok tani “sumber 

beras 1”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana tingkat partisipasi anggota kelompok serta produksi dan 

pendapatan usaha tani ? 

2. Apakah ada hubungan tingkat partisipasi anggota dengan pendapatan 

usaha tani? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan 

1.3.1 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui tingkat partisipasi anggota kelompok serta produksi, dan 

pendapatan usaha tani 

2. Mengetahui adanya hubungan antara tingkat partisipasi anggota kelompok 

dengan pendapatan usaha tani  

1.3.2 Kegunaan penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak, khususmya kepada : 

1. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

pemerintah sebagai bahan evaluasi dan monitoring pelaku usaha 

tani di desa-desa. 
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2. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan 

informasi lebih bagi masyarakat akademik mapun masyarakat 

umum. 

3. Bagi petani  

Hasil peneltian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan 

petani dan anggota kelompok tani untuk usaha peningkatan 

produksi dan pendapatan usaha tani yang saat ini sedang dilakukan. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

Istilah dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut:  

1. Tingkat partisipasi 

Tingkat Partisipasi merupakan pengukuran yang digunakan untuk menilai 

keikutsertaan petani dalam aktivitas kelompok tani. Tingkat partispasi ini 

dibagi 3 kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi.  

2. Produksi  

Produksi adalah hasil panen yang terima oleh petani yang diukur melalui 

hasil panen sayuran  permusim tanam. 

3. Pendapatan 

Pendapatan adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung selisih 

antara total penerimaan petani dengan total biaya yang dikeluarkan, biaya 

tersebut bisa berupa biaya tetap maupun biaya variabel. Pendapatan bisa 

dihitung dengan rumus : Pendapatan= TR-TC 
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4. Usahatani

Usaha tani adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk

mengontrol faktor-faktor produksi agar berjalan lebih baik dan efisien. 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Tingkat partisipasi anggota kelompok tani

Tingkat partisispasi diukur adalah menggunakan presensi keikutsertaan

anggota kelompok tani pada kegiatan penyuluhan bulanan. 

2. Biaya

Biaya merupakan salah satu faktor produksi yang dikeluarkan oleh

seorang petani untuk kegiatan dari pra produksi hingga pasca panen. 

Perhitungannya meliputi biaya variabel (VC), biaya tetap (FC), tenaga kerja, 

pajak/ sewa lahan, dan biaya tambahan lainnya. 

3. Produksi.

Produksi dihitung dari jumlah hasil panen petani berupa sayuran permusim

tanam yaitu 3 bulan. 

4. Pendapatan usahatani

Pendapatan usaha tani diukur dari total penerimaan (Total Revenue) yaitu

jumlah panen yang dijual dikalikan harga perkilonya, setelah itu dikurangi 

seluruh biaya yang dikeluarkan seperti biaya tenaga kerja, pupuk, benih, 

pengairan, biaya penyusutan alat, dan lain-lain. 
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