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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Zaenudin et al (2014) menganalisis tingkat pastisipasi kelompok tani 

menggunakan deskriptif kualitatif. Beberapa aspek yang diteliti meliputi 

permodalan, manajemen, dan partisipasi dalam pelayanan usaha. Hasil penelitian  

menunjukkan tingkat pendapatan kelompok tani dengan aspek tingkat partisipasi 

sebagai anggota, pengelola unit usaha, dan sebagai pengurus dalam kategori 

rendah. Perbedaan penelitian ini hanya fokus pada tingkat kehadiran petani namun 

diperdalam dengan dihubungkan dengan produksi dan pendapatan dan digunakan 

analisis Chi-Square.  

Budiarta, Laapo, & Hamid (2017) menguji peran kelompok tani sebagai 

penyalur dalam mengambil keputusan untuk pengembangan wawasan  yang 

mempengaruhi pendapatan usaha tani di Desa Purwosari. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa kelompok tani berperan dalam kategori tinggi yaitu sebesar 

65,625 % pada usaha tani padi. Perbedaan penelitian ini lebih detail dalam 

mengukur mengukur partisipasi yaitu berdasarkan tingkat kehadiran anggota. 

Hakam (2014) menganalisis peran kelompok tani terhadap pendapatan 

melalui program kemitraan menggunakan deskriptif dan statistik. Hasilnya 

menunjukkan bahwa kelompok tani sebagai unit produksi berkontribusi paling 

besar terhadap pendapatan petani. Perbedaannya penelitian ini adalah terletak alat 

analisis nya, dan tingkat partisipasi anggota dalam struktur organisasi kelompok 

tani.  
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Rizal dan Rahayu  (2015) menganalisis secara kualitatif tingkat partisipasi 

kelompok tani melalui program M-P3MI dengan komponen  yaitu kesadaran 

keterlibatan, dan manfaat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 85% petani 

masuk sebagai anggota secara kesadaran, dengan komponen keterlibatan adalah 

sebesar 62,50%, sedangkan untuk komponen petani menjadi anggota kelompok 

tani sebesar 100%. Perbedaannya penelitian ini adalah alat analisis yang 

digunakan dan program yang dijadikan sebagai tolak ukur tingkat partisipasi 

petaninya. 

Wijianto (2008) menganalisis hubungan antara peranan penyuluhan 

dengan partisipasi anggota kelompok tani secara deskriptif. Metode dalam 

penentuan sample menggunakan sampel cluster sederhana. Hasil nya adalah 5% 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara peran penyuluhan 

dan partisipasi anggota kelompok tani dalam setiap kegiatannya. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian saat ini 

partisipasi dihubungkan dengan pendapatan usaha tani menggunakan analisis Chi- 

Square. Persamaannya pada penentuan sample yaitu menggunakan cluster. 

Simanjuntak et al (2016) menganalisis luasnya partisipasi petani dalam 

program GP-PTT dengan komponen partisipasi inisiasi, legitimasi dan eksekusi 

mengunakan metode uji Proporsi, analisis Chi- Square, dan Uji gamma. Hasil 

penelitian menunjukkan partisipasi petani dinilai tinggi dengan partisipasi inisiasi 

71,13%, 77,29% partisipasi legitimasi, dan partisipasi eksekusi sebesar 93,61%. 

Perbedaannnya penelitian terdahulu menggunakan komponen tingkat partisipasi 

yaitu inisiasi, legitimasi dan eksekusi sedangkan peneliti saat ini lebih detail  



 
 

 
 

tentang partisipasi yaitu tingkat kehadiran petani pada kegiatan penyuluhan dan 

kegiatan rutin lainnya. Persamaan nya yaitu alat analisis nya adalah Chi Square 

Rusdiana et al (2016) menganalisis tentang partisipasi petani dalam 

kegiatan kelompok tani menggunakan analisis deskriptif dengan metode studi 

kasus. Hasil nya menunjukkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sebagain 

besar berada pada kategori sedang sebanyak 25 petani atau 83,33% terbesar kedua 

adalah pada aktegori tinggi yaitu sebanyak 3 orang atau 10,00%, dan yang terkhir 

adalah kategori rendah sebanyak 2 oarang atau 6,67%. Perbedaan nya pada alat 

analisis yang digunakan yaitu tidak menggunakan Chi-Square, peneliti tidak 

meneliti tentang hubungan partisipasi dengan produktivitas dan pendapatan usaha 

tani. 

Koampa et al (2015) menganalisis tentang partisipasi petani dalam 

kegiatan penyuluhan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya 

partisipasi kelompok tani terhadap kegiatan penyuluhan pertanian tergolong 

kategori aktif pada tahap perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi. Perbedaan nya 

adalah alat analisisnya yaitu tidak menggunakan analisis Chi-Square. 

Singh (2015) menganalisis tentang dampak partisipasi pekerja 

mempengaruhi kepuasan kerja dan produktivitas di industri gula di Haryana 

menggunakan analisis korelai, regresi, dan anova. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 38,15% pekerja memilih setuju untuk kesadaran mereka bahwa partisipasi 

mereka mempengaruhi kepuasan kerja dan produktivitas pada indutri gula di 

Haryana. Perbedaannya adalah pada alat analisis yang digunakan penelitian Singh 



9 
 

 
 

menggunakan analisis korelasi,regresi, dan anova sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan Uji Chi- Square.  

Agnes (2017) menganalisis pendapatan dan kelayakan ysaha tani Cabai di 

Desa Sunju. Analisis yang digunakan adalah analisis usaha tani yang diambil dari 

30 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan usaha 

petani dalam satu kali musim tanam adalah Rp. 8.021.500 dan R/C ratio dai usaha 

ani yang dijalan kan sebesar 2,69 yang berarti usaha tani cabai tersebut dapat 

dilanjutkan. Perbedaan penelitian ini yaitu menghubungkan pendapatan usaha tani 

dengan tingkat partisipasi kelompok tani, sedangkan persamaan nya adalah 

melakukan analisis usaha tani yaitu pada pendapatan.  

Sujitno et al (2011) meneliti R/C usahatani tumpang sari pada tanaman 

tomat dan cabai. Masalah yang ingin diangkat oleh peneliti adalah serangan hama 

dan penyakit yang menyebabkan tingginya biaya produksi untuk pembelian 

pestisida, penelitian ini menggunakan analisis usaha tani, dengan hasil 

penggunaan sistem tanam tumpang sari pada tomat dan cabai memberikan dmpak 

yang posistif pada petani sehingga input produksi lebih efisien dibandingkan 

dengan sistem monokultur. Penggunaan sistem tumpang sari memiliki R/C ratio 

yang cukup tinggi sebesar 2,65, yang menunjukkan bahwa sistem tumpang sari 

harus dilanjutkan. Perbedaan penelitian ini adalah hanya mengalisis R/C ratio 

pada komoditas cabai dan tomat. 

Nurmala et al (2016) menganalisis biaya, pendapatan dan R/c ratio 

usahatani kubis bunga (kol) di Kabupaten Ciamis. Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah survei dengan teknik penarikan sampel yaitu sensus. Hasil dari penelitian 
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ini adalah rata-rata biaya usaha tani adalah Rp. 4.621.086 per hektar, 

penerimaannya Rp 11.887.500. Rata- rata pendapatan yang diterima oleh petani 

kubis adalah sebesar Rp 7.266.413, sedangkan besarnya rata-rata R/C dari semua 

petani kubis adalah 2,57. Perbedaan penelitian ini adalah hanya fokus pada 

usahatani kubis saja tetapi tidak menghubungan dengan partisipasi petani dalam 

kelompok tani. Pengambilan sampel dengan menggunakan sensus sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan sistem pengambilan sampel acak sederhana.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah 

pada aspek yang diteliti yaitu tingkat partisipasi, sasaran penelitian yaitu 

kelompok tani, dan analisis yang digunakan yaitu pada metode analisis data 

deskriptif kualitatif.  

2.2  Kajian Pustaka 

1. Partisipasi 

Partisipasi dapat dijelaskan bahwa keikutsertaan seorang petani untuk 

mencapai tujuan program-program yang telah direncakan oleh seorang politisi dan 

pejabat penyuluhan secara lebih efisien (van den Ban & Hawkins, 1999) 

Partisipasi yang baik akan dipandang menjadi sebuah jalan untuk menuju sukses 

dalam bebrbagai program yang dijalankan. Bukan hanya program partisipasi yang 

baik dinilai mampu memecahkan berbagai masalah berbagai kalangan. Petani 

biasanya banyak mengalami masalah pada masa tanam dan pasca panen dengan 

adanya partisipasi dan penyuluhan inilah akan memecahkan masalah yang ada. 

Partisipasi dapat berjalan secara informal, para penyuluh akan lebih 

mendengarkan kebutuhan, gagasan, tujuan dan peluang petani. Setiap kelompok 
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tani yang didampinngi oleh agen penyuluhan harus mampu untuk menciptakan 

dan berperan dalam beberapa rencana penyuluhan. Berbagai masalah atau gagasan 

dari para petani bisa menjadi bahan untuk para agen penyuluhan untuk 

mendapatkan informasi lebih sehingga apa yang akan disampaikan sesuai dengan 

masalah yang sedang dihadapi oleh para petani. 

 Petani dan agen penyuluhan dapat bekerja sama dan  bertukar informasi 

melalui diskusi gagasan-gagasan yang menyesuaikan rencana penyuluhan mereka. 

Partisipasi petani tidak selalu dijadikan sebagai penerima dana proyek tapi lebih 

kepada agen penyuluhan yang mau turun lapang untuk memecahakan beberapa 

masalah yang sedang dihadapi petani. Melalui penyuluhan yang informal 

paartisipasi yang tinggi akan membawa dampak yang baik bagi petani seperti 

pengetahuan yang bertambah. Semangat yang tinggi dari pengelola dan anggota 

kelompok tani yang berikan oleh agen penyuluhan diberbagai kesempatan akan 

mampu untuk membuat partisipasi menjadi lebih efektif.  

2. Usaha Tani  

Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha yang 

dibangaun seseorang dalam bidang pertanian untuk mengkoordinir faktor-faktor 

produksi berupa lahan, modal, dan faktor produksi yang lain untuk memperoleh 

manfaan dan keuntungan yang lebih baik. Jadi, usaha tani adalah sebuah usaha 

dibidang pertanian yang memerlukan beberapa faktor produksi seperti halnya 

lahan, benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain yang bertujuan untuk memuahkan 

seoarang petani dalam perhitungan biaya dan pendapatan yang diperoleh untuk 

mendapatkan manfaat yang lebih.  
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Menurut organisasinya usahatani dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut: 

a) Usaha Individual merupakan usaha tani yang dilakukan sendiri bersama – 

sama dengan keluarganya mulai dari proses perencanaan hingga pemasaran 

dilakukan sendiri oleh petani tersebut. 

b) Usaha kolektif adalah sebuah usaha dibidang pertanian yang dilakukan secara 

berkelompok mulai dari awal hingga pembagian keuntungan yang bisa 

dilakukan dengan cara natura. 

c) Usaha kooperatif adalah usaha tani yang dikerjakan secara individual tetapi 

juga ada pengerjakan yang dilakukan secara berkelompok tetapi hanya 

sebagaian kegiatan saja seperti halnya pembelian alat pertanian, 

pemberantasan hama, dan pembangunan saluran irigasi. 

(Suratiyah, 2015) 

3. Kelompok tani  

Kelompok tani adalah kumpulan para petani yang bersifat informal, ikatan 

dalam kelompok tersebut terbentuk karena adanya pandangan, kepentingan dan 

kebutuhan yang sama. Tindakan bersama yang dilakukan dalam kelompok tani 

dimaksudkan untuk menjamin efisiensi dalam pengelolaan usaha tani dari para 

anggotanya. Kelompok tani sebagai wadah kerjasama  untuk para petani 

memerlukan suatu struktur yang memungkinkan dilakukannya kerja sama yang 

teratur, produktif, sesuai dengan kebutuhan dalam menyelenggarakan 

kegiatannya. 
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4. Produktivitas 

Menurut Sukoco (1992) produktivitas merupakan hasil per satuan luas 

lahan, faktor –aktor produksi lain seperti tenaga kerja, modal,pupuk, benih/ bibit, 

air. Produktivitas bisa dijadikan parameter seorang petani untuk bisa dikatakan 

berhasil dalam melakukan setiap usahanya. Setiap keluarga petani mempunyai 

cara perhitungan yang berbeda-beda dalam untuk merumuskan dan 

mendefinisikan produktivitas. Perhitungannya bisa menggunakan satuan tenaga 

kerja ataupun satuan irigasi yang petani gunakan untuk mengairi lahan. 

Produktivitas juga bisa dihitung berdasarkan nilai ekonomis atau keuntungan yang 

mereka dapatkan untuk dimaksimalkan hasilnya persatuan luas lahan yang mereka 

miliki. 

Tujuan utama sebuah usaha tani adalah produktivitas, tetapi setiap 

keluarga petani mempunyai cara penilaian bukan hanya pasar saja tetapi juga 

berbagai keperluan rumah tangga, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. 

Keputusan yang diambil juga akan berbeda bukan hanya pada permintaan pasar 

tetapi juga apa yang mereka tidak dapatkan dipasar. Selain pangan petani juga 

akan menilai produk non pangan untuk menunjang dan membantu kehidupan 

merekan sehari-hari. Rumah tangga petani akan memperhitungkan kuantitas dan 

kualitas menjadikan hal tersebut sangat penting. Umumnya petani akan dengan 

lahan sempit akan mementingkan distribusi produksi yang merata dari waktu-

kewaktu sehingga mengamankan kebutuhan sepanjang tahun. 
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Produktivitas diukur dalam bentuk rasio antara keluaran dengan masukan. 

Formula untuk menghitung produktivitas adalah : 

Produktivitas = Keluaran ÷ Masukan  

Jika keluaran dan masukan yang digunakan dalam formula tersebut 

dinyatakan dalam kuantitas fisik, maka rasio produktivitas yang dihasilkan berupa 

ukuran produktivitas operasional (operational productivity measure). Jika 

digunakan keluaran dan masukan dalam rupiah, rasio produktivitas yang 

dihasilkan berupa ukuran produktivitas keuangan (financial productivity measure) 

(Mulyadi, 2007). 

5. Pendapatan 

Pendapatan petani atau usaha adalah sisa usaha berupa uang atau benda 

dari pengurangan penerimaan usaha tani dengan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan untuk kebutuhan selama bertanam (Subandriyo, 2016). Pendapatan 

petani sebagaian dari pendapatan kotor yaitu pendapatan karena adanya tenaga 

keluarga yang digunakan selama usahatani yang seharusnya menjadi hak 

keluarganya tanpa mengurangi kekayaan petani tersebut. Pendapatan keluarga 

dinyatakan dalam jumlah uang yang dikeluarkan dalam satu hari kerja. 

Keberhasilan usaha tani bisa diukur dari hasil produksi yang didapatkan tidak 

dipergunakan untuk rumah tangganya tetapi untuk dijual.  

Pendapatan dalam usaha tani mempunyai cara perhitungan yang hampir 

umum seperti usaha yang lain, ada beberapa jenis pendapatan seperti pendapatan 

kotor atau penerimaan yaitu pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha 

tani yaitu berupa perhitungan hasi penjualan keseluruhan. Pendapatan bersih 
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sendiri adalah pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi beberapa biaya yang 

dikelurkan selama masa tanah atau masa produksi. Keuntungan atau kerugian 

petani dapat dihitung dari selisih pendapatan petani dikurang upah keluarga dan 

bunga modal sendiri. Usaha tani keluarga bertujuan untuk memperoleh 

pendapatan seorang petani sehingga apabila sebuah usaha memperoleh 

pendapatan yang positif berarti usaha tani tersebut masih bisa berjalan 

terus(Suratiyah, 2015). 

6. Chi- Kuadrat  

Menurut (Siegel, 1985) Analisis Chi- Kuadrat adalah salah satu uji statistik 

Nonparametrik merupakan, rangkaian tes Satu Sample dalam pengujian untuk 

mengetahui banyak subyek,obyek jawaban respons, yang terdapat dalam berbagai 

kategori. Uji ini harus menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal 

sample mengikuti suatu distribusi yang dieterapkan. Tes statistik ini digunakan 

untuk membandingkan data dari suatu sampel dengan populasi tertentu yang telah 

ditetapkan. Pengujian Chi dipilih karena hipotesis yang diuji berkaitan dengan 

suatu perbandingan mengenai frekuensi yang diamati dengan kategori yang 

diharapakan dalam kategori- kategori diskrit. 

Pengujian menggunakan Chi kuadrat harus melalui beberapa tahapan seperti 

tahapan menghitung standar deviasi sebagai titik awal mengetahui kategori 

sebagai perhitungan untuk matriks Chi Kuadrat. Kategori-kategori inilah yang 

akan dicari frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapakan. Frekuensi 

yang diharapkan akan memiliki nilai yang lebih rendah dari frekuensi yang 

diamati. Menghitung nilai Chi Kuadrat menggunakan rumus seperti dibbawah ini: 
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x2 = ∑
(�����)�

��

�
���  

dimana : 

0i  = banyak kasus yang diamati dalam kategori ke-i 

Ei = banyak yang diharapkan dalam kategori ke-i dibawah H0 

∑     =�
���  penjumlahan semua kategori  

Perhitungan Chi Kuadrat untuk mengetahui nilai Chi tabel dan Chi hitung, tetapi 

sebelum mengetahui nilai Chi tabel Chi hitung perlu dilalukan perhitungan nilai 

probabilitas untuk dikaitkan dengan nilai Chi, jika nilai probabilitas ini kurang 

atau sama dengan α (0,05) maka Ho harus ditolak sehingga akan ada hipotesis Ho 

Dan Hi. Ho akan berbunyi bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

kategori satu dan lainnya sedangkan H1 akan berbunyi adanya hubungan yang 

signifikan antara kaegori satu dan kategori yang lain. 

7. Cabai, Tomat, Dan Kol 

Cabai merupakan komoditas sayuran di Indonesia yang mempunyai nilai 

ekonomi yang tinggi dan dianggap penting oleh masyarakat. Banyak masyarakat 

Indonesia yang menggilai Cabai inilah yang membuat permintaan cabai selalu 

tinggi. Menurut Syukur et al (2012) permintaan cabai yang tinggi dibuktikan dari 

luas lahan penanaman cabai yang mencapai 20% dari total luas lahan pertanaman 

sayuran diseluruh Indonesia. Cabai bukan saja digunakan sebagai bahan pangan, 

saat ini cabai juga menjadi salah satu bahan baku utama di industri. Permintaan 
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cabai yang selalu tinggi ini juga dikarenakan konsumsi perkapita cabai yang 

selalu mengalami peningkatan. Tahun 2003 komsumsi cabai perkapita mencapai 

1,35 kg sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 1,47 kg.  

Produksi cabai dipengaruhi oleh faktor iklim, saat musim hujan prosuksi 

cabai akan menurun sehingga mengakibatkan harga mengalami kenaikan yang 

sangat tinggi. Selain iklim kenaikan harga cabai akan mengalami kenaikan yang 

tinggi saat mendekati hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul adha, Natal, dan tahun 

baru. Kenaikan harga cabai bukan hanya pada kisaran Rp. 50.000 tapi harga cabai 

bisa mencapai harga ratusan ribu perkilogramnya. Penurunan harga bisa saja 

terjadi jika penawaran cabai juga tinggi di pasaran, cabai yang melimpah akan 

dijual dengan harga murah karena kondisi cabai yang cepat busuk. Untuk 

mengatasi fluktuasi ini pemerintah maupun petani masih belum bisa memprediksi 

dengan baik, perlunya sistem tanam yang tepat untuk komoditas cabai tetap stabil 

dipasaran.  

Tomat adalah salah satu tanaman sayuran yang sudah dikenal masyarakat 

luas, karena saat ini tomat bukan hanya pada jenis sayuran tetapi sudah masuk 

jenis buah-buahan yang banyak dicari. Oleh karena itu saat ini permintaan tomat 

semakin meningkat dipasaran. Menurut Hidayati et al (2012) tomat merupakan 

tanaman yang bersal dari Andean, Amerika Selatan yang meliputi wilayah Chili, 

Ekuador, Bolivia, Kolumbia, Dan Peru. Sedangkan di Indonesia sudah ditanam 

secara luas mulai tahun 1988. Tanaman tomat mempunyai brntuk dan ukuran 

yang bervariasi menurut varietasnya ada yang sebesar kelereng yaitu tomat jenis 

Chery ada juga tomat  yang sebesar buah apel. 



18 
 

 
 

Mayoritas masyarakat Indonesia memnafaatkan tomat untuk bumbu dapur, 

tapi semakin berkembangnya jaman tomat bukan lagi hanya pada bumbu dapur 

tetai juga sebagai penunjang kebutuhan gizi. Olahan tomat yang semakin beragam 

seperti jus dan saut tomat juga akan meningkat permintaan tomat segar dipasaran. 

Tomat juga memiliki fungsi untuk kesehatan sepeerti penyembuhan sariawan dan 

rabun ayam karena pada tomat terdapat kandungan Vitamin A dan C yang tinggi. 

Selain itu buah tomat bisa digunakan sebagai diet pencegahan dan terpai penyakit 

karena kandungan antioksidan yang tinggi. 

Brokoli atau bunga kol adalah salah jenis sayuran yang mewah (elit) 

.(Rukmana, 2012), karena harganya yang cukup mahal untuk dikonsumsi 

Masyarkat pada umumnya. Mahalnya harga kol saat ini dikarenakan 

pengembangan budidaya yang dinilai masih sulit untuk dilakukan. Terbatasnya 

informasi membuat petani yang akan membudidayakan kol memiliki rasa takut 

yang tinggi karena dinilai resiko akan lebih besar untuk pengalaman bertani yang 

kurang. Informasi tentang teknik, ekonomi dan sosial komoditasnyalah dianggap 

sulit oleh petani sehingga petani enggan untuk melakukan cocok tanam broccoli. 

Perkembangan brokoli yang saat ini sudah semakin pesat membuat banyak 

petani yang akhirnya ikut bertanam kol. Menurut Utami et al (2016) Potensi 

produksitivitas brokoli di indonesia bisa mencapai 20-30 ton/ha. Teknik dan 

ekonomi yang sudah mendukung petani membuat para petani berani mencoba 

untuk bertanam brokoli. Hal ini akan berdampak baik karena semakin tinggi nya 

permintaan brokoli membutuhkan penawaran yang cukup besar. Permintaan yang 

tinggi dipasaran akan meningkatkan impor brokoli jika petani tidak mau berusaha 
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menanam dilahan sendiri untuk mencukupi kebutuhan pasar di Indonesia yang 

cukup luas.   

Harga brokoli saat ini yang bisa dijangkau masyarakat luas juga akan 

meningkatkan permintaan pasar. Pemenuhan kebutuhan pasar di dalam negeri 

maupun ekspor saat ini dilakukan dengan cara perluasan pertanaman, sehingga 

kebutuhan benih juga semakin meningkat. Informasi budidaya yang semakin 

mudah dinilai mampu untuk membuat petani semakin giat dalam bertanam 

brokoli. 

2.3 Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis  

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka hipotesis 

dari penelitian ini adalah diduga bahwa tingkat partisipasi anggota berhubungan 

dengan pendapatan usaha tani. 
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