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BAB II 

LANDASAN PENELITIAN 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Tinjauan Khusus tentang Usahatani 

Usahatani menurut Mahekam dan Malcolm (1991) merupakan suatu cara 

bagaimana mengelola kegiatan pertanian dimana petani merupakan orang yang 

mengelola suatu usahatani. Ukuran dan jenis usahatani dapat dilihat dari luas atau 

sempitnya lahan yang meliputi semua lahan dari beberapa desa. Usahatani 

tersebut dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang penggarap, seorang manajer 

yang dibayar koperasi/perusahaan, atau seorang pemilik yang dimana ia tinggal 

jauh dari lahan yang ia miliki. Sedangkan menurut Vink (1984) ilmu usahatani 

merupakan ilmu yang mempelajari norma-norma yang digunakan untuk mengatur 

usahatani agar memperoleh pendapatan yang setinggi-tingginya. 

Menurut Anas Tain (2005), tritunggal dalam usahatani terdiri dari manusia 

petani, tanah, dan tanaman serta hewan ternak. Pengelolaan usahatani pada 

dasarnya dipengaruhi oleh perilaku petani yang mengusahakan. Perilaku petani 

tergantung dari faktor watak, suku, dan kebangsaan, tingkat kebudayaan, dan dari 

kebijaksanaan pemerintah. Petani di sini tidak hanya sebagai pemilik modal saja, 

tetapi juga sebagai penggerak serta sebagai manajer di usahataninya. Kemudian 

tanah dalam usahatani dilihat dari sudut teknis (phisis, biologis) peranan tanah 

tersebut terbagi dalam berbagai bentuk, antara lain: 
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 Tanah dan kaitannya dengan jenis tanaman. 

 Tanah dan kaitannya dengan waktu bertanam. 

 Tanah dan kaitannya dengan cara bercocok tanam. 

 Tanah dan kaitannya dengan bentuk usahatani. 

Jenis dan keadaan tanah juga sangat mempengaruhi cara bertanam. Sedangkan 

tanaman dilihat dari sifat dan panjang masa hidupnya ada tanaman semusim dan 

tanaman tahunan. Tanaman semusim yang banyak ditanam oleh petani adalah 

tanaman pangan, tanaman hortikultura seperti : padi, jagung, kedelai, sayuran, dan 

lain-lain. Untuk tanaman tahunan yang diusahakan oleh perkebunan sawit, kopi, 

coklat, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk ternak kita mengenal ternal kecil, 

ternak sedang, dan ternak besar. Karena berbeda habitat maka akan terdapat 

kombinasi yang khas antara tanaman dan hewan di berbagai daerah yang berbeda. 

Oleh karena itu, dengan petani mengetahui kondisi daerah dan kriteria syarat 

tumbuh maka petani dapat menentukan perilaku budidaya yang dikehendakinya. 

 Menurut Soehardjo (1983) dalam Tain (2005), ada empat yang perlu 

diperhatikan dalam pembinaan usahatani, yaitu : 

1) Organisasi usahatani, dengan memperhatikan lebih khusus kepada 

pengelolaan unsur-unsur produksi dan tujuan usahanya. 

2) Pola pemilikan tanah usahatani. 

3) Kerja usahatani, dengan memperhatikan khusus kepada distribusi kerja 

dan pengangguran dalam usahatani. 
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4) Modal usahatani, dengan memerhatikan khusus kepada proporsi dan 

sumber petani memperoleh modal.  

2.1.2 Biaya Usahatani 

 Menurut Anas Tain (2005), pada umumnya seorang petani tidak senang 

kalau hanya produksinya yang naik, tetapi petani akan lebih senang jika 

pendapatannya juga akan naik. Faktor penting dalam hal ini adalah harga. Analisa 

biaya dan pendapatan ini dapat dilakukan terhadap usahatani sebagai satu 

kesatuan (unit) maupun terhadap setiap komoditi yang diusahakan. Analisa ini 

dibedakan dalam dua cara berdasarkan sifatnya, yaitu : 

1. Perhitungan Riil : berdasarkan biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan 

oleh petani. 

2. Perhitungan perusahaan : diperhitungkan dari keseluruhan faktor produksi 

yang digunakan baik secara tunai maupun diperhitungkan. 

 Biaya produksi adalah nilai yang terdiri dari semua faktor produksi baik 

dalam bentuk benda maupun jasa selama proses produksi berlangsung. Biaya 

produksi terdiri dari sewa tanah, bunga modal, biaya sarana produksi seperti; 

bibit, pupuk dan obat-obatan serta tenaga kerja. Dalam pertanian, biaya yang 

dianggap ada oleh petani hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan secara 

nyata/riil, sedangkan biaya yang dimiliki oleh petani sejak lama tidak dimasukkan 

ke dalam   pembiayaan usahatani tersebut (Soekartawi, 2003). 

 Menurut Anas Tain (2005), berdasarkan bentuknya biaya dibedakan  

menjadi 2, yaitu : 
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a. Biaya Tunai (Cash) adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang 

tunai untuk berbagai pembayaran/pembelian. 

b. Biaya tidak tunai adalah biaya yang nilainya diperhitungkan berdasarkan 

penggunaan faktor produksi seperti ; biaya tenaga kerja dari dalam 

keluarga yang tidak dibayarkan secara tunai, biaya tenaga kerja natura 

(bawon, makan dan lain-lain), pupuk kandang dari milik sendiri, bibit dari 

milik sendiri dan lain sebagainya. 

Berdasarkan sifatnya biaya dibedakan menjadi 3, yaitu : 

a. Biaya Tetap (Fixed cost) yaitu biaya yang dikeluarkan secara tunai atau 

tidak tunai dan yang tidak ada kaitannnya dengan besarnya produksi. 

b. Biaya Tidak Tetap (Variable cost) yaitu biaya yang dikeluarkan  secara 

tunai atau tidak tunai yang ada kaitannya dengan besarnya produksi, 

misalnya biaya sarana produksi (bibit, pupuk, obat-obatan), tenaga kerja.   

c. Total Biaya (Total Cost) yaitu penjumlahan keseluruhan dari biaya tetap 

dan biaya tidak tetap. Menurut Soekartawi (1995) dalam Rahmawati 

(2012), secara sistematis dapat digunakan rumus : 

 

 

dimana : 

 TC = Biaya total (Total cost) 

 TFC = Biaya tetap total (Fixed cost) 

 TVC = Biaya tidak tetap (Variable cost) 

 

TC = TFC + TVC 
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2.1.3 Penerimaan Usahatani 

 Menurut Soekartawi (1995) dalam Rahmawati (2012), Penerimaan adalah 

mengalikan jumlah produksi yang diperoleh dengan harga jualnya. Sedangkan 

Shinta (2005) dalam Rahmawati (2012) juga mendifinisikan bahwa penerimaan 

usahatani adalah perkalian antara produksi yang dihasilkan dengan harga jual. 

Istilah penerimaan dalam usahatani sering disebut pendapatan kotor (gross farm 

income). Secara sistematis dapat dinyatakan sebagai berikut : 

           

dimana : 

TR = Penerimaan total 

Y = Hasil produksi 

Py = Harga y 

2.1.4. Pendapatan Usahatani 

Menurut Soekartawi (1995) pendapatan usahatani adalah selisih antara 

penerimaan dan semua biaya yang dikeluarkan. Sedangkan Dumairy (1999:56) 

pendapatan merupakan balas jasa yang diterima dari faktor-faktor produksi yang 

ikut serta selama produksi meliputi gaji/ upah, sewa tanah, bunga, dan 

keuntungan. Menurut Soekartawi (1995) dalam Rahmawati (2012), tingkat 

pendapatan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

        

 

TR = Y. Py 

휋 = TR − TC 
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dimana :  

휋 = Total pendapatan (Income) 

TR = Penerimaan total (Total revenue) 

TC = Biaya total (Total cost) 

Keterangan : 

Apabila nilai TR > TC, maka petani memperoleh keuntungan. 

Apabila nilai TR < TC, maka petani mengalami kerugian. 

 Anas Tain (2005) menyatakan bahwa pendapatan dalam usahatani 

dibedakan menjadi 2, yaitu : 

a. Pendapatan kotor usahatani (Gross Farm Income) adalah total penerimaan 

(total revenue) dari pemakaian sumber data dalam usahatani. 

b. Pendapatan bersih (Net Farm Income) adalah selisih antara pendapatan 

kotor usahatani dengan total biaya. Pendapatan bersih dapat dikatakan 

sebagai keuntungan (profit) dari usahatani. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

1. Agung Pinaringan Sujalu (2010), dalam judul Analisis Pendapatan 

Usahatani Padi Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga Pupuk. Tujuan 

penelitian tersebut adalah menganalisis perbandingan biaya usahatani 

sebelum dan sesudah kenaikan harga pupuk,  menganalisis perbandingan 

produksi dan penerimaan padi sebelum dan sesudah kenaikan harga 

pupuk, dan menganalisis pendapatan dan efisiensi usahatani padi sebelum 

dan sesudah kenaikan pupuk. Penentuan wilayah dalam penelitian tersebut 
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purposive yaitu di Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten 

Jombang. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah Metode Simple Random Sampling. Hasil analisis data 

menggunakan uji t dan hasilnya diketahui bahwa ada perbedaan rata-rata 

biaya produksi usahatani padi sebelum dan sesudah kenaikan harga pupuk 

dimana hasil produksi sebelum kenaikan harga pupuk sebesar 5.091 kg, 

sesudah kenaikan produksi turun 4,644 kg, sedangkan perbedaan rata-rata 

penerimaan usahatani padi sebelum Rp 14.763.974 dan sesudah kenaikan 

harga pupuk sebsesar Rp 16.719.341. Analisis dalam penelitian ini 

diketahui bahwa ada perbedaan rata-rata pendapatan usahatani padi yang 

sebelumnya Rp 6.497.361 dan sesudah kenaikan harga pupuk naik 

menjadi Rp 7.254.341. Hal ini disebabkan karena sesudah kenaikan harga 

pupuk harga produksi menjadi naik Rp 3.600 sehingga mempengaruhi 

pendapatan usahatani padi dan tidak ada perbedaan efisiensi sebelum dan 

sesudah kenaikan harga pupuk. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Petani dalam mengusahakan usahataninya dengan menggunakan beberapa 

faktor produksi antara lain lahan, bibit, pupuk atau pestisida, peralatan, dan tenaga 

kerja secara efisien mungkin sebab keberhasilan usahatani yang dikelola 

tergantung pada pengembalian biaya yang sudah dikeluarkan. Penggunaan faktor-

faktor produksi tersebut yang mengharuskan petani untuk mengeluarkan biaya 

produksi agar proses usahatani berjalan dengan baik. Penggunaan faktor produksi 

akan menghasilkan suatu produk yang nantinya produk ini dijual dan petani akan 
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menghasilkan penerimaan. Usahatani cabai rawit ini, petani mendapatkan 

penerimaan dari hasil produksi cabai yang dijual  tersebut akan menjadi 

pendapatan. Dalam penelitian ini, biaya yang dikeluarkan lebih rendah, sebab 

petani mengurangi tenaga kerja dan biaya saprodi akibat gagal petani gagal panen. 

Sedangkan penerimaan dan pendapatan dalam usahatani setelah erupsi Gunung 

Kelud menurun drastis dibandingkan sebelum erupsi Gunung Kelud. Penurunan 

tersebut dikarenakan erupsi Gunung Kelud tentu membawa dampak yang besar 

terhadap hasil produksi yang menurun akibat terkena abu vulkanik yang 

menyebabkan tanaman cabai rusak dan tidak dapat dipanen. Untuk membuktikan 

apakah ada perbedaan pendapatan petani sebelum dan setelah erupsi Gunung 

Kelud atau tidak, maka perlu dilakukan uji beda rata-rata biaya, penerimaan, 

pendapatan usahatani sebelum dan setelah erupsi Gunung Kelud dengan 

menggunakan statistik.  
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Keterangan : 

  = Garis hubungan 

  = Garis analisis 

2.4 Hipotesis 

 Dari hasil pemikiran tersebut, maka selanjutnya membuat suatu pendapat 

atau dugaan yang sifatnya sementara yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis 

yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut : 

 Diduga ada perbedaan antara rata-rata biaya usahatani  cabai rawit 

sebelum dan setelah bencana erupsi Gunung Kelud. 

 Diduga ada perbedaan antara rata-rata penerimaan usahatani  cabai 

rawit sebelum dan setelah bencana erupsi Gunung Kelud. 

 Diduga ada perbedaan antara rata-rata pendapatan usahatani  cabai 

rawit sebelum dan setelah bencana erupsi Gunung Kelud. 

 

 

 

 


