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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian ini dicantumkan beberapa penelitian yang dilakukan 

oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai bahan referensi dan juga bahan 

pertimbangan untuk penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu ini mencakup 

program PUAP dan pendapatan petani padi. Penelitian terdahulu mengenai 

dampak PUAP terhadap pendapatan petani padi dapat dilihat dalam Tabel 2 

berikut ini. 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Program PUAP dan 
Pendapatan Petani Padi.  

 
Judul penelitian Variabel Alat penelitian Hasil 

Suanggana Angga (2011) 
Dampak Program PUAP 
Terhadap Pendapatan 
Petani Padi (Studi Kasus 
Gapoktan Rukun 
Makmur  Desa Cibitung 
Kulon Kecamatan 
Pamijahan Kabupaten 
Bogor) 

 
Pendapatan 
petani  
 

 
Untuk 
mengidentifikasi 
dampak PUAP 
terhadap 
pendapatan 
anggota Gapoktan 
menggunakan  
analisis T – 
hitung  

 
Dari penelitian 
tersebut ada 
perbedaan 
pendapatan petani 
padi sesudah 
menerima bantuan 
dana BLM PUAP 
yang berdampak 
positif terhadap 
pendapatan petani 
padi 
 

Jamhari Zahara (2009) 
Dampak Pelaksanaan 
Program Pengembangan 
Usaha Agribisnis 
Perdesaan (PUAP) 
Terhadap Pendapatan 
Petani Padi Penerima 
BLM PUAP Di Lampung 
 

 
Pendapatan 
petani 

 
Analisis T – 
hitung dengan 
sampel 
berpasangan  

 
Dari penelitian 
tersebut diketahui 
bahwa terjadi 
perbedaan 
pendapatan petani 
padi sebelum dan 
sesudah menerima 
dana BLM PUAP 
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dan berdampak 
positif bagi petani 
padi 

Umi Salawati (2011) 
Analisis Pendapatan 
Petani  Penerima 
Bantuan Langsung 
Masyarakat – 
Pengembangan Usaha 
Agribisnis Perdesaan 
(BLM – PUAP) di 
Kabupaten Barito Kuala 
Provinsi Kalimantan 
Selatan 
  

 
Pendapatan 
petani 

 
Analisis T – 
hitung dan 
analisis regresi  

 
Mayoritas 
responden petani 
menggunakan 
dana BLM-PUAP 
untuk menambah 
modal usahanya. 
Rata – rata 
pendapatan 
anggota Gapoktan 
sebelum dan 
setelah menerima 
BLM PUAP 
mengalami 
perubahan 
peningkatan. 
 

Tita Nursyamsiah (2010) 
Pengaruh Program 
Pengembangan Usaha 
Agribisnis Perdesaan 
(PUAP) Terhadap 
Produksi dan Pendapatan 
Usahatani Padi (Studi 
Kasus Pada Gapoktan 
Mekarsari Kabupaten 
Bogor Jawa Barat)  
 

 
Pendapatan 
petani dan 
produksi petani 

 
Analisis T – 
Hitung dan 
regresi linear 
berganda  

 
PUAP berpengaruh 
terhadap produksi 
dan pendapatan 
usahatani. Dan 
yang 
mempengaruhi 
adalah penggunaan 
input pupuk, luas 
lahan dan obat – 
obatan. 
  

 
Dari beberapa penelitian pada Tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP 

mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan petani penerima bantuan.  

Peningkatan pendapatan ini sudah sejalan dengan tujuan program PUAP yaitu 

meningkatkan kesejahteraan petani miskin dan indikator kesejahteraan adalah 

peningkatan pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan petani menunjukkan 

bahwa program PUAP berdampak positif terhadap pendapatan petani.  
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Penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh beberapa peneliti terdahulu 

mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan secara 

umum dapat dilihat dari variabel-variabel bebas (variabel yang mempengaruhi) 

terhadap variabel pendapatan, serta menggunakan alat analisis t-hitung yang 

digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan usaha tani 

padi sebelum dan sesudah menerima dana PUAP maka dilakukan uji beda rata-

rata. 

Perbedaan scara umum dari beberapa penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini dapat dilihat dari objek penelitian yaitu petani padi yang berada di 

Desa Dawuhan Kidul dan merupakan anggota Gapoktan Tri Tunggal Makmur. 

Lokasi penelitian yang berada di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar 

Kabupaten Kediri sebagai salah satu desa yang menerima dana Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM) dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.  

Sumbangan beberapa penelitian terdahulu pada Tabel 2 diatas untuk 

penelitian ini adalah sebagai bahan referensi agar penelitian dampak program 

pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) terhadap pendapatan petani 

padi di Desa Dawuhan Kidul lebih baik lagi. Sumbangan secara umum dari 

beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mengetahui variabel 

apa saja yang digunakan untuk menguji variabel pendapatan serta pada alat 

analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan pendapatan petani padi 

sebelum dan setelah menerima dana BLM PUAP.  
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2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Program Pengembangan Usaha Agrbisnis Perdesaan  

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses 

kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih 

lemah. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah 

menetapkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada 

tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian. Program tersebut 

dilakukan secara terintegrasi dengan PNPM – M (Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.  

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan merupakan langkah 

terobosan dari Departemen Pertanian untuk mengurangi pengangguran dan 

kemiskinan di perdesaan. PUAP sendiri merupakan program pemberdayaan usaha 

agribisnis bagi petani/peternak di perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas 

hidup.  

Program PUAP memiliki tujuan mengurangi kemiskinan dan 

pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis 

di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah serta penguatan kelembagaan 

pertanian di Desa. Gapoktan merupakan lembaga pertanian yang diharapkan 

mampu menjadi wadah bagi petani untuk mengatasi berbagai kendala yang 

dihadapi petani salah satunya adalah akses permodalan.   

Dalam rangka untuk mempercepat tercapainya tujuan tersebut maka 

diperlukan kegiatan ekonomi rakyat yang diprioritaskan untuk penduduk miskin 

perdesaan. Kegiatan ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan melalui peningkatan 
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kualitas SDM, penguatan modal bagi petani, buruh tani dan rumah tangga tani, 

pengetahuan tentang teknologi produksi serta pemasaran hasil usaha 

pertanian/peternakan. 

Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana program PUAP untuk 

penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Dengan peran serta Gapoktan 

sebagai pelaksana Program PUAP diharapkan lembaga tersebut menjadi lembaga 

yang memiliki peran penting dalam pengembangan usaha agribisnis yang sesuai 

dengan potensi wilayah masing-masing.  

2.2.2 Indikator Keberhasilan Program PUAP 

Indikator keberhasilan dapat digunakan untuk melihat sejauh mana 

tujuan program PUAP dapat tercapai. Keberhasilan PUAP dapat dilihat dari 

beberapa indikator yaitu : 

A. Indikator keberhasilan output antara lain :  

 Tersalurkannya dana BLM PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah 

tangga tani miskin anggota Gapoktan sebagai modal untuk melakukan 

usaha produktif pertanian.  

 Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber 

daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia 

Mitra Tani.  

B. Indikator keberhasilan outcome antara lain :  

 Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan 

mengelola bantuan modal usaha untuk petani angota baik pemilik, 

petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. 
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 Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang 

mendapatkan bantuan modal usaha. 

 Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya, dan hilir) 

di perdesaan. 

 Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh 

tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi 

daerah.  

C. Indikator keberhasilan benefit dan impact antara lain : 

 Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani 

di lokasi desa PUAP. 

 Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan 

yang dimiliki dan dikelola oleh petani. 

 Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan. 

(Deptan, 2010) 

2.2.3  Tahapan Penyaluran Dana BLM PUAP  

Penetapan pengurus Gapoktan merupakan langkah pertama prosedur 

penyaluran dana BLM PUAP. Tim teknis kecamatan melakukan identifikasi 

pengurus Gapoktan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) untuk selanjutnya diajukan 

kepada tim teknis Kabupaten/Kota dan dilakukan verifikasi lanjutan oleh tim 

teknis Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Tim Teknis 

PUAP Pusat untuk selanjutnya Direktur Pembiayaan Pertanian selaku Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 
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Pertanian menetapkan nama pengurus gapoktan penerima BLM-PUAP. 

(Departemen Pertanian, 2010) 

Penyusunan rencana usaha bersama (RUB) dilakukan oleh Gapoktan 

penerima dana BLM PUAP berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis 

di desa penerima PUAP yang dilakukan oleh penyuluh pendamping. Hal ini 

dilakukan agar bantuan BLM sesuai denga potensi desa agar dapat dikembangkan.   

Verifikasi dokumen Gapoktan PUAP yang berisi RUB dan juga dokumen 

administrasi pendukung lainnya (dokumen perjanjian kerja bersama, surat 

perintah kerja, berita acara, kuitansi) yang ditandatangi oleh ketua Gapoktan akan 

melalui tahapan verifikasi di tingkat Kabupaten/Kota apabila dokumen belum 

lengkap maka akan dikembalikan, apabila sudah lengkap maka verifikasi akan 

dilakukan di tingkat pusat melalui tim pembina PUAP Provinsi. Verifikasi 

dokumen meliputi pengecekan kelengkapan juga keabsahan dokumen PUAP yang 

diajukan oleh Gapoktan serta memastikan bahwa penjumlahan dana dokumen 

RUB tidak melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

Direktur Pembiayaan Pertanian selaku PPK (Pejabat Pembuat 

Komitmen) pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan 

proses penyaluran dana BLM PUAP kepada Gapoktan sesuai dengan persayaratan 

dan kelengkapan dokumen Gapoktan yang telah ditetapkan. Tahapan penyaluran 

dana BLM PUAP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke 

rekening Gapoktan.  
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2.3 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 

Menurut Syahyuti (2007), Gapoktan adalah gabungan dari beberapa 

kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan 

kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usahatani 

bagi anggotanya dan petani lainnya. Pengembangan Gapoktan dilatar belakangi 

oleh kenyataan kelemahan aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan 

layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga 

pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian serta terhadap 

sumber informasi.  

Sedangkan menurut Departemen Pertanian (2008) mendefinisikan 

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai kumpulan beberapa kelompok tani 

yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan 

efisiensi usaha. Gapoktan terdiri atas kelompok tani yang ada dalam wilayah suatu 

wilayah administrasi desa atau yang berada dalam satu wilayah aliran irigasi petak 

pengairan tersier. 

Gapoktan yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan 

dan manajemen, akan diberikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

sebesar 100 juta rupiah untuk setiap Gapoktan dalam rangka mengembangkan 

usaha agribisnis perdesaan yang meliputi usaha budidaya (tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan usaha non-budidaya (industri rumah 

tangga, pemasaran/bakulan, dan usaha lainnya yang berbasis pertanian) 

(Departemen Pertanian, 2008). 
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Dalam program PUAP lembaga pertanian Gapoktan memegang peranan 

penting sebagai lembaga penyaluran dana BLM kepada petani. Gapoktan juga 

sebagai salah satu indikator keberhasilan program PUAP harus memiliki SDM 

yang berkualitas bukan hanya pengurus Gapoktan saja namun juga melibatkan 

penyuluh pertanian dan penyelia mitra tani (PMT) melalui pembinaan yang 

berkelanjutan.  

2.4 Kajian Tentang Agribisnis  

Pengertian Agribisnis adalah dari kata  Agribusiness, dimana Agri = 

Agriculture  artinya pertanian dan  Business berarti usaha atau kegiatan yang 

berorientasi profit atau keuntungan.  Jadi secara sederhana 

 Agribisnis (agribusiness) adalah usaha atau kegiatan pertanian serta apapun yang 

terkait dengan pertanian  berorientasi profit atau keuntungan. 

Menurut Downey dan Erickson (1992), agribisnis meliputi keseluruhan 

kegiatan manajemen bisnis mulai dari perusahaan yang menghasilkan sarana 

produksi bagi usaha tani, usaha proses produksi pertanian, serta perusahaan yang 

menangani pengolahan, pengangkutan, penyebaran, penjualan secara borongan 

maupun secara eceran kepada konsumen akhir. Sedangkan pengertian agribisnis 

Menurut Sjarkowi dan Sufri (2004), agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan 

dengan kegiatan produksi pertanian, yang meliputi pengusahaan input pertanian 

dan atau pengusahaan produksi itu sendiri atau pun juga pengusahaan pengelolaan 

hasil pertanian. 

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa agribisnis 

merupakan kegiatan dari hulu sampai hilir yaitu mulai dari perencanaan input 
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pertanian (saprodi), pengolahan atau pemrosesan hingga pemasaran hasil 

pertanian. Agribisnis juga mempelajari bagaimana mendapat profit atau 

keuntungan dari setiap kegiatan hulu hingga hilir kegiatan pertanian.  

Agribisnis sendiri merupakan suatu sistem yang kegiatan satu sama lain 

saling berkaitan. Sebagai suatu sistem agribisnis memiliki 3 subsistem dan 1 

subsistem penunjang yaitu agribisnis subsistem hulu, subsistem 

budidaya/usahatani, agroindustri hilir dan subsistem jasa layanan pendukung 

agribisnis (kelembagaan). Keempat subsistem tersebut dapat dijelaskan dalam 

Gambar 1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 1. Subsistem Agribisnis  
 

2.5 Usahatani 

Sektor pertanian merupakan sektor andalan bagi perekonomian bangsa 

Indonesia. Banyak penduduk Indonesia bermata pencaharian dengan bertani. 

Usahatani 
(On Farm) 

 
 

Budidaya 

Agribisnis hulu 
(Off Farm) 

 
 Pupuk  
 Bibit 
 Alat dan 

mesin 
 Pestisida  
 Dll.  

Agribisnis hilir 
(Off Farm) 

 
 Pengemasan 
 Penyimpanan 
  Pengolahan 

produk 
 Distribusi  

Kelembagaan dan Kegiatan Penunjang 
 
Bank, asuransi, pendidikan, penyuluhan  
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Namun, pada umumnya teknologi yang digunakan masih sangat sederhana serta 

usahatani yang dilakukan masih secara tradisional.  

Sebagai sektor andalan bagi perekonomian Indonesia maka diperlukan 

pengembangan usahatani baik dari sisi teknologi ataupun dari kemudahan akses 

modal para petani. Pengembangan tersebut tak lepas dari dukungan Pemerintah 

dan juga pelaku usahatani agar dapat tercapai pertanian yang ideal yaitu selalu 

dapat mengikuti perkembangan teknologi yang selalu berubah merupakan syarat 

pokok pembangunan pertanian. 

Usahatani adalah kegiatan usaha manusia untuk mengusahakan tanahnya 

dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman atau hewan tanpa 

mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah yang bersangkutan untuk 

memperoleh hasil selanjutnya (Adiwilaga, 1992). Menurut Kadarsan (1993) 

usahatani adalah suatu tempat dimana seseorang atau sekumpulan orang berusaha 

mengelola unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, modal dan 

ketrampilan dengan tujuan berproduksi untuk menghasilkan sesuatu di lapangan 

pertanian.  

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa usahatani 

merupakan usaha untuk mengelola unsur-unsur yang ada dapat dilakukan 

perseorangan maupun sekelompok orang untuk mendapatkan pendapatan yang 

maksimal. Dimulai dengan merencanakan faktor-faktor produksi yang akan 

digunakan seperti bahan baku, tenaga kerja dan teknologi yang digunakan serta 

pemasaran hasil produksi agar dapat berproduksi dan mendapat hasil yang 

maksimal.   
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2.5.1 Usahatani Padi  

Padi di Indonesia merupakan tanaman penting sebagai sumber bahan 

makanan pokok penduduk Indonesia yaitu nasi. Bercocok tanam padi/budidaya 

padi adalah kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil yang setinggi-tinginya 

dengan kualitas sebaik mungkin, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

harapan maka, tanaman yang akan ditanam harus sehat dan subur. (Wikipedia 

Indonesia, 2010) 

Menurut Suparyono dan Agus (2007), agar dapat meningkatkan 

produktivitas usahatani khususnya padi sawah maka tahapan-tahapan dalam 

penanaman padi harus dilakukan dengan baik. Tahapan-tahapan tersebut yaitu : 

1. Persiapan Benih 

Benih termasuk faktor penentu keberhasilan pembudiyaan tanaman. 

Penggunaan benih yang bermutu tinggi akan dapat mengurangi resiko 

kegagalan usahatani (Sutopo, 2004). Dalam hal ini harus diperhatikan 

kualitas benih yang baik, yang terbebas dari hama dan penyakit.  

2. Persemaian 

Persemaian harus terlebih dahulu dilakukan sebelum tanaman padi 

ditanam. Penyemaian dilakukan setelah benih mengalami proses perendaman 

dan  pemeraman selama masing-masing 48 jam. Perendaman bertujuan untuk 

mendapatkan benih yang baik dan gabah yang menyerap air yang cukup 

untuk kepeluan perkecambahan. Pemeraman bertujuan agar benih dapat 

berkecambah. Benih yang sudah berkecambah kemudian disebar di atas lahan 
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persemaian yang sebelumnya telah dipupuk dengan pupuk kandang dan 

disemprot dengan insektisida sebanyak 2 kali. 

3. Pengolahan Tanah dan Pemupukan Dasar 

Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan cara dibajak atau dicangkul. 

Pengolahan tanah dapat mematikan gulma yang kemudian akan membusuk 

menjadi humus dan aerasi tanah menjadi lebih baik (Pitijo, 2006). Dalam 

pengolahan tanah, dilakukan pemupukan dasar untuk melengkapi atau 

menambah unsur hara yang tersedia dalam tanah.  

4. Penanaman  

Penanaman padi didahului dengan pencabutan bibit dipersemaian. Bibit 

yang siap ditanam adalah bibit yang sudah berumur 25-40 hari dan berdaun 5-

7 helai. Menurut Sugeng (2004), penanaman bibit padi sawah dilakukan 

dengan cara bagian pangkal batang dibenamkan kira-kira 3 atau 4 cm ke 

dalam lumpur. Penanaman padi yang baik menggunakan jarak tanam 20 cm x 

20 cm atau 30 cm x 15 cm. 

5. Pemeliharaan  

Setelah penanaman, tanaman padi perlu diperhatikan secara cermat dan 

rutin. Pemeliharaan terhadap tanaman padi antara lain meliputi (Sugeng, 

2004) : 

a. Pengairan 

Air merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan tanaman padi 

sawah. Saat pengairan tanaman padi di sawah dalamnya air harus 

diperhatikan dan disesuaikan dengan umur tanaman. 
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b.   Penyulaman dan penyiangan 

Penyulaman bertujuan agar populasi tanaman per satuan luas 

tanam tidak berkurang dengan mengganti rumpun-rumpun yang mati 

dan dilakukan 5-7 hari setelah tanam. Penyiangan dilakukan agar 

tanaman utama bebas dari gulma. Penyiangan biasanya dilakukan dua 

kali. Penyiangan pertama dilakukan setelah padi berumur 3 minggu dan 

yang kedua dilakukan setelah padi berumur 6 minggu. Penyiangan tidak 

hanya dilakukan dengan mencabut gulma saja melainkan sekaligus 

menggemburkan tanah agar akar tanaman dapat berkembang dengan 

baik. 

c.       Pemupukan  

Pemupukan bermaksud untuk memperbaiki kesuburan tanah 

dengan menambah zat-zat dan unsur hara makanan yang dibutuhkan 

tanaman di dalam tanah. Pemupukan sebaiknya dilakukan dua kali. 

Pemupukan pertama pada umur 3-4 minggu setelah penyiangan. 

Pemupukan kedua dilakukan pada umur 6-8 minggu setelah penyiangan 

dengan dosis yang sama pada saat pemupukan pertama. 

d.      Pengendalian hama dan penyakit 

 Tanaman padi sering dirugikan karena adanya gangguan hama 

dan penyakit. Hama yang sering menyerang tanaman padi adalah 

wereng, penggerek batang, walang sangit, ulat grayak, kepik hijau, 

tikus sawah, dan burung. Penyakit yang sering menyerang tanaman padi 

adalah penyakit yang umumnya disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, 
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dan nematoda. Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan 

dengan menerapkan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. 

Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara penggunaan varietas 

unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit, melakukan penanaman 

serempak, melakukan pergiliran tanaman, dan penyemprotan dengan 

pestisida yang efektif dan bijaksana. (Pitijo, 2006) 

6.  Panen dan Pasca panen 

Panen merupakan tahapan akhir penanaman padi sawah. Menurut Pitijo 

(2006), waktu panen berpengaruh terhadap jumlah produksi, mutu gabah dan 

mutu beras yang akan dihasilkan.  

Panen dapat dilakukan dengan menggunakan sabit. Setelah panen, 

selanjutnya gabah dirontokkan. Perontokan dapat dilakukan dengan cara 

manual maupun dengan menggunakan alat. Cara manual, gabah dipukul atau 

dihempaskan pada bambu atau kayu. Pembersihan dilakukan setelah gabah 

dirontokkan. Pembersihan dimaksudkan untuk menghilangkan benda asing, 

butir hampa, dan kotoran lainnya. Cara yang biasa digunakan adalah 

menggunakan ayak atau menampih.  

Pengeringan dilakukan untuk menurunkan kadar air gabah agar dalam 

penyimpanan gabah dapat tahan lama serta meringankan pengangkutan sebab 

berat gabah telah berkurang. Pengemasan barang dimaksudkan untuk 

mempertahankan mutu dan memudahkan penyimpanan serta pengangkutan. 
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2.6 Analisis Usahatani 

Analisis usahatani digunakan untuk mengetahui bagaimana seseorang 

mengalokasikan sumberdaya yang ada, secara efektif dan efisien untuk tujuan 

memperoleh keuntungan pada waktu tertentu. Disebut efektif jika petani 

(produsen) dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki dengan sebaik-

baiknya, serta dikatakan efisien apabila pemanfaatan sumberdaya tersebut 

menghasilkan output yang melebihi input (Soekartawi, 2002). 

Untuk melakukan usahatani padi sawah analisis yang digunakan meliputi 

analisis biaya usahatni padi, penerimaan, pendapatan dan R/C Ratio. Analisis 

dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai produksi dan harga jual yang 

pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan petani dalam berusahatani 

padi sawah.  

Pada analisis diatas juga digunakan untuk mengetahui perbedaan 

pendapatan petani padi pada daerah penelitian sebelum dan sesudah menerima 

dana BLM PUAP yang dilhat dari beberapa aspek seperti perhitungan biaya, 

penerimaan, pendapatan dan R/C Ratio.  

2.6.1 Biaya 

Menurut Supriyono (2000), Biaya adalah harga perolehan yang 

dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan 

atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Biaya usahatani 

akan dipengaruhi oleh jumlah pemakaian input, harga dari input, tenaga kerja, 

upah tenaga kerja, dan intensitas pengelolaan usahatani. 
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Menurut Joesron dan Fathorrozi (2003) bahwa biaya terdiri dari dua 

komponen yaitu :  

 Biaya Tetap (Fixed Cost) biaya yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh 

produksi. Sewa tanah, bunga pinjaman dan merupakan kewajiban 

yang harus dibayar oleh suatu usaha persatuan waktu tertentu, untuk 

keperluan pembayaran semua input tetap dan besarnya tidak 

tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan.   

 Biaya tidak tetap (Variable Cost) kewajiban yang harus dibayar oleh 

suatu waktu tertentu, untuk pembayaran semua input variabel yang 

digunakan dalam proses produksi dan sifatnya sesuai besarnya biaya 

produksi terdiri dari benih atau biaya saprodi.  

2.6.2 Penerimaan  

Menurut Rahim dan Diah (2008), penerimaan usahatani adalah perkalian 

antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Sedangkan menurut Hernanto 

(1988), menyatakan bahwa penerimaan usahatani adalah penerimaan dari semua 

usahatani meliputi jumlah penambahan inventaris, nilai penjualan hasil, dan nilai 

yang dikonsumsi. 

Penerimaan usahatani sangat dipengaruhi oleh produksi fisik dimana 

produksi fisik adalah hasil fisik yang dihasilkan dalam suatu proses produksi 

kegiatan usahatani dalam satu kali musim tanam. Penerimaan usahatani dapat 

memperoleh keuntungan apabila produksi fisik yang dihasilkan juga meningkat 

akan mengalami penurunan atau kerugian apabila terjadi hal yang sebaliknya 

yaiutu berkurangnya jumlah produksi fisik yang dihasilkan. Berkurang atau 
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bertambahnya produksi fisik yang dihasilkan pada suatu kegiatan usahatani juga 

sangat dipengaruhi oleh penggunaan input yang digunakan oleh petani. 

2.6.3 Pendapatan  

Pendapatan adalah salah satu tujuan didirikannya sebuah usaha dimana 

menjadi sesuatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Tanpa ada 

pendapatan mustahil akan didapat penghasilan atau earnings. Dengan 

memperhatikan jumlah pendapatan, akan diketahui apakah suatu usaha tersebut 

mendapatkan untung atau malah rugi. (Syifah, 2010) 

Sedangkan Pendapatan atau perolehan merupakan suatu kesempatan 

mendapatkan hasil dari setiap usaha yang dilakukan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Pendapatan secara langsung diterima oleh setiap orang 

yang berhubungan langsung dengan pekerjaan, sedangkan pendapatan tidak 

langsung merupakan tingkat pendapatan yang diterima melalui perantara 

(Bambang, S. 1994)  

Dari kedua definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau yang diharapkan dalam setiap usaha 

yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian 

dapat menunjukkan keadaan suatu perusahaan mengalami kerugian/laba.  

Menurut Mosher (1985), tolak ukur yang sangat penting untuk melihat 

kesejahteraan petani adalah pandapatan rumah tangga, sebab beberapa aspek dari 

kesejahteraan tergantung pada tingkat pendapatan petani. Besarnya pendapatan 

petani itu sendiri akan mempengaruhi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu, 

pangan, sandang, papan, kesehatan dan lapangan kerja. 
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2.6.4 R/C Ratio Analysis 

Kriteria kelayakan usahatani dapat diukur dengan menggunakan analisis 

imbangan penerimaan dan biaya (R/C ratio analysis) yang didasarkan pada 

perhitungan secara finansial. (Rahim dan Hastuti, 2007) 

Analisis R/C ratio merupakan perbandingan antara penerimaan dan biaya 

yang dapat dinyatakan dengan rumus :  

          a = ୖ
େ
        

Dimana :  

a  = R/C Ratio 

R  = Total penerimaan  

C  = Total biaya  

Analisis ini menunjukkan besar penerimaan usahatani yang akan 

diperoleh petani untuk setiap rupiah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

usahatani. Semakin besar nilai R/C maka akan semakin besar pula penerimaan 

usahatani yang diperoleh untuk setiap rupiah biaya yang dikeluarkan atau 

usahatani dikatakan menguntungkan.  

Kegiatan usahatani dikategorikan layak apabila nilai R/C ratio lebih dari 

satu (R/C Ratio > 1) yang artinya setiap tambahan biaya yang dikeluarkan maka 

akan menambah penerimaan yang lebih besar daripada tambahan biaya atau  

usahatani yang diusahakan tersebut menguntungkan.  

Sebaliknya apabila nilai R/C ratio lebih kecil daripada satu (R/C Ratio < 

1) setiap tambahan biaya yang dikeluarkan maka akan menghasilkan penerimaan 

yang lebih kecil daripada tambahan biaya atau  usahatani yang diusahakan 
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tersebut merugikan. Sedangkan untuk kegiatan usahatani yang memiliki nilai R/C 

ratio sama dengan satu (R/C Ratio = 1) berarti kegiatan usahatani berada pada 

keuntungan normal. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks, sehingga 

membutuhkan penanganan yang melibatkan semua pihak baik dari pemerintah 

maupun masyarakat. Dominasi jumlah penduduk miskin dan juga pengangguran 

berada di desa dan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. 

Kendala yang dihadapi sebagian besar petani adalah aksesbilitas terhadap 

permodalan, SDM petani yang dirasa masih rendah, kemampuan modal yang 

terbatas dalam mendukung usahatani, dan juga teknologi yang masih sederhana. 

Kendala yang dihadapi petani merupakan salah satu faktor adanya program 

bantuan penguatan modal bagi petani yaitu program PUAP.  

Penyaluran dana BLM PUAP secara langsung melalui gapoktan sebagai 

lembaga penerima dan penyalur dana PUAP kepada petani. Pada penelitian ini 

data deskriptif diambil untuk mengetahui mekanisme penayaluran dana BLM 

PUAP dan juga kegiatan agribisnis dalam penelitian ini dana BLM dimanfaatkan 

untuk usahatani padi (dari persiapan benih sampai pasca panen). 

Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah pendapatan petani padi maka 

menggunakan analisis pendapatan serta untuk mengetahui perbedaan pendapatan 

petani sebelum dan sesudah mendapat BLM PUAP menggunakan analisis uji t 

statistik.  
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Berdasarkan dari uraian diatas, latar belakang, tinjuan pustaka dengan 

teori – teori yang telah dijelaskan pada penelitian ini dan juga penelitian terdahulu 

sebagai referensi maka sebelum merumuskan hipotesis akan dibuat desain 

kerangka pikiran terlebih dahulu. Pada desain kerangka pikiran akan diketahui 

adanya keterkaitan antara program PUAP sebagai program penguatan modal bagi 

petani berpengaruh terhadap pendapatan petani. Desain kerangka pikiran dapat 

dilihat pada Gambar 2.   
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Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran  
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Dominan jumlah penduduk miskin di desa 
dan bermata pencaharian sebagai petani 

Pemanfaatan untuk 
usahatani padi  

Kendala yang dihadapi oleh petani adalah 
aksesbilitas, SDM, modal dan teknologi.  

PROGRAM PUAP 

Penyaluran dana BLM PUAP melalui 
Gapoktan sebagai lembaga  penerima dana 
BLM PUAP.  

Mekanisme penyaluran dana 
BLM PUAP kepada petani  

Dampak PUAP dilihat 
dari pendapatan petani 
padi sebelum dan sesudah 

Analisa deskriptif 
data dari wawancara 
dan kuesioner.  

Analisa statistik t – 
hitung dan analisa 
pendapatan  
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2.6 Hipotesa  

Diduga terjadi perbedaan pendapatan petani padi sebelum dan sesudah  

menerima dana BLM PUAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


