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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Prihartono (2013) menganalisis “Dampak Program Pengembangan Usaha 

Agribisnis Perdesaan Terhadap Kinerja Gapoktan dan Pendapatan Anggota 

Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten 

Tanjung Tabung Barat, Propinsi Jambi:. Menurut penelitian ini, Gapoktan di 

Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota memiliki karkteristik sebagai lembaga 

sosial ekonomi perdesaan yang memiliki struktur kepengurusan terdiri dari ketua, 

sekretaris, bendahara dan beberapa seksi. Masing-masing jabatan mempunyai 

tugas dan tanggung jawab yang sama penting. Jumlah Gapoktan di Kecamatan 

Bram Itam dan Seberang Kota sebanyak tiga Gapoktan terdiri dari: Gapoktan 

Hasil Berkah; Gapoktan cahaya murni; dan Gapoktan Rizki Usaha Berdua. 

Pengaruh PUAP terhadap kinerja Gapoktan sebelum dan sesudah adanya PUAP 

berdasarkan indikator organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

Gapoktan itu sendiri. Pengaruh PUAP terhadap kinerja Gapoktan dalam 

menyalurkan dana BLM-PUAP ke anggotanya dapat dilihat dari kriteria 

keefektifan penyaluranya.   

Penyaluran BLM-PUAP dapat dikatakan sudah efektif karena tiga dari 

kriteria efektivitas penyaluran telah memenuhi kategori efektif (persentase 

tunggakan, tingkat bunga dan jangkauan pinjaman). Indikator kenerja Gapoktan, 

dapat dinformasikan bahwa hanya terdapat tiga indikaor kinerja Gapoktan yang 

memiliki pengaruh terhadap perubahan pendapatan anggota Gapoktan yakni 
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indikator keterlibatan anggota dalam penyusunan rencana bersama; dan indikator 

adanya aktivitas pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota maupun 

pengurus. Jadi tanggapan para responden dengan adanya program PUAP adalah 

bahwa sebagian besar responden ingin melakukan pinjaman kembali karena 

mereka merasakan manfaat dari pinjaman tersebut. Rata-rata pendapatan anggota 

Gapoktan sebelum dan sesudah menerima BLM PUAP mengalami peningkatan. 

 Penelitian Salawati (2011) tentang “Analisis Pendapatan Penerima 

Bantuan Langsung Masyarakat-Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BL-

PUAP) di Kabupaten Barito Kuala”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan BLM-PUAP di Kabupaten Barito Kuala, 

membandingkan pendapatan antara penerima dengan yang tidak menerima 

bantuan BLM-PUAP dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan penerima bantuan BLM-PUAP. Metode analisis data menggunakan 

pengujian statistik terhitung untuk membandingkan tingkat pendapatan peserta 

yang menerima dan tidak menerima bantuan BLM-PUAP.  Hasil dari penelitian 

Salawati menunjukan bahwa mayoritas responden petani menggunakan dana 

BLM-PUAP untuk menambah modal usahanya. Sebagian besar responden 

menyatakan ingin melakukan peminjaman kembali karena merasakan manfaat 

dari pinjaman tersebut. Ratarata pendapatan anggota Gapoktan sebelum dan 

setelah menerima BLMPUAP mengalami perubahan peningkatan. 

Decky Weno (2014) meneliti tentang Pendapatan Petani Jagung Peserta 

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Nabire. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan petani yang mengunakan 
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dana bantuan PUAP dan non PUAP, dan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan petani jagung. Data disajikan dalam bentuk deskritif 

kualitatif dan kuantitatif yaitu berupa uraian dan penjelasan disertai tabulasi data, 

sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani 

jagung digunakan model regresi berganda Dummy sebagai berikut: Y= β0 + β1 

X1 + β2 X3 + β3 X1 + β4 X4 + D + e. Selanjutnya digunakan metode Ordinary 

least square (OLS) dari analisis regresi akan diperoleh koofesien regresi dari 

masing-masing variabel. Mengetahui seberapa besar pengaruh untuk faktor-faktor 

atau variabel bebas yang dimasukan dalam model digunakan uji R². Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan petani yang menerima bantuan 

PUAP lebih besar dari petani non PUAP. Petani berpengaruh positif terhadap 

pendapatan, sedangkan jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap 

pendapatan petani. Biaya usahatani menjadi lebih besar karena memanfaatkan 

tenaga kerja luar yang diupah.  

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Gambaran Umum Bentuk Bantuan Modal pada Pertanian  

Bentuk program bantuan penguatan modal yang diperuntukkan bagi petani 

pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964 dengan nama Bimbingan Masal 

(BIMAS). Tujuan dibentuknya program tersebut adalah untuk meningkatkan 

produksi, meningkatkan penggunaan teknologi baru dalam usaha tani dan 

peningkatan produksi pangan secara nasional. Perjalanannya dalam program 

BIMAS dan kelembagaan kredit petani mengalami banyak perubahan dan 
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modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan 

(Lubis 2013). 

Program yang selanjutnya adalah program penguatan modal dengan nama 

Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Program ini diperkenalkan pada bulan Oktober 

2000 sebagai pengganti Kredit Usaha Tani (KUT). Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pendapatan petani yang sasarannya 

untuk fasilitas modal usahatani tanaman pangan (padi dan palawija), tebu, 

peternakan, perikanan dan pengadaan pangan. Dalam upaya untuk meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat dalam berusaha, pemerintah melalui Departemen 

Pertanian tahun 2002 mengeluarkan kebijakan baru berupa program fasilitas Bantuan 

Langsung Tunai (BLM). Program ini diarahkan untuk kegiatan ekonomi produktif, 

bantuan sarana dan prasarana dasar yang mendukung kegiatan sosial ekonomi 

produktif. Tahun 2008 dengan adanya kepemimpinan baru di pemerintahan, maka 

pemerintah melalui Kementrian Pertanian Republik Indonesia mencanangkan 

program jangka menengah yang diberi nama Pengembangan Usaha Agribisnis 

Perdesaan yang bertujuan untuk penguatan modal yang diberikan serta pelatihan 

kepada anggota atau pengurus kelompok tani.  

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), merupakan 

salah satu program dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 

2008 yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 

kesempatan kerja khususnya di wilayah perdesaan. Kebijakan dari program 

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), diwujudkan dengan 

penerapan pola bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik 
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petani pemilik, penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Dalam 

operasional penyaluran dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 

(PUAP), dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gabungan 

Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai pelaksana langsung penyaluran dana kepada 

anggota. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) ini didampingi oleh tenaga 

penyuluh pendamping ditingkat kecamatan dan penyelia mitra tani ditingkat 

kabupaten atau kota. 

Kegiatan tahap pertama program Pengembangan Usaha Agribisnis 

Pedesaan (PUAP)adalah pendidikan dan pelatihan (Diklat) terpadu dari 

Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Adapun dana hibah merupakan 

pelengkap atau penunjang bagi kelancaran program tersebut. Pada tahap ini terdiri 

dari tiga aspek yaitu diklat kepemimpinan, diklat kewirausahaan dan diklat 

manajemen. Diklat kepemimpinan diberikan kepada ketua kelompok dan anggota 

gabungan kelompok tani dalam mengelola dan mengarahkan para petani yang 

menjadi anggota kelompok. Diklat kewirausahaan meliputi pengembangan 

keterampilan usaha pengolahan hasil tani agar menjadi produk yang bisa 

memberikan nilai tambah bagi petani tersebut. Dana hibah yang digulirkan pada 

program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ini merupakan 

sarana untuk menunjang program tersebut agar berjalan dengan baik. Dengan 

dana yang diberikan ini diharapkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau 

Kelompok Tani (Poktan) memiliki Unit Usaha Otonom yang dikelola secara 

mandiri dan bertanggung jawab.  
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2.2.2 Tujuan PUAP 

Tujuan utama dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 

secara umum, yaitu: 

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan 

pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi 

wilayah,  

2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, 

Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani,  

3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk 

pengembangan kegiatan usaha agribisnis,  

4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau 

mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.  

 

2.2.3 Sasaran Program PUAP 

 Adapaun sasaran yang diharapkan dalam Pengembangan Usaha Agribisnis 

(PUAP) ini adalah: 

1. Berkembangnya usaha agribisnis di desa sesuai dengan potensi pertanian 

desa.  

2. Berkembangnya Gapoktan dan Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani. 

3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani, petani/peternak (pemilik dan 

atau penggarap) skala kecil, dan buruh tani. 

4. Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, 

mingguan, maupun musim.  
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2.2.4 Indikator Keberhasilan PUAP 

Indikator keberhasilan yang diberikan (output) program PUAP yaitu: 

1. Tersalurnya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP kepada 

petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota Gapoktan sebagai 

modal untuk melakukan usaha produktif pertanian. 

2. Tersedianya fasilitas penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya 

manusia pengola Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyedia Mitra Tani. 

Sedangkan indikator keberhasilan yang menjadi hasil atau akibat 

(outcome) Program PUAP adalah: 

1. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola 

bantuan modal usaha untuk petani anggota Gapoktan baik petani (pemilik dan 

penggarap), buruh tani maupun rumah tangga tani. 

2. Meningkatnya jumlah petani (pemilik dan penggarap), buruh tani, maupun 

rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha. 

3. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (budidaya dan hilir) di pedesaan. 

4. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan penggarap), petani penggarap, 

buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusahatani sesuai dengan potensi 

yang ada di wilayah masing-masing. 

Indikator manfaat dan pengaruh atau keadaan yang seharusnya (impect) 

Program PUAP adalah: 

1. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di 

lokasi desa PUAP. 
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2. Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di pedesaaan yang 

dimiliki dan dikelola oleh petani. 

3. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di pedesaan. 

Sementara itu dari program ini diharapkan adanya dampak positif yang 

dicapai yaitu, berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga 

tani di lokasi bantuan PUAP. Gapoktan berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang 

dimiliki dan dikelola oleh petani atau anggota Gapoktan serta berkurangnya 

jumlah petani miskin dan pengangguran di pedesaan. Pelaksanaan program PUAP 

dalam penerima bantuan (desa maupun Gapoktan) akan didampingi seorang 

penyuluh pendamping dan penyedia mitra tani di tiap kabupaten. 

 

2.2.5 Strategi Dasar dan Oprasional PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis 

Pedesaan) 

Perencanaan dan pelaksanaannya PUAP memiliki strategi dasar dan 

opresional yang nantinya akan mendukung keberhasilan program. Strategi dan 

opresional PUAP adalah: 

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengolaan PUAP dilaksanakan melalui 

pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP, rekrutmen dan 

pelatihan bagi PNT, pelatihan bagi pengurus Gapoktan, dan pendamping bagi 

petani oleh penyuluh pendamping. 

2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal dilaksanakan 

melalui identifikasi potensi desa, penentuan usaha agribisnis (budidaya dan 
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hilir) unggulan, dan penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha 

agribisnis unggulan. 

3. Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin 

kepada sumber permodalan dilaksanakan melalui penyaluran BLM PUAP 

kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan, fasilitas pengembangan 

kemitraan dengan sumber permodalan lainnya. 

4. Pendampingan Gapoktan dilaksanakan melalui penempatan dan penugasan 

penyuluhan pendamping di setiap Gapoktan, serta penempatan dan penugasan 

PMT di setiap Kabupaten/Kota. 

 

2.2.6 Kelembagaan dan Peran Kelembagaan  

Lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun 

informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik 

dalam kegiatan-kegiatan rutin seharihari maupun dalam usahanya untuk mencapai 

tujuan tertentu. Bahwa kelembagaan mempunyai pengertian sebagai wadah dan 

sebagai norma. Lembaga atau institusi adalah seperangkat aturan, prosedur, norma 

perilaku individual dan sangat penting artinya bagi pengembangan pertanian. 

Kelembagaan pada dasarnya mempunyai dua pengertian yaitu: kelembagaan 

sebagai suatu aturan main (rule of the game) dalam interaksi personal dan 

kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hierarki. Kelembagaan 

sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan baik formal maupun 

informal, tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia dan 

lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-hak serta 
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tanggung jawabnya. Kelembagaan sebagai organisasi biasanya merujuk pada 

lembaga-lembaga formal seperti departemen dalam pemerintah, koperasi, Bank 

dan sebagainya.  

Menurut Sumarti, (2012), kelembagaan di perdesaan dapat dibagi ke 

dalam dua kelompok yaitu: pertama, lembaga formal seperti pemerintah desa, 

BPD, KUD, dan lain-lain. Kedua, kelembagaan tradisional atau lokal. 

Kelembagaan ini merupakan kelembagaan yang tumbuh dari dalam komunitas itu 

sendiri yang sering memberikan “asuransi terselubung” bagi kelangsungan hidup 

komunitas tersebut. Kelembagaan tersebut biasanya berwujud nilai-nilai, 

kebiasaan-kebiasaan dan cara-cara hidup yang telah lama hidup dalam komunitas 

seperti kebiasaan tolong-menolong, gotong-royong, simpan pinjam, arisan, 

lumbung paceklik dan lain sebagainya.  

 Lembaga di perdesaan bukan hanya memberikan energi sosial pada 

masyarakat akan tetapi juga dapat sebagai tempat untuk membangun 

perekonomian ditingkat desa.  Sesuai dengan terobosan Departemen Pertanian 

Republik Indonesia yang membuat suatu kelembagaan ditingkat perdesaan yang 

disebut Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan yang ada ditingkat 

perdesaan memiliki bagian yang disebut Kelompok Tani (Poktan).  Lembaga ini 

bertujuan untuk membuat suatu terobosan agar petani ditingkat perdesaan terbantu 

dalam pengembangan desa khususnya pertanian, karena yang tadinya petani 

melakukan budidaya pertanian dan pemasaran pertanian secara sendiri, dengan 

adanya kelembagaan ini semua kegiatan budidaya maupun pemasaran produk 

pertanian dapat dikoordinir secara berkelompok.   
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2.2.7 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)  

Kementrian Pertanian Republik Indonesia (2014) 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.  Menurut Syahyuti (2014), 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 dilatarbelakangi 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. Pada prinsipnya, lembaga 

Gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan 

juga mampu menjalankan fungsifungsi lainnya serta memiliki peran penting 

terhadap pertanian.  

  

2.2.8 Pengertian Kredit  

Kata kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang artinya percaya, maka 

dalam arti luas kredit diartikan kepercayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan 

No.7 Tahun 1992 tentang pokok perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
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kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Maksud 

pemberian atau pengambilan kredit pada umumnya bertujuan agar penggunaan 

faktor-faktor produksi dapat dilakukan lebih intensif, sehingga pada akhirnya 

dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan.   

Kredit sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan 

ekonomi yang mempunyai tiga komponen penting, yaitu pertumbuhan, perubahan 

struktur ekonomi dan pengurangan jumlah kemiskinan.  Pertumbuhan ekonomi 

ditunjukkan oleh adanya peningkatan produksi (output).  Peningkatan produksi 

hanya dapat dicapai dengan cara menambah jumlah input atau dengan cara 

menerapkan teknologi baru yang disertai dengan penambahan modal sendiri 

maupun modal pinjaman (kredit). Modal pinjaman (kredit) berdasarkan 

kepentingannya jenis kredit dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kredit 

produksi dan kredit konsumsi.  Kredit produksi diberikan kepada peminjam untuk 

membiayai kegiatan usahanya yang bersifat produktif.  Sedangkan kredit 

konsumsi diberikan kepada peminjam yang kekurangan dana membiayai 

konsumsi keluarga.  

 

2.2.9 Pendapatan Usahatani  

Menurut Soeharjo (2011), suatu usahatani dikatakan sukses, kalau situasi 

pendapatan yang memenuhi syarat-syarat, yaitu usahatani harus dapat 

menghasilkan cukup pendapatan untuk membayar semua pembelian sarana 
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produksi, cukup untuk membayar bunga modal yang ditanam, cukup untuk 

membayar upah tenaga kerja yang dibayar atau bentuk-bentuk upah lainnya, ada 

tabungan untuk investasi pengembangan usahatani, serta ada dana yang cukup 

untuk membayar pendidikan keluarga dan melaksanakan ibadah serta pajak 

pembangunan. 

Pendapatan dalam Usahatani ada dua unsur yang digunakan yaitu unsur 

permintaan dan pengeluaran dari Usahatani tersebut. Penerimaan adalah hasil 

perkalian jumlah produk total dengan satuan harga jual, sedangkan pengeluaran 

atau biaya sebagai nilai penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang 

dikeluarkan pada proses produksi tersebut. Produksi berkaitan dengan penerimaan 

dan biaya produksi, penerimaan tersebut diterima petani karena masih harus 

dikurangi dengan biaya produksi yaitu keseluruhan biaya yang dipakai dalam 

proses produksi tersebut.  

Komponen pengeluaran dalam usahatani berupa pengeluaran tunai (cash 

cost) dan pengeluaran diperhitungkan (inputted cost). Beban biaya dalam 

pengeluaran tunai meliputi: pembayaran tunai sarana produksi pertanian 

(saprotan) seperti pembelian benih, pupuk, obat-obatan (pestisida), beban biaya 

sewa dibayar dimuka seperti sewa lahan garapan, sewa alat mesin pertanian (bila 

ada), dan biaya tenaga kerja. Beban biaya yang termasuk dalam pengeluaran 

diperhitungkan (inputted cost) adalah pendapatan bunga modal, pendapatan yang 

dipergunakan untuk usahatani berikutnya semisal benih hasil panen dan nilai 

tenaga kerja keluarga diperhitungkan.  
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Komponen penerimaan usahatani dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

penerimaan tunai dan penerimaan non tunai. Pendapatan tunai bersumber dari 

penjualan tunai hasil produksi/panen (output) usahatani yang dilakukan, 

sedangkan penerimaan non tunai bersumber dari (1) produk/hasil panen (output) 

yang dikonsumsi keluarga petani dan (2) kenaikan nilai inventaris, yaitu nilai 

benda-benda investasi yang dimiliki rumah tangga petani berdasarkan selisih nilai 

akhir tahun dengan nilai awal tahun. 

 Ukuran efisiensi usahatani merupakan salah satu ukuran keberhasilan 

usahatani. Salah satu cara untuk mengukur efisiensi usahatani adalah dengan 

menggunakan rasio imbangan penerimaan dan biaya dikeluarkan (Rasio R/C). 

Rasio R/C merupakan perbandingan antara Pendapatan Kotor (Penerimaan 52 

Usahatani) yang diterima usahatani dengan setiap rupiah biaya yang dikeluarkan 

dalam proses produksi. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran   

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan 

salah satu program terobosan dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia yang 

menitikberatkan pada pengembangan agribisnis dengan melihat potensi komoditi 

yang dimiliki desa peserta PUAP. Digulirkannya program ditujukan untuk terlebih 

dahulu memberdayakan sektor on farm terlebih dahulu dan dalam rangka 

mempertahankan predikat swasembada pangan tahun 2008, hal ini dikarenakan 

untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang masih kekurangan baik itu sektor 

pertanian dan peternakan. Komoditi tanaman pangan dapat menjadi indikator dari 
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keberhasilan program PUAP dapat memberikan pengaruh nyata terhadap 

pendapatan petani di desa.  

Gapokatan Abadi merupakan salah satu gapoktan yang ada di Desa 

Ledoktempuro yang mendapat dana dari program Pengembangan Usaha 

Agribisnis Perdesaan (PUAP). Gapoktan abadi terdapat 95 anggota petani yang 

mengusahatanikan jagung ada 35 orang. Petani jagung Gapoktan Abadi 

mendapatkan modal usahatani seperti pemberian benih, pupuk dan pinjaman 

modal. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sendiri 

mulai ada sejak tahun 2008 sampai sekarang tahun 2017. Adanya bantuan dari 

progam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan berupa pinjaman modal 

maupun pemberian input produksi maka besar kemungkinan akan mempengaruhi 

tingkat pendapatan petani jagung di Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung 

Kabupaten Lumajang. Digunakan rumus total pendapatan, total penerimaan dan 

total biaya untuk mengetahui pendapatan petani jagung yang tergabung dalam 

Gapoktan Abadi yang mendapat bantuan modal dari progam Pengembangan 

Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). 
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran 

G 
Pengembangan Usaha 

Agribisnis Perdesaan 

(PUAP) 

Gapoktan Abadi 

Modal PUAP 2008 - 2017 Petani 

PUAP 

- Pemberian Benih

- Pemberian Pupuk

- Pinjaman Modal

- TC = Total Biaya

- Π = Pendapatan

- TR = Penerimaan

- Pendapatan Petani

- R/C ratio




