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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Kajian penelitian terdahulu dapat diperoleh hasil penelitian yang 

merupakan pijakan penting yang dijadikan landasan untuk memulai penelitian ini. 

Beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut : 

Penelitian pertama dilakukan oleh (Mariani, 2011)dengan judul "Analisa 

Perbandingan Pendapatan dan Keuntungan Usahatani Kentang (Solanum 

TuberosumL.) Antara Menggunakan Benih Kultur Jaringan Bersertifikat (G4) 

Dengan Benih Lokal di Kanagarian Batagak Kecamatan Sungai Puar Kabupaten 

Agam". Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya pengumpulan data primer 

dan Menganalisis teknik budidaya tanaman kentang serta perbandingan 

pendapatan dan keuntungan usahatani kentang antara kedua varietas. Metode yang 

dilakukan yaitu menggunakan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah 

terdapat perbedaan nyata pendapatan usahatani kentang dengan menggunakan 

benih kultur jaringan bersertifikat ialah Rp 8.753.771dan menggunakan benih 

lokal ialah Rp 5.023.330. 

Penelitian kedua dilakukan oleh (Melasari, Tavi, & Rahmanta, 2014) 

dengan judul "Analisis Komparasi Usahatani Padi Sawah Melalui Sistem Tanam 

Jajar Legowo dengan Sistem Tanam Non Jajar Legowo". Persamaan dengan 

penelitian ini adalah menganalisis apakah sistem tanam jajar legowo mampu 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani di daerah penelitian, 

menganalisis perbedaan produktivitas dan pendapatan di daerah penelitian, dan 
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analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah 

sistem tanam jajar legowo dapat meningkatkan produktivitas petani sebesar 

6.485,17 Kg/Ha, produktivitas usahatani menggunakan sistem tanam jajar legowo 

lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas pada sistem tanam non jajar 

legowo. Dari segi pendapatan juga lebih tinggi menggunakan sistem tanam jajar 

legowo yaitu Rp. 11.627.931,11, dibandingkan dengan menggunakan sistem 

tanam non jajar legowo yaitu Rp. 9.839.868,83. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Muhammad, Luhut, dan Sri, 2010) 

dengan judul "Analisis Usahatani dan Prospek Pengembangan Kopra". Persamaan 

dengan penelitian ini adalah menganalisis usahatani kopra, membandingkan 

pendapatan usahatani kelapa dan pendapatan usahatani kopra, data yang 

digunakan dalam penelitian adalah data primer. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa pendapatan usahatani kopra lebih tinggi daripada pendapatan usahatani 

kelapa pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu hasil penelitian layak untuk 

diusahakan. 

Penelitian keempat dilakukan oleh (Ahmad Yousuf, 2011) dengan judul 

"Analisis Daya Saing Usahatani Jagung pada Lahan Kering di Kabupaten Tanah 

Laut Kalimantan Selatan". Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis 

keuntungan dari pertanian jagung ladang kering di Kabupaten Tanah Laut 

Kalimantan Selatan, analisis data menggunakan data primer. Hasil dari penelitian 

ini adalah komoditas jagung di Kabupaten Tanah Laut menguntungkan dan 

memiliki keunggulan kompetitif serta komparatif.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan yaitu bagaimana perbandingan 

pendapatan dan keuntungan usahatani kentang menggunakan benih kultur 
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jaringan bersertifikat (G4) dengan benih lokal di Kanagarian Batagak, adakah 

perbedaan produktivitas dan pendapatan usahatani padi sawah, adakah 

perbandingan pendapatan usahatani kelapa dengan kopra, adakah perbandingan 

keuntungan usahatani jagung pada lahan kering dengan petani lainnya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, timbul pemikiran untuk memahami 

lebih spesifik bagaimana perbandingan usahatani tanaman hias brokoli dengan 

rombusa di Desa Banjarejo, Kabupaten Kediri. 

 

2.2  Landasan Teori 

 Pembahasan dalam penelitian ini akan mencakup beberapa konteks 

pembahasan diantaranya yaitu kajian tentang teori komparasi, usahatani, tanaman 

hias brokoli, dan tanaman hias rombusa. Kajian tersebut berguna untuk membahas 

bagaimana perbandingan usahatani tanaman hias brokoli dengan rombusa. 

 

2.2.1 Teori Komparasi 

Menurut (Sjachran Basah, 1994), komparasi adalah suatu metode 

pengkajian atau menganalisa dengan mengadakan perbandingan di antara dua 

objek kajian atau lebih.Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang 

objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak 

diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini 

belum tegas dan jelas. Sedangkan menurut (Mochtar Mas’oed, 2008)Dalam 

analisa komparasi biasanya melalui tiga tahap yaitu:  

1 Merupakan kegiatan dikriptif untuk mencari informasi,  

2 Memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu, dan  
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3 Menganalisa hasil pengklasifikasian itu untuk dilihat keteraturan dan 

hubungan antara berbagai variabel. 

 

2.2.2 Usahatani 

 Menurut (Mosher, 1968), Usahatani adalah pertanian rakyat dari kata 

(farm) dalam bahasa Inggris. Dr. Mosher memberikan definisi (farm) sebagai 

suatu tempat atau sebagian dari permukaan bumi di mana pertanian 

diselenggarakan oleh seorang petani tertentu, apakah ia seorang pemilik, 

penyakap atau manajer yang digaji. Atau usahatani adalah himpunan dari sumber-

sumber alam yang terdapat pada tempat itu yang diperlukan untuk produksi 

pertanian seperti tanah dan air, perbaikan yang dilakukan atas tanah itu, sinar 

matahari, bangunan-bangunan yang di dirikan di atas tanah itu dan sebagainya. 

Sedangkan menurut (Tohir, Kaslan, 1983), Usahatani adalah suatu tempat dimana 

seseorang atau sekumpulan orang berusaha mengelola unsur-unsur produksi dari 

alam, tenaga kerja, modal dan ketrampilan. Tujuan berproduksi untuk 

menghasilkan sesuatu di lapangan pertanian. 

 

2.2.3 Tanaman Hias Brokoli 

 Tanaman hias brokoli merupakan jenis tanaman semak, biasanya dijadikan 

batas area tanam di taman rumah atau di halaman rumah. Tanaman hias brokoli 

memiliki dua jenis warna daun, ada yang berwarna hijau dan juga berwarna kuning, 

tumbuhan ini hanya bisa tumbuh maksimal 60cm dengan diameter tajuk mencapai 

40cm. Batangnya lunak dan memiliki jenis akar serabut, daunnya bertekstur keriting 

halus dan berbentuk bulat, sangat indah bila dilihat dari jauh. Tetapi tanaman brokoli 
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hijau jika ditanam di suhu yang panas, hasil warnanya kurang begitu bagus, dan untuk 

yang brokoli kuning ditanam di dataran rendah maupun tinggi dengan suhu panas 

maupun dingin tanaman brokoli kuning tetap tumbuh subur. Jika ditanam di pot 

rekomendasi yang paling tepat adalah memakaiukuran pot 25cm. Untuk perawatan 

tanaman hias brokoli hijau dan kuning juga cukup mudah, bunganya cukup rapi dan 

tidak berantakan serta tidak perlu sering melakukan pemangkasan, sebab daun akan 

membulat dengan sendirinya. 

     

 (http://bibitbunga.com)                                (https://rumahdo.info) 

2.2.4 Tanaman Hias Rombusa 

Tanaman hias rombusa merupakan jenis tanaman semak yang memiliki bunga 

dengan warna putih keunguan, bunga dari tanaman hias rombusa ini tumbuh jarang, 

tumbuhan ini memiliki daun lancip dengan jenis rimbun serta berbatang kecil. 

Tanaman ini memiliki tiga jenis warna daun yaitu warna silver, kuning, dan hijau. 

Warna silver dan kuning bila ditanam di cuaca yang dingin daunnya akan menjadi 

warna hijau. Dan tanaman hias rombusa yang berwarna hijau bisa ditanam di segala 

cuaca baik panas maupun dingin. Orang sangat tertarik pada tanaman rombusa yang 

berwarna hijau. Jenis akar juga serabut dan umumnya digunakan sebagai tanaman hias 

penutup tanah, tanaman pagar, dan tanaman pembatas. Cara pembibitan tumbuhan ini 

http://bibitbunga.com/
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dibibit lewat stek batang, stek dilakukan setelah tumbuhan ini memiliki batang yang 

cukup berkayu dan ukuran yang cukup, setelah itu dipotong mirip dengan 

menggunakan pisau tajam supaya batangnya tidak rusak, dan bibit rombusa dapat 

disimpan terlebih dahulu atau langsung ditanam. 

   
    (http://www.gapuratani.com) 

 
    (https://www.tokopedia.com) 

 

 
    (https://rumahdo.info) 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya produksi yang dikeluarkan terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. 

Biaya tetap yang dimaksud berupa penyusutan alat, sedangkan biaya variabel 

berupa biaya benih, pupuk, obat-obatan, dan tenaga kerja. Penerimaan yang 

dimaksud adalah keseluruhan nilai produk dari usahatani tanaman hias yang 

diterima petani, dapat dihitung dengan mengalikan jumlah produksi dengan harga 

jual produk/tanaman (Rp) yang berlaku pada saat penelitian berlangsung. 

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan yang diterima petani dengan biaya 

produksi yang dikeluarkan petani dalam kegiatan usahatani selama satu musim 

tanaman. 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :
 

Penerimaan (TR) 

Tanaman Hias 

Rombusa Brokoli 

Analisis Struktur Biaya 

Total Biaya (TC) Keuntungan (π) 

Analisis 

Perbandingan 
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1. Diduga besarnya pendapatan, produksi tanaman hias rombusa dan brokoli 

berbeda. 

2. Terdapat perbedaan keuntungan petani yang signifikan dalam 

membudidayakan tanaman hias rombusa dan brokoli. 

 


