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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Busyra Rizki Gemala dan Rogayah (2017) yaitu tentang Perbandingan 

Pendapatan Petani Padi Sistem Dupa (Sekali Tanam Dua Kali Panen) Dengan 

Petani Padi Sistem Konvensional Di Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarmya pendapatan 

usahatani padi yang menerapkan sistem Senam Dupa dan petani yang menerapkan 

sistem konvensional. Metode analisis yang digunakan adalah metode uji beda 

rata-rata. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan petani sistem 

Senam Dupa yang lebih tinggi daripada petani padi sistem konvensional. 

Pendapatan petani padi sistem Senam Dupa Rp. 2.050.588,7 /Ha/bulan secara 

signifikan pada derajat kepercayaan 95% lebih tinggi dari pendapatan petani padi 

sistem Konvensional yaitu sebesar Rp. 1.770.083,06 /Ha/bulan. Persamaan dari 

penelitian yang dilakukan Busyra Rizki Gemala dan Rogayah terletak pada 

analisis yang digunakan, salah satu tujuan penelitian, dan metode pengambilan 

sampel. Sedangkan, perbedaanya adalah pada jumlah objek yang di teliti, 

komoditas yang diteliti dan lokasi penelitian. 

Febrianti Tina, dkk (2018) yaitu tentang Komparasi Pendapatan Usahatani 

Tanaman Holtikultura di UPT Bulupountu Jaya Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat pendapatan usahatani 

tanaman hortikultura dengan menggunakan analisis pendapatan dan Return On 

Investment (ROI) untuk melihat persentase kemampuan dari setiap pengeluaran 

yang dicurahkan pada masing-masing usahatani untuk menghasilkan keuntungan. 
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Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan metode survey. Petani 

responden sejumlah 60 orang yang mengusahakan tanaman sayuran bayam, 

kangkung dan sawi. Luasan pertanaman petani responden bervariasi antara 0,1 

hingga 0,75 hektar dengan rataan 0,45 hektar. Hasil dari penelitian ini yaitu 

menunjukkan bahwa usahatani sayuran sawi merupakan jenis usahatani yang 

memiliki kemampuan untuk memberikan keuntungan bersih yang paling besar 

dari setiap nilai produksi yang dicurahkan, kemudian secara berturut-turut diikuti 

usahatani bayam dan kangkung dengan nilai ROI 64,07%, 54,96%  dan 45,38%. 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Febrianti Tina terletak pada salah satu 

tujuan penelitian, dan metode pengambilan sampel. Sedangkan, perbedaanya 

adalah pada jumlah objek yang di teliti, komoditas yang diteliti, analisis yang 

digunakan dan lokasi penelitian. 

 Mustapa I Wayan (2013) yaitu tentang Analisis Komparatif Pendapatan 

Usahatni Kelapa Sawit Kelompok Iga dan Plasma di Desa Gunungsari Kecamatan 

Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk (1 

)mengkaji Pendapatan usahatani kelapa sawit kelompok Iga dan kelompok Plasma 

dan (2) menganalisis Perbandingan pendapatan usahatani kelapa sawit kedua 

kelompok. Responden dalam penelitian ini adalah petani kelapa sawit kelompok 

Iga dan plasma . Metode dalam penelitian ini yaitu metode sampel acak 

stratifikasi tidak berimbang (Unproportional Stratified Random Sampling). 

Jumlah populasi sebanyak 130 petani, yaitu petani kelompok Iga berjumlah 60 

diambil sebanyak 15 sampel dan petani kelompok plasma berjumlah 70 diambil 

sebanyak 15 sampel. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa rata-rata 
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pendapatan kelompok petani kelapa sawit  iga lebih besar dari pada rata-rata 

pendapatan kelompok petani kelapa sawit plasma, yaitu Rp. 2.128.678,33per 

hektardan Rp. 1.711.840,91,-per hektar. Hasil t-hitung memperlihatkan terdapat 

perbedaan yang sangat nyata antara pendapatan kelompok petani Iga dengan 

kelompok petani Plasma, yaitu nilai t-hitung 19,356> t-tabel. t-tabel pada  1%ߙ 

db 29 sebesar2,763. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 teruji kebenarannya bahwa 

terdapat perbedaan yang sangat nyata antara pendapatan kelompok petani kelapa 

sawit Iga dengan kelompok petani kelapa sawit Plasma dimana pendapatan 

kelompok petani kelapa sawit Iga lebih besar dari pada pendapatan kelompok 

petani kelapa sawit Plasma. Persamaan dari penelitian yang dilakukan Mustapa I 

Wayan terletak pada salah satu tujuan penelitian. Sedangkan, perbedaanya adalah 

pada jumlah objek yang di teliti, komoditas yang diteliti, metode penelitian, 

analisis yang digunakan dan lokasi penelitian. 

Putri.S, dkk (2017) yaitu tentang Analisis Komparasi Pendapatan Petani 

Cabai Merah Keriting Organik dan Non Organik di Desa Batur Kecamatan 

Getasan Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk 

menganalisis dan membandingkan biaya produksi, produktivitas, pendapatan, dan 

efisiensi usahatani cabai merah keriting organik dan non organik di Desa Batur, 

Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Metode dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan sampling kuota sebanyak 30 responden organik dan 30 

responden non organik. Hasil dari penelitian ini yaitu penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata biaya produksi usahatani cabai merah keriting organik Rp 
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4.450/m2, sedangkan non organik Rp 4.742/m2. Rata-rata produktivitas cabai 

merah keriting organik 0,022 kg/m2, sedangkan non organik 0,025 kg/m2. Rata-

rata pendapatan usahatani organik Rp 253,39/m2, sedangkan non organik Rp 

307,22/m2. Rata-rata R/C Ratio usahatani cabai merah keriting organik adalah 

2,6, sedangkan non organik 2,9. Tidak ada perbedaan nyata antara biaya produksi, 

produktivitas, pendapatan, dan efisiensi usahatani cabai merah keriting organik 

dan non organik. Usahatani cabai merah keriting organik dan non organik di Desa 

Batur sudah efisien. Persamaan dari penelitian yang dilakukan Putri S terletak 

pada salah satu tujuan penelitian, metode penelitian. Sedangkan, perbedaanya 

adalah pada jumlah objek yang di teliti, pengambilan sampel, komoditas yang 

diteliti, analisis yang digunakan dan lokasi penelitian. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Bududaya Tomat 

Tomat (Lycopersicon esculentum Mill) termasuk dalam golongan tanaman 

sayuran. Tanaman tomat banyak ditanam pada dataran tinggi dan sedang. 

Tanaman tomat merupakan tanaman semusim yang memiliki umur berkisar 3-4 

bulan (Surtinah, 2007). Tomat merupakan salah satu sayuran sumber vit. A, vit. C 

dan sedikit vit. B. 

Klasifikasi tanaman tomat : 

Devisi  : Spermatofita 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dikotiledon 

Ordo  : Solanales 
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Famili  : Solanaceae 

Genus  : Lycopersicon 

Spesies : Lycopersicon esculentum Mill. 

Dalam pembudidayaan tomat ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. 

Adapun langkah-langkah dalam melakukan budidaya tomat : 

1. Pembibitan 

Dalam proses pembibitan baiknya dilakukan pemilihan benih secara 

selektif agar didapatkan bibit yang memiliki kualitas unggul. 

2. Penyapihan 

Penyapihan memiliki peran penting dalam proses adaptasi bibit tomat 

karna peluang bibit untuk tumbuh dan berkembang dengan baik davat 

terlihat dari proses penyapihan. 

3. Pemindahan bibit 

Bibit tomat yang berumur 30-35 siap dipindahkan dari media 

penyemaian. Waktu terbaik untuk penanaman di lahan adalah pagi hari 

atu sore hari. 

4. Pengolahan media tanam 

Media tanam sangat berpengaruh terhadap bibit yang akan disemaikan 

karna media yang baik akan membantu bibit tomat tumbuh dengan baik. 

5. Teknik penanaman 

Teknik penananman berfungsi untuk memaksimalkan pertumbuhan 

tanaman dengan cara memperhatikan cara tanam serta memberikan jarak 

tanam bibit. 
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6. Pemeliharaan tanaman 

Adapun beberapa cara pemeliharaan tanaman antara lain penyiangan 

atau penghilangan gulma, pemupukan, penyiraman, pemasangan ajir 

sebagai penyangga tanaman agar tidak roboh serta pemangkasan cabang 

guna menghasilkan cabang tomat yang yang memiliki diameter lebih 

besar. 

7. Pengendalian hama 

Pengendalian hama berfungsi untuk menjaga tanaman dari gangguan 

hewan perusak tanaman ataupun menjaga tanaman agar tidak terkena 

penyakit. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara pengendalian 

kimiawi ataupun pengendalian mekanik. 

8. Umur panen 

Buah tomat yang siap untuk dipetik/dipanen memiliki umur kisaran 60-

100 setelah tanam. Waktu pemetikan buah tomat yang baik adalah di 

pagi hari dan sore hari. Kriteria buah tomat siap petik antara lain batang 

tanaman yang menguning, warna kulit buah kekuningan dan ukuran 

buah. 

2.2.2 Pertanian Organik dan Konvensional 

Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang mengutamakan 

keesehatan tanaman, ekosistem, dan aktifitas tanah melalui pengelolaan tanah dan 

tanaman dengan cara memanfaatkan bahan-bahan organik atau alami dan 

menghindari penggunaan pupuk kimia maupun pestisida kimia. Menurut 

Heriawan (2009), pertanian organik merupakan sebuah bentuk dari solusi baru 
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untuk menghadapi kebutuhan yang dihadapi para petani berhubungan dengan 

banyaknya investasi bahan-bahan sintesis dalam dunia pertanian akhir-akhir ini. 

Dapat dilihat dan dicermati dari pupuk, pestisida, insektisida, hormon tumbuh, 

semuanya telah dibuat dari bahan-bahan yang disintesis dari senyawa-senyawa 

murni. 

Pertanian konvensional merupakan sistem pertanian yang memiliki tujuan 

untuk meningkatkan hasil produksi tanaman dengan penambahan pupuk kimia 

dan pestisida sehingga didapatkan produksi yang tinggi. Selain itu teknologi yang 

digunakan pada sistem ini telah maju dan berkembang. Namun dampak negatif 

yang dihasilkan berupa peningkatan produksi yang tidak bertahan lama. Hal ini 

terjadi karena penurunan kualitas tanah dan penumpukan residu dalam tanah yang 

meracuni tanaman. 

2.2.3 Pendapatan Usahatani 

Menurut Soekartawi, (2016) biaya dapat dibedakan menjadi dua: (1) biaya 

tetap (fixed cost) yaitu biaya yang dikeluarkan relatif tetap. Jumlah pengeluaran 

tidak ada hubungannya dengan jumlah produksi yang diperoleh petani. Contohnya 

sewa tanah atau pajak, penyusutan alat dan lain-lain. (2) biaya tidak tetap 

(variabel cost) yaitu biaya yang dikeluarkan berubah-ubah. Jumlah pengeluaran 

ada hubungannya dengan jumlah produksi yang diperoleh petani seperti 

pembelian bibit, benih ikan, pakan ikan, tenaga kerja dan sebagainya. Cara 

penghitungan analisis biaya adalah penjumlahan antara total biaya tetap dan total 

biaya tidak tetap.  
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TC = TFC + TVC 

Keterangan: TC   = Total Cost (Total Biaya Produksi) 

 TFC = Total Fix Cost (Total Biaya Tetap) 

    TVC  = Total Variabel Cost (Total Biaya Variabel) 

Pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan kotor (gross 

farm income) dan pendapatan bersih (net farm income). Pendapatan kotor yaitu 

jumlah keseluruhan penerimaan (total revenue) dari perkalian antara pemakaian 

produksi dan harga jual produksi, sedangkan pendapatan bersih yaitu merupakan 

hasil pengurangan dari pendapatan kotor dengan total biaya produksi (Tain, 

2005). Berikut penghitungan penerimaan menurut Soekartawi, (2016). 

TR = Y .    

Keterangan: TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 

    Y   = Jumlah Produksi 

        = Harga jual Y 

Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dan total biaya yang 

dikeluarkan oleh petani dalam melakukan budidaya. Hasil pendapatan yang 

diperoleh petani akan menunjukkan berhasil atau tidak kegiatan selama proses 

budidaya (Soekartawi, 2016). Penghitungan dari analisis pendapatan dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

П = TR –TC 

Keterangan: П   = Hasil Pendapatan Petani 

    TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 

    TC = Total Cost (Total Biaya Produksi)  



14 
 

 

Analisis efisiensi 

Analisis efisiensi atau lebih dikenal dengan R/C ratio digunakan untuk 

melihat sejauh mana hasil yang diperoleh dari usaha tertentu dihitung selama satu 

periode. R/C merupakan singkatan dari Return Cost Ratio, yang digunakan 

sebagai perbandingan antara penerimaan dan biaya. Secara matematis dapat 

ditulis dengan rumus (Soekartawi, 2016)  sebagai berikut : 

R/C rasio = TR / TC  

    = (Py.Y) / (FC+VC) 

Diamana :     

R : Total penerimaan usaha tomat 

C  : Total biaya usahatani tomat 

Py : Harga output 

Y : Otput  

FC : Biaya tetap  

 VC : Biaya Variabel 

Secara teoritis  

1. Apabila nilai R/C > 1, maka penerimaan lebih besar dibandingkan dengan 

biaya yang dikeluarkan. Artinya jika nilai > 1 maka dikatakan usahatani 

tersebut menguntungkan. 

2. Apabila nilai R/C < 1, maka penerimaan yang diperoleh lebh kecil dari setiap 

unit yang dikeluarkan. Artinya jika nilai < 1 maka usahatani tersebut tidak 

menguntungkan. 

3. Apabila  nilai R/C = 1 artinya tidak untung dan tidak rugi. 
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2.2.4 Usahatani  

Menurut Soekartawi (2016) Ilmu usahatani biasanya juga diartikan sebagai 

ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengalokasikan sumberdaya yang 

tersedia secara efektif dan efisisen yang diharapkan pada waktu tertentu akan 

memperoleh keuntungan yang maksimal. Ada dua kategori tujuan dari usahatani 

yaitu memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan pengeluaran. 

2.2.5  Penerimaan Usahatani 

Penerimaan usahatani adalah nilai total dari usahatani baik yang dijual 

maupun yang dikonsumsi sendiri dikalikan dengan harga jual yang berlaku 

dipasar. Menurut Soekartawi (2016) penerimaan usahatani adalah perkalian antara 

produksi yang dihasilkan dengan harga jual, penerimaan ini masih termasuk 

pendapatan kotor. 

2.3 Kerangka Berfikir  

Melalui kegiatan pembinaan kelompok tani diharapkan petani mampu 

memperbaiki pola pikir, sehingga akan mampu meningkatkan peran sertanya 

dalam pembangunan pertanian agar tercipta pertanian yang maju dan efisien. 

Selain itu melalui kegiatan petani dapat meningkatkan perkembangan pada hasil 

pertanian baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Adanya petani konvensional 

dan petani organik dapat menjadikan Dusun Besul sebagai kampung yang mampu 

meningkatkan pendapatan dari dua hasil pertanian. Lebih jelasnya digambarkan 

pada kerangka berpikir yang ada pada halaman berikut ini : 
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Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara sebelum diuji kebenarannya, adapun 

hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga adanya perbedaaan rata-rata pendapatan antara kelompok tani

konvensional dan kelompok tani organik di Dusun Besul Desa Temas.

Petani 

Petani Organik Petani Konvensional 

Uji T 

Pengetahuan Petani Bertambah 

Mengenai Pertanian Tomat 

Organik dan Pertanian Tomat 

Konvensional 


