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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu 

  Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang berkerjasama secara bergotong 

royong untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan anggotakhususnya dan masyarakat 

pada umumnya, baik yang berada di perkotaan maupun didesa. Koperasi dalam menjalankan 

usahanya harus selalu bertindak tepat dan berusaha menggunakan sumber modal yang ada, 

seefesien dan seefektif mungkin dalam menjalankan fungsi-fungsi.  Hal ini dapat terlaksana 

dengan adanya kinerja yang terorganisir dengan baik pada koperasi yang bersangkutan  

(Andica, 2010) 

  Khusus di bidang tanaman padi, Koperasi Unit Desa (KUD memegang peranan 

penting baik sebagai penyedia sarana produksi, penghubung antara perusahaan inti dengan 

petani untuk bimbingan teknis ke petani dalam pengelolaan tanaman padi, dan pemasaran 

gabah.  Mengingat  masyarakat, maka petani membentuk organisasi kelompok tani 

berdasarkan kelompok hamparam petani padi.Kelompok tani ini merupakan perpanjangan 

tangan dari KUD dalam mengelolah sawah  karena bimbingan teknis dari perusahaan inti atau 

pihak lainnya terutamainstansi terkait disampaikan melalui kelompok tani (Wigena, 2009). 

  Berdasarkan hasil penelitian Panggalih (2012) tentang peran KUD MekarTani Jaya 

di Desa Sukadamai Kabupaten Banyuasin terhadap usahatani kelapasawit memiliki kriteria 

tinggi dilihat dari tiga indikator yang ditanyakan kepadapetani.  Tiga indikator dalam peran 

KUD tersebut yaitu  penyedia modal,pemasaran TBS dan mitra kerja.  Peran KUD dalam 

penyediaan modal sangat membantu petani dalam membiayai usahataninya dengan tidak 

memberatkan petani dalam hal bunga maupun sanksi,   Peran KUD sebagai pemasaran 
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hasilpanen kelapa sawit yang sangat membantu petani plasma anggota pada khususnyadimana 

petani bisa mendapatkan harga jual yang sudah ditentukan oleh Dinas Perkebunan selanjutnya 

peran KUD Mekar Tani Jaya menyelanggarakankegiatan-kegiatan yang dapat mendukung 

kegiatan usahatani kelapa sawit plasma.  

  Berdasarkan hasil penelitian Fatchiya dan Muflikhati (2006), peran KUD Mina 

Fajar Sidik di Desa Blanakan Kabupaten Subang dalam pembangunan masyarakat cukup 

besar, baik secara ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, antara lain dalam hal membantu 

kelancaran usaha dan pendapatan masyarakat terutama petani, pedagang , dan pengolah hasil 

tani penyediaan modal pinjaman, pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan 

bahan alat perikanan (BAP) secara mudah dan murah, memfasilitasi pemasaran hasil laut 

melalui tempat pemungutan ikan (TPI) dan lain-lain sedangkan dalam aspek sosial KUD Mina 

Fajar Sidik banyak berperan dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan budaya 

di masyarakat setempat.  

  Berdasarkan hasil penelitian Diana (2012) mengenai hubungan Peran KUD Bina 

Sejahtera di Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim sebagai  

penyediaan sarana produksi, penyedia modal, dan pemasaran TBS terhadap pendapatan petani 

kelapa sawit plasma maka terdapat hubungan nyata positif antara peran KUD dengan 

pendapatan petani kelapa sawit plasma.Peran KUD dalam penyediaan sarana dan prasarana 

usahatani kelapa sawit sangat membantu petani dalam hal pengadaan sarana produksi seperti 

pupuk dan transportasi berupa truk yang disediakan oleh KUD.Dimana petani tidak perlu 

bersusah payah untuk membeli pupuk ke luar desa dan mencari angkutan untuk membawa 

hasil produksi kelapa sawit ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Selanjutnya, peran KUD 

sebagai pemasaran hasil panen kelapa sawit yang sangat membantu petani plasma anggota 
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pada khususnya dimana petani bisa mendapatkan harga jual yang sudah ditentukan oleh Dinas 

Perkebunan. 

B. Landasan teori 

1. Koperasi Unit Desa (KUD)  

  Koperasi adalah organisasi otonom, yang berada dalam lingkungan social ekonomi, 

yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok orang merumuskan tujuan-

tujuannya secara otonom dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas-aktivitas 

ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama. Koperasi merupakan salah satu lembaga 

usaha berbadan hukum yang diakui di Indonesia seperti halnya BUMN/BUMD, Perseroan 

Terbatas (PT), dan lain-lain. Ciri utama yang membadakan koperasi dengan lembaga-lembaga 

usaha tersebut adalah pada prinsip dasarnya tidak semata-mata mencari keuntungan 

ekonomi,tetapi juga ada peran sosial yang diutamakan dalam menjalankan kegiatannya, 

sebagaimana yang terdapat pada prinsip-prinsip koperasi yang tertuang dalam Undang-

Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu Keanggotaan bersifat sukarela dan 

terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan 

secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas 

jasa yang terbatas terhadap modal, dan kemandirian.  Pada kongres ICA (The International 

Cooperative Alliance) Tahun 1995, merumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut: (1) 

keanggotaan sukarela dan terbuka, (2) pengawasan demokratis oleh anggota,(3) partisipasi 

anggota dalam kegiatan ekonomi, (4) otonomi dan kemandirian pendidikan, pelatihan, dan 

penerangan (5) kerjasama antar koperasi dan (6) kepedulian terhadap masyarakat.  Prinsip-

prinsip tersebut menjadi pedoman dasar bagi implementasi pengelolaan usaha koperasi 

(Fatchiya dan Muflikhati, 2006). 



 

7 
 

  Menurut Jakiyah (2011),koperasi merupakan lembaga sosial ekonomiyang 

menggunakan prinsip mensejahterakan anggota.Kegiatan koperasi dalam melaksanakan 

prinsip dan peranannya harus berlandaskan partisipasi dan kebutuhan anggota.  Peran koperasi 

dalam membangun perekonomian diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja yang 

bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. Prinsip koperasi melaksanakan kegiatannya 

berdasarkan kebersamaan dankekeluargaan dalam jati dirinya, termasuk KUD yang 

berpengaruh perekonomian pedesaan.KUD diharapkan dapat menjadi solusi 

terhadappermasalahan ekonomi pedesaan dan dapat bersaing dengan lembaga lain dalam 

memberikan pelayanan kepada anggotanya sehingga diperlukan penelitian mengenai analisis 

manfaat dengan kegiatan pelayanan yang sesuai keinginan anggota untuk meningkatkan 

partisipasi. 

  Berdasarkan instruksi presiden nomor 4 Tahun 1984 menyatakan bahwa KUD 

dibentuk oleh warga desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit desa, yang merupakan 

satu kesatuan ekonomi masyarakat kecil.  Pengembangan KUD diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan warga desa dengan peningkatan pelayanan terhadap anggotanya sehingga 

tingginya tingkat partisipasi anggota.Pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat 

memegang peranan utama dalam kegiatan perekonomian masyarakat di pedesaan, khususnya 

di sektor pertanian, penyaluran bahan kebutuhan pokok masyarakat desa, jasa, industri, dan 

kerajinanrakyat yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan setempat (potensi spesifik 

lokasi).  KUD adalah sebagai wadah organisasi dari petani plasma yang akan mengurus segala 

kepentingan Petani Plasma dan sebagai mediator dalam penerapan hak dan kewajiban masing-

masing pihak yang bermitra (Anoraga dan Sudantoko, 2000). 

2.Peran Koperasi Unit Desa (KUD)  
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  Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan.Apabila seseorang 

melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia 

menjalankan suatu peranan.  Suatu peran mencakup paling sedikit tiga hal yaitu :(1) norma-

norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan 

dalam arti ini merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan masyarakat. (2) suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi dan (3) perilaku individu yang penting bagi stuktur sosial 

(Soekanto, 2000). 

  Menurut Andica (2010), suatu badan usaha atau lembaga perekonomian memegang 

peran seperti halnya manusia  misalnya saja koperasi, suatu koperasi memiliki peran penting 

dalam perekonomian karena koperasi dinilai mampu memberikan kemudahan bagi para 

anggota atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaan koperasi sebagai wadah 

perekonomian, koperasi mempunyai fungsi dan peran, yaitu:(1) membangun dan 

mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khusunya dan anggota pada 

umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya, (2) berperan secara aktif dalam upaya 

mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, (3) memperkokoh perekonomian rakyat 

sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko 

gurunya dan (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

  Menurut Fatchiya dan Muflikhati (2006), peran KUD dalam pembangunan 

masyarakat cukup besar, baik secara ekonomi maupun sosial kemasyarakatan,antara lain 

dalam hal membantu kelancaran usaha dan pendapatan masyarakat terutama petani, pedagang, 

dan pemilik industri kecil melalui penyediaan modal pinjaman, pemenuhan kebutuhan sarana 
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produksi secara mudah dan murah, danmemfasilitasi pemasaran hasil, sedangkan dalam aspek 

sosial KUD banyakberperan dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan budaya 

dimasyarakat setempat. 

  Bidang usaha KUD pada dasarnya mencerminkan ragam usaha yang ditawarkan 

oleh KUD kepada anggotanya, seperti: (1) perkreditan (simpan pinjam), (2) Penyediaan dan 

penyaluran sarana produksi pertanian, (3) Pengolahan dan pemasaran hasil produksi dan (4) 

kegiatan perekonomian lain. 

  Perkreditan (simpan pinjam), unit simpan pinjam dibentuk bertujuan 

untukmemenuhi kebutuhan anggota dalam hal pemberian pinjaman modal yang didalamnya 

telah ditetapkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan keputusan rapatanggota. Tujuan dari unit 

simpan pinjam, yaitu mengusahakan keperluan kreditbagi para anggota yang sangat 

membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringandan sederhana, mendidik para anggotanya 

agar lebih giat menabung secara teratur, sehingga dapat memiliki modal sendiri, mendidik 

para anggotanya agar lebih hidup hemat dan mengarahkan dalam menggunakan uang 

pinjaman sertamencengah hidup yang berlenih-lebihan, meningkatkan 

pendidikan/pengetahuantentang perkoperasian. 

  Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian. Kegiatan ini merupakan 

kegiatan penyediaan sarana produksi yang dibutuhkan dibidang pertanian seperti pupuk, obat-

obatan, bibit dan lain-lainnya, sedangkan kegiatan penyaluran sarana produksi merupakan 

kegiatan menampung seluruh hasil produksi pertanian anggota dan pemberian harga yang 

layak.Unit penyediaan dan penyaluran sarana produksi dibentuk dengan maksud 

mempermudah dan membantu masyarakat petani dalam memenuhi kebutuhannya terkait 

dengan proses pertanian yang nantinya diharapkan dapat maningkatkan hasil panennya, 
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  Pengolahan dan pemasaran hasil produksi.Kegiatan usaha pemasaran tidak hanya 

terbatas pada usaha pembelian dan penjualan hasil pertanian dalam bentuk asli, tetapi juga 

mengolah hasil-hasil pertanian dengan tujuan untuk memperoleh harga yang memuaskan 

dipasaran.  Kegiatan pengolahan inidilakukan karena hasil pertanian antara petani yang satu 

dengan yang lain tidak sama. Tujuan dari unit ini agar petani tidak mengalami kerugian pada 

saat panen,maka dibentuk unit pemasaran untuk menungkatkan pendapatan petani.Kegiatan 

perekonomian lainnya. Kegiatan perekonomian lainnya ini misalnya suatu kegiatan 

pengangkutan dan berbagai usaha perdagangan lainnya yang sesuai dan menunjang dengan 

perekonomian masyarakat disekitar wilayah kerja KUD (Andica, 2010). 

3.Usaha tani 

  Usahatani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapatditempat itu 

yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tubuh tanah dan air,perbaikan-perbaikan 

yang telah dilakukan atas tanah itu, sinar matahari,bangunan yang didirikan di atas tanah dsb.  

Farm, yaitu sebagai suatu tempat atau bagian dari permukaan bumi dimana pertanian 

diselenggarakan oleh seorang petani tertentu apakah ia seorang pemilik, penyakap ataupun 

manageryang digaji.Ilmu usahatani (farm management), yaitu bagian dari ilmu ekonomi 

pertanian yang mempelajari cara-cara petani menyelenggarakan usahatani (Soekartawi, 

2002). 

  Ilmu usahatani diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaiman seseorang 

mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh 

keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektifbila petani atau produsen dapat 

mengalokasikan sumber daya yang mereka milikidengan sebaik-baiknya dan dikatakan 
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efisien bila pemanfaatan sumberdayatersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi 

masukan (input)(Soekartawi, 2002). 

  Menurut Daniel (2002), usahatani adalah suatu ilmu yang mempelajari hal ikhwal 

intern usahatani yang meliputi organisasi, operasi, pembiayaan, dan penjualan, perihal 

usahatani itu sebagai unit atau satuan produksi dalam keseluruhan usahatani.  Definisi lain 

yaitu, usahatani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau 

faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida) 

dengan efektif, efisien, dan kontinyu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga 

pendapatan usahataninya meningkat. 

   Tanaman pangan (padi sawah) adalah bagian dari proses produksi yang tercakup 

dalam variabel input atau faktor-faktor produksi. namun sebelum mengurangi faktor produksi 

padi, maka ada baiknya terlebih dahulu menguraikan pengertian padi. Padi merupakan 

makanan pokok bagi sebagian besar penduduk indonesia. tanaman padi merupakan tanaman 

semusim, termasuk golongan rumputrumputan.tanaman padi dapat dibedakan dalam dua tipe, 

yaitu padi kering yang tumbuh di dataran tinggi dan padi sawah yang memerlukan air 

menggenang (Kansius, dalam Bambang, 2013). 

4.Konsepsi Faktor-Faktor Produksi  

  Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan 

caramengkombinasikan faktor-faktor produksi kapital, tenaga kerja, teknologi,managerial 

skill.Produksi merupakan usaha meningkatkan manfaat dengan caramengubah 

bentuk,memindahkan tempat, dan menyimpan. Menurut Patongdalam Hermansyah 

(2011)produksi atau proses memproduksi adalah menambahkegunaan (nilai guna) suatu 

barang.  Suatu proses produksi membutuhkan faktorfaktor produksi, yaitu alat dan sarana 
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untuk melakukan proses produksi.  Prosesproduksi juga melibatkan suatu hubungan yang erat 

antara faktor-faktor produksi yang digunakan dengan produk yang dihasilkan, proses produksi 

sangat kompleks dan terus-menerus berubah seiring dengan kemajuan teknologi.  

  Faktor produksi dalam usahatani mencangkup tanah,modal, dan tenagakerja dan 

sebagian ahli berpendapat dan memasukan faktor keempat yaitumanajemen atau pengelolaan 

ke dalam faktor produksi.Masing-masing faktormempunyai fungsi yang berbeda dan saling 

terkait satu sama lain, jika salah satu faktor tidak tersedia maka proses produksi tidak akan 

berjalan.  Bila hanyatersedia tanah, modal, dan manajemen saja, tentu produksi atau usahatani 

tidakakan berjalan karena tidak ada tenaga kerja (Daniel, 2002). 

  Menurut Soekartawi (2010), istilah faktor produksi sering pula disebut dengan 

“korbanan produksi”, karena faktor produksi tersebut “dikorbankan” untuk menghasilkan 

produksi.   Macam faktor produksi, jumlah, dan kualitasnya perlu diketahui oleh seorang 

produsen, karena itu untuk menghasilkan suatu produk, diperlukan pengetahuan hubungan 

antara faktor produksi (input) dan hasil produksi (output).   Hubungan antara input dan output 

ini disebut dengan “Faktor Relationship.  Di dalam rumus matematis, hubungan ini dapat 

ditulis sebagai berikut: 

 Y = f (X1, X2, . . . X, . . . Xn)           Dimana: 

 Y = produk atau variabel yang dipengaruhi oleh faktor produksi X. 

X = faktor produksi atau variabel yang mempengaruhi Y.  

 Menurut Daniel (2002), dalam usahatani ada empat unsur pokok yang selalu ada. 

Unsur-unsur tersebut merupakan faktor-faktor produksi yang terdiridari (1) tanah, (2) 

tenaga kerja, (3) modal, dan (4) manajemen atau pengolahan. Pengenalan dan pemahaman 

terhadap unsur pokok usahatani menjadi sangat penting, terutama yang menyangkut 
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pemilikan dan penguasaan terhadap faktorfaktor tersebut dan digunakan di dalam kegiatan 

produksi 

 Tanah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang bisa 

menjadi faktor produksi yang disiapkan untuk usahatani, tempat kegiatan produksi, dan 

tempat tinggal.Tanah ini sering juga disebut sebagai lahan untuk kegiatan usahatani.Lahan 

mempunyai beberapa sifat diantaranya luasnya relatif tetap, tidak dapat dipindahkan dan 

dapat diperjualbelikan.Tingkat kesuburan dan luas lahan setiap usahatani berbeda-beda, 

dan hal ini akan berpengaruh nyata dalam kegiatan produksi  (Suratiyah, 2011).  

 Luas lahan pertanian akan mempengaruhi skalausaha dan akhirnya akan 

mempengaruhi efisien atau tidaknya suatu usaha pertanian.  Seringkali dijumpai makin luas 

lahan yang dipakai sebagai usaha pertanian akan semakin tidak efisien lahan tersebut. 

Sebaliknya, pada luasan lahan yang sempit upaya pengusahaanterhadap penggunaan faktor 

produksi semakin baik, penggunaan tenaga kerja tercukupi dan tersedianya modal juga 

tidak terlalu besar, sehingga usaha pertanian seperti ini sering lebih efisien, meskipun 

demikian luas lahan yang terlalu kecil cenderung menghasilkan usaha yang tidak efisien 

pula (Soekartawi, 2002). 

 Tenaga kerja merupakan faktor yang penting bagi keberhasilan 

atauproduksi.Didalam usahatani ditemukan dua macam tenaga kerja yaitutenagakerja 

dalam keluarga dan tenga kerja luarkeluarga.  Tenaga kerja dalamkeluarga adalah tenaga 

kerja dalam usahatani tidak dibayar upahnya, sedangkan tenaga kerja luar keluarga adalah 

tenaga dalam usahatani yang dibayarkan upahnya sehingga dinamakan tenaga upahan 

(Soekartawi, 2006). 

  Menurut Daniel (2002), dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan tenaga kerja 

adalah suatu alat kekuatan fisik dan otak manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari 

manusia dan ditujukan pada usaha produksi.  Tenaga kerjamenusia yang tidak ditujukan 

pada usaha produksi, misalnya sport disebutlangkah bebas.  Tenaga kerja ternak atau 

traktor bukan termasuk faktor tenagakerja, tetapi termasuk modal menggantikan tenaga 

kerja. 
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 Selanjutnya menurut Mubyarto dalam Mursidah(2009),di negara-negarayang 

sudah maju, kemajuan tenaga kerja diukur dengan tingginya produktivitastenaga kerja, 

semua diarahkan untuk meningkatkan produktivitas.Tenaga kerjamerupakan faktor 

produksi yang paling terbatas jumlahnya, dalam keadaan inimesin-mesin penghemat 

tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas outputyang dihasilkan.  

 Modal adalah barang atau uang yang bersama faktor produksi lainnya dantenaga 

kerja serta pengelolaan menghasilkan barang-barang baru yaitu produksipertanian. Modal 

dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (fixed cost) dan modal berubah 

(variabel cost).  Modal tetap terdiri atas tanah, bangunan,mesin, dan peralatan pertanian di 

mana biaya yang dikeluarkan dalam prosesproduksi tidak habis dalam sekali proses 

produksi.  Modal tidak tetap terdiri dari benih, pupuk, pakan, obat-obatan, dan upah yang 

dibayarkan kepada tenaga kerja(Daniel, 2002). 

 Menurut Soekartawi (2006), modal yaitu sumber-sumber ekonomi di luar tenaga 

kerja yang dibuat oleh manusia.  Didalam pengertian luas dan umum, modal merupakan 

keseluruhan nilai dari sumber–sumber ekonomi non manusiawi, termasuk tanah.  Inilah 

sebabnya seringkali petani menyebutkan bahwa modal satu-satunya yang mereka miliki 

adalah tanah.  Ini cukup beralasan karena bagaimanapun juga petani telah memasukkan 

berbagai unsur modal ke dalam tanah (misalnya air dan pupuk) untuk mendukung tingkat 

kesuburannya.  

 Faktor produksi manajemen atau pengolahan menjadi sangat penting kalau 

dikaitkan dengan kata „efisiensi‟.  Artinya walaupun faktor produksi tanah, pupuk, obat-

obatan, tenaga kerja, dan modal dirasa cukup, tetapi kalau tidak dikelolah dengan baik 

(miss manajement), maka produksi tinggi yang diharapkan tidak akan tercapai 

(Soekartawi, 2010).  

 Menurut Daniel (2002), manajemen usahatani adalah kemampuan petani bertindak 

sebagai pengelola atau manajer dari usahanya, dimana ia harus bertindak pandai 

mengorganisasi penggunaan faktor-faktor produksi secara maksimal karena produktivitas 

masing-masing faktor produksi dan produktivitas usahatani merupakan tolak ukur 

keberhasilan pengelolaan. 
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5.Konsep Biaya Produksi    

 Pengeluaran atau biaya didefinisikan sebagai semua pengorbanan sumber daya 

ekonomi dalam satuan uang yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk dalam satu 

periode produksi.  Biaya produksi adalah korbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

suatu barang atau produk yang dinilai dengan uang.  Sedangkan menurut Sukirno (2002), 

biaya produksi berarti semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh 

faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk  menciptakan barang.  

Biaya produksi dalam usahatani secaram umum meliputi (1) biaya tetap, (2) biaya variabel, 

(3) biaya tunai dan (4) biaya tidak tunai. 

 Biaya tetap adalah biaya yang relatif jumlahnya dan terus dikeluarkan,walaupun 

produksi yang diperoleh banyak atau sedikit.  Biaya produksi ini tidak habis dalam satu 

kali periode.  Besarnya biaya tetap tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang 

diperoleh.  Biaya tetap meliputi tanah, mesin-mesin dan sebagainya  (Daniel, 2002). 

 Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang 

diperoleh.  Biaya ini biasanya habis dalam satu kali periode produksi.  Biaya variabel 

meliputi biaya sarana produksi, yaitu biaya untuk pembelian bibit, pestisida, pupuk dan 

tenaga kerja (Husin dan Lifianthi, 1995).  

 Biaya tunai merupakan pengeluaran yang pembayarannya langsung dengan uang.  

Biaya tunai ini biasanya digunakan untuk pembayaran pajak tanah dan bunga pinjaman.  

Biaya tunai juga meliputi biaya variabel yang digunakan untuk membeli sarana produksi 

dan tenaga kerja dari luar keluarga (Sjarkowi dan Sufri,2004).  

 Biaya tidak tunai adalah pengeluaran biaya yang tidak dibayar dengan uang 

langsung.  Biaya tidak tunai tetap diperhitungkan, meliputi modal yang digunakan dan nilai 

kerja keluarga.  Modal yang digunakan petani diperh 

itungkan sebagai modal pinjaman, meskipun modal petani itu sendiri (Daniel, 2002).  

 Menurut Daniel (2002), Biaya produksi total merupakan Jumlah biaya tetap 

seluruhnya ditambah biaya variabel seluruhnya dalam notasi matematika dituliskan BT = 

BTpT + BVT  
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Keterangan: 

BT  =Biaya Total (Rp/2ha/th) 

BTpT  =Biaya Tetap Total (Rp/2ha/th) 

BVT  =Biaya Variabel Total (Rp/2ha/th)  

 Biaya tetap adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan pada berbagai  tingkat output 

yang dihasilkan.  Pada penelitian ini yang termasuk biaya tetap dalam usahatani jagung 

adalah biaya pajak lahan tanah, peralatan dan biaya penyusutan.  Biaya variabel adalah 

biaya yang berubah ubah menurut tinggi rendahnya tingkat output yang termasuk dalam 

penelitian ini adalah:biaya tenaga kerja, pembelian pupuk (misalnya pupuk SP36 dan Urea) 

dan biaya pestisida. 

6.Konsep Penerimaan dan Pendapatan 

 Menurut Daniel (2002), penerimaan usahatani merupakan total  penerimaan dari 

kegiatan usahatani yang diterima pada akhir proses produksi. Penerimaan usahatani dapat 

pula diartikan sebagai keuntungan material yang diperoleh seorang petani atau bentuk 

imbalan jasa petani maupun keluarganya sebagai pengelola usahatani maupun akibat 

pemakaian barang modal yang dimilikinya.  

Penerimaan dapat diartikan sebagai nilai produk total dalam jangka waktu tertentu baik 

yang dipasarkan maupun tidak. Penerimaan juga dapat juga didefinisikan sebagai nilai 

uang yang diterima dari 

penjualan.Penerimaanusahatani,yaitu,penerimaan,dari,semua.sumberusaha.tani,meliputi.n

ilai,jual.hasil,penambahanjumlah.inventaris,nilai.produk yang dikonsumsipetani dan 

keluarganya.Penerimaan adalah hasil perkalian antara produksi yang diperoleh dengan 

harga jual produk.Pernyataan ini dapat dituliskan sebagai berikut (Soekartawi, 2010):  

PnUt  = Y . Hy 

Dimana : 

PnUt  =Penerimaan Usahatani (Rp/2ha/th) 
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Y  =(produksi yang diperoleh) (Kg/2ha/th) 

Hy  =(harga output) (Rp/kg) 

 Penerimaan usahatani dipengaruhi oleh produksi fisik yang dihasilkan, dimana 

produksi fisik adalah hasil fisik yang diperoleh dalam suatu proses produksi dalam kegiatan 

usahatani selama satu musim tanam. Penerimaan usahatani akan meningkat jika produksi 

yang dihasilkan bertambah dan sebaliknya akan menurun bila produksi yang dihasilkan 

berkurang. Disamping itu,bertambah atau berkurangnya produksi juga dipengaruhi oleh 

tingkat penggunaan input pertanian.  

 Pendapatan usahatani dikategorikan dalam penerimaan bersih. Pendapatan 

usahatani merupakan selisih antara penjualan hasil produksi setelahdikurangi semua biaya 

produksi total yang dikeluarkan. Pendapatan usahataniditulis dalam rumus (Soekartawi, 

2010):   

PdUt  = PnUt – BT  

Dimana : 

PdUt  =Pendapatan Usahatani (Rp/2ha/th) 

PnUt  =Penerimaan Total (Rp/2ha/th) 

BT  =Biaya Total (Rp/2ha/th) 

Hipotesis         

1. Diduga peran KUD sebagai penyedia modal, penyedia sarana produksi,  pemasaran dan 

mitra kerja terhadap usahatani  tergolong tinggi. 

2. Diduga peran KUD Terhadap Pendapatan Petani sangat berpengaruh  Positif. 

 


