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BAB II 

LANDASAN PENELITIAN 

2. 1 Penelitian Terdahulu 

Roidah (2015) melakukan penelitian mengenai analisis pendapatan usaha 

tani padi musim hujan dan musim kemarau studi kasus di desa sepatan kecamatan 

gondang kabupaten tulungagung. Metode yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner. Hasil penelitian 

menunjukkan total yang dikeluarkan petani responden rata-rata Rp. 

1.522.665,01untuk kemarau sedangkan untuk penghujan Rp. 1.760.665,01. 

Sedangkan biaya usahatani Padi penghujan sebesar Rp. 1.760.665,01 dan 

penerimaan dari usahatani Padi petani responden sebesar Rp. 4.111.666,67,. 

Sehingga dapat diketahui bahwa pendapatan bersih dari usahatani Padi kemarau 

diperoleh petani responden adalah Rp. 2.864.001,66. pendapatan bersih dari 

usahatani Padi penghujan diperoleh petani responden adalah Rp. 2.151.001,66. 

Dan dapat disimpulkan usaha tani padi lebih menguntungkan pada musim 

kemarau daripada penghujan 

 Syamsiyah et al (2018) melakukan penelitian mengenai tingkat 

pendapatan usahatani padi dan kontribusinya terhadap pendapatan petani. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik usahatani padi di Desa 

Hegarmanah dan menganalisis tingkat pendapatan dan kontribusi pendapatan 

usahatani padi terhadap struktur pendapatan petani. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik study kasus (case 

study). Hasil penelitian menunjukkan 81,25 persen petani menjual sebagian hasil 
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produksinya (semi komersial) dan 25 persen petani menjual hasil usahatani, 18,75 

persen petani tidak menjual hasil usahataninya. Petani dengan kuantitas penjualan 

terbesar hanya mencapai 42 kwintal atau sekitar 75 persen dari keseluruhan hasil 

produksinya. R/C ratio petani lebih besar dari 1 artinya usahatani padi yang 

dilakukan menguntungkan. Kontribusi pendapatan usahatani padi terhadap 

pendapatan total petani sangat bervariasi mulai 12 persen hingga 100 persen, 

Sebagian petani memang masih menggantungkan hidupnya dari usahatani padi, 

tambahan penghasilan diperoleh dari peternakan dan tanaman perkebunan, usaha 

kost-kostan, usaha industri pengolahan, jasa dan perdagangan. 

 Adhiyana et al (2016) melakukan penelitian mengenai analisis komparatif 

usaha tani jamur tiram pada dataran tinggi dan dataran rendah di kabupaten 

karanganyar. Penetilitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan 

antara usahatani jamur tiram pada dataran tinggi dan dataran rendah di Kabupaten 

Karanganyar. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode 

deskriptif analitis dan teknik penelitian yang dilakukan dengan melakukan survei. 

Metode analisis data yang dilakukan meliputi analisis usahatani (biaya, 

penerimaan, keuntungan, efisiensi, dan profitabilitas) dan analisis komparatif 

menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan biaya usahatani jamur tiram 

pada dataran tinggi adalah sebesar Rp 2.563.485,-per bulan lebih kecil dibanding 

dataran rendah yaitu sebesar Rp 3.163.383,- per bulan. Keuntungan usahatani 

jamur tiram pada dataran tinggi adalah sebesar Rp 463.599,- per bulan lebih kecil 

dibanding dataran rendah yaitu sebesar Rp 1.425.189,- per bulan. Efisiensi 

usahatani jamur tiram pada dataran tinggi adalah sebesar 1,17, lebih kecil daripada 
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dataran rendah yaitu 1,45 dan profitabilitas usahatani jamur tiram pada dataran 

tinggi adalah sebesar 0,17 lebih kecil dibanding dataran rendah yaitu sebesar 0,45 

 Purwanti (2007) melakukan penelitian mengenai pendapatan petani 

dataran tinggi sub das malino studi kasus di kelurahan gantarang, kabupaten 

gowa. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dan menggunakan uji 

regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bertambahnya luas lahan, 

sarana produksi, jumlah tenaga kerja, dan tinggi nya tingkat pendidikan dapat 

meningkatkan pendapatan petani. Sementara dengan bertambahnya jumlah 

tanggungan keluarga dan umur dapat mengurangi tingkat pendapatan petani 

 Amisan et al (2017) melakukan penelitian mengenaianalisis pendapatan 

usahatani Kopi di Desa Purworejo Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten 

Bolaang Mongondow Timur. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan usahatani kopi yang ada di desa purworejo timur 

mengalami keuntungan dan layak diusahakan karena besarnya pendapatan lebih 

tinggi dibandingkan dengan besarnya pengeluaran yang ditanggung oleh petani 

 Amos & Lampaga (2015) melakukan penelitian mengenai analisis 

produksi dan pendapatan usahatani padi sawah di desa sidondo kecamatan sigi 

biromaru kabupaten sigi. Metode yang digunakan yaitu metode simple random 

sampling. Hasil penelitian menunjukkan luas lahan, benih, pupuk, tenaga kerja 

signifikan mempengaruhi produksi padi sawah. Pendapatan petani adalah Rp. 

34.191.323,13 / 1,73 ha/musim tanam dengan rata-rata luas lahan 1,73 ha atau 

19.725.263,35 ha/musim tanam. 
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Yenata et al (2018) melakukan penelitian mengenai analisis pendapatan 

usahatani padi sawah dan penentuan harga jual beras pada tingkat petani di 

kabupaten morowudi. Metode yang digunakan yaitu metode multistage random 

sampling. Hasil penelitian menunjukkan penghasilan satu petani adalah Rp. 

12.150.004/ha /musim tanam. Sedangkan analisis TPP mengungkapkan bahwa 

pendapatannya adalah Rp. 808.366,53 /ha /musim tanam. Harga jual ditentukan 

berdasarkan regional upah minimum di Sulawesi tengah adalah Rp. 7.713/kg 

 Margi & Balkis (2016) melakukan penelitian mengenai analisis 

pendapatan dan efisiensi usahatani padi sawah di desa kota bangun kecamatan 

kota bangun. Metode yang digunakan yaitu metode acak sederhana. Hasil 

penelitian menunjukkan rata-rata dari biaya produksi perkebunan padi sawah 

untuk satu musim adalah Rp. 242.032750,00 atau Rp. 6.050.819,00 mt-1 

responden. Total pendapatan petani adalah Rp. 950.836.000,00 mt-1 atau Rp. 

23.770.900,00 mt-1 responden 

 Lumintang (2013) melakukan penelitian mengenai analisis pendapatan 

petani padi di desa teep kecamatan langowan timur. Metode yang digunakan yaitu 

metode analisis deskriptif dan analisis kelayakan usaha. Hasil penelitian 

menunjukkanbesar kecilnya pendapatan usahatani padi di Desa Teep di pengaruhi 

oleh penerimaan dan biaya produksi. Bagi petani agar terjadi peningkatan 

pendapatan maka diharapkan para petani dapat menekan biaya produksi.  

 Nurlenawati (2016) melakukan penelitian mengenai studi komparasi 

pendapatan usahatani kubis bunga (brassica oleracea. L.var botrytis sub var. 

cauliflora DC) dan padi studi kasus di desa sukapura kecamatan rawamerta 
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kabupaten karawang. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan 

melakukan wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan pertanian 

padi lebih menguntungkan dari pada kembang kol. Pendapatan dari kembang kol 

per hektar per musim tanam adalah Rp. 24.500.000 dengan total biaya Rp. 

22.268.950, maka penghasilan bersih dari kembang kol adalah Rp. 2.231.050 per 

hektar per musim tanam atau Rp. 743.683 /bulan /ha, dengan rasio R/c 1,10. 

Sementara pendapatan dari beras adalah Rp. 40.000.000 per hektar pertumbuhan 

per musim, dengan total biaya adalah Rp. 21.833.963 pendapatan bersih dari beras 

adalah Rp. 18.166.037 per hektar per musim tanam atau Rp. 3.027.673 /bulan /ha, 

dengan R/C rasio 1,83. Kesulitan yang dihadapi oleh petani yang merupakan 

penyebab utama kurangnya petani bunga kol adalah fluktuasi harga di tingkat 

petani, jumlahnya hama yang menyerang tanaman, dan pemeliharaan kembang 

kol yang tinggi dibandingkan dengan padi 

 Agustyari et al (2013) melakukan penelitian mengenai perbandingan 

pendapatan usahatani jagung manis dan padi di subak delod sema padanggalak 

desa kesiman petilan kecamatan Denpasar timur. Metode yang digunakan yaitu 

metode proporsional acak. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendapatan riil 

yang diperoleh petani dari operasi pertanian jagung manis adalah Rp. 

9.263.218/bln/ha lebih besar itu semua yaitu Rp. 6.727.102/bln/ha (57,01%) 

dapatkan lebih banyak dengan beras karena biaya peluang Rp. 2.536.116/bln/ha. 

Keuntungan di area luas yang sama untuk operasi pertanian jagung manis 

mendapatkan nilai lebih dari penanaman padi. Masalah yang dihadapi petani 
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jagung manis seperti perubahan iklim, harga tukar, akses langka ke investor dan 

penurunan informasi harga. 

 Aruan & Mariati (2010) melakukan penelitian mengenai perbandingan 

pendapatan usahatani padi (oryza sativa L) sawah system tanam pindah dan tanam 

benih langsung di desa sidomulyo kecamatan anggana kabupaten kutai 

kartanegara. Metode yang digunakan yaitu metode stratified proporsional random 

sampling. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata produksi system tanam padi 

dataran rendah adalah 1.914,60 kg /ha-1 mt-1 dan langsung system unggulan 

adalah 2.180 kg /ha-1 mt-1. Pendapatan rata-rata system tanam padi dataran 

rendah adalah Rp. 216.075,33 mt-1 ha-1 dan system benih langsung adalah Rp. 

1.003.591,87 ha-1 mt-1. Persamaan Y= 1,547 + 0,042X1 + 0,260X2 + 0,530X3 + 

0,153X4 + U. hasil tes F hitung = 17,659 > F tabel = 2,74. Berarti bahwa biaya 

benih, pupuk, tenaga kerja, dan system tanaman adalah secara signifikan 

mempengaruhi pendapatan. Hasil tes hitung = -0,37< t tabel (α 0,05 ; 17) = 2,11 

yang berarti tidak ada perbedaan antara pendapatan pertanian lahan rendah padi 

dengan system tanam dan system benih langsung 

 Barayandema et al (2017) melakukan penelitian mengenaipertanian padi 

dan distribusi pendapatan di sepanjang rantai nilai di Rwanda. Metode yang 

digunakan yaitu metode campuran dan menggunakan data primer. Hasil penelitian 

menunjukkan ada perbedaan yang signifikan dalam distribusi keuntungan di 

sepanjang rantai nilai untuk dua jenis tanaman padi di daerah yang disurvei; 

karena margin berkisar dari 0,10 hingga 0,23 untuk Youan dan dari 0,12 hingga 

0,25 untukWatt. Petani saat ini menerima margin tertinggi sementara pedagang 
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menerima terendah.Terlebih lagi, meskipun ada pengolahan padi dan pasokan 

pasar beras yang diformalkan, untuk 70% dari bagian grosirberas masih dipasok 

oleh kelompok informal penggilingan kecil dan pedagang.Untuk rantai nilai beras 

jangka panjang yang layak, diperlukan bahwa padi dan beras dipasok melalui 

perdagangan formalsistem dan keuntungan ekonomi didistribusikan secara adil di 

antara berbagai peserta rantai yang harus dihubungkanmelalui tujuan bersama 

untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi dan menciptakan hasil yang saling 

menguntungkan 

 Helamo & Tassew (2018) melakukan penelitian mengenai perluasan 

produksi dan keunggulan komparatif dari produksi beras dataran tinggi dan 

pengaruhnya terhadap sistem pertanian local studi kasus distrik guraferda, 

Ethiopia Barat Daya. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Hasil rata-rata per produsen beras adalah 26,9 qt, 

26,67 qt dan 28,5 qt pada 2012, 2013, dan 2014, masing-masing. Jumlah rata-rata 

beras yang terjual per produsen petani kecil adalah 17,7, 18,9, 7,51 kuintal pada 

tahun 2012,2013 dan 2014, masing-masing. Analisis biaya manfaat dari produksi 

beras menunjukkan bahwa, terlepas dari kebutuhan produksi berasbiaya produksi 

yang lebih tinggi, itu bisnis yang menguntungkan daripada tanaman lain yang 

ditanam di kabupaten. Seorang petani mendapat laba kotor sebesar 4150 ETB ha-

1 dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan 2.294,10 ETB ha-1 jagung dan 

2.431,83 ETB ha-1 sorgum.Namun, pengalaman petani dalam menggunakan 

teknologi yang ditingkatkan untuk produksi beras lemah seperti kebanyakan 

petanimasih tidak menggunakan pupuk anorganik dan varietas unggul. Oleh 
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karena itu, penelitian ini menunjukkan perpanjangan penelitian yang 

kuathubungan petani untuk mengatasi masalah dan meningkatkan mata 

pencaharian rumah tangga petani dan masyarakat di distrik. 

 Tursina (2017) melakukan penelitian mengenai analisis pendapatan 

usahatani padi sawah dengan sistem mina padi dan sistem non mina padi. Metode 

yang digunakan yaitu simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan 

Hasil penelitian pertama adalah pendapatan usahatani padi dengan sistem mina 

padi sebesar Rp. 14.228.908/Ha dan pendapatan usahatani padi dengan sistem non 

mina padi sebesar Rp 12.977.167/Ha. Kedua, ada perbedaan yang nyata antara 

pendapatan usahatani padi sistem mina padi dan sistem non mina padi. Dari hasil 

uji beda rata-rata tidak berpasangan (unpaired sample t-test) dengan tingkat 

kepercayaan 90% diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,061 yakni lebih kecil dari 

0,1 

 Gecho (2017) melakukan penelitian mengenai diversifiksi pendapatan 

rumah tangga pertanian pedesaan studi kasus zona wolaita, ethiophia selatan. 

Metode yang digunakan yaitu teknik sistematis. Hasil penelitian menunjukkan 

factor-faktor seperti jenis kelamin, ukuran pertanian, kepemilikan ternak, 

kepemilikan lembu, pendidikan, kepemimpinan, pendapatan tunai tahunan dan 

jarak pasar adalah faktor penentu utama partisipasi petani dalam diversifikasi 

pendapatan. Mengidentifikasi diversifikasi pendapatan sebagai efek kumulatif dari 

beberapa faktor dan mendesak para pembuat kebijakan untuk memberikan 

perhatian kepada mereka dengan pandangan untuk mengatasi tantangan 

kecamatan. 
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2. 2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Usahatani Padi 

Usahatani padi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh petani untuk 

memperoleh produksi padi yang akhirnya dinilai dengan harga yang dikeluarkan 

serta penerimaan yang diperoleh (Amos & Lampaga, 2015). Petani dalam 

melakukan usahataninya berharap agar setiap biaya yang dikeluarkannya akan 

menghasilkan pendapatan yang sebanding agar bisa mengembangkan usahatani 

nya. Dalam menjalankan usahatani, setiap petani pasti menginginkan hasil panen 

yang dihasilkan nantinya dapat banyak. jika hasil panen yang di dapat banyak 

maka petani bisa meyisihkan sebagian hasil panen untuk dikonsumsi sendiri dan 

sebagian lagi dijual ke pasar.  

Definisi dari usahatani yaitu kumpulan dari suatu sumber-sumber alam yang 

terdapat di tempat tersebut yang di gunakan untuk produksi pertanian seperti 

tubuh tanah dan air, sinar matahari, perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas 

tanah tersebut, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah dan sebagainya 

(Mubyarto, 1989). Ilmu usahatani berupaya mempelajari tri tunggal usahatani, 

sehingga harus didukung oleh ilmu-ilmu lain yang mengungkap aspek manusia 

(sosial), tanaman atau hewan (biologi dan budidaya), dan tanah. Hal intern yang 

dipelajari dalam usahatani meliputi petani, keluarga tani, dan bagaimana petani 

mengelola usahataninya. Masalah pembiayaan usahatani akan menyangkut pada 

usahatani apa, metode yang dipakai, dalam berusahatani terdapat biaya yang akan 

dikeluarkan, menghitung produksi dan pendapatan.  

2.2.2 Pendapatan 
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Pendapatan adalah hasil kotor dengan produksi yang dinilai dengan uang, 

kemudian dikurangi dengan biaya produksi dan pemasaran, sehingga diperoleh 

pendapatan bersih usahatani (Mubyarto, 1989). Keberhasilan suatu kegiatan 

usahatani dapat diukur dari jumlah pendapatan yang diperoleh petani dari 

usahatani nya tersebut. Pendapatan usahatani yang dimaksud disini adalah total 

penerimaan usahatani dikurangi dengan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan. 

Pendapatan petani dapat diperhitungkan dengan biaya alat-alat luar dan dengan 

modal dari luar. 

Menurut Roidah (2015) pendapatan adalah keseluruhan jasa, barang dan 

uang yang diterima petani dalam suatu periode tertentu dan biasanya diukur dalam 

satu tahun yang diwujudkan dalam skop nasional (nasional income) dan ada 

kalanya dalam skop individual yang disebut pendapatan perkapita (personal 

income). Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung dari pekerjaan dibidang 

jasa atau produksi, serta jangka waktu jam kerja yang dikerjakan, tingkat 

pendapatan perjam yang diterima.Tinggi rendahnya pendapatan petani tergantung 

pada produksi padi, harga jual dan biaya produksi yang di keluarkan selama 

proses produksi. Rumus dari pendapatan adalah : 

Pd = TR – TC 

Keterangan : 

Pd  : Pendapatan Bersih 

TR : Total Penerimaan 

TC : Total Biaya 

2.2.3 Biaya Produksi 
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Kegiatan usahatani tidak terlepas dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

diperhitungkan dalam meningkatkan hasil produksi usahatani nya. Biaya produksi 

adalah biaya yang dikeluarkan petani untuk seluruh keperluan memulai produksi 

usahatani nya hingga menjadi produk padi. Biaya produksi adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh petani untuk seluruh keperluan memulai produksi yang 

digunakan dalam kegiatan usahatani (Margi & Balkis, 2016). Biaya produksi di 

klasifikasikan menjadi dua yaitu: 

1. Biaya tetap (fixed cost) 

2. Biaya tidak tetap (variable cost) 

Biaya tetap yaitu pengeluaran yang besar tidaknya tergantung atau tidak 

ada kaitannya dengan besarnya produksi. Biaya ini bisa berbentuk tunai maupun 

tidak tunai. Tunai yang dimaksud seperti sewa tanah atau pajak bumi dan upah 

tenaga kerja, yang diperhitungkan meliputi penyusutan alat-alat. Biaya variabel 

yaitu pengeluaran yang besar kecilnya tergantung atau ada kaitannya dengan 

besarnya produksi. Misalnya seperti biaya sarana produksi meliputi bibit, pupuk, 

obat-obatan, tenaga kerja. Biaya ini juga bisa tunai dan non tunai. Total biaya 

(total cost) adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Rumus dari 

total biaya menurut (Nurlenawati, 2016) :  

 TC : FC + VC 

Keterangan : 

TC : Total Cost (total biaya) 

FC : Fixed Cost (biaya tetap) 

VC : Variabel Cost (biaya tidak tetap) 
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2.2.4 Penerimaan 

(Amos & Lampaga, 2015) menyatakan penerimaan usahatani adalah hasil 

kali antara jumlah hasil produksi yang diperoleh petani dengan harga jual. 

Penerimaan yang didapatkan tergantung pada tinggi rendahnya jumlah produksi 

yang diperoleh dan besarnya harga pasaran yang berlaku di tingkat petani. 

Semakin besar produksi yang dihasilkan dengan harga jual yang sesuai maka akan 

semakin besar pula penerimaan yang di dapat petani.Tinggi rendahnya pendapatan 

kotor seseorang tergantung pada besar dan kecilnya pengeluaran seseorang 

tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan pemakaian modal dalam produksi 

usahatani sebelumnya. Rumus penerimaan yaitu : 

TR = Y . Py 

Keterangan : 

TR : Total penerimaan 

Y : Jumlah Produksi 

Py : Harga 

2.2.5 Produksi 

Produksi adalah hasil fisik yang diperoleh responden pada saat panen, yang 

dinyatakan dalam satuan kilogram (Kg). Semakin tinggi jumlah produksi yang 

dihasilkan maka semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Di dalam ilmu 

ekonomi terdapat fungsi produksi merupakan suatu fungsi yang menunjukkan 

hubungan antara hasil produksi fisik (output) dengan faktor-faktor produksi 

(input) seperti lahan, modal dan tenaga kerja (Mubyarto, 1989). Tujuan dari 

kegiatan produksi sendiri yaitu : 
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1. Menghasilkan suatu barang 

2. Meningkatkan nilai guna suatu barang 

3. Memperbanyak keuntungan 

2.2.6 Luas Lahan 

Dalam melakukan usahatani, lahan merupakan salah satu faktor yang 

penting untuk menghasilkan suatu produksi usahatani. Keadaan tanah serta luas 

lahan akan mempengaruhi dalam proses produksi dan penggunaan tenaga kerja 

dalam usahatani. Luas lahan adalah luas lahan yang diolah atau digarap oleh 

seorang petani untuk kegiatan usahatani yang dinyatakan dalam hektar (Ha). Luas 

lahan garapan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan yang 

diperoleh petani. Semakin besar luas lahan usahatani yang diolah maka akan 

semakin bertambah pula pendapatan yang diterima petani, begitu juga sebaliknya.  

2.2.7 Harga 

Salah satu gejala ekonomi yang berhubungan dengan perilaku petani baik 

sebagai produsen maupun konsumen adalah harga. Harga yaitu ukuran nilai dari 

barang-barang dan jasa-jasa (Mubyarto, 1989). Keseimbangan pasar terjadi 

apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang 

diminta.Harga dari hasil-hasil pertanian cenderung mengalami fluktuatif atau naik 

turun yang relatif besar. Ketika saat panen tiba, hasil melimpah tetapi harga 

mendadak turun, dan lebih parah lagi jika hasil produksi yang telah diprediksikan 

jauh melenceng dari jumlah produksi yang dihasilkan, harga rendah dan tidak 

menentu membuat petani padi terkadang merasa kecewa bahkan patah semangat 

untuk mengembangkan usahataninya. Maka dari itu petani dituntut 
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kecermatannya dalam mencari info perkembangan harga di pasaran sebagai solusi 

dalam menentukan pilihan, apakah ia memutuskan untuk menjual atau menahan 

hasil produksinya. Jika produksi yang dihasilkan dijual dengan harga jual yang 

sesuai maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh petani. 

2.2.8 Teori Ekonomi Padi 

Padi adalah tanaman pangan yang dapat hidup dan tumbuh dalam genangan 

air. Berbeda dengan tanaman lain seperti kentang dan jagung yang akan mati 

apabila digenangi terus menerus. Padi dapat bertahan hidup dalam genangan 

karena terdapat tabung dalam daun, batang, dan akar. Padi dibedakan menjadi 2 

tipe, yaitu padi kering (gogo) yang ditanam di dataran tinggi dan padi sawah yang 

di tanam di dataran rendah yang membutuhkan pengairan sepanjang musim atau 

setiap saat. 

Padi tumbuh di daerah tropis/subtropis pada 45° LU sampai 45° LS 

dengan cuaca panas dan kelembaban yang tinggi. Padi dapat ditanam dalam dua 

musim yaitu saat musim kemarau dan musim hujan. Produksi padi dapat 

meningkat pada musim kemarau apabila lahan pertanian terus dialiri air. 

Sedangkan pada musim hujan produksi padi dapat menurun meskipun air yang 

dibutuhkan melimpah. Hal tersebut dapat disebabkan karena penyerbukan kurang 

intensif. Pada dataran tinggi padi memerlukan ketinggian 650-1.500 mdpl dengan 

temperature 19-23°C. Sedangkan pada dataran rendah padi memerlukan 

ketinggian 0-650 mdpl dengan temperature 22-27°C. Agar tanaman padi dapat 

tumbuh dengan baik maka dibutuhkan sinar matahari secara langsung tanpa 

naungan apapun. Angin juga sangat berpengaruh dalam pertumbuhan padi pada 
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saat penyerbukan karena jika angin terlalu kencang dapat mengakibatkan tanaman 

padi roboh. 

2.2.9 Teori Ekonomi Pertanian 

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan 

oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber 

energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian merupakan sektor 

utama penghasil bahan-bahan makanan dan bahan-bahan industri yang dapat 

diolah menjadi bahan sandang, pangan, dan papan yang dapat dikonsumsi maupun 

di perjual-belikan. Menurut Mubyarto (1989), ilmu ekonomi pertanian adalah 

ilmu yang mempelajari perilaku petani dalam aktivitas pertaniannya yang 

mencakup masalah perekonomian yang berhubungan dengan produksi, 

pemasaran, dan konsumsi petani.Pertanian Indonesia saat ini bisa dikatakan terus 

mengalami perkembangan. Hal itu dapat dilihat dari produksi beras yang terus 

mengalami kenaikan guna mencukupi kebutuhan masyarakat dalam negeri. 

Dengan di dukung alat-alat pertanian yang saat ini sudah modern dapat lebih 

memudahkan petani dalam ber usahatani dan meningkatkan produktivitas hasil 

pertaniannya.  

Sumber daya alam merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Pemanfaaatan sumber daya alam harus dilakukan sebaik mungkin dan 

tidak berlebihan dalam mengeksplorasinya namun mengoptimalkan dan mengolah 

sebaik mungkin sumberdaya yang tersedia agar bisa terus berkelanjutan sehingga 

bisa dirasakan oleh generasi penerus yang akan datang. Pertanian merupakan 

salah satu sumber daya alam yang potensial untuk dimanfaatkan. Hal ini terbukti 
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dengan pertanian merupakan salah satu mayoritas mata pencaharian masyarakat 

Indonesia yang tinggal di pedesaan. Sumber daya alam menjadi faktor 

pentingdalam kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu sumber daya alam yang 

tersedia harus di jaga dan dirawat guna memenuhi kelangsungan hidup serta 

kebutuhan manusia saat ini.  

2. 3 Kerangka Pemikiran 

Beras merupakan salah satu bahan pangan utama yang di konsumsi oleh 

sebagian besar penduduk Indonesia. Kebutuhan beras semakin meningkat seiring 

bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu sektor pertanian di segmen padi 

harus lebih di perhatikan agar dapat memenuhi kebutuhan beras dalam negeri 

sehingga tidak terus menerus melakukan impor beras dari luar negeri. Petani padi 

pun perlu di perhatikan khususnya pada hasil pendapatannya. Jika pendapatan 

usahataninya terus mengalami keuntungan, maka petani akan semakin termotivasi 

untuk lebih banyak memproduksi padi dan dapat memenuhi kebutuhannya.  

Sehingga kebutuhan beras dalam negeri pun tercukupi 

Penelitian yang akan dilakukan di dataran tinggi dan dataran rendah ini 

mengenai analisis pendapatan usaha tani padi. Penelitian mengenai analisis 

pendapatan di kedua daerah yang berada di dataran yang berbeda ini diharapkan 

dapat menambah informasi kepada petani serta pemerintah untuk lebih 

memperhatikan pendapatan yang diterima petani dan petani semakin termotivasi 

untuk meningkatkan pendapatan nya dalam berusahatani, sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Kerangka pemikiran ini akan di 

gambarkan agar lebih mudah dipahami sebagai berikut : 
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Teori : 

 Produksi 

Produksi adalah hasil fisik yang diterima 

petani pada saat panen yang dinyatakan 

dalam satuan kilogram (Kg) (Amos & 

Lampaga, 2015) 

 Luas lahan 

Dalam melakukan usahatani, lahan 

merupakan salah satu faktor yang penting 

untuk menghasilkan banyaknya suatu 

produksi (Amisan et al, 2017) 

 Biaya 

Menurut Adhiyana et al(2016) biaya sarana 

produksi usahatani adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh petani untuk kebutuhan 

proses produksi usahatani setiap masa 

tanam 

 Harga 

Tingkat harga yang berlaku merupakan 

indicator yang mempengaruhi naik 

turunnya pendapatan petani (Yenata et al, 

2018) 

 Penerimaan 

Menurut Amos & Lampaga (2015) 

penerimaan yang didapatkan tergantung 

pada jumlah produksi yang diperoleh 

dengan jumlah harga yang berlaku pada 

tingkat petani 

Penelitian terdahulu: 

 Umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, sarana produksi, 

jumlah tenaga kerja dan luas lahan (Purwanti, 2007) 

 Produksi, biaya, penerimaan, harga, titik impas (Lumintang, 

2013) 

 Pendapatan, pemasaran, kendala-kendala (Agustyari et al, 2013) 

 Karakteristik petani, pendapatan usahatani kopi (Amisan,et al, 

2017) 

 Biaya, keuntungan, profitabilitas, efisiensi (Adhiyana et al, 2016) 

 Pendapatan, pemasaran, kendala (Nurlenawati, 2016) 

 Karakteristik, tingkat pendapatan, kontribusi pendapatan 

(Syamsiyah et al, 2018) 

 Luas lahan, jumlah benih, pupuk, tenaga kerja (Amos & 

Lampaga, 2015) 

 Pendapatan, penerimaan, harga jual (Yenata et al,2018) 

 Karakteristik, biaya produksi, penerimaan, efisiensi (Margi & 

Balkis, 2016) 

 Keadaan usahatani, biaya penerimaan, pendapatan (Roidah, 2015) 

 Biaya benih, pupuk, tenaga kerja dan sistem tanam (Aruan& 

Mariati, 2010) 

 Biaya dan produksi beras (Helamo& Tassew, 2018) 

 Pertanian padi, rantai nilai, distribusi pendapatan (Barayandema 

et al, 2017) 

 Pendapatan, strategi, tantangan resiko (Gecho, 2017) 

Usahatani Padi 

AnalisisPendapatan Usahatani Padi 

Pendapatan : 

1. Luas lahan 

2. Jumlah produksi 

3. Biaya 

4. Harga 

5. Penerimaan 

Dataran Tinggi Dataran Rendah 

Kendala-kendala : 

 Teknis 

 Non teknis 

Analisis  Deskriptif 
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2. 4 Hipotesis 

Diduga faktor produksi, luas lahan, biaya, harga dan penerimaan menjadi 

faktor penting yang mempengaruhi perbedaan pendapatan usahatani padi di 

dataran tinggi dengan dataran rendah, di Kabupaten Malang 

 

 

 


