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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berpedoman terhadap penelitian sebelumnya. Penelitin 

ini bisa dikembangkan0dengan tersedianya referensi atau panduan dari 

sebagian penelitian terdahulu0yang mempunyai keterlibatan variabel yang 

sama diantaranya adalah 

Penelitian oleh Stefen R. A. Taroreh (2015) dengan judul Analisis 

keuntungan petani cengkeh di Desa Dodap kecamatan Tutuyan Kabupaten 

Bolaang Mongondow Timur. Data dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara 

langsung dengan responden 30 orang dengan menggunakan kuesioner. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang berhubungan 

dengan penelitian. Metode yang digunakan dalam peneltiian ini yaitu 

analisis pendapatan, analisis pendapatan digunakan untuk mengetahui 

kelayakan usahatani cengkeh. 

Penelitian oleh Asrawati dan Made Antara (2017)  dengan judul 

Analisis Usahatani Cengkeh di Desa Telaga Kecamatan Dampelas 

Kabupaten Donggala. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis pendapatan dan  teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

metode wawancara dan observasi langsung dengan jumlah responden 

sebanyak 60 orang. 

Penelitian oleh Fatmah Dkk (2015) dengan judul Faktor – Faktor 

yang Mempengaruhi Produksi dan Pendapatan Usahatani Cengkeh di 

Kecamatan Ogodeide Kecamatan Tolitoli. Penelitian ini adalah penelitian 
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deskriptif yang memberi gambaran fakta-fakta yang diperoleh dilapangan, 

pengumpulan data dilakukan dengan metode survey , wawancara dan 

observasi langsung dilapangan. Penelitian ini menggunakan analisis fungsi 

produksi Cobb-Douglass, metode analisis yang digunakan menggunakan 

rumus analisis pendapatan yaitu π = TR – TC (Soekartawi, 2003). 

  Penelitian oleh Masrizal, (2013) dengan judul Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi produksi Pala di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat 

daya Propinsi Aceh. Berdasarkan penelitian faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi pala adalah, Luas lahan, Tenaga Kerja, Modal, 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hasil estimasih diproleh 

konstanta sebesar 18,999. Dengan koefisien regrsi variabel luas lahan 

241.327 dan koefisien regresi tenaga kerja sebesar 0,0404 dan koefisien 

regresi modal s ebesar 2,610 sedangkan koefisien determinasi ( R Adjusted 

) sebesar 0,976. Hal ini berarti bahwa produksi pala yang diteliti 97,6 persen 

dipengaruhi oleh luas lahan, tenaga kerja, modal. Sedangkan sisanya sebesar 

2,4 peresen dijelaskan oleh variabel lain.  

  Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Idayani, (2012 ) dengan 

judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Tempe di Kecamatan 

Meureuboh Kabupaten Aceh Barat. Dengan koefisien determinasi ( R 

Adjusted ) sebesar 0,676. Hal ini berarti bahwa produksi tempe yang diteliti 

67,6 persen dipengaruhi oleh luas lahan, tenaga kerja, modal. Sedangkan 

sisanya sebesar 32,4 persen dijelaskan oleh variabel lain. 

 Penelitian tentang pendapatan usahatani cengkeh ini telah banyak 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan menggunakan alat 

analisi regresi linear berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
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sebelumnya adalah tahun (waktu) penelitian, lokasi penilitian dan teknik 

analisis efisiensi yang tidak digunakan oleh peneliti sebelumnya. diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi reverensi untuk judul-judul penelitian 

selamjutnya. 

B. Landasan Teori 

1. Usaha Tani 

a. Pengertian Usaha Tani 

Petani merupakan orang yang aktifitas pekerjaannya bercocok 

tananm pada tanah pertanian. Menurut (Anwas, 1992) mengemukakan 

bahwa petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan 

pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh 

kehidupan dari kegiatan itu. Dari pengrtian tersebut dapat dijelaskan 

bahwa pada mulanya usahatani bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga petani.  

Segala jenis ternak dicoba, ddibudidayakan, dipopulasikan, 

sehingga ditemukan jenis yang cocok dengan kondisi alam setempat, 

kemudian disesuaikan dengan prasarana yang harus disiapkan guna 

menunjang keberhasilan produk usahatani. Untuk kendala yang dihadapi 

petani pasti ada yaitu keterbatasan biaya dimana padahal keuntungan 

harus tetap tercapai, maka dari itu penggunaan biaya harus ditekan 

supaya dapat memperoleh keuntungan (Mubyarto, 1995). 

2. Luas Lahan 

a. Pengertian Luas Lahan 

Luas penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang 

sangat penting dalam proses produksi ataupun usaha tani dan usaha 
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pertanian. Dalam usaha tani misalnya pemilikan atau penguasaan lahan 

sempit sudah pasti kurang efisien dibanding lahan yang lebih luas. 

Semakin sempit lahan usaha, semakin tidak efisien usaha tani dilakukan. 

Kecuali bila suatu usaha tani dijalankan dengan tertib dan administrasi 

yang baik serta teknologi yang tepat. Tingkat efisiensi sebenarnya 

terletak pada penerapan teknologi. Karena pada luas lahan yang lebih 

sempit, penerapan teknologi cenderung berlebihan (hal ini berhubungan 

erat dengan konversi luas lahan ke hektar), dan menjadikan usaha tidak 

efisien (Moehar Daniel, 2004:56). 

Menurut Arsyad dalam (Maryam, 2002:11), lahan diartikan 

sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, flora, 

fauna serta bentukan hasil budaya manusia. Dalam hal ini lahan yang 

mengandung pengertian ruang dan tempat. Lahan juga diartikan sebagai 

lingkungan fisik yang terdiri atas 9 iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi 

serta benda yang ada diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap 

penggunaan lahan termasuk didalamnya juga hasil kegiatan manusia di 

masa lalu dan sekarang.  

(Whittow, 1994) berpendapat bahwa sebagaimana dikutip oleh 

(Widiyanto dan Suprapto dalam Maryam, 2002), lahan merupakan 

sebidang permukaan bumi yang meliputi parameter-parameter geologi, 

endapan permukaan, topografi, hidrologi, tanah, flora dan fauna yang 

secara bersama-sama dengan hasil kegiatan manusia baik di masa 

lampau maupun masa sekarang yang akan mempengaruhi terhadap 

penggunaan saat ini maupun yang akan datang. 
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Menurut (Hardoyo dalam Ernawati, 2003:10), sumber daya 

lahan memiliki variasi yang cukup besar, tergantung pada faktor 

lingkungan seperti topografi, iklim, geologi, tanah, air, serta vegetasi 

yang menutupinya. Berbagai informasi mengenai kemungkinan 

pemanfaatan lahan serta pembatas dari faktor lingkungan fisik tersebut, 

sangat penting dalam membicarakan perencanaan dan pola penggunaan 

lahan. Disamping itu, diperlukan pula informasi faktor sosial, ekonomi 

masyarakat yang berada di lahan itu sendiri, sebagai pendukung 

pertimbangan dalam perencanaan dan pola penggunaan lahan. 

Lahan sebagai subjek penggunaan lahan aktivitas manusia terletak 

pada suatu batuan atau kelompok batuan dengan struktur geologi 

tertentu. Di permukaan bumi ini yang merupakan tempat bagi manusia 

melakukan hampir semua aktivitasnya terhadap berbagai tipe batuan dan 

struktur geologinya. Tipe batuan dan struktur geologi yang bervariasi 

tersebut memilik karakteristik tertentu sebagai responnya terhadap 

aktivitas manusia untuk setiap batuan itu berbedabeda, oleh sebab itu 

dalam melakukan evaluasi sumber daya lahan sebagai dasar untuk 

memanfaatkannya perlu memperhatikan fenomena geologi (Ernawati, 

2003:10). 

  Atas dasar pengertian lahan dan fungsi lahan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa lahan merupakan faktor yang penting dalam sektor 

pertanian ini. Lahan mempunyai nilai ekonomis yang bisa sangat tinggi, 

dengan begitu akan menguntungkan pemiliknya. Dalam konteks 

pertanian, penilaian tanah subur mempunyai nilai yang lebih tinggi 

daripada tanah tidak subur. 
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3. Modal 

a. Pengertian Modal 

Modal merupakan harta atau asset yang didalamnya mencakup 

faktor produksi dan tenaga kerja yang memproduksi sesuatu ang baru 

dalam hal ini yaitu hasil bertani. Modal bertani selain lahan adalah hewan 

ternak, alat brtani, pupuk, cangkul, biji, obat hama dan hasil tani yang 

belum laku dan yang masih belum panen. Dengan demikian tanah bisa 

dimasukan dalam modal (Mubyarto, 1989) 

Modal dan peralatan bisa membuat penggunaan land and labour 

juga dapat di saving. Oleh karena itu, modal dapat dibagi menjadi dua 

yaitu land saving capital dan labour saving capital (Suratiyah, 2006). 

Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang 

bersamasama faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja 

menghasilkan barang-barang baru yaitu dalam hali ini hasil pertanian. 

Modal petani yang diluar tanah adalah ternak, cangkul, alat-alat 

pertanian, pupuk, bibit, pestisida, hasil panen yang belum dijual, tanaman 

yang masih ada di sawah. Dalam pengertian yang demikian tanah bisa 

dimasukkan dalam modal. Bedanya adalah tanah tidak bisa dibuat oleh 

manusia tapi dibuat oleh alam sedangkan yang lain dibuat oleh manusia. 

Sedangkan apa yang disebut seluruh tersebut, seluruhnya dibuat oleh 

tangan manusia (Mubyarto, 1989:106).  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan modal yaitu biaya 

untuk sarana produksi pertanian (saprotan). Biaya produksi adalah 

kompensasi yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi, atau 
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biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi, baik 

secara tunai maupun tidak tunai (Moehar Daniel, 2004:121). 

4. Tenaga Kerja 

a. Pengertian Tenaga Kerja 

Menurut (Suratman, 2010) tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. 

Selanjutnya menurut (Nababan, 2009) Tenaga Kerja yaitu 

sejumlah penduduk yang dapat digunakan dalam proses produksi, tetapi 

termasuk juga kemahiran yang mereka milikih yang merupakan suatu 

elemen penddidikan yang membantu masyarakat dengan jalan suatu 

kombinasi energi fisik dan intelegensia bagi suatu produksi. 

Menurut (Simanjutak, 2001) pengertian tenaga kerja dapat 

didefinisikan sebagai berikut, yaitu bahwa tenaga kerja adalah penduduk 

yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan 

yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah 

tangga. 

Dan menurut (Sondang, 2006) yang dimaksud dengan tenaga 

kerja adalah mencakup penduduk yang sudah bekerja atau yang sedang 

mencari pekerjaan yang melakukan kegiatan seperti bersekolah, 

mengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak bekerja, mereka 

dianggap secara fisik mampu pada suwaktu-waktu untuk bekerja. 

Mengenai penjelasan pengertian tenaga kerja diatas dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah 

kemampuan manusia atau tiap orang dalam melakukan pekerjaan guna 
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menghasilkan dan memungkinkannya dilakukan produksi barang dan 

jasa untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan dirinya 

sendiri maupun anggota keluarga. 

5. Pengertian Biaya 

Dalam menjalankan suatu perusahaan diperlukan keputusan yang 

tepat dan akurat terhadap konsep biaya yang ada. Ada beberapa konsep 

mengenai biaya menurut para ahli, antara lain: akuntan, ahli ekonomi, 

dan pihak lainnya yang telah mengembangkan konsep biaya menurut 

kebutuhan mereka masing-masing.  

Menurut (mubyarto, 1991:8) biaya adalah pengorbanan sumber 

ekonomi yang diukur dalam uang, yang telah terjadi atau kemungkinan 

akan terjadi untuk mencapai tujuan tersebut. 

Menurut (Kotler, 1986:6) biaya adalah pengorbanan sumber daya 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai akuntan mendefinisikan 

biaya sebagai satuan moneter atas pengorbanan barang dan jasa untuk 

memperoleh manfaat dimasa kini atau masa yang akan datang. 

Menurut (Mosher A.P, 1965:14) Biaya adalah suatu pengorbanan 

yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai tujuan, 

baik yang dapat dibebankan pada saat inimaupun pada saat yang akan 

datang. 

(Baridwan, 2008:29) juga menyatakan bahwa biaya adalah aliran 

keluar atau pemakaian lain aset atau timbulnya utang (atau kombinasi 

keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau 

pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari pelaksanaan kegiatan lain 

yang merupakan kegiatan utama suatu badan usaha. 
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Biaya produksi terbagi atas biaya tetap dan biaya variabel, biaya 

tetap di tambah biaya varibel sama dengan biaya total. Biaya total 

penting dalam memperhitungkan pendapatan bersih sama dengan 

penerimaan total dikurangi biaya total. Biaya merupakan pengeluaran, 

akan teteapi semua pengeluaran belum tentu dikatakan sebagai biaya 

produksi. Biaya produksi disisni yaitu adalah jumlah yang dikeluarkan 

dan diukur dalam satuan uang termasuk pengeluaran – pengeluaran 

dalam bentuk pemindahan atas kekayaan dan aset, jasa – jasa yang 

dipergunakan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan.  

Sehubungan dengan adanya biaya dalam proses produksi, maka 

dikenal pula istilah lain yaitu biaya langsung (Direct Cost) dan biaya 

tidak langsung (Inderect Cost). Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, 

yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. 

Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini 

tidak akan terjadi. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak 

hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung 

dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya 

produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. 

a. Biaya Tetap dan Biaya Variabel 

Biaya total petani adalah hasil pertambahan antara biaya tetap total 

dengan biaya variabel total. 

Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

penggunakan faktor – faktor produksi tetap. Semakin banyak output 

yang dihasilkan, semkain rendah biaya tetap untuk menghasilkan 
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setiap satuan output (Djojodipuro, 1991:99). Karakteristik biaya 

tetap adalah:  

1. Biaya yang jumlah totalnya tetap konstan tidak terpengaruh 

oleh perubahan volume kegiatan sampai dengan tingkat 

tertentu. 

2. Pada biaya tetap, biaya persatuan akan berubah berbanding 

terbalik dengan perubahan volume kegiatan. Semakin tinggi 

volume kegiatan semakin rendah biaya per satuan 

Sedangkan Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya 

berubah sebanding dengan perubahan pada volume kegiatannya. 

Semakin tinggi volume kegiatan maka akan semakin tinggi pula total 

biaya variabelnya. Elemen biaya variabel ini terdiri atas: biaya 

perawatan, biaya tenaga kerja langsung yang dibayar sekali kerja dan 

biaya lainnya (Ermayanti, 2011). Karakteristik biaya variabel adalah 

biaya persatuan dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. 

b. Biaya produksi 

Menurut Joesron et al (2003:123) biaya produksi yaitu merinci 

biaya total yang dikenakan oleh perusahaan untuk memperoduksi 

suatu output tertentu selama kurun waktu tertentu. Para ahli ekonomi 

mendefinisikan biaya ditinjau dari biaya alternatif atau opprtunity 

cost. 

Sedangkan menurut Menurut (Soerharno, 2009:97) biaya 

produksi adalah semua pengeluaran yang digunakan dalam proses 

produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. 
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6. Penerimaan 

Menurut (Samuelson, 2003), bahwasanya semakin besar 

pendapatan bersih yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu 

usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan – kegiatan yang 

akan dilakukan. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan 

konsep pendapatan bersih yang menujukkan jumlah seluruh uang 

yang  diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu 

tertentu. 

Menurut (Soekartawi, 2002) penerimaan usaha adalah perkalian 

anatara produksi yang diproduksi dengan harga jual, pernyataan ini 

ditulis sebagai berikut: 

TR = P x Q 

Dimana: 

TR : Total revenue/ total penerimaan 

P    : Harga jual produk (Rp) 

Q   : Jumlah Produksi (porsi/bln) 

penerimaan umumnya bersifat linier, karena tidak ada alasan 

mengapa penerimaan menurun   bila   produksinya   meningkat,   kecuali   

bila   harga   jual   menurun   karena   produksinya meningkat   (teori   

penawaran). 

7. Pendapatan 

a. Pengertian Pendapatan 

Analisa pendapatan merupakan indikator penting yang dapat 

berfungsi sebagai tolak ukur apakah kegiatan ekonomi dapat terwujud 

secara semestinya dalam mencapai keberhasilan tjuan dalam kegiatan 
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ekonomi itu sendiri. Pendapatan atau bisa juga disebut keuntungan 

merupakan selisih antara penerimaan total dengan pendapatan total, 

dimana biaya itu terdiri dari biaya tetap dengan biaya tidak tetap 

(Soekartawi, 2002). 

Sedangkan Menurut (Suratiyah, 2006), Pendapatan merupakan 

hasil pengurangan antara pendapatan dan semua biaya yang digunakan 

dalam satu periode, penghasilan dan juga biaya tani dapat distimulus oleh 

faktor internal yang terdiri dari usia petani, ilmu bertani, pengalaman 

bertani, jumlah pekerja dan lain- lain dan factor eksternal seperti harga 

pupuk dan tersedianya fasilitas produksi. 

(Rahim dan Diah, 2007) mengungkapkan bahwa penghasilan tani 

yaitu penerimaan dikurangi biaya. Menurut (Sukirno, 2002) uang total 

usaha tani (pendapatan bersih) merupakan hasil pengurangan dari 

penerimaan total dengan biaya total yang dikeluarkan selama poses 

produksi, dimana semua input milik keluarga juga diperhitungkan 

sebagai biaya produksi. 

Selain itu (Prayitno dan Arsyad, 1997) mengungkapkan bahwa 

pendapatan petani dari usah taninya dapat dihitung sebagai jumlah 

penerimaan yang berasal dari nilaipenjualan hasil dikurangi dengan 

jumlah nilai pengeluaran. 

Pendapatan dalam usaha tani memiliki kaitan yang erat terhadap 

tingkat produksi yang dicapai, apabila tingkat produksi meningkat maka 

pendapatan juga pasti akan meningkat. Kegiatan usaha tani betujuan 

untuk mencapai produksi pada bidang pertanian, yang akhinya akan 

dinilai dengan uang setelah memperhitungkan biaya yang telah 
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dikeluarkan. Penerimaan usaha tani atau pendapatan akan mendorong 

petani untuk mengalokasikan berbagai kegunaan atau biaya produksi 

pada periode berikutnya (Hermanto, 1998). 

Pengertian pendapatan dikemukakan oleh (Dyckman, 2002:234) 

bahwa pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas 

aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari 

keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, 

penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau 

sentral entitas yang sedang berlangsung. Universitas Sumatera Utara 

Pengertian pendapatan didefinisikan oleh (Sofyan Syafri, 2002) sebagai 

kenaikan gross di dalam asset dan penurunan gross dalam kewajiban 

yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan 

mencari laba. 

Pendapatan menurut (Niswonger, 1999) memberikan penekanan 

pada konsep pengaruh terhadap ekuitas pemilik, yaitu Pendapatan 

(revenue) adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh 

proses penjualan barang dan jasa kepada pembeli. 

Sedangkan menurut (Soekartawi, 1995) pendapatan atau 

keuntungan adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkan. Biaya-biaya yang tersebut meliputi biaya tetap 

ditambah dengan biaya variabel yang dikeluarkan selama proses 

produksi. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:   

Л = TR – TC 

Keterangan : 

Л = Keuntungan usaha pecel semanggi 
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TR = Total penerimaan usaha pecel semanggi 

TC = Total biaya penerimaan usaha pecel semanggi 

8. Efisiensi 

(Hasibuan, 2009) mengutip pertanyaan dari H. Emerson yang 

mengatakan bahwa Efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik 

antara sebuah input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan 

dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil 

optimal yang telah dicapai dengan penggunkan sumber yang terbatas. 

Jadi bisa dikatakan hubungan antara apa yang telah diselesaikan. 

Menurut kamus bahasa Indonesia efisiensi memiliki arti sebagai 

ketepatan cara (usaha kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak 

membuang waktu dan biaya). Dalam istilah umum efisinsi sering 

diartiakn sebagai dengan mengeluarkan biaya sekecil- kecilnya dapat 

menghasilkan sesuatu yang sebesar-besarnya. 

Efisiensi usaha dapat dihitung dari dengan menggunkan 

perbandingan antara besarnya penerimaan dan biaya yang digunkan 

dalam melakukan produksi yaitu dengan menggunakan R/C Ratio. R/C 

Ratio adalah singkatan Return Cost Ratio atau dikenal dengan 

perbandingan antara penerimaan dan biaya, secara matematis sebagai 

berikut: 

𝑅/𝐶 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 

Keterangan: 

TR = Penerimaan usaha tani Cengkeh (Rp/bln) 
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TC = Biaya total tani Cengkeh (Rp/bln) 

Kriterian yang digunkan untuk menentukan tingkat Efisiensi suatu 

usaha yaitu 

a. R/C >1 berati usaha tani Cengkeh dinyatakan efisien dan 

menguntungkan dan layak 

b. R / C  <1 berarti usaha tani Cengkeh dinyatakan belum 

menguntungkan 

c. R / C = 1 berarti usaha tani Cengkeh belum efisien atau usaha 

mencapai titik impas (tidak untung juga tidak rugi ). 

B. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, Dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, 

Karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relavan, 

belum didasarkan pada data empiris yang didapatkan melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. 

Maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga 

bahwa menguntungkan dan layak untuk dikembagkan. 
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Gambar 2.1 

Kerangka pikir 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didalam menentukan berapa pendapatan kotor maka perlu diketahui 

berapa harga yang dijual dan dikalikan dengan berapa jumlah cengkeh yang 

diproduksi sehingga menghasilkan pendapatan kotor (TR). Setelah 

pendapatan kotor diketahui maka total biaya harus dihitung dari beberapa 

besarnya biaya variable dan biaya tetap sehingga dapat dirumuskan hasil 

pendapatan yang di peroleh usaha tani Cengkeh. Semakin besar total biaya 
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TR = P × Q 

Analisis Biaya 

TC = TFC + TVC 

 

Pendapatan (Profit) 

Л = TR - TC 

Efisiensi usaha 
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maka akan mengurangi pendapatan bersih sedangkan apabila semakin besar 

pendapatan kotor dari usaha tani Cengkeh tersebut  maka petani akan 

mendapatkan keuntungan. 

 


