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II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Tinjauan Umum Tanaman Padi 

 

Padi merupakan tanaman yang cocok ditanam di lahan tergenang, akan tetapi 

padi juga baik ditanam di lahan tanpa genangan, asal kebutuhan airnya 

tercukupi.  Oleh karena itu, padi dapat tumbuh baik di daerah tropis maupun 

subtropis dengan dua jenis lahan utama, yaitu lahan basah (sawah) dan lahan 

kering (ladang).  Tanaman padi termasuk golongan rumput-rumputan dengan 

klasifikasi sebagai berikut:  

 

Kingdom       : Plantae 

Divisio           : Spermathophyta 

Kelas             : Angiospermae 

Sub kelas       : Monocotyledone 

Ordo              : Graminales 

Famili            : Graminaceae 

Sub family     : Oryzidae 

Genus            : Oryza 

Spesies          : Oryza sativa L. 
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Padi termasuk golongan tanaman semusim atau tanaman muda yaitu tanaman 

yang biasanya berumur pendek, kurang dari satu tahun dan hanya satu kali 

berproduksi dan setelah berproduksi akan mati atau dimatikan.  Tanaman padi 

berakar serabut, batang yang beruas-ruas dengan tinggi 1-1,5 m tergantung 

pada jenisnya.  Ruas batang padi berongga dan bulat, diantara ruas batang 

padi terdapat buku, pada tiap- tiap buku terdapat sehelai daun.  Bunga padi 

merupakan bunga telanjang dan berkelamin dua, bentuk bulir padi panjang 

dan ramping. 

 

Menurut AAK (2003), iklim merupakan faktor penting untuk pertumbuhan 

tanaman padi.  Tanaman padi tumbuh baik di daerah berhawa panas dan 

tempatnya terbuka serta banyak sinar matahari, terutama padi pada masa 

berbunga.  Temperatur optimum untuk pertumbuhan dan perkembangannya 

adalah antara 20-30 C.  padi memerlukan curah hujan rata-rata 200 mm/bulan 

atau lebih.  Curah hujan yang cocok untuk padi bisa tumbuh dengan baik 

adalah 1500-2000 mm/tahun.  Tanah yang baik untuk tanaman padi sawah 

adalah berstruktur lemah dan mengandung liat.  Tanah lapisan atas antara 15-

30 cm harus merupakan lumpur yaitu suatu struktur butir tanah yang serba 

sama dan dapat menahan air.   

 

Agar dapat meningkatkan produktivitas usahatani khususnya padi sawah 

maka tahapan-tahapan dalam penanaman padi harus dilakukan dengan baik.  

Tahapan-tahapan tersebut yaitu: 
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a) Persiapan benih 

Benih termasuk faktor penentu keberhasilan pembudiyaan tanaman.  

Penggunaan benih yang bermutu tinggi akan dapat mengurangi resiko 

kegagalan usahatani.  Dalam memproduksi benih, perlu diperhatikan 

kualitas benih antara lain kemurnian, daya kecambah, kotoran, bebas dari 

hama dan penyakit, serta kadar air. 

b) Persemaian 

Persemaian harus terlebih dahulu dilakukan sebelum tanaman padi 

ditanam.  Penyemaian dilakukan setelah benih mengalami proses 

perendaman dan  pemeraman selama masing-masing 48 jam.  Perendaman 

bertujuan untuk mendapatkan benih yang baik dan gabah yang menyerap 

air yang cukup untuk keperluan perkecambahan.  Pemeraman bertujuan 

agar benih dapat berkecambah.  Benih yang sudah berkecambah kemudian 

disebar di atas lahan persemaian yang sebelumnya telah dipupuk dengan 

pupuk kandang dan disemprot dengan insektisida sebanyak 2 kali. 

 

c) Pengolahan tanah dan pemupukan dasar 

Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan cara dibajak atau dicangkul.  

Pengolahan tanah dapat mematikan gulma yang kemudian akan membusuk 

menjadi humus dan aerasi tanah menjadi lebih baik (Pitijo, 2006).  Dalam 

pengolahan tanah, dilakukan pemupukan dasar berupa pupuk Urea 

sebanyak 1/3 dosis/ha, sedangkan pupuk TSP dan KCl diberikan seluruh 

dosis.  Jadi bila dalam satu hektar sawah akan dipupuk dengan dosis 300 

kg Urea, 100 kg TSP, dan 100 kg KCl maka pupuk dasar yang diberikan 

100 kg Urea, 100 kg TSP, dan 100 kg KCl.   
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d) Penanaman 

Penanaman padi didahului dengan pencabutan bibit dipersemaian.  Bibit 

yang siap ditanam adalah bibit yang sudah berumur 25-40 hari dan 

berdaun 5-7 helai.  Penanaman bibit padi sawah dilakukan dengan cara 

bagian pangkal batang dibenamkan kira-kira 3 atau 4 cm ke dalam lumpur.  

Penanaman padi yang baik menggunakan jarak tanam 20 cm x 20 cm atau 

30 cm x 15 cm. 

 

e) Pemeliharaan  

Setelah penanaman, tanaman padi perlu diperhatikan secara cermat dan 

rutin.  Pemeliharaan terhadap tanaman padi antara lain meliputi ( 

1) Pengairan 

Air merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan tanaman padi sawah.  

Saat pengairan tanaman padi di sawah dalamnya air harus 

diperhatikan dan disesuaikan dengan umur tanaman. 

2) Penyulaman dan penyiangan 

Penyulaman bertujuan agar populasi tanaman per satuan luas tanam 

tidak berkurang dengan mengganti rumpun-rumpun yang mati dan 

dilakukan 5-7 hari setelah tanam.  Penyiangan dilakukan agar tanaman 

utama bebas dari gulma.  Penyiangan biasanya dilakukan dua kali.  

Penyiangan pertama dilakukan setelah padi berumur 3 minggu dan 

yang kedua dilakukan setelah padi berumur 6 minggu.  Penyiangan 

tidak hanya dilakukan dengan mencabut gulma saja melainkan 

sekaligus menggemburkan tanah agar akar tanaman dapat berkembang 

dengan baik. 
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3) Pemupukan 

Pemupukan bermaksud untuk memperbaiki kesuburan tanah dengan 

menambah zat-zat dan unsur hara makanan yang dibutuhkan tanaman 

di dalam tanah.  Pemupukan sebaiknya dilakukan dua kali.  

Pemupukan pertama pada umur 3-4 minggu setelah penyiangan.  

Pupuk yang digunakan adalah Urea dengan dosis 1/3 dari sisa 2/3 

dosis yang diberikan sebelum tanam.  Pemupukan kedua dilakukan 

pada umur 6-8 minggu setelah penyiangan dengan dosis yang sama 

pada saat pemupukan pertama. 

4) Pengendalian hama dan penyakit 

Tanaman padi sering dirugikan karena adanya gangguan hama dan 

penyakit.  Hama yang sering menyerang tanaman padi adalah wereng, 

penggerek batang, walang sangit, ulat grayak, kepik hijau, tikus 

sawah, dan burung.  Penyakit yang sering menyerang tanaman padi 

adalah penyakit yang umumnya disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, 

dan nematoda.  Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan 

dengan menerapkan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.  

Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara penggunaan varietas 

unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit, melakukan 

penanaman serempak, melakukan pergiliran tanaman, dan 

penyemprotan dengan pestisida yang efektif dan bijaksana.   
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f) Panen dan pasca panen 

Panen merupakan tahapan akhir penanaman padi sawah.  Waktu panen 

berpengaruh terhadap jumlah produksi, mutu gabah dan mutu beras yang 

akan dihasilkan.  Menurut AAK (2003), proses pemasakan butir padi ada 

empat stadia yaitu stadia masak susu, stadia masak kuning, stadia masak 

penuh, stadia masak mati.  Panen dapat dilakukan pada stadia masak 

kuning yaitu pada saat butir padi 95% telah menguning atau sekitar 33-36 

hari setelah berbunga dan bagian bawah malai masih terdapat sedikit 

gabah hijau. 

 

Panen dapat dilakukan dengan menggunakan sabit.  Caranya dengan 

memotong batang kira-kira 20 cm di atas permukaan tanah.  Setelah 

panen, selanjutnya gabah dirontokkan.  Perontokan dapat dilakukan 

dengan cara manual maupun dengan menggunakan alat.  Cara manual, 

gabah dipukul atau dihempaskan pada bambu atau kayu.  Alat perontok 

yang dapat digunakan antara lain pedal dan power thresher.  Pembersihan 

dilakukan setelah gabah dirontokkan.  Pembersihan dimaksudkan untuk 

menghilangkan benda asing, butir hampa, dan kotoran lainnya.  Cara yang 

biasa digunakan adalah menggunakan ayak atau menampih (AAK, 2003). 

 

Pengeringan dilakukan untuk menurunkan kadar air gabah yang pada 

waktu panen berkisar 23-27% menjadi 13-14% agar dalam penyimpanan 

gabah dapat tahan lama serta meringankan pengangkutan sebab berat 

gabah telah berkurang (AAK, 2003).  Pengemasan barang dimaksudkan 
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untuk mempertahankan mutu dan memudahkan penyimpanan serta 

pengangkutan. 

 

2. Pengertian dan Fungsi Kelompok Tani 

 

 

a) Pengertian kelompok tani 

 

 

Berdasarkan organisasinya menurut Suratiyah (2006), usahatani terbagi 

menjadi tiga yaitu usahatani perorangan, kolektif dan kooperatif.  Namun 

selain tiga jenis usahatani tersebut, terdapat jenis usahatani tani yang bersifat 

kelompok dan kekerabatan dalam satu daerah yang dinamakan kelembagaan 

pertanian salah satunya adalah kelompok tani.  Menurut Nasrul (2012), 

kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan 

berpola serta dipraktikan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota 

masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di 

pedesaan. 

 

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang terikat secara non formal dan di 

bentuk atas dasar kesamaan, kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan 

(sosial, ekonomi, sumberdaya), keakraban dan keserasian, serta mempunyai 

pimpinan untuk mencapai tujuan bersama (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 

2002).  Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian  

No.273/Kpts/OT.160/4/2007, kelompok tani adalah kumpulan 

petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, 

kesamaan kondisi, lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban 

untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 
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Keanggotaan kelompok tani terdiri dari para petani di desa tersebut, meskipun 

tidak semua petani di desa tersebut mengikuti kegiatan ini.  Ketua kelompok 

tani dipilih dari salah seorang petani yang dianggap memiliki pengetahuan 

dan wawasan luas.  Ketua kelompok tani yang terpilih diharapkan dapat 

menjalankan tugas dan kewajibannya antara lain mengkoordinasikan kegiatan 

gotong-royong untuk pengolahan lahan anggota kelompok tani secara 

bergantian, mengkoordinasikan penjualan hasil produksi, dan melakukan 

hubungan dengan pihak penyuluh maupun dinas pertanian. 

 

Pada dasarnya pengertian kelompok tani tidak bisa dilepaskan dari pengertian 

kelompok itu sendiri.  Menurut Mulyana (2005) kelompok adalah 

sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu 

sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan 

memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut.   

 

 

b) Fungsi kelompok tani 

 

 

Menurut Kartosapoetra (1994), kelompok tani terbentuk atas dasar kesadaran, 

jadi tidak secara terpaksa.  Kelompok tani ini menghendaki terwujudnya 

pertanian yang baik, usahatani yang optimal dan keluarga tani yang sejahtera 

dalam perkembangan kehidupannya.  Para anggota terbina agar berpandangan 

sama, berminat yang sama dan atas dasar kekeluargaan. 

 

Dari uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa kelompok tani berfungsi 

sebagai wadah terpeliharanya dan berkembangnya pengertian, pengetahuan 
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dan keterampilan serta gotong royong berusahatani para anggotanya.  Fungsi 

tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1) Pengadaan sarana produksi murah dengan cara melakukan pembelian 

secara bersama. 

2) Pengadaan bibit yang resisten untuk memenuhi kepentingan para 

anggotanya. 

3) Mengusahakan kegiatan pemberantasan atau pengendalian hama dan 

penyakit secara terpadu. 

4) Guna kepentingan bersama berusaha memperbaiki prasarana-prasarana 

yang menunjang usahataninya. 

5) Guna memantapkan cara bertani dengan menyelenggarakan demonstrasi 

cara bercocok tanam, pembibitan dan cara mengatasi hama yang dilakukan 

bersama penyuluh. 

6) Mengadakan pengolahan hasil secara bersama agar terwujudnya kualitas 

yang baik, beragam dan mengusahakan pemasaran secara bersama agar 

terwujudnya harga yang seragam. 

 

Fungsi penyuluh pertanian dengan kontak tani dalam kelompok tani adalah 

sebagai berikut: 

1) Penyuluh pertanian berfungsi sebagai pengarah, pembimbing dan 

penasehat serta memberi materi guna kegiatan kelompok. 

2) Kelompok tani berfungsi sebagai motor penggerak kelompok tersebut 

dengan mengembangkan pengaruhnya. 

Ada tiga peran penting dalam kelompok tani, yaitu sebagai berikut: 

a. Media sosial atau media penyuluh yang hidup, wajar dan dinamis. 
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b. Alat untuk mencapai perubahan sesuai dengan tujuan penyuluh 

pertanian. 

c. Tempat atau wadah pernyataan aspirasi yang murni dan sehat sesuai 

dengan keinginan petani sendiri. 

 

Selanjutnya dijelaskan bahwa perlunya penyuluhan sehingga dapat 

memperbesar kemampuan dan peran kelompok tani dalam berbagai hal, yaitu 

menyangkut perbaikan usahatani serta tingkat kesejahteraan.  Kemampuan 

setiap petani pada kelompok biasanya ada perbedaan baik keterampilan, 

pengetahuan maupun permodalan.  Oleh karena itu, atas perbedaan 

karakteristik petani, maka perlu adanya kerjasama dalam kelompok tani. 

 

c) Kemampuan dan ciri-ciri kelompok tani 

 

 

Berdasarkan tingkat kemampuan kelompok tani, dikenal empat kelas 

kemampuan kelompok tani dengan ciri-ciri untuk setiap kelompok (Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan, 2002) adalah sebagai berikut: 

1) Kelompok pemula: 

a. Kontak tani masih belum aktif. 

b. Taraf pembentukan kelompok masih awal. 

c. Pimpinan formal. 

d. Kegiatan kelompok bersifat informatif. 

2) Kelompok lanjut: 

a. Kelompok ini menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terbatas.   

b. Kegiatan kelompok dalam perencanaan. 

c.  Pimpinan formal aktif. 
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d.  Kontak tani mampu memimpin gerakan kerjasama kelompok tani. 

 

3) Kelompok madya: 

a.  Kelompok tani menyelenggarakan kegiatan kerjasama usaha. 

b.  Pimpinan formal kurang menonjol. 

c.  Kontak tani dan kelompok tani bertindak sebagai pimpinan kerjasama 

usahatani 

d. Berlatih mengembangkan program sendiri. 

 

4) Kelompok utama: 

a. Hubungan melembaga dengan koperasi/ KUD. 

b. Perencanaan program tahunan untuk meningkatkan produktivitas dan 

pendapatan. 

c. Program usahatani terpadu. 

d. Program diusahakan dengan usaha koperasi/ KUD. 

e. Pemupukan modal dan pemilikan atau pengunaan benda modal. 

 

 

3. Teori Pengambilan Keputusan 

 

 

a. Pengertian Pengambilan Keputusan 

 

Menurut Firdaus (2008) pengambilan keputusan selalu berhubungan dengan 

adanya kesulitan, konflik, atau masalah.  Keputusan yang diambil seseorang 

akan muncul harapan bahwa akan tercapainya suatu pemecahan atas masalah 

atau penyelesaian konflik.  Pengambilan keputusan adalah suatu proses untuk 



20 
 

memilih salah satu cara atau arah tindakan dari berbagai alternatif yang ada 

demi tercapainya hasil yang diinginkan.   

 

Terkandung tiga unsur dalam menentukan alternatif pilihan yaitu: 

1) Pengambilan keputusan yang baik haruslah disertai dengan proses aktif 

atau seseorang harus memiliki keterlibatan secara pribadi dan agresif. 

2) Adanya alternatif yang bisa dipilih, pertimbangan alternatif yang ada 

haruslah layak, realistis, dan dapat dijangkau. 

3) Adanya tujuan yang jelas dan sudah ada di benak pengambil keputusan 

 

b. Proses pengambilan keputusan 

Proses pengambilan keputusan melibatkan tiga unsur penting, yaitu: 

1) Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada fakta yang ada 

2) Pengambilan keputusan melibatkan analisis informasi faktual 

3) Proses pengambilan keputusan membutuhkan unsur pertimbangan dan 

penilaian yang subjektif terhadap situasi.  Ada empat tahapan 

pengambilan keputusan yang terdiri dari: 

a) Identifikasi masalah 

b) Merumuskan berbagai alternatif 

c) Menganalisis alternatif 

d) Rencana tindakan 

 

Masing-masing individu akan menggunakan dasar yang berbeda untuk 

mengambil atau membuat keputusan yang rasional.  Pendapat seseorang yang 

diperoleh dari pengetahuannya terdahulu juga dapat digunakan sebagai 

pertimbangan pengambilan keputusan.  Pengambilan keputusan berdasarkan 
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pengetahuan terdahulu disebut sebagai pembuat keputusan intuitif karena pada 

dasarnya seseorang yang memiliki intuisi yang tinggi dapat mengambil 

keputusan yang cepat dan seolah muncul begitu saja. 

 

4. Teori Produksi dan Pendapatan 

 

 

a. Konsep usahatani 

 

 

Usahatani adalah himpunan sumber-sumber daya yang terdapat di suatu tempat 

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

perbaikan yang telah dilakukan diatas tanah itu, sinar matahari, bangunan, dan 

lain sebagainya (Mubyarto, 1994).  Selanjutnya Soekartawi (1995) menyatakan 

bahwa ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang 

mengalokasikan sumberdaya yang ada secara  efektif dan efesien untuk tujuan 

memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu.  Dikatakan efektif 

bila petani dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki sebaik-

baiknya dan dikatakan efesien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut 

menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input). 

 

Usahatani merupakan pekerjaan manusia, dimana sekelompok individu 

bercocok tanam pada suatu wilayah tertentu.   Usahatani terdiri dari (1) 

lahan/tanah di atasnya tumbuh tanaman, ternak, ikan, dan tanah yang berupa 

kolam.  (2) bangunan (rumah, kandang, gudang dan lantai).  (3) alat-alat 

pertanian (cangkul, parang, gancu, traktor, dll).  (4) tenaga kerja, dan (5) 

adanya perencanaan usahatani. 
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Menurut Hermanto (1994), terdapat dua faktor yang mempengaruhi berhasil 

atau tidaknya usahatani, yaitu faktor yang ada pada usahatani itu sendiri (faktor 

internal) dan faktor yang ada diluar usahatani (faktor eksternal).  Faktor-faktor 

yang ada pada usahatani itu sendiri adalah faktor petani sebagai pengelola, 

unsur-unsur tanah, air, tenaga kerja, modal, tingkat teknologi, manajemen yang 

dilakukan oleh petani, dan jumlah keluarga.  Faktor yang ada diluar usahatani 

yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya usahatani diantaranya adalah 

tersediannya sarana transportasi dan komunikasi.  Keberhasilan usahatani 

dibidang produksi pada akhirnya akan dinilai dari besarnya pendapatan yang 

diperoleh. 

 

b. Produksi 

 

Produksi merupakan sesuatu yang diperoleh sebagai akibat bekerjanya faktor 

produksi (input) secara sekaligus yaitu tanah, modal, tenaga kerja dan 

manajemen (Mubyarto, 1994).  Produksi yaitu proses kombinasi dan 

koordinasi material-material dan kekuatan-kekuatan (input, faktor produksi, 

sumber daya atau jasa-jasa produksi) dalam pengelolaan suatau barang atau 

jasa (output atau produk) (Beattie dan Taylor, 1996).  Ditambahkan oleh 

Daniel (2002), bahwa produksi adalah sejumlah hasil dalam satu lokasi dan 

waktu tertentu.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produksi yaitu 

kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil produksi yang maksimal 

dengan menggunakan faktor produksi untuk memperbesar nilai. 

 

Ditambahkan Mubyarto (1994), bahwa fungsi produksi adalah suatu fungsi 

yang menunjukkan hubungan antara hasil produksi fisik (Output) dengan 
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faktor produksi (Input).  Dalam melakukan kegiatan usahatani, petani berharap 

dapat meningkatkan pendapatan sehingga kebutuhan hidup sehari hari dapat 

terpenuhi.  Harga dan produktivitas merupakan sumber dari faktor 

ketidakpastian, sehingga bila harga dan produksi berubah maka pendapatan 

yang diterima petani juga ikut berubah. 

 

c. Pendapatan 

 

 

Pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan usahatani dan 

pendapatan rumah tangga.  Pendapatan merupakan pengurangan dari 

penerimaan dengan biaya total.  Pendapatan rumah tangga yaitu pendapatan 

yang diperoleh dari kegiatan usahatani ditambah dengan pendapatan yang 

berasal dari kegiatan diluar usahatani.  Pendapatan usahatani adalah selisih 

antara pendapatan kotor (output) dan biaya produksi (input) yang dihitung 

dalam periode bulan, tahun, maupun musim tananam.  Pendapatan luar 

usahatani adalah pendapatan yang diperoleh sebagai akibat melakukan kegiatan 

diluar usahatani seperti berdagang, menjadi kuli pasar, mengojek, dan lain-lain. 

Menurut Hermanto (1994), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pendapatan usahatani, yaitu: 

1) Luas usaha, meliputi areal pertanaman, luas tanam, luas tanaman rata-rata. 

2) Tingkat produksi, yang diukur lewat produktivitas/ha dan indeks 

pertanaman. 

3) Pilihan dan kombinasi 

4) Intensitas perusahaan pertanaman 

5) Efisiensi tenaga kerja 
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Menurut Soekartawi (1995), biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang 

dipergunakan dalam usahatani.  Biaya usahatani dibedakan menjadi dua, yaitu 

biaya tetap dan biaya tidak tetap.  Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak 

tergantung pada besar kecilnya produksi yang akan dihasilkan, sedangkan 

biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh volume 

produksi.  Secara matematis, untuk menghitung pendapatan usahatani dapat 

ditulis sebagai: 

π = Y.Py - ∑ Xi.Pxi – BTT ....................................................................(1) 

Dimana: 

π  = Pendapatan (Rp) 

Y  = Hasil Produksi (kg) 

Py  = Harga hasil produksi (Rp) 

Xi  = Faktor produksi (i=1,2,3,....,n) 

Pxi  = Harga faktor roduksi ke-i (Rp) 

BTT = Biata tetap total (Rp) 

 

 

Untuk mengetahui usahatani menguntungkan atau tidak secara ekonomi dapat 

dianalisis dengan menggunakan nisbah atau perbandingan antara penerimaan 

dengan biaya  (Revenue Cost Ratio).  Secara matematis dirumuskan sebagai 

berikut: 

R/C = Penerimaan total 

        Biaya total 

Atau, 

 

R/C rasio =      (Y.Py) 

                      (FC+VC) 
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Keterangan: 

R  = penerimaan (Rp) 

C   = biaya (Rp) 

Y   = jumlah output (kg) 

Py   = harga output (Rp/kg) 

FC   = biaya tetap (Rp) 

VC  = biaya variabel (Rp) 

 

Kriteria: 

1) Jika R/C > 1, maka usahatani tersebut menguntungkan karena penerimaan 

lebih besar dari biaya 

2) Jika R/C =1, maka usahatani tersebut berada pada titik impas karena 

penerimaan sama dengan biaya 

3) Jika R/C < 1, maka usahatani tersebut mengalami kerugian karena 

penerimaan lebih kecil dari biaya. 

 

5. Penelitian Terdahulu 

 

 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.  Adapun hasil-hasil 

penelitian yang dijadikan perbandingan sejalan dengan topik penelitian yaitu 

mengenai peran kelompok tani dalam meningkatkan produksi dan pendapatan 

usahatani padi.  Beberapa penelitian terdahulu terkait tujuan penelitian ini 

yang dapat dijadikan referensi antara lain penelitian Mariati(2010), Ivans 

(2013), Lestari (2010), Lumintang(2013), Muktar(2012), Reswita(2010), 

Rifqie (2008), Suroso (2006), Utomo (2014), dan Zaini (2010) . Penjelasan 

terhadap penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.  
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Tabel 6 Penelitian terdahulu  

No  Peneliti/Judul  Tujuan Penelitian  Metode Analisis  Hasil Penelitian  

1  Aruan, Mariati 

(2010)/ Perbandingan 

pendapatan usahatani 

padi sawah sistem 

tanam pindah dan 

tanam benih langsung 

di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Anggana 

Kabupaten Kutai 

Kartanegara 

1. Pengaruh biaya biaya benih, 

pupuk dan tenaga kerja 

terhadap pnerimaan 

2. Mengetahui tingkat 

pendapatan petani dengan 

menggunakan sistem tanam 

pindah dan tanam benih 

langsung  

Analisis pendapatan 

dan fungsi produksi 

Cobb-Douglas 

1. Jumlah produksi padi sawah yang diperoleh petani sistem tanam pindah 

rata-rata sebesar 1.914,60 kg/ha/mt/responden
 
dan petani sistem tanam 

benih langsung rata-rata sebesar 2.180 kg/ha/mt/responden. 
 
Pendapatan 

yang diperoleh petani sistem tanam pindah rata-rata sebesar Rp 

216.075,33/ha/mt
 
dan petani sistem tanam benih langsung rata-rata 

sebesar Rp 1.003.591,87/ha/mt. 

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas 

meliputi biaya benih, pupuk, tenaga kerja dan sistem tanam berpengaruh 

nyata terhadap penerimaan. Secara parsial, variabel biaya pupuk, tenaga 

kerja dan sistem tanam berpengaruh nyata terhadap penerimaan, 

sedangkan biaya benih tidak berpengaruh nyata 

3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan usahatani 

padi sawah dengan sistem tanam pindah dan tanam benih langsung 

2 Ivan’s (2013) / 

Analisis produksi 

dan pendapatan 

usahatani padi sawah 

di Kecamatan 

Purbolinggo 

Kabupaten Lampung 

Timur 

1. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi 

padi sawah pada berbagai 

sistem irigasi pada musim 

tanam rendeng dan gadu  

2. Tingkat produktivitas dan 

pendapatan usahatani padi 

sawah tertinggi  

Analisis pendapatan 

R/C ratio dan analisis  

perbandingan 

menggunakan  t hitung. 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah di lahan sawah 

beririgasi teknis pada musim rendeng adalah luas lahan dan benih 

sedangkan pada musim gadu adalah luas lahan,pupuk urea dan pupuk 

organik.  Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah di 

lahan sawah beririgasi Desa pada musim rendeng adalah luas lahan, 

pupuk NPK , pupuk SP36 , dan pupuk organik  sedangkan pada musim 

gadu adalah benih , pupuk urea , dan pupuk organik . 

2. Rata-rata produktivitas dan pendapatan usahatani tertinggi pada 

penelitian ini dihasilkan oleh petani responden yang melakukan kegiatan 

usahatani di lahan sawah  beririgasi teknis pada saat musim rending 

3 Kasogi (2015) 

manfaat 

berkelompoktani 

dalam meningkatan 

pendapatan dan 

efesiensi ekonomi 

relatif usahatani padi  

1. faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan 

petani dalam mengikuti 

kelompoktani 
2. peran kelompoktani dalam 

meningkatkan pendapatan 

usahatani padi dilihat dari 

Analisis Logit, tabulasi 

pendapatan, 

pendekatan nilai rasio 

Nilai Produk Marjinal 

(NPM) terhadap Biaya 

Korbanan Marjinal 

(BKM) 

1. faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam mengikuti 

kelompoktani adalah pendapatan, pendidikan dan status kepemilikan 

lahan 

2. kelompoktani berperan dalam meningkatkan pendapatan petani padi, 

dilihat dari pendapatan petani anggota lebih tinggi dibandingkan dengan 

petani non-anggota kelompoktani 

3. kelompoktani berperan penting dalam meningkatkan efisiensi usahatani, 

2
6
 



27 
 

Di desa negara ratu 

kecamatan natar  

Kabupaten lampung 
selatan 

perbandingan pendapatan 

usahatani anggota dengan 

non-anggota 
3. peran kelompoktani dalam 

meningkatkan efisiensi 

usahatani dilihat dari 

efisiensi ekonomi 

penggunaan faktor produksi 

dan efisiensi ekonomi relatif 

antara anggota dan non-

anggota 

dilihat dari tingkat efisiensi ekonomi relatif anggota lebih tinggi 

dibandingkan dengan non-anggota kelompoktani. Akan tetapi 

keuntungan yang diperoleh anggota dan non-anggota kelompoktani 

belum maksimum karena penggunaan input berada pada daerah I 

(Increasing return to scale) 

 

3 Lestari (2010) / 

Analisis produksi dan 

pendapatan usahatani 

kangkung anggota 

dan non anggota 

kelompok tani (Studi 

Kasus: Desa 

Bantarsari, 

Kecamatan 

Rancabungur, 

Kabupaten Bogor)  

1. Mengkaji keragaan 

usahatani kangkung anggota 

dan non anggota kelompok 

tani di Desa Bantarsari.  

2. Menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

produksi kangkung di Desa 

Bantarsari.  

3. Membandingkan 

pendapatan petani kangkung 

anggota dan non anggota 

kelompok tani di Desa 

Bantarsari.  

Analisis deskriptif, 

analisis pendapatan 

R/C ratio usahatani dan 

analisis regresi 

berganda fungsi Cobb 

Douglas 

1. Keragaan usahatani dilihat dari luas lahan dan status kepemilikan lahan 

sebagian besar 0.11-0.3 ha per usahatani dan memiliki lahan dan 

menyewa sebesar 40 persen petani sedangkan non anggota kelompok 

tani memiliki sebagian besar 0.01-0.1 ha dan status kepemilikan 

lahannya 50 persen petani milik lahan sendiri dan menyewa sebesar 40 

persen. 

2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi usahatani kangkung anggota 

kelompok tani didapat pada dua variabel yang berpengaruh nyata pada 

taraf 5 persen, takni TKLK dan luas lahan. Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi kangkung non anggota kelompok tani yang 

berpengaruh nyata pada taraf 5 persen adalah benih dan luas lahan. 

3. Pendapatan total usahatani yang diperoleh anggota kelompok tani 

sebesar Rp 5.708.863.82 per ha dan usahatani non anggota kelompok 

tani sebesar Rp 1.838.422.41 per ha.  

4 Lumintang (2013)/ 

Analisis pendapatan 

petani padi di Desa 

Teep Kecamatan 

Langowan Timur 

Menganalisa potensi 

produksi petani padi serta 

menganalisa tingkat 

pendapatan petani padi di 

Desa Teep Kecamatan 

Langowan Timur 

Analisis kelayakan 

usaha dan analisis 

pendapatan. 

Besar kecilnya pendapatan usahatani padi sawah yang diterima oleh 

penduduk di desa di pengaruhi oleh penerimaan dan biaya produksi. Jika 

produksi dan harga jual padi sawah semakin tinggi maka akan 

meningkatkan penerimaan. Apabila biaya produksi lebih tinggi dari 

penerimaan maka akan menyebabkan kerugian usaha para petani. 

5  Mukhtar (2012)/ 

Analisis 

perbandingan 

1. Mengetahui tingkat 

produktivitas padi yang 

menggunakan paket pupuk 

Analisis pendapatan 

R/C ratio dan analisis  

perbandingan 

1. Penggunaan paket teknologi pupuk berimbang meningkatkan produksi 

dan produktivitas sampai 6.525,00 kg/ha dan padi dibandingkan dengan 

tanpa penggunaan paket pupuk berimbang yang hanya mencapai 2
7
 



28 
 

produksi dan 

pendapatan petani 

padi pengguna paket 

teknologi pupuk 

berimbang dan pupuk 

tidak berimbang di 

Kabupaten Takalar 

berimbang dan yang tidak 

menggunakan paket pupuk 

berimbang. 

2. Membandingkan produksi 

dan pen-dapatan petani padi 

yang menggunakan paket 

pupuk berimbang dengan 

yang tidak menggunakan 

paket pupuk berimbang. 

4.125,90 kg/ha. 

2. Produksi dan pendapatan petani yang menggunakan paket pemupukan 

ber-imbang mengalami peningkatkan di-bandingkan dengan yang tidak 

meng-gunakan paket pemupukan berimbang, yang ditandai dengan nilai 

R/C ratio yang diperoleh penggunaan teknologi pupuk berimbang yang 

lebih tinggi yaitu sebesar 2,26 dibandingkan de-ngan R/C ratio 

penggunaan teknologi tanpa pupuk berimbang sebesar 1,73.  

6 Reswita(2010)/ 

Analisis produksi 

dan pendapatan 

usahatani padi pada 

daerah sentra dan 

non-sentra 

di Kabupaten Lebong 

1. Mengetahui pengaruh faktor-

faktor produksi terhadap 

produksi usahatani padi pada 

daerah sentra dan non-sentra 

2. Mengetahui dan 

membandingkan pendapatan 

usahatani padi pada daerah 

sentra dan non-sentra padi di 

Kabupaten Lebong. 

Analisis regresi 

berganda fungsi Cobb 

Douglas dan analisis 

perbandingan 

menggunakan uji t 

1. Faktor- faktor produksi yang berpengaruh nyata terhadap produksi 

usahatani padi pada daerah sentra yaitu jumlah penggunaan tenaga kerja 

luar keluarga, sedangkan pada daerah non-sentra adalah jumlah 

penggunaan tenaga kerja dalam keluarga dan jumlah penggunaan tenaga 

kerja luar keluarga. 

2. Rata-rata pendapatan usahatani padi pada daerah sentra di Kabupaten 

Lebong adalah sebesar Rp6.951.169,83/Ut/Mt dan rata-rata pendapatan 

usahatani padi pada daerah non-sentra di Kabupaten Lebong adalah 

sebesar Rp1.657.611,41/Ut/Mt. 

7 Saleh (2010)/ 

Analisis sistem 

agribisnis padi 

varietas lokal pandan 

wangi dan tingkat 

kesejahteraan petani 

anggota Gapoktan 

Citra Sawargi di 

Kecamatan 

Warungkondang 

Kabupaten Cianjur 

 

1. Sistem agribisnis padi 

varietas lokal pandan 

wangi yang dilaksanakan 

oleh Gapoktan Citra 

Sawargi 

2. Tingkat pendapatan petani 

anggota Gapoktan Citra 

Sawargi 

3. Tingkat kesejahteraan 

petani anggota Gapoktan 

Citra Sawargi  

Analisis pendapatan 

R/C ratio dan analisis  

perbandingan 

menggunakan  t hitung   

sedangkan analisis 

subsistem pemasaran 

menggunakan analisis 

marjin pemasaran dan 

rasio profit margin 

(RPM) 

 

1. Sistem agribisnis padi varietas lokal pandan wangi yang dilaksanakan 

oleh Gapoktan Citra Sawargi terdiri dari pengadaan saprotan berupa 

pupuk bagi penangkar benih pandan wangi, kemudian benih tersebut 

digunakan oleh petani anggota 

2. Terdapat perbedaan nyata secara signifikan antara tingkat pendapatan 

petani anggota aktif dengan tingkat pendapatan petani anggota non aktif 

Gapoktan Citra Sawargi.  

3. Dilihat dari pengeluaran per kapita per bulan, maka terlihat bahwa 

anggota aktif Gapoktan Citra Sawargi termasuk ke dalam kategori tidak 

miskin, sedangkan anggota non aktif Gapoktan Citra Sawargi termasuk ke 

dalam kategori miskin. 

8 Suroso (2006) / 

Analisis pendapatan 

dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

1. Mengetahui usahatani 

jagung di Desa penelitian.  

2. Menganalisis tingkat 

pendapatan petani dari 

Analisis pendapatan 

R/C ratio dan analisis 

efisiensi produksi 

menggunakan fungsi 

1. Usahatani jagung di Desa Ukirsari merupakan petani dengan skala kecil 

karena rata-rata luas lahan yang digunakan masih rendah dan sebagian 

besar petani mengusahakannya pada lahan sempit. 

2. Pendapatan usahatani berlahan luas lebih besar daripada usahatani 2
8
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usahatani jagung 

(studi kasus Desa 

Ukirsari Kecamatan 

Grabag Kabupaten 

Purworejo Propinsi 

Jawa Tengah  

usahatani jagung dan 

mengetahui perbandingan 

antara usahatani lahan 

luasdan lahan sempit.  

produksi Cobb 

Douglas.  

 

berlahan sepit. R/C rasio atas biaya tunai dan R/C rasio atas biaya total 

usahatani berlahan luas lebih besar dibandingkan dengan yang berlahan 

sempit.  

9 Utomo (2014) / 

Produksi dan 

pendapatan usahatani 

padi petani anggota 

dan non anggota 

kelompok tani di 

Desa  Kopo 

Kecamatan Cisarua 

Kabupaten Bogor 

1. Menganalisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi produksi 

padi petani anggota dan 

non anggota kelompok 

tani di Desa Kopo. 

2. Membandingkan tingkat 

pendapatan petani padi 

anggota dan non anggota 

kelompok tani di Desa 

Kopo. 

Analisis pendapatan 

R/C ratio dan analisis 

efisiensi produksi 

menggunakan fungsi 

produksi Cobb 

Douglas.  

 

1. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usahatani padi 

anggota dan non anggota kelompok tani terdapat lima variabel yang 

berpengaruh nyata pada taraf α = 10 persen yaitu benih, pupuk kandang, 

tenaga kerja wanita dalam keluarga, tenaga kerja wanita luar keluarga dan 

keanggotaan kelompok tani  

2. Analisis pendapatan petani padi di Desa Kopo menunjukkan bahwa 

berdasarkan keanggotaan kelompok tani, petani anggota kelompok tani 

memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan petani non anggota 

kelompok tani. Berdasarkan status kepemilikan lahan usahatani, petani 

penyewa lahan memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan 

dengan petani pemilik lahan. Berdasarkan keanggotaan dan status 

kepemilikan lahan usahatani, petani anggota kelompok tani dan penyewa 

lahan memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan karakteristik 

responden lainnya.  

10 Zaini, Ahmad (2010)/ 

pengaruh biaya 

produksi dan 

penerimaan terhadap 

pendapatan petani 

padi sawah di Loa 

Gagak Kabupaten 

Kutai Kartanegara 

Melihat pengaruh biaya 

produksi dan penerimaan 

terhadap pendapatan 

petani padi sawah di Loa 

gagak Kabupaten Kutai 

Kartanegara 

Analisis regresi linear 

berganda 

1. Besarnya pendapatan usahatani padi sawah di Dusun Loa Gagak dari 22 

responden adalah sebesar Rp 82.973.533,33/mt
 
Pengaruh Biaya Produksi 

dan Penerimaan Terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah dengan rata-rata 

Rp 3.771.524,24/mt/responden
-
atau sebesar Rp 107.497.383,33/mt/ha 

 

dengan rata-rata Rp 4.886.244,70/mt/ha
/
responden 

2. Pengaruh biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja, 

serta biaya penyusutan alat dan penerimaan secara bersama-sama 

berpengaruh nyata terhadap pendapatan yang berdasarkan F hitung = 

29,258 > F tabel = 2,79 berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Namun 

berdasarkan uji t secara parsial atau masing-masing variabel hanya 

variabel penerimaan dan biaya tenaga kerja yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap pandapata 

2
9
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Tabel 6 menunjukkan bahwa ada relevansi dalam penelitian terdahulu dengan 

penelitian saat ini.  Penelitian yang dilakukan oleh Aruan dan Mariati (2010), 

Ivans (2013), Lestari (2010), Mukhtar (2012), Reswita (2010), Saleh (2010), 

Suroso (2006), dan Utomo (2014) menggunakan metode analisis pendapatan, 

R/C ratio, dan analisis perbandingan menggunakan uji t yang akan menjadi 

bahan rujukan dalam menyusun penelitian saat ini.   

 

Dalam penelitian lain oleh Utomo (2014) tentang produksi dan pendapatan 

usahatani padi petani anggota dan non anggota kelompok tani di Desa  Kopo 

Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor metode analisis pendapatan R/C ratio 

dan analisis efisiensi produksi menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas. 

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi padi petani anggota dan non anggota kelompok tani di Desa Kopo 

dan membandingkan tingkat pendapatan petani padi anggota dan non anggota 

kelompok tani di Desa Kopo.  Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah dalam penggunaan metode analisis. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Setiap petani memiliki cara yang berbeda dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan.  Peningkatan produksi dan pendapatan usahatani dipengaruhi 

beberapa faktor internal seperti lama berusahatani, luas lahan, status 

kepemilikan lahan, pekerjaan non usahatani, dan pendidikan. Faktor-faktor 

tersebut digunakan petani sebagai pertimbangan dalam melakukan usahatani 

peride berikutnya. 
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Berdasarkan keorganisasian petani padi di Desa Makarti terbagi menjadi dua 

yaitu petani yang tergabung dalam keanggotaan kelompok tani dan petani 

yang  tidak tergabung dalam keangotaan kelompok tani.  Petani yang ikut 

dalam kelompok tani akan mendapatkan beberapa fasilitas yang memudahkan 

dalam berusaha tani padi.  Fasilitas yang diperoleh petani anggota kelompok 

tani adalah penggunaan input produksi seperti bantuan modal, subsidi pupuk, 

subsidi obat-obatan, dan subsidi benih.  Perbedaan pengunaan input antara 

anggota kelompok tani dan non anggota kelompok tani akan berakibat pada 

perbedaan tingkat produksi dan pendapatan. 

Pendapatan merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih besarnya 

jumlah penerimaan dan biaya produksi yang dikeluarkan dalam kegiatan 

usahatani.  Besarnya penerimaan ditentukan oleh jumlah produksi yang 

dihasilkan dan tingkat harga output yang diterima oleh petani.  Sedangkan 

besarnya biaya produksi yang dikeluarkan adalah seluruh korbanan yang 

dikeluarkan petani untuk mendapatkan hasil produksi yang tinggi. Jumlah 

biaya produksi dipengaruhi oleh banyaknya input yang digunakan dan harga 

input itu sendiri. Semakin banyak biaya produksi yang dikeluarkan, maka 

akan mempengaruhi besarnya pendapatan petani.  Secara sistematis kerangka 

pemikiran peran kelompok tani dalam meningkatkan produksi dan 

pendapatan usahatani padi sawah di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar 

Kabupaten Tulang Bawang disajikan dalam Gambar 1. 
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C. Hipotesis 

 

Berdasarkan paradigma kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Diduga produktivitas padi anggota Kelompok Tani Sumber Rejeki berbeda 

nyata dengan produktivitas padi non anggota kelompok tani 

2. Diduga pendapatan per hektar usahatani padi anggota Kelompok Tani 

Sumber Rejeki berbeda nyata dengan pendapatan per hektar usahatani  

padi  non anggota kelompok tani. 
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Gambar 1.  Kerangka pemikiran peran kelompok tani dalam meningkatkan 

produksi dan pendapatan usahatani padi sawah 
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