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II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1) Tinjauan Agronomi Tembakau 

 

 

Tembakau Virginia Virginia Orinoco, berasal dari Amerika Serikat.  Tembakau 

Virginia mempunyai daun yang berwarna kekuning-kuningan.  Bentuk daunnya 

genjang (rhomboidal) sampai jorong (elliptical), tetapi kadang-kadang bulat telur 

(ovalis).  Ujung daunnya lancip sampai meruncing, setiap batang biasanya 

memiliki jumlah daun sekitar 20-30 helai yang tidak bertangkai dan tertancap 

pada batangnya dengan posisi tegak membentuk sudut 45˚.   

 

Tanaman tembakau merupakan tanaman berakar tunggang yang dapat menembus 

tanah kedalaman 50-75 cm, sedangkan akar serabutnya menyebar kesamping.  

Tanaman tembakau juga memiliki bulu-bulu akar.  Perakaran akan berkembang 

baik jika tanahnya gembur, mudah menyerap air dan subur.  Tanaman tembakau 

memiliki bentuk batang agak bulat, agak lunak tetapi kuat, makin ke ujung makin 

kecil.  Pada setiap ruas batang selain ditumbuhi daun, juga ditumbuhi tunas ketiak 

daun berdiameter batang sekitar 5 cm.  Menurut Prabowo (2007), klasifikasi 

tembakau dan ciri-ciri umum tembakau adalah sebagai berikut: 
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a. Klasifikasi Ilmiah 

Divisio  :   Spermatophyta 

Subdivisio  :   Angiospermae 

Kelas   :   Dicotyledoneae 

Ordo  :   Solanales 

Family  :   Solanaceae 

Genus   :   Nicotiana 

Spesies  :   Nicotiana tabacum L. 

 

b. Suhu Udara  

Suhu optimal yang dikehendaki tembakau adalah 27° C atau berkisar antara 22°C-

33° C.  Tanaman tembakau yang ditanam pada suhu di bawah batas minimum 

atau di atas batas suhu maksimal akan terganggu pertumbuhannya.  Jika suhu 

udara tinggi, maka daya evapotranspirasi (evaporasi dan transpirasi) akan 

meningkat, sehingga memerlukan penaungan khusus untuk menurunkan suhu, 

dengan cara sprying engine pump.  Jika suhu sampai di bawah 0°C tanaman 

tembakau tidak akan menghasilkan bahkan tanaman akan mati.  Sebaliknya, suhu 

yang terlalu panas juga akan berpengaruh negatif (Matnawi, 1997). 

 

c. Kelembaban 

Keadaan angin tidak begitu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, tetapi 

dalam pemilihan lokasi usahatani tanaman tembakau sebaiknya juga 

diperhitungkan.  Angin kencang yang sering melanda lokasi tanaman tembakau 

dapat merusak tanaman (tanaman roboh).  Di samping itu, angin kencang yang 

datang secara terus-menerus dapat mempercepat proses penguapan air tanah 

sehingga tanah cepat mengering dan mengeras.  Keadaan tanah yang kering dan 

padat, menyebabkan kandungan udara (oksigen) dalam tanah berkurang sehingga 

tidak mencukupi kebutuhan tanaman dan organisme tanah (Cahyono, 1998).   
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Kelembaban udara baik untuk diketahui guna memperhitungkan saat-saat 

merajalelanya perkembangan cendawan.  Kelembaban berpengaruh pula pada 

lamanya pertumbuhan tanaman.  Kelembaban udara yang baik berkisar antara 

62%-85% (Matnawi, 1997).  Keadaan curah hujan biasanya berbeda-beda pada 

berbagai ketinggian tempat sehingga dapat dihasilkan berbagai jenis tembakau. 

Untuk tembakau dataran rendah sangat baik apabila ditanam di daerah dengan 

curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, sedangkan tembakau dataran tinggi 

sangat baik bila ditanam di daerah dengan curah hujan rata-rata 1.500-3.500 mm 

per tahun (Cahyono, 1998). 

 

d. Bentuk daun  

Daun tembakau virginia yang telah diolah secara flue-curing menghasilkan krosok 

berwarna kuning keemasan hingga kuning jingga, aromanya sangat berbeda 

dengan jenis tembakau lainnya, memiliki kandungan gula atau karbohidrat tinggi 

sehingga terasa manis.  Untuk pembuatan rokok sigaret putih, bagian daun tengah 

atau madya merupakan daun yang paling baik digunakan (Makfoeld, 1994). 

 

Tanaman tembakau yang telah dewasa dapat menghasilkan daun sebanyak 30 

helai atau lebih, minimum 20 helai, tergantung pada varietasnya.  Pembagian daun 

menurut posisi dan jumlah daun pada batang untuk tembakau berdaun sedikit 

adalah sebagai berikut: daun bawah (lugs) berjumlah 5-7 helai terdiri atas daun 

tanah berjumlah 2-3 helai, dan daun kaki berjumlah 3-4 helai; daun madya 

(cutters) berjumlah 6-8 helai terdiri atas daun madya pertama berjumlah 3-4 helai, 

dan daun madya atas berjumlah 3-4 helai; dan daun pucuk (leaf) berjumlah 4-5 

helai. 
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Pembagian daun pada varietas virginia, dengan jumlah daun banyak adalah 

sebagai berikut; daun bawah 3-7 helai yang terdiri atas daun tanah berjumlah 3 

helai dan daun kaki berjumlah 3-4 helai; daun madya 12-15 helai yang terdiri atas 

daun madya pertama berjumlah 4-5 helai, daun madya tengah berjumlah 4-5 helai, 

dan daun madya atas berjumlah 4-5 helai; daun atas berjumlah 6-8 helai yang 

terdiri atas daun atas berjumlah 3-4 helai dan daun pucuk berjumlah 3-4 helai.  

 

e.  Syarat Tumbuh 

Tanaman tembakau memerlukan penyinaran cahaya matahari sepanjang hari. Oleh 

karena itu, lokasi untuk tanaman tembakau sebaiknya dipilih di tempat yang 

terbuka dan waktu tanam disesuaikan dengan waktu tanam (tidak banyak hujan) 

(Cahyono, 1998). 

 

f. Keadaan tanah 

 

Tembakau tumbuh dalam berbagai tipe tanah mulai dari tanah pasiran sampai 

tanah lempung berpasir, tanah lempungan, liat hitam.  Tanah tembakau tersebut 

memiliki perbedaan yang luas pada produktivitas alaminya terutama pada 

kesuburan tanah dan tingkat pengelolaan yang dibutuhkan.  Sifat tanah merupakan 

faktor yang menentukan dalam pilihan tipe kualitas krosok yang dihasilkan. 

Disamping itu, tanah memainkan peranan dalam keputusan mutu dan nilai 

komersial produk tembakau.  Pada kondisi terbuka, ditanah bertekstur ringan 

(pasiran), perakaran tembakau dapat mencapai kedalaman 120cm untuk 

mendapatkan air dan hara pada lapisan tanah terdalam.  Dalam pertumbuhan daun 

tembakau mencapai maksimum terdapat tiga kunci utama yang harus dipenuhi 

yaitu kecukupan penyediaan hara tanaman, oksigen dan air.  
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g. Pengairan 

Kecukupan air dapat mengakibatkan tembakau lebih tipis, terang, lebih rendah 

kadar nikotin dan total alkaloid dan nitrogennya tetapi kadar gula lebih tinggi.  

Jika diolah menjadi krosok atau rajangan nampak lebih cerah.  Daun atas jika 

kekurangan air pada daerah-daerah tertentu akan berwarna kelabu yang tidak 

disukai konsumen.  Demikian juga daun-daun bawah sering nampak terlihat 

terbakar pada iklim kering, jumlahnya dapat ditekan jika lahan mendapat 

pengairan yang cukup.  Daun yang mempunyai kandungan air lebih dari 80% 

saat-saat pemberian air dan jumah air yang diberikan dalam kaitan dengan 

pertumbuhan menuju pembentukan mutu optimal.  

 

Pengairan dengan air sungai harus dilakukan dengan hati-hati karena air sungai 

membawa berbagai macam penyakit akar dan pangkal batang.  Jika untuk 

keperluan penanaman pada guludan, belum ada tanaman tembakau pengairannya 

dapat dilakukan sampai penuh atau setinggi guludan.  Jika telah ada tanamannya, 

maka pengairan hanya boleh dilakukan setengah guludan saja dan tidak boleh 

menggenangi tanaman tembakau.  Hal ini untuk menghindari infeksi berbagai 

penyakit pada akar dan pangkal batang tanaman tembakau.  

 

2) Budidaya Tembakau 

 

a. Pengolahan tanah 

 

Pengolahan tanah dilaksanakan dengan menggunakan alat pertanian berupa hand 

Tractor minimal 2 x pembajakan untuk mempersiapkan media terbaik bagi 

proses penanaman tembakau dengan menjaga kesuburan tanah. 
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b. Penanaman dan pemupukan 

 

Empat puluh lima hari s/d lima puluh hari (45 s/d 50) setelah benih ditabur, 

bibit ditanam pada tanah guludan di lahan yang telah dipilih dengan luasan 

yang sesuai dan perlu diketahui sebelum penanaman bibit perlu diadakan 

pemangkasan, agar tidak terjadi stagnasi. Pada tahapan penanaman ini 

dilakukan pemupukan I dengan memperhatikan jenis dan dosis serta cara 

pemupukan. Adapun pupuk yang digunakan NPK (Fertila) dengan dosis 10 

gr/batang.  Pemupukan ke II dengan umur tanaman 21 hari dilakukan 

Pemupukan dengan NPK (KNO3) dengan dosis 5 gr/batang. 

 

c. Pembubunan dan pengairan 

 

Pembumbunan adalah proses yang dilakukan untuk tanah tetap gembur, 

sebagai persiapan media tumbuh yang baik bagi tanaman tembakau dan 

sekaligus untuk membersihkan tanaman pengganggu (Gulma).  Adapun sistem 

irigasi (Pengairan) yang tepat sangat penting dalam menjamin kualitas dan 

tingkat produktifitas tembakau virginia. 

 

d. Punggel dan wiwil 

 

Punggel dan wiwil/suli dilakukan untuk memastikan penggunaan bahan gizi 

tanaman dalam proses pengembangan daun tembakau untuk mendapatkan 

jumlah daun, berat daun dan kualitas tinggi yang akan memberikan hasil 

maksimal bagi petani.  Dalam pelaksanaan wiwilan sangat penting sekali 

karena akan berpengaruh terhadap ketebalan daun/berat daun. 
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e. Pengendalian hama dan penyakit terpadu 

 

Pengendalian hama terpadu dilaksanakan sesuai kondisi tanaman yang ada 

dengan memprioritaskan penggunaan bio pestisida dengan pengawasan secara 

berkala, terhadap residu pestisida baik pada tanaman tembakau virginia. 

Adapaun penggunaan pestisida dan bahan kimia bisa digunakan (Dancis, 

Furadan) tergantung serangan hama yang ada. 

 

f. Panen 

 

Pemanenan adalah suatu tahapan yang sangat penting diperhatikan dalam 

mendapatkan kualitas panenan yang tinggi.  Adapun yang harus diperhatikan 

sebagai berikut : 

- Kematangan daun 

- Keseragaman daun dalam proses penanaman 

- Penanganan daun hasil panenan 

 Sebagian besar dari varietas tembakau dipanen berdasarkan tingkat 

kematangan daunnya dilakukan mulai dari daun bawah sampai daun atas 

dengan pemetikan 2 sampai 3 daun pada setiap tanaman dengan interval satu 

minggu hingga daun tanaman habis. 

 

g. Pascapanen  

Tembakau virginia dijual dalam wujud kering oven atau pengomprongan 

(Curing).  Curing merupakan proses biologis yaitu melepaskan kadar air  dari 

daun tembakau basah yang dipanen dalam keadaan hidup.  Selama ini di beberapa 

petani ada yang berpendapat bahwa curing adalah proses pengeringan tembakau 
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saja.  Tidak menyadari bahwa sel-sel di dalam daun tersebut masih tetap hidup 

setelah dipanen 

 

3) Teori Usahatani 

 

Tujuan dari kebijaksanaan pertanian adalah untuk memajukan pertanian, 

mengusahakan agar pertanian menjadi produktif, meningkatkan efisiensi produksi, 

pendapatan petani yang lebih tinggi, dan lebih meratakan kesejahteraan.  

Usahatani merupakan suatu tempat dimana seorang atau sekumpulan orang 

berusaha mengelola unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, dan 

manajemen yang ditujukan untuk memperoleh produksi di bidang pertanian. 

Petani dalam usahatani bertindak sebagai pekerja, dan sebagai penanam modal. 

(Mubyarto, 1989) 

 

Menurut Soekartawi (1995), ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan 

efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu.  

Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya 

yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien bila 

pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi 

masukan (input).  Apabila harga output dikalikan maka akan membentuk 

penerimaan dan input dikalikan harga input akan menjadi biaya produksi. 

 

Usahatani yang baik adalah usahatani yang bersifat efisien dan mempunyai 

produktivitas yang tinggi dan bersifat terus-menerus.  Mubyarto (1989), 
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menyatakan bahwa produktivitas dan produksi pertanian yang lebih tinggi dapat 

dicapai melalui dua cara, yaitu: 

(1) Perbaikan alokasi sumberdaya yang dimiliki petani termasuk dalam 

penggunaan lahan, tenaga kerja, serta rendahnya produktivitas akan 

menentukan pendapatan yang diperoleh petani dimana pada tingkat biaya dan 

harga produk yang sama, maka pendapatan akan lebih tinggi bila 

produktivitas lebih tinggi. 

(2) Memperkenalkan sumberdaya baru dalam bentuk modal dan teknologi. 

Teknologi dapat berupa perubahan cuaca, jenis tanaman, serta sarana lainya 

yang dapat digunakan dalam proses produksi.  Suatu teknologi baru dapat 

diterima petani jika mampu memberikan keuntungan yang berarti, dan 

dengan penerapan teknologi akan terjadi peningkatan pendapatan. Penerapan 

teknologi yang dianjurkan petani adalah sesuai dengan rekomendasi dari 

Dinas Pertanian, dengan penerapan teknologi pertanian secara efektif dan 

efisien sesuai anjuran, maka diharapkan akan memberikan hasil produksi 

yang meningkat. 

 

4) Teori Pendapatan Usahatani 

 

Keberhasilan usahatani dalam bidang pertanian akhirnya akan dinilai dari 

besarnya pendapatan usahatani yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Pendapatan 

ini merupakan selisih dari penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. 

Penerimaan merupakan uang yang diterima dari penjualan produk usahataninya, 

sedangkan pengeluaran atau biaya usahatani biasanya diklasifikasikan menjadi 

dua yaitu: biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variabel cost). Biaya tetap 
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umumnya didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya, dan terus 

dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit.  Biaya tidak 

tetap atau biaya variabel biasanya didefinisikan sebagai biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan. 

 

Ada dua pengertian mengenai pendapatan usahatani menurut Hernanto (1993). 

Pertama, pendapatan kotor yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam 

usahataninya selama satu tahun yang dapat diperhitungkan dari hasil penjualan 

atau pertukaran hasil produksi yang dinilai dalam rupiah, berdasarkan harga per 

satuan berat pada saat pemungutan hasil. Selanjutnya, pendapatan bersih yaitu 

sebagian dari pendapatan kotor yang telah dikurangi dengan biaya produksi 

selama proses produksi. 

 

Besarnya keuntungan yang diperoleh petani dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Menurut Soekartawi (1995), besarnya keuntungan secara matematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

  π = Y.Py  


n

li

Xi.Pxi  BTT 

Keterangan : 

π =  keuntungan 

Xi  =  faktor produksi ke i 

Pxi  =  harga faktor produksi ke i 

Y =  produksi 

Py  =  harga produksi 

BTT =  biaya tetap total 

 

Ada beberapa bentuk analisis cabang usaha yang sering digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana cabang usahatani telah berhasil, yaitu: 
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a) Analisis biaya per satuan unit (unit cost of production), analisis ini digunakan 

untuk menghitung harga pokok satuan produksi. 

b) Analisis imbangan penerimaan dan biaya (return and cost ratio) atau R/C rasio 

yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut,: 

 R/C   =   PT/BT 

Keterangan: 

PT   =  penerimaan total 

BT   =  biaya tetap total 

 

Analisis ini digunakan untuk menguji keuntungan atau keberhasilan suatu 

cabang usahatani, dengan kriteria: 

(1) Jika R/C > 1, maka usahatani yang dilakukan menguntungkan karena 

penerimaan lebih besar dari biaya total. 

(2) Jika R/C <1, maka usahatani yang dihasilkan tidak menguntungkan 

karena penerimaan kurang dari biaya total. 

(3) Jika R/C = 1, maka usahatani yang dihasilkan tidak untung dan tidak  

rugi (titik impas) karena penerimaan sama dengan biaya total. 

 

c) Analisis keuntungan cabang usaha (enterprise net income), analisis ini 

digunakan untuk menguji keuntungan atau keberhasilan suatu cabang 

usahatani. 

d) Analisis imbangan manfaat dan tambahan biaya (benefit cost ratio) atau B/C 

rasio. Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis keuntungan 

cabang usaha. 
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5) Teori Risiko Usahatani 

Menurut Webster’s Third news International Dictionary (1963) dalam Soekartawi 

(1993), istilah risiko/risk dimaksudkan kepada terjadinya kemungkinan merugi 

yang peluang kejadiannya telah diketahui terlebih dahulu, sedangkan uncertianty 

atau ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak dapat diramalkan sebelumnya dan 

karenanya peluang terjadinya merugi belum diketahui sebelumnya. Suatu situasi 

dikatakan berisiko apabila sesuatu yang dihadapi mirip dengan apa yang pernah 

terjadi pada masa lalu dan informasi tentang outcome pilihan-pilihan tindakan 

yang diambil dimasa lalu dapat digunakan dalam pembentukan fungsi kepekatan 

peluang untuk outcome pilihan tindakan saat ini.  

Risiko dalam Pappas dan Hirschey (1995) didefinsikan sebagai “adu 

keberuntungan” atau bahaya; kondisi terbuka terhadap bahaya; dan dalam bisnis 

sebagai kemungkinan kerugian.  Risiko merujuk pada kemungkinan bahwa satu 

kejadian tertentu yang tidak menguntungkan akan muncul.  Risiko dikaitkan 

dengan kemungkinan hasil yang tidak diinginkan, semakin besar kemungkinan 

permunculan suatu hasil yang tidak diinginkan semakin berisiko keputusan 

tersebut.  Risiko dalam produksi pertanian menurut Soekartawi, et al (1985), 

diakibatkan oleh adanya ketergantungan aktivitas pertanian pada alam, dimana 

pengaruh buruk alam telah banyak mempengaruhi total hasil pertanian. 

Menurut Kadarsan (1995), risiko dan ketidakpastian menjabarkan suatu keadaan 

yang memungkinkan adanya berbagai macam hasil usaha atau berbagai macam 

akibat dari usaha-usaha tertentu.  Perbedaannya adalah bahwa risiko menjabarkan 

keadaan yang hasil dan akibatnya mengikuti suatu penjabaran kemungkinan yang 
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diketahui, sedangkan ketidakpastian menunjukan keadaaan yang hasil dan 

akibatnya tidak bisa diketahui.  

 

Macam risiko dan ketidakpastian dibidang pertanian dibandingkan dengan bidang 

lain-lainnya lebih mengharuskan petani memiliki kemampuan untuk menanggulangi 

risiko perusahaan apabila mau meminjam modal.  Ini disebabkan penerimaan dan 

pengeluaran dibidang petanian lebih tidak stabil, sedangkan risiko dan ketidakpastian 

dalam mengelola perusahaan agribisnis dan mengurus keluarga petani lebih besar 

dari pada bidang lain-lainnya.  Sekurang-kurangnya ada lima sebab utama terjadinya 

suatu risiko.  Pertama, ketidakpastian produksi; kedua, tingkat harga; ketiga, 

perkembangan teknologi; keempat, tindakan-tindakan perusahaan dan orang atau 

pihak lain; kelima, karena sakit, kecelakaan atau kematian.  

 

Menurut Kadarsan (1992) ada beberapa hal penyebab risiko, yaitu ketidakpastian 

produksi, tingkat harga dan perkembangan teknologi sebagai berikut :  

a) Risiko produksi  

Risiko produksi di sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan sektor non 

pertanian karena pertanian sangat berpengaruh oleh alam seperti cuaca, hama 

penyakit, suhu, kekeringan dan banjir.  Risiko berubah secara regional dan 

tergantung pada jenis dan kualitas tanah, iklim dan penggunaan irigasi.  

b) Risiko biaya 

Risiko biaya terjadi karena fluktuasi harga sarana-sarana produksi, seperti benih, 

pupuk dan pestisida. 
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c) Risiko Teknologi 

Risiko teknologi terjadi pada inovasi teknologi baru disektor pertanian karena 

petani belum paham, belum cukup terampil atau gagal dalam menerapkan 

teknologi baru.   

 

6) Teori Keputusan  

 

Teori keputusan digunakan untuk berbagai macam ilmu bidang studi, terutama 

bidang ekonomi.  Dua metode dari teori keputusan yang terkenal adalah teori 

keputusan normatif dan teori keputusan deskriptif.  Teori keputusan normatif 

dicapai berdasarkan alasan yang rasional atau bisa disebut dengan alasan yang 

masuk akal (teori logika), sedangkan teori keputusan deskriptif dicapai 

berdasarkaan empirik atau merupakan hasil pengamatan, percobaan, dan biasanya 

dikuatkan dengan statistik. 

 

Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan 

secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif 

tersebut bersama konsekuensinya.  Setiap keputusan akan membuat pilihan 

terakhir, dapat berupa tindakan atau opini ketika perlu untuk melakukan sesuatu 

tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan.  Keputusan dapat dirasakan rasional 

dan irrasional serta dapat berdasarkan pada asumsi kuat atau asumsi lemah.  

 

7) Tinjauan Penelitian Terdahulu  

 

Peneliti harus mempelajari penelitian sejenis dimasa lalu untuk mendukung 

penelitian yang dilakukan.  Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
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kepada penulis tentang penelitian terdahulu agar memberikan gambaran tentang 

penelitian yang akan dilakukan.  

 

Lestari (2006), melakukan studi analisis perilaku petani dalam menghadapi risiko 

dan pengaruhnya terhadap usahatani wortel di Kabupaten Lampung Barat.  Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa petani netral terhadap risiko.  Perilaku netral 

dalam berusahatani wortel adalah dimana petani tidak melakukan penanaman 

wortel kembali untuk musim tanam selanjutnya, sedangkan petani yang 

berperilaku berani terhadap risiko akan kembali menanam wortel pada musim 

tanam selanjutnya, walaupun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu hilangnya 

unsur hara tanah. 

 

Anggarini (2003) melakukan studi analisis risiko usaha peternakan sapi perah di 

Kabupaten Lampung Selatan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha 

peternakan sapi perah menguntungkan dengan tingkat risiko usaha yang relatif 

kecil. 

 

Estariza (2013) melakukan penelitian analisis efisiensi produksi dan pendapatan 

usahatani tembakau di Kabupaten Lampung Timur.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa usahatani tembakau di Kabupaten Lampung Timur 

menguntungkan karena nilai R/C > 1 dan petani banyak diberi kemudahan dalam 

melaksanakan usahatani tembakau di Kabupatn Lampung Timur.  

 

Penelitian mengenai anasilisis risiko usahatani tembakau di Kabupaten Magelang 

telah dilakukan Ihsannudin (2010), didalam penelitiannya tentang analisis risiko 

menyatakan bahwa usahatani tembakau di Kabupaten Magelang mengalami 
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kerugian, dimana tidak terdapat perbedaan pendapatan antara petani yang 

melakukan usahatani tembakau jenis Temanggung dan petani yang melakukan 

usahatani tembakau jenis Muntilan karena sama-sama mengalami kerugian.  

Risiko pada biaya, produksi dan pendapatan usahatani tembakau jenis 

Temanggung lebih tinggi dibandingkan dengan jenis Muntilan karena tingginya 

curah hujan, keadaan lahan dan harga jual yang rendah.  

 

Penelitian mengenai analisis keuntungan usahatani tembakau rakyat dan efisiensi 

ekonomi relatif menurut skala luas lahan garapan telah dilakukan oleh Sigit 

Larsito.  Penelitian empiris ini menunjukan bahwa usahatani tembakau di 

kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal belum memberikan tingkat keuntungan 

yang maksimum kepada produsen. Namun jika dilihat dari penggunaan input 

variabel menunjukan bahwa bibit dan pestisida yang belum optimal sedangkan 

pengalokasian input variabel tenaga kerja dan pupuk telah mencapai optimal. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Tembakau merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia sebagai 

bahan baku utama pembuatan rokok.  Permintaan tembakau sebagai bahan baku 

pembuatan rokok bukan hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.  

Konsumsi rokok semakin meningkat jumlahnya yang berimbas pada meningkatnya 

jumlah permintaan tembakau menyebabkan jumlah luas areal perkebunan tembakau 

semakin luas.  Meningkatnya jumlah permintaan tembakau dapat dimanfaatkan 

petani untuk berusahatani tembakau sebagai mata pencaharian tambahan.  Adanya 

kerja sama dengan perusahaan pengolah tembakau memudahkan petani dalam 

mendapatkan modal usaha dan pemasaran hasil tembakau.  Petani dapat 
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memfokuskan dirinya untuk memelihara dan menjaga tanaman tembakau yang 

mereka usahakan agar kualitas atau mutunya baik, karena harga daun kering 

tembakau dipengaruhi oleh mutu daun tembakau kering.   

 

Usahatani merupakan kegiatan menanam dan mengelola faktor-faktor produksi.  

Setiap kegiatan usaha apapun memiliki risiko yang peluangnya telah diketahui 

sebelumnya oleh petani atau produsen.  Keuntungan dari usahatani ditentukan oleh 

besarnya input-input atau biaya produksi yang dikeluarkan dan besarnya penerimaan 

yang akan diterima oleh petani.  Setiap petani pasti mengharapkan usahanya 

menguntungkan dan memiliki tingkat risiko yang rendah, tetapi tingkat risiko 

disetiap kegiatan usahatani dipengaruhi oleh kondisi alam yang tidak dapat 

diprediksi.  

 

Proses produksi yang dilakukan oleh petani tembakau virginia sering 

menghadapai kendala, yaitu risiko usahatani, didasarkan pada kegiatan usahatani 

tembakau virginia berkaitan dengan kondisi alam.  Faktor kondisi alam sangat 

mempengaruhi produksi tembakau virginia, seperti curah hujan yang tidak 

menentu, serangan hama penyakit, serta gangguan gulma.  Hal tersebut 

merupakan satu contoh bahwa usahatani tembakau virginia memiliki risiko, untuk 

itu perlu dikaji mengenai faktor risiko secara kuantitatif, yaitu dengan melihat 

hasil yang diharapkan (E), nilai risiko secara statistik (v² dan V), hubungan risiko 

dan keuntungan, koefisien variasi (CV) dan batas bawah keuntungan (L), 

Kadarsan (1995). 
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Gambar 1.  Kerangka pemikiran analisis keuntungan dan risiko usahatani 

tembakau virginia di Desa Sidodadi  Kecamatan Way Lima 

Kabupaten Pesawaran, 2013 
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C.  HIPOTESIS  

 

 

Hipotesis penelitian ini adalah diduga terdapat hubungan yang signifikan antara 

keuntungan dan risiko usahatani tembakau virginia di Desa Sidodadi Kecamatan 

Way Lima Kabupaten Pesawaran.  


