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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

2.1.1. Keuntungan Usahatani 

Usahatani adalah mengorganisasikan (mengelola) asset dan cara dalam 

pertanian, atau lebih tepatnya adalah kegiatan mengorganisasikan sarana produksi 

pertanian untuk memperoleh hasil atau keuntungan (Daniel, 2002). Ilmu usahatani  

mempelajari cara menentukan serta mengkoordinasi penggunaan faktor-faktor 

produksi seefektif mungkin sehingga produksi pertanian memberikan pendapatan 

keluarga petani yang lebih baik (Ratag, 1982). 

Dalam usahatani, sering muncul dua istilah, yaitu pendapatan dan 

keuntungan. Yang dimaksud dengan pendapatan adalah total penerimaan setelah 

dikurangi dengan biaya produksdi (biaya dibayarkan), sedangkan keuntungan 

adalah total penerimaan setelah dikurangi biaya produksi (biaya yang dibayarkan) 

dan biaya yang diperhitungkan (Anonim, 2014). Biaya yang dibayarkan adalah 

semua biaya yang dikeluarkan selama proses usahatani, misalnya pembelian 

saprodi, sewa lahan dan biaya untuk mengupah tenaga kerja luar keluarga. Biaya 

yang diperhitungkan adalah semua biaya yang tidak dikeluarkan tetapi dihitung 

secara ekonomi, misalnya nilai penggunaan lahan (untuk lahan milik sendiri), 

biaya tenaga kerja dalam keluarga (Anonim, 2014). Dalam hal ini yang diamati 

adalah keuntungan, tetapi pada tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya 

kebanyakan analisis yang dilakukan adalah pendapatan maka istilah pendapatan 

dipertukarkan dengan keuntungan.  

Keuntungan usahatani dipengaruhi oleh penerimaan usahatani dan biaya 

produksi. Keuntungan usahatani ditentukan oleh harga jual produk yang diterima 

ditingkat petani maupun harga-harga faktor produksi yang dikeluarkan petani 

sebagai biaya produksi. Jika harga produk atau harga faktor produksi berubah, 

maka pendapatan usahatani juga akan mengalami perubahan (Soekartawi, dkk., 

1986). Selain dari sisi faktor ekonomi, faktor sosial petani seperti tingkat 

pendidikan, umur, pengalaman bertani dan lain-lain juga berperan dalam 

mempengaruhi tingkat pendapatan (Soekartawi, 1994). 
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2.1.2. Pengaruh Harga Input (Faktor Produksi) terhadap Keuntungan Petani 

Padi  

Faktor produksi dalam usahatani merupakan input dalam proses pertanian 

yang dikorbankan untuk menghasilkan produksi pertanian (output) sesuai dengan 

yang diharapkan, oleh karenanya  harga faktor produksi akan berpengaruh pada 

tinggi rendahnya angka keuntungan petani padi. 

2.1.2.1. Pengaruh Harga Benih terhadap Keuntungan Petani Padi 

Sebagai faktor produksi yang tidak bisa digantikan, maka tinggi rendahnya 

harga benih akan berpengaruh terhadap keuntungan petani. Hasil penelitian yang 

dilakukan Wahyunindyawati (2009) menunjukkan bahwa harga benih 

mempengaruhi keuntungan petani. Hal ini berarti semakin tinggi harga benih akan 

mengakibatkan menurunnya keuntungan petani, sebaliknya semakin rendah harga 

benih akan mengakibatkan kenaikan keuntungan petani. Didukung oleh hasil 

penelitian Mudakir (2011) yang dilakukan di Kabupaten Kendal pada musim 

kemarau, menunjukkan kenaikkan pengeluaran untuk membeli benih akan 

menurunkan pendapatan sebesar 0,289 %.  

2.1.2.2. Pengaruh Harga Pupuk Urea terhadap Keuntungan Petani Padi 

Biaya produksi pupuk merupakan salah satu biaya yang tidak bisa 

ditinggalkan oleh petani. Pemberian pupuk bertujuan untuk mengubah sifat tanah 

secara fisika, kimia dan biologi, sehingga dapat menunjang pertumbuhan tanaman 

secara optimal. Jika biaya pupuk meningkat, maka akan diikuti peningkatan biaya 

produksi yang berakibat pada berkurangnya angka keuntungan. Kenaikan biaya 

pupuk ini salah satu penyebabnya merupakan kenaikan harga beli pupuk.  

Pupuk urea merupakan pupuk yang lazim digunakan petani padi 

kovensional. Penelitian yang dilakukan Hanapi, Hutapea dan Waluyo (2010) 

menunjukkan bahwa variabel harga pupuk Urea berpengaruh nyata terhadap 

tingkat keuntungan usahatani padi sawah irigasi di Sumatera Selatan pada taraf 

kepercayaan 95,80%. Sependapat dengan itu, Mudakir (2011) dalam 

penelitiannya diperoleh nilai koefisien regresi yang bernilai negatif berarti adanya 

penurunan keuntungan jika ada peningkatan harga urea. Hal ini berarti semakin 

tinggi harga pupuk Urea, maka keuntungan yang diperoleh petani akan berkurang.  
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2.1.2.3. Pengaruh Upah Tenaga Kerja terhadap Keuntungan Petani Padi 

Tinggi rendahnya upah akan mempengaruhi tingkat biaya produksi, 

sehingga jika harga upah meningkat keuntungan yang diperoleh petani akan 

semakin kecil. Seperti yang dikemukakan oleh Wahyunindyawati (2009), yang 

menyatakan bahwa semakin tingginya harga atau upah tenaga kerja, maka 

keuntungan akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan Kusmiatun, 

Rumiyadi dan Sumardi (2012) pada usahatani padi non PTT di Kecamatan Bae, 

Kudus menemukan bahwa penambahan biaya benih sebesar Rp 1.000,- maka 

variabel pendapatan akan turun sebesar Rp 1.532,-. 

 

2.1.3. Pengaruh Harga Output terhadap Keuntungan Petani Padi 

Harga adalah nilai pasar (nilai tukar) dari barang yang dinyatakan dalam 

jumlah uang. Harga komoditi hasil pertanian seringkali berfluktuasi secara tajam, 

sehingga berpengaruh terhadap ketidakstabilan pendapatan petani sebagai 

produsen (Saihani, 2011). Menurut Baharsyah (1995) salah satu yang merangsang 

produsen atau petani dalam meningkatkan hasil pertaniannya mereka adalah 

harga, sebab dengan bersaing dan tingginya harga maka pendapatan yang diterima 

petani akan meningkat pula. Demikian halnya dengan beras, jika harga jual beras 

mengalami kenaikan, maka akan diikuti dengan peningkatan keuntungan karena 

petani akan berupaya untuk meningkatkan produksi. Penelitian yang dilakukan 

Liarman, Antoni dan Sy (2012) menyimpulkan bahwa peningkatan harga jual 

berpengaruh positif terhadap pendapatan petani padi sawah di Jorong Padang 

Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Setiap kenaikan harga jual sebesar 

Rp 1,-  maka pendapatan petani akan naik sebesar Rp 0,351,-. 

 

2.1.4. Pengaruh Pendidikan Formal Petani terhadap Keuntungan Petani Padi 

Tingkat pendidikan petani padi sawah umumnya mempengaruhi cara 

berpikir mereka, semakin tuiggi tingkat pendidikan diharapkan semakin memiliki 

kemampuan berpikir lebih rasional dalam mengelola usahanya (Damayanti, 

2013). Semakin tinggi mutu pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula 

produktivitasnya, dan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pendapatan 

keluarga (Ananta, 1993). Namun, tingkat pendidikan tinggi bukan satu-satunya 
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syarat untuk perbaikan keputusan tetapi juga harus diikuti dengan pengalaman 

(Nirmawati dan Tangkesalu, 2014). 

 

2.1.5. Pengaruh Umur Petani terhadap Keuntungan Petani Padi 

Umur petani diprediksikan akan mempengaruhi perilaku petani dalam 

mengelola lahan pertaniannya. Umur petani berpengaruh pada kinerja dan tenaga 

dalam mengelola lahan pertanian. Dalam mengelola lahan pertaniannya, petani 

yang lebih tua akan memiliki tingkat kinerja dan tenaga yang lebih rendah 

dibandingkan dengan petani yang lebih muda (Pratiwi dan Sudrajad,  2012). 

Kemampuan kerja seorang petani akan bertambah sampai pada tingkat umur 

tertentu, kemudian akan menurun.  

Umur dapat dijadikan indikator terhadap kemampuan seorang petani untuk 

menerima inovasi-inovasi atau ide-ide baru dalam memajukan usahanya 

(Damayanti, 2013). Petani berusia tua biasanya cenderung sangat konservatif 

(memelihara) menyikapi perubahan terhadap inovasi teknologi. Berbeda halnya 

dengan petani yang berusia muda (Soekartawi, 1999). Kinerja, tenaga dan sikap 

petani ini akan mempengaruhi tingkat produksi tanaman yang diusahakan. 

Semakin tinggi produksi yang diperoleh maka semakin tinggi pula penerimaan 

petani yang selanjutnya juga akan berpengaruh pada meningkatnya keuntungan 

petani.  
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

2.3. Hipotesis 

Hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini adalah diduga ada pengaruh 

harga benih, harga pupuk Urea, upah tenaga kerja, harga output, pendidikan 

formal dan umur petani terhadap keuntungan usahatani padi sawah. 

  

Peneliti dan Judul 

Penelitian 
Yang Diteliti Hasil Penelitian 

Damayanti, L. (2013) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Produksi, 

Pendapatan 

dan Kesempatan Kerja 

Pada Usaha Tani Padi 

Sawah 

Di Daerah Irigasi Parigi 

Moutong 

 

Menganalisis faktor-faktor 

yangmempengaruhi produksi 

padi sawah; Menganalisis 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan 

usaha tani padi sawah dan; 

Menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

penggunaan tenaga kerja pada 

usaha tani padisawah 

Produksi usaha tani padi sawah 

dipengaruhi oleh luas lahan, penggunaan 

benih, penggunaan pupuk urea, pupuk 

phonska, pestisida, total tenaga kerja, 

usia petani, frekuensi bimbingan petani 

dan Irigasi.  

Penggunaan tenaga kerja luar keluarga 

dipengaruhi oleh produksi, upah tenaga 

kerja, pendidikan petani dan irigasi. 

Pendapatan usaha tani dipengaruhi oleh 

luas lahan, harga benih, harga pupuk 

urea, harga pupuk phonska, harga 

pestisida, pendidikan petani, upah tenaga 

kerja dan irigasi.  
 

Muzdalifah, Masyhuri, 

A. Suryantini (2012) 

Pendapatan dan Resiko 

Pendapatan Usahatani 

Padi Daerah Irigasi dan 

Non Irigasi di Kabupaten 

Banjar Kalimantan Selatan 

 

Faktor yang mempengaruhi 

pendapatan usahatani padi; 

Besarnya risiko pendapatan 

usahatani padi pada daerah 

irigasi dan non irigasi. 

Pendapatan petani dipengaruhi oleh luas 

lahan, harga urea, harga pupuk phonska, 

harga tenaga kerja dan dummy varietas. 

Faktor luas lahan, harga urea, harga 

phonska, harga pestisida dan varietas 

berpengaruh nyata terhadap resiko 

pendapatan 

 

Saihani A. (2011) 

Analisis Faktor Sosial 

Ekonomi terhadap  

Pendapatan Petani Padi 

Ciherang di Desa Sungai 

Durait Tengah Kecamatan 

Babirik Kabupaten Hulu 

Sungai Utara 

 

Pengaruh faktor sosial 

ekonomi terhadap pendapatan 

petani padi ciherang ;  

Besar pendapatan petani padi 

ciherang  di Desa Sungai 

Durait Tengah Kecamatan 

Babirik Kabupaten Hulu 

Sungai Utara 

Terdapat pengaruh yang nyata dari 

modal dan luas lahan terhadap 

pendapatan petani. Dan terdapat 

pengaruh tidak nyata dari umur, tingkat 

pendidikan, pengalaman, jumlah anggota 

keluarga dan harga padi terhadap 

pendapatan.  
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2.4.  Variabel Pengukuran 

Tabel 2.2 Variable Pengukuran 

 

Variabel Definisi Satuan Pengukuran 

Harga benih Harga benih yang dimaksud adalah jumlah 

nominal uang yang dikeluarkan petani untuk 

membeli benih, termasuk juga biaya belinya. 

Benih buatan sendiri juga diperhitungkan. 
 

Rp/ Kg Rasio 

Harga pupuk 

Urea 

Harga pupuk Urea yang dimaksud adalah jumlah 

nominal uang yang dikeluarkan petani untuk 

membeli Urea, termasuk juga biaya belinya. 
 

Rp/ Kg Rasio 

Upah tenaga 

kerja 

Upah tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan 

petani untuk mengupah tenaga kerja baik tenaga 

kerja dari luar keluarga maupun tenaga kerja dalam 

keluarga selama 8 jam kerja. Dalam hal ini 

termasuk juga biaya konsumsi. 
 

Rp/ hok Rasio 

Harga output Harga output adalah harga jual hasil produksi pada 

tingkat petani dalam bentuk beras. 
 

Rp/ Kg Rasio 

Pendidikan  

formal petani 

Pendidikan formal petani adalah sekolah formal 

yang diperoleh petani dihitung mulai Sekolah 

Dasar (SD) 
 

Tahun Rasio 

Umur petani Umur petani yang dimaksud adalah umur petani 

pada saat penelitian dilakukan  
 

Tahun Rasio  

Keuntungan 

usahatani padi 

Keuntungan dari hasil usahatani padi pada satu 

musim tanam yang diperoleh dengan cara 

menghitung selisih penerimaan dan pengeluaran 

Rp/ 

usahatani 

Rasio  


