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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kerangka Teoritis 

2.1.1. Kemitraan Pertanian 

Menurut Sumardjo dalam Marlianna (2008), kemitraan pertanian 

merupakan kerjasama antar anggota kelompok mitra (petani/kelompok 

tani/gapoktan/klaster) dengan perusahaan mitra yang mengacu pada prinsip saling 

menguatkan, membutuhkan dan saling menguntungkan. Pola kemitraan pertanian 

terdiri dari: 

1. Pola inti plasma, hubungan kemitraaan dimana perusahaan mitra menjadi inti 

dan kelompok mitra (petani) menjadi plasma. Perusahaan mitra bertindak 

menyediakan lahan, sarana produksi, menampung, membeli hasil produksi, 

memberi pelayanan dan membimbing petani. Petani berkewajiban memenuhi 

kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. 

2. Pola subkontrak, hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok mitra 

memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari 

produksinya. Ciri dari pola subkontrak adalah membuat kontrak bersama yang 

mencantumkan volume, harga dan waktu. Hasil produksi sangat berguna bagi 

perusahaan mitra sehingga pengawasan mutu sangat ketat. 

3. Pola dagang umum, hubungan kemitraan dimana perusahaan mitra memasarkan 

hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan 

perusahaan mitra.  

4. Pola keagenan, hubungan kemitraan dimana kelompok mitra diberi hak khusus 

untuk memasarkan produk dari perusahaan besar atau menengah.  

5. Pola kerjasama operasional agribisnis (KOA), hubungan kemitraan dimana 

kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan 

mitra menyediakan biaya dan atau sarana untuk mengusahakan suatu komoditas 

pertanian. Dalam pola KOA, perusahaan mitra dapat bertindak sebagai perusahaan 

inti/pembina, perusahaan pengelola atau perusahaan penghela. 

Kemitraan akan memberikan manfaat bagi petani, baik dari segi teknis, 

ekonomis, maupun sosial. Menurut Pudjiatmoko dalam Qonita (2012), manfaat 

kemitraan bagi petani maupun perusahaan mitra yaitu meliputi: 
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1. Manfaat teknis terdiri dari petani memperoleh bimbingan teknis dan bantuan 

sarana produksi, pengalaman petani bertambah, serta mutu dan kuantitas produksi 

meningkat. 

2. Manfaat ekonomi terdiri dari pemasaran hasil produksi terjamin, pendapatan 

petani mitra dan perusahaan mitra meningkat, serta meningkatkan pengembangan 

dan kemandirian usaha. 

3. Manfaat sosial yaitu kemitraan yang saling menguntungkan akan meningkatkan 

kesejahteraan sosial petani mitra dan perusahaan mitra. 

2.1.2. Teori Motivasi 

Seseorang melakukan sesuatu karena adanya motivasi. Menurut Nawawi 

dalam Qonita (2012), motivasi merupakan suatu dorongan atau alasan seseorang 

melakukan sesuatu. Menurut Thoha dalam Qonita (2012), mengungkapkan 

tentang teori motivasi ERG dari Alderfer yang merumuskan tentang kebutuhan 

yang mendasari motivasi seseorang yang meliputi kebutuhan akan keberadaan 

(Exsistence), kebutuhan berhubungan (Relatedness) dan kebutuhan untuk 

berkembang (Growth). Kebutuhan akan keberadaan yaitu kebutuhan untuk tetap 

bertahan hidup atau kebutuhan fisik. Kebutuhan berhubungan yaitu kebutuhan 

untuk menjalin hubungan sosial dengan sesamanya, bekerja sama dengan orang 

lain. Kebutuhan  untuk berkembang yaitu kebutuhan dari dalam diri seseorang 

untuk mengembangkan diri.  

Maslow dalam Pratiwi (2015) juga mengungkapkan teori motivasi yang 

merumuskan kebutuhan. Menurut Maslow terdapat lima kebutuhan manusia 

(Hirarki Kebutuhan) yang meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, 

kebutuhan akan cinta kasih dan rasa memiliki, kebutuhan akan penghargaan, serta 

kebutuhan aktualisasi diri. 

Berdasarkan teori-teori tersebut, maka seseorang (petani) akan termotivasi 

karena orang tersebut sedang memenuhi kebutuhannya. Menurut Soekartawi 

(1988), motivasi merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan proses 

pengambilan keputusan dalam komunikasi pertanian. 
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2.1.3. Teori Pengambilan Keputusan 

Unsur utama dalam pengambilan keputusan adalah adanya sebuah masalah 

yang sedang dihadapi. Menurut Atmosudirjo (1982), pengambilan keputusan 

merupakan sebuah akhir dari proses berpikir tentang apa yang diangap sebagai 

suatu masalah, sebagai suatu penyimpangan dari yang dikehendaki, direncanakan 

atau dituju dengan memilih salah satu alternatif pemecahan masalah. Proses 

pengambilan keputusan seseorang dalam kehidupan sehari-hari meliputi berpikir 

mengenai apa yang dihadapi, adanya motivasi atau dorongan dan mengambil 

keputusan serta tindakan yang akan dilakukan. Terdapat beberapa cara berpikir 

seseorang dalam proses pengambilan keputusan seperti berpikir jangka panjang 

melihat jauh ke depan, berpikir jangka pendek saja dan tidak mau berpikir terlalu 

jauh, berpikir tradisional, berpikir secara emosional dan berpikir sentimental 

implisif (mendadak mengikuti suara hati). 

Menurut Soekartawi (1988), pada proses pengambilan keputusan dalam 

komunikasi pertanian terdapat beberapa aspek yang berkaitan. Aspek-aspek 

tersebut yaitu motivasi dalam pemecahan suatu masalah, bagaimana masalah itu 

dapat diselesaikan agar tujuan dapat tercapai, apakah ada kesempatan untuk 

mencapai tujuan, dimana dan kapan waktu yang tepat untuk mencapai suatu 

tujuan, serta perubahan situasi lingkungan dimana proses komunikasi itu berjalan. 

Dalam berbagai kegiatan, menurut Soekartawi (1988), klasifikasi tipe 

seorang petani dalam mengambil keputusan terdiri dari dua yaitu 

memaksimumkan kepuasan dan memaksimumkan keuntungan. Dalam proses 

pembuatan keputusan, petani sering dihadapi oleh dua aspek yaitu aspek 

instruments misal harga dasar, stabilitas harga, tersedianya pasar, tersedianya 

input, teknologi, serta aspek posisi agents misal tersedianya fasilitas penyuluhan 

dan fasilitas pemasaran. 

2.1.4. Proses Pengambilan Keputusan dalam Adopsi Inovasi 

Inovasi merupakan suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap baru 

oleh individu atau kelompok masyarakat. Elemen dalam proses penyebaran 

inovasi meliputi inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu dan sistem sosial 

(Hafni, 2011). Menurut Oladele dalam Susanti (2008), adopsi inovasi dipengaruhi 
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oleh variabel kependudukan, karakteristik teknologi, sumber informasi, 

pengetahuan, kesadaran, sikap dan pengaruh kelompok. 

Penerimaan atau penolakan suatu inovasi adalah keputusan yang dibuat oleh 

individu atau kelompok dalam menerima suatu inovasi. Menurut Roger dalam  

Hafni (2011), proses pengambilan keputusan inovasi adalah proses mental dimana 

individu berlalu dari pengerahuan pertama mengenai inovasi dengan membentuk 

suatu sikap terhadap inovasi sampai memutuskan untuk menerima atau menolak 

inovasi. Awalnya Roger mengungkapkan tahap pengambilan keputusan inovasi 

meliputi tahap awareness (kesadaran), interest (keinginan), evalution (evaluasi) 

trial (mencoba) dan adoption (adopsi). Seiring berjalan waktu, berdasarkan 

penngalaman di lapangan maka Roger mengembangkan dan merevisi teori 

pengambilan keputusan inovasi tersebut, sehingga tahapan pengambilan 

keputusan inovasi meliputi: 

1. Tahap pengetahuan (knowledge). Dalam tahap ini seseorang belum memiliki 

informasi mengenai inovasi sehingga perlu adanya penyampaian informasi 

dengan bantuan saluran komunikasi yang ada. Dalam tahapan ini dipengaruhi 

oleh beberapa karakteristik pengambilan keputusan yaitu karakteristik sosial 

ekonomi, nilai-niai pribadi dan pola komunikasi. 

2. Tahap persuasi (persuasion). Pada tahap ini, seseorang berusaha mencari 

informasi mengenai inovasi. Inovasi yang dimaksud berkaitan dengan 

karakteristik inovasi yang meliputi keunggulan inovasi, tingkat kesesuaian, 

komplesitas, mudah dicoba dan mudah dilihat. 

3. Tahap pengambilan keputusan (decision). Dalam tahap ini seseorang 

menimbang keuntungan dan kerugian dari menggunakan inovasi serta 

memutuskan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. 

4. Tahap implementasi (implementation). Dalam tahap ini seseorang menentukan 

kegunaan dari inovasi tersebut dan mencari informasi lebih lanjut mengenai 

inovasi tersebut. 

5. Tahap konfirmasi (confirmation). Dalam tahap ini, seseorang akan mencari 

pembenaran atas keputusan mereka. Tidak menutup kemungkinan seseorang 

akan mengubah keputusan yang tadinya menolak menjadi menerima atau 

sebaliknya, setelah melakukan evaluasi. 
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Model pengambilan keputusan disajikan pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Pengambilan Keputusan Inovasi menurut Roger (1983) 

2.1.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani Menjalin 

Kemitraan 

Dalam menjalankan usahatani, petani akan mengambil keputusan untuk 

menjalankan usahatani secara mandiri atau menjalin kemitraan. Menurut 

Marlianna (2008), keputusan petani untuk menjalin kemitraan akan dipengaruhi 

oleh faktor internal (karakteristik demografi petani) maupun faktor eksternal 

(kondisi lingkungan). Menurut Soekartawi (1988), faktor yang mempengaruhi 

proses adopsi inovasi adalah karakteristik situasi lokal, personal, psikologis, 

sosiologis dan aspek makro.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani menjalin kemitraan 

dengan PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk., Semarang yaitu, 

sebagai berikut: 

1. Usia Petani 

Kartasapoetra dalam Nurdin (2011), berargumen bahwa petani yang berusia 

50 tahun ke atas, biasanya sulit menerima hal baru, mereka akan tetap 

menggunakan tradisi usahatani yang sudah sejak lama mereka jalani. Semakin 

muda petani, semakin tinggi keinginan mereka untuk memperoleh hal-hal baru. 

Soekartawi (1988) juga mengatakan bahwa semakin muda petani biasanya 

mempunyai semangat untuk mengetahui hal-hal baru meskipun belum 

berpengalaman dal hal baru tersebut. Hasyim dalam Nurdin (2011), mengatakan 

bahwa usia petani akan menunjukkan kemampuan kerja petai dalam menjalankan 

usahataninya. 

Saluran Komunikasi 

Pengetahuan  Persuasi Implementasi Keputusan Konfirmasi 

Kondisi Awal: 

1. Situasi awal 

2. Kebutuhan 

dan masalah 

3. Inovasi 

4. Sistem 

sosial 

Karakteristik dari 

unit pengambil 

keputusan 

1. Sosial ekonomi 

2. Variabel individu 
3. Perilaku 

komunikasi 

1. Adopsi  

2. Rejection  

Continued Adoption 

Later Adoption 

Distontinuance  

Continued   

Karakteristik dari 

inovasi 

1. Relative 

advantage 

2. Compatibility 
3. Complexity 

4. Trialability 

5. Observability  
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2. Pendidikan Petani 

Menurut Hasyim dalam Nurdin (2011), pendidikan formal petani akan 

menunjukkan seberapa luas pengetahuan petani untuk menerapkan hal-hal yang 

diperolehnya sebagai peningkatan usahataninya. Kartasapoetra dalam Nurdin 

(2011), mengatakan bahwa pendidikan rendah petani mengakibatkan kurangnya 

pengetahuan petani dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut 

Soekartawi (1988), petani yang berpendidikan tinggi relatif lebih mudah dalam 

melaksanakan adops inovasi, begitu sebaliknya petani yang berpendidikan rendah 

relatif agak sulit dalam melaksanakan adopsi inovasi. 

3. Pengalaman Usahatani 

Menurut Soekartawi dalam Nurdin (2011), pengalaman seseorang dalam 

usahatani akan berpengaruh dalam menerima hal-hal yang baru. Petani yang 

sudah lama menjalankan usahataninya akan lebih mudah menerima hal yang baru.  

4. Luas Lahan 

Luas lahan akan mempengaruhi keputusan petani dalam menjalin kemitraan. 

Menurut Soekartawi dalam Nurdin (2011), luas lahan akan mempengaruhi skala 

usaha karena semakin luas lahan semakin tidak efisien lahan tersebut. Hal ini 

karena semakin luas lahan maka upaya pengawasan penggunaan faktor produksi 

semakin tidak efisien, namun tidak menutup kemungkinan lahan yang sempit 

akan menghasilkan usaha yang tidak efisien pula. 

5. Harga Jual 

Harga jual merupakan salah satu faktor yang diperhatikan petani agar 

memperoleh pendapatan maksimal dari hasil usahanya. Petani akan lebih tertarik 

dengan penawaran harga tinggi dan memiliki jaminan pasar. Menurut Pracoyo 

(2006), semakin tinggi harga jual yang ditawarkan maka jumlah barang yang 

ditawarkan akan semakin tinggi. 

Dalam analisis usahatani harga jual akan mempengaruhi besarnya 

penerimaan dan berpengaruh pula pada pendapatan yang diterima petani (Laila, 

2012). Semakin tinggi harga jual semakin tinggi pula penerimaan dan pendapatan 

petani. 
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2.1.6. Pendapatan dan Keuntungan Usahatani 

Menurut Soekartawi, dkk (2011), selisih antara pendapatan kotor 

(penerimaan) usahatani dan biaya usahatani merupakan pendapatan bersih 

usahatani (net farm incomes). Sedangkan selisih antara pendapatan bersih 

usahatani  dengan biaya tenaga dalam keluarga, sewa lahan dan bunga lainnya 

disebut penghasilan bersih usahatani atau keuntungan usahatani (net farm 

earnings) 

1. Penerimaan 

Menurut Kasim dalam Laila (2012), untuk menghitung penerimaan 

usahatani menggunakan rumus sebagai berikut:  

TR=  Yx Py 

dimana:  

TR = Penerimaan total (Total Revenue) 

Y = Produksi yang diperoleh selama periode produksinya  

Py = Harga dari hasil produksi 

2. Biaya 

Menurut Soekartawi, dkk (2011), biaya total usahatani (total farm expenses) 

merupakan seluruh masukkan yang habis dipakai atau dikeluarkan dalam kegiatan 

produksi tanaman atau ternak. Biaya usahatani tergolong dalam biaya tetap dan 

biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya usahatani yang tidak bergantung 

pada besarnya produksi, sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang 

besarnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produksinya. Biaya usahatani 

mencangkup biaya tunai (eksplisit) dan biaya tidak tunai (implisit). 

Menurut Kasim dalam Laila (2012), untuk menghitung biaya usahatani 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

TC = TCe+TCi 

dimana: 

TC = Biaya total usahatani dalam periode usahatani (Total Cost) 

TCe = Besarnya biaya eksplisit (Total Exsplisit Cost) 

TCi  = Besarnya biaya implisit (Total Implisit Cost) 

Menurut Aufa, dkk (2011), biaya eksplisit merupakan biaya yang benar-

benar dikeluarkan oleh petani untuk menjalankan usahataninya dan biaya implisit 
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adalah biaya yang secara nyata tidak dikeluarkan dan  hanya diperhitungkan saja 

oleh petani. 

Menurut Tutik, dkk (2013), untuk menghitung biaya usahatani 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

TC = FC + VC 

dimana: 

TC = Biaya total usahatani dalam periode usahatani (Total Cost) 

FC = Besarnya biaya tetap (Fixed Cost) 

VC = Besarnya biaya variabel (Variabel Cost) 

3. Pendapatan 

Menurut Kasim dalam Laila (2012), untuk menghitung pendapatan 

usahatani menggunakan rumus sebagai berikut:  

I = TR - TCe 

dimana:  

I = Pendapatan usahatani (Income) 

TR = Penerimaan usahatani (Total Revenue) 

TCe = Besarnya biaya eksplisit (Total Exsplisit Cost) 

4. Keuntungan 

Menurut Kasim dalam Laila (2012), untuk menghitung keuntungan 

usahatani menggunakan rumus sebagai berikut:  

π = TR – TC 

dimana: 

π = Keuntungan usahatani 

TR = Penerimaan usahatani (Total Revenue) 

TC = Biaya total usahatani dalam periode usahatani (Total Cost) 

Menurut Waridin (2007), pendapatan rata-rata usahatani jahe sebesar Rp 

18.375.963,00/ha/MT, dengan penerimaan sebesar Rp 40.898.268,00/ha/MT dan 

total biaya sebesar Rp 22.522.305,00/ha/MT. Menurut Nartopo (2009), 

keuntungan rata-rata usahatani jahe pada produktivitas 8.496,67 kg/ha/MT sebesar 

Rp 11.019.966,68/ha/MT, dengan penerimaan usahatani sebesar Rp 

21.241.666,67/ha/MT dan biaya usahatani sebesar Rp 10.221.699,99/ha/MT. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Daftar penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini disajikan 

pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Daftar Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti dan Judul 

Penelitian 
Alat Analisis Hasil Penelitian 

1 Analisis Kemitraan PT. 

Benih Citra Asia dengan 

Petani Tomat 

(Lycopersicum 

esculentum, Mill) (Studi 

Kasus di Desa 
Jambewangi, Kecamatan 

Sempu, Kabupaten 

Banyuwangi) (Dewi, dkk, 

2011) 

Analisis Biaya 

Usahatani, Analisis 

Penerimaan 

Usahatani, Analisis 

Pendapatan 

Usahatani, Analisis 
Uji Beda Rata-rata, 

Analisis Regresi 

Logit 

Terdapat perbedaan nyata antara 

pendapatan rata-rata petani mitra dan 

petani non mitra dimana pendapatan 

rata-rata petani mitra lebih besar dari 

pendapatan rata-rata petani non mitra. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengambilan keputusan petani tomat 

dalam menjalin mitra kerja adalah faktor 

luas lahan, pengalaman usahatani dan 

persepsi. 

2 Analisis Manfaat dan 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Keputusan 

Petani terhadap 

Pelaksanaan Kemitraan 

Lettucedi PT Saung 

Mirwan (Marlianna, 2008) 

Analisis Biaya 

Usahatani, Analisis 

Penerimaan 

Usahatani, Analisis 

Pendapatan 

Usahatani, Analisis 

Regresi Logit 

Manfaat yang diperoleh petani dalam 

menjalin mitra adalah kemudahan dalam 

pemasaran, harga lebih tinggi, bantuan 

budidaya, dan jalinan keluarga dengan 

petani. Pendapatan dan keuntungan rata-

rata petani mitra lebih besar dari 

pendapatan dan keuntungan rata-rata 

petani non mitra. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan petani 

terhadap pelaksanaan kemitraan adalah 

pengalaman, pendidikan terakhir dan 

produktivitas. 

3 Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Adopsi 

Inovasi Pola Kemitraan 

Agribisnis Sayuran di 

Jawa Barat (Purnaningsih, 

dkk, 2006) 

Analisis Tabulasi 

Silang, Analisis 

Regresi Logit 

Alasan petani menjalin kemitraan adalah 

adanya jaminan pemasaran hasil,  

tersedia bibit, pupuk, pestisida 

produktivitas lebih tinggi, adanya 

pendampingan serta meniru petani lain. 

Peubah yang sangat baik dalam 

memprediksi keputusan bermitra adalah 

tingkat kebutuhan akan pemasaran dan 

pendampingan petugas, kepastian pasar, 
pengalaman usahatani, persepsi dan 

ketersediaan alat transportasi dan 

telekomunikasi. 

4 Pengaruh Karakteristik 

Sosial Ekonomi terhadap 

Keputusan Petani Padi 

Organik dalam Menjalin 

Kemitraan dengan 

Perusahaan Beras “Padi 

Mulya” di Kecamatan 

Sambirejo Kabupaten 

Sragen (Tutik , dkk, 2013) 

Analisis Biaya 

Usahatani, Analisis 

Penerimaan 

Usahatani, Analisis 

Pendapatan 

Usahatani, Analisis 

Uji Beda Rata-rata, 

Analisis Regresi 

Logit 

Karakteristik sosial ekonomi yang 

signifikan terhadap keputusan petani 

padi menjalin kemitraan adalah usia, 

pendidikan dan luas lahan.Pendapatan  

petani  padi  organik  pelaku  kemitraan  

lebih tinggi daripada pendapatan petani 

padi organik bukan pelaku kemitraan. 

Pendapatan rata-rata petani mitra lebih 

besar dari pendapatan rata-rata petani 
non mitra. 
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No 
Peneliti dan Judul 

Penelitian 
Alat Analisis Hasil Penelitian 

5 Kemitraan PT East West 

Seed Indonesia dengan 

Petani  dalam Usahatani 

Benih Waluh di Desa 

Tegalrejo  Kecamatan 

Tegalsari Kabupaten 

Banyuwangi (Susanti, 

dkk, 2015) 

Analisis Statistik 

Dengan Tabulasi, 

Analisis Biaya 

Usahatani, Analisis 

Penerimaan 

Usahatani, Analisis 

Pendapatan 

Usahatani,  Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

Kemitaan dilakukan dengan model 

kemitraan subkontrak. Tingkat motivasi 

petani menjalin kemitraan tinggi. Petani 

termotivasi karena dengan bermitra 

sangat membantu kegiatan usahataninya. 

Manfaat yang diperoleh dari bermitra 

adalah jaminan pemasaran, kepastian 

harga, peningkatan status sosial, mudah 

memperoleh informasi dan memperoleh 

banyak teman. 

6 Motivasi Kerja Utama 
Petani dalam Kemitraan  

dengan Pusat Pengolahan 

Kelapa Terpadu  di 

Kabupaten Kulon Progo 

(Qonita, 2012) 

Analisis Kualitatif 
dengan Pendekatan 

Deviasi Standar 

Normal, Uji 

Validitas, Uji 

Reliabilitas 

Motivasi kerja utama petani dalam 
kemitraan dengan PPKT adalah motivasi 

existence. Petani terdorong atau 

termotivasi untuk menjalin kemitraan 

karena untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

 

2.3. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di 

atas, maka diambil hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan dan keuntungan 

rata-rata usahatani jahe emprit petani mitra dengan pendapatan dan 

keuntungan rata-rata usahatani jahe emprit petani non mitra. 

2. Diduga usia petani, pendidikan petani, pengalaman usahatani, luas lahan dan 

harga jual jahe emprit signifikan mempengaruhi keputusan petani menjalin 

kemitraan. 

 

 


