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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Definisi Usahatani dan Ilmu Usahatani
Menurut Soekartawi (1995) bahwa ilmu usahatani adalah ilmu yang
mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang
ada secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi
pada waktu tertentu.Dikatakan efektif bila petani dapat mengalokasikan
sumber daya yang mereka miliki sebaik-baiknya, dan dapat dikatakan
efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut mengeluarkan output yang
melebihi input.
Menurut Adiwilaga (1982), ilmu usahatani adalah ilmu yang
menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan orang
melakukan pertanian dan permasalahan yang ditinjau secara khusus dari
kedudukan pengusahanya sendiri atau Ilmu usahatani yaitu menyelidiki
cara-cara seorang petani sebagai pengusaha dalam menyusun, mengatur
dan menjalankan perusahaan itu.
Sebaliknya menurut Mosher (1968), Usahatani merupakan
pertanian rakyat dari perkataan farm dalam bahasa Inggris. Dr. Mosher
memberikan definisi farm sebagai suatu tempat atau sebagian dari
permukaan bumi di mana pertanian diselenggarakan oleh seorang petani
tertentu, apakah ia seorang pemilik, penyakap atau manajer yang digaji.
Atau usahatani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat
pada tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tanah
dan air, perbaikan- perbaikan yang dilakukan atas tanah itu, sinar matahari,
bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah itu dan sebagainya .
Sedangkan menurut Kadarsan (1993), Usahatani adalah suatu
tempat dimana seseorang atau sekumpulan orang berusaha mengelola
unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, modal dan ketrampilan
dengan tujuan berproduksi untuk menghasilkan sesuatu di lapangan
pertanian.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ilmu usahatani adalah ilmu
terapan yang membahas atau mempelajari bagaimana menggunakan
sumberdaya secara efisien dan efektif pada suatu usaha pertanian agar
diperoleh hasil maksimal. Sumber daya itu adalah lahan, tenaga kerja,
modal dan manajemen.
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1.2. Gambaran usahatani di Indonesia
Di Indonesia, usahatani dikategorikan sebagai usahatani kecil
karena mempunyai
ciri-ciri sebagai berikut :
a. Berusahatani dalam lingkungan tekanan penduduk lokal yang
meningkat
b. Mempunyai sumberdaya terbatas sehingga menciptakan tingkat
hidup yang rendah
c. Bergantung seluruhnya atau sebagian kepada produksi yang
subsisten
d. Kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan
pelayanan lainnya
Usahatani tersebut masih dilakukan oleh petani kecil, maka
telah disepakati batasan petani kecil (Soekartawi, 1986) Pada seminar
petani kecil di Jakarta pada tahun 1979, menetapkan bahwa petani kecil
didefinisikan sebagai berikut :
a. Petani yang pendapatannya rendah, yaitu kurang dari setara 240
kg beras per kapita per tahun
b. Petani yang memiliki lahan sempit, yaitu lebih kecil dari 0,25 ha
lahan sawah untuk di P.Jawa atau 0,5 ha di luar P.Jawa. Bila petani
tersebut juga memiliki lahan tegal maka luasnya 0,5 ha di P. Jawa
dan 1,0 ha di luar P.Jawa.
c. Petani yang kekurangan modal dan memiliki tabungan yang
terbatas.
d. Petani yang memiliki pengetahuan terbatas dan kurang dinamis.
Dari segi otonomi, ciri yang sangat penting pada petani kecil adalah
terbatasnya sumberdaya dasar tempat petani tersebut berusahatani. Pada
umumnya mereka hanya menguasai sebidang lahan kecil, disertai dengan
ketidakpastian dalam pengelolaannya. Lahannya sering tidak subur dan
terpencar-pencar dalam beberapa petak. Mereka sering terjerat hutang
dan tidak terjangkau oleh lembaga kredit dan sarana produksi. Bersamaan
dengan itu, mereka menghadapi pasar dan harga yang tidak stabil, mereka
tidak cukup informasi dan modal.
Walaupun petani-petani kecil mempunyai ciri yang sama yaitu
memiliki sumberdaya terbatas dan pendapatan yang rendah, namun cara
kerjanya tidak sama. Karena itu petani kecil tidak dapat dipandang sebagai
kelompok yang serba sama, walaupun mereka berada di suatu wilayah
kecil. Jelas bahwa hal ini diperlukan penelitian-penelitian mengenai
usahatani di bebagai daerah dengan berbagai karakteristik petani, iklim,
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sosial, budaya yang berbeda, sehingga diperoleh perumusan masalah
yang dapat digunakan untuk merumuskan suatu kebijakan.
Dengan melihat ciri-ciri petani kecil di atas, mempelajari usahatani
merupakan salah satu cara untuk melihat, menafsirkan, menganalisa,
memikirkan dan berbuat sesuatu (penyuluhan, penelitian, kunjungan,
kebijakan dll) untuk keluarga tani dan penduduk desa yang lain sehingga
dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Kesulitan
utama dalam menganalisis perekonomian rumah tangga tani di negara
berkembang seperti Indonesia karena, Sifat dwifungsinya : produksi dan
konsumsi yang kadang tidak terpisahkan, serta kuatnya peranan desa
sebagai unit organisasi sosial dan perekonomian.
Menurut Tohir (1983) ,Tingkat pertumbuhan dan perkembangan
usaha tani dapat diukur dari berbagai aspek. Ciri-ciri daerah dengan
pertumbuhan dan perkembangan usahatani, adalah :
A. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan usaha tani atas asas
pengelolaan yang di dasarkan atas tujuan dan prinsip sosial ekonomi
dari usaha.Usaha pertanian atas dasar tujuan dan prinsip sosial
ekonomi yang melekat padanya, usaha tani digolongkan menjadi 3
(tiga) golongan, yaitu:
a. Usahatani yang memiliki ciri-ciri ekonomis kapitalis
b. Usahatani yang memiliki dasar ekonomis-sosialis-komunistis
c. Usaha tani yang memiliki ciri-ciri ekonomis
B. Tingkat pertumbuhan usahatani berdasarkan teknik atau alat
pengelolaan tanah. Menurut Hahn, kemajuan pertanian setelah tahap
hidup mengembara dilampaui dapat dipisah-pisahkan dalam beberapa
tingkat. Tiap tingkat memiliki ciri-cirinya sendiri. Tingkat-tingkat seperti
yang dimaksud adalah:
a. Tingkat pertanian yang ditandai dengan pengelolaan tanah secara
sederhana (dicangkul). Tingkat ini memiliki dua fase, yaitu fase
perkembangan pertanian yang belum kenal jenis tanaman-tanaman
gandum dan fase perkembangan pertanian yang telah mengenal
jenis-jenis tanaman gandum.
b. Tingkat pertanian yang ditandai dengan pengelolaan tanah dengan
cara membajak. Van Der Kolf berkesimpulan, bahwa di Indonesia
kita akan menjumpai tingkatan-tingkatan yang dimaksud oleh hahn.
Ciri tingkatan-tingkatan tersebut adalah:
• Tingkat pertanian dengan pengolahan tanah secara mencangkul
dan pengusahaan jenis tanaman umbi-umbian.
• Tingkatan pertanian dengan pengolahan tanah secara
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mencangkul dan pengusahaan jenis tanaman bangsa gandum
sebagai tanaman utamanya.
• Tingkatan pertanian yang ditandai dengan pengolahan secara
membajak dan penanaman jenis-jenis gandum sebagai tanaman
utamanya.
C. Tingkat pertumbuhan usahatani di Indonesia berdasarkan kekuasaan
badan-badan kemasyarakatan atas pengelolaan usaha tani.Menurut
para cendekiawan usaha tani di Indonesia itu mula-mula dilakukan oleh
suku dan kemudian digantikan dengan marga atau desa, famili atau
keluarga persekutuan-persekutuan orang dan akhirnya perseorangan.
Berdasarkan kekuasaan badan-badan usahatani dalam masyarkat
atas besar kecilnya kekuasaan, maka usahatani dapat kita golongkan
sebagai berikut:
a. Suku sebagai pengusaha atau yang berkuasa dalam pengelolaan
usahatani
b. Suku sudah banyak kehilangan kekuasaannya dan perseorangan
nampak mulai memegang peranan dalam pengelolan usaha
taninya.
c. Desa, marga, atau negari sebagai pengusaha usahatani atau
masih memiliki pengaruh dalam pengelolaan usahatani.
d. Famili sebagai pengusaha atau masih memiliki pengaruh dalam
pengelolaan usahatani.					
e. Perseorangan sebagai pengusaha tani
f. Persekutuan adat sebagai pengusaha atau sebagai pembina
usahatani
D. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan usahatani berdasarkan
kedudukan sosial ekonomis petani sebagai pengusaha.Tingkat
pertumbuhan dan perkembangan usaha tani dapat dilihat dari (a)
kedudukan struktural atau fungsi dari petani dalam usaha tani dan (b)
kedudukan sosial ekonomi dari petani dalam masyarakat .
1.3 Kaitan Usahatani dan Agribisnis
Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi
salah satu atau keseluruhan dari mata rantai pengadaan saprodi,
produksi, pengolahan hasil dan pemasaran dihasilkan usahataniatau hasil
olahannya.
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Gambar 1. Diagram Keterkaitan antara Usahatani dengan Agribisnis
1.4. Klasifikasi Usahatani
a. Pola usahatani
Terdapat dua macam pola usahatani, yaitu lahan basah atau sawah
lahan kering. Ada beberapa sawah yang irigasinya dipengaruhi oleh sifat
pengairannya, yaitu:
• Sawah dengan pengairan tehnis
• Sawah dengan pengairan setengah tehnis
• Sawah dengan pengairan sederhana
• Sawah dengan pengairan tadah hujan
• Sawah pasang surut, umumnya di muara sungai
b. Tipe usahatani
Tipe usahatani menunjukkan klasifikasi tanaman yang didasarkan
pada macam dan cara penyusunan tanaman yang diusahakan.
a. Macam tipe usahatani :
• Usahatani padi
• Usahatani palawija (serealia, umbi-umbian, jagung)
b. Pola tanam:
• Usahatani Monokultur: satu jenis tanaman sayuran yang ditanam
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•

pada suatu lahan. Pola ini tidak memperkenankan adanya jenis
tanaman lain pada lahan yang sama. Jadi bila menanam cabai,
hanya cabai saja yang ditanam di lahan tersebut. Pola tanam
monokultur banyak dilakukan petani sayuran yang memiliki lahan
khusus. Jarang yang melakukannya di lahan yang sempit. Pola
tanam ini memang sudah sangat mengacu ke arah komersialisasi
tanaman. Jadi perawatan tanaman pada lahan diperhatikan dengan
sungguh-sungguh (Nazaruddin, 1994)
Penataan tanaman secara tunggal (monokultur), di atas tanah
tertentu dan dalam waktu tertentu (sepanjang umur tanaman)
hanya ditanami satu jenis tanaman. Setelah dilakukan pemanenan
atas tanaman itu, maka tanah yang bersangkutan itu kemudian
ditanami lagi dengan jenis tanaman yang sama dan atau dengan
jenis-jenis tanaman lain. Atau dengan kata lain : di atas tanah itu
dilakukan penataan pertanaman secara bergiliran urutan/rotasi
(Tohir, 1983).
Menurut Makeham dan Malcolm, 1990, monokultur adalah
mengusahakan tanaman tunggal pada suatu waktu di atas
sebidang lahan. Definisi lain adalah “Penanaman berulang-ulang
untuk tanaman yang sama pada lahan yang sama”
Usahatani Campuran/tumpangsari
Pola tanam tumpangsari merupakan penanaman campuran dari dua
atau lebih jenis sayuran dalam suatu luasan lahan. Jenis sayuran
yang digabung bisa banyak variasinya. Pola tanam ini sebagai
upaya memanfaatkan lahan semaksimal mungkin.Tumpangsari
juga dapat dilakukan di ladang-ladang padi atau jagung, maupun
pematang sawah. Pola tanam tumpangsari bisa diterapkan untuk
tanaman semusim yang umurnya tidak jauh berbeda dengan
tanaman berumur panjang yang nantinya menjadi tanaman pokok
(Nazarudin, 1994).
Pola tanam tumpangsari akan berhasil guna dan berdaya guna
apabila beberapa prinsip tidak ditinggalkan. Menurut Suryanto
(1990) dan Tono (1991) bahwa prinsip tumpangsari lebih banyak
menyangkut tanaman diantaranya :
- Tanaman yang ditanam secara tumpangsari, dua tanaman
atau lebih mempunyai umur yang tidak sama
- Apabila tanaman yang ditumpangsarikan mempunyai umur
yang hampir sama, sebaiknya fase pertumbuhannya berbeda.
- Terdapat perbedaan kebutuhan terhadap air, cahaya dan unsur
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hara.
- Tanaman mempunyai perbedaan perakaran.
Pola tanam tumpangsari memberikan berbagai keuntungan, baik
ditinjau dari aspek ekonomis, maupun lingkungan agronomis.
Menurut Santoso (1990), beberapa keuntungan dari tumpangsari
adalah sebagai berikut:
- Mengurangi resiko kerugian yang disebabkan fluktuasi harga
pertanian
- Menekan biaya operasional seperti tenaga kerja dan
pemeliharaan tanaman.
- Meningkatkan produktifitas tanah sekaligus memperbaiki sifat
tanah.
• Usahatani bergilir/tumpang gilir
c. Struktur usahatani
Struktur usahatani menunjukkan bagaimana suatu komoditi
diusahakan. Cara pengusahaan dapat dilakukan secara khusus (1
lokasi), tidak khusus (berganti-ganti lahan atau varietas tanaman) dan
campuran (2 jenis atau lebih varietas tanaman, misal tumpangsari
dan tumpang gilir). Ada pula yang disebut dengan “Mix Farming” yaitu
manakala pilihannya antara dua komoditi yang berbeda polanya,
misalnya hortikultura dan sapi perah.
Pemilihan khusus atau tidak khusus ditentukan oleh:
• Kondisi lahan
• Musim/iklim setempat
• Pengairan
• Kemiringan lahan
• Kedalaman lahan
Pemilihan khusus dilakukan berdasarkan keadaan tanah yang
menyangkut kelangsungan produksi dan pertimbangan keuntungan.
Pemilihan tidak khusus dilakukan oleh petani karena dipaksa oleh
keadaan lahan yang dimiliki, misalnya bila petani memiliki sawah, tanah
kering dan kolam, maka pilihan komoditi yang terbaik adalah yang
menyebabkan kenaikan produk dari yang satu diikuti oleh kenaikan
produk cabang usaha yang lain.
d. Corak usahatani
Corak usahatani berdasarkan tingkatan hasil pengelolaan usahatani
yang ditentukan oleh berbagai ukuran/kriteria, antara lain:
• Nilai umum, sikap dan motivasi
• Tujuan produksi
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Pengambilan keputusan
Tingkat teknologi
Derajat komersialisasi dari produksi usahatani
Derajat komersialisasi dari input usahatani
Proporsi penggunaan faktor produksi dan tingkat keuntungan
Pendayagunaan lembaga pelayanan pertanian setempat
Tersedianya sumber yang sudah digunakan dalam usahatani
Tingkat dan keadaan sumbangan pertanian dalam keseluruhan
tingkat ekonomi
e. Bentuk usahatani
Bentuk usahatanidi bedakan atas penguasaan faktor produksi oleh
petani, yaitu:
• Perorangan
Faktor produksi dimiliki atau dikuasai oleh seseorang, maka
hasilnya juga akan ditentukan oleh seseorang
• Kooperatif
Faktor produksi dimiliki secara bersama, maka hasilnya digunakan
dibagi berdasar kontribusi dari pencurahan faktor yang lain. Dari
hasil usahatani kooperatif tersebut pembagian hasil dan program
usahatani selanjutnya atas dasar musyawarah setiap anggotanya
seperti halnya keperluan pemeliharaan dan pengembangan
kegiatan sosial dari kelompok kegiatan itu antara lain: pemilikan
bersama alat pertanian, pemasaran hasil dan lain-lain.
•
•
•
•
•
•
•
•

1.5.Pertanian Rakyat dan Perusahaan Pertanian
Di Indonesia, dikenal istilah perusahaan pertanian dan pertanian
rakyat. Perbedaan pokok antara keduanya, antara lain:
1. Pertanian rakyat adalah suatu sistem pertanian yang dikelola oleh rakyat
pada lahan/tanah garapan seseorang untuk memenuhi kebutuhan
makanan/ pangan dalam negeri. Ciri-ciri pertanian rakyat adapun :
a. Modal Kecil
Pada umumnya masyarakat pedesaan yang menjadi petani rakyat
hidup dalam keadaan miskin. Dengan demikian modal yang dimiliki
pun sedikit yang mengakibatkan, peralatan dan perlengkapan yang
digunakan masih tergolong sederhana, akibat dengan modal dan
teknologi rendah itu menghasilkan hasil pertanian yang rendah
pula.
b. Sistem dan Cara Pengolahan Lahan yang Sederhana
Akibat keterbatasan modal, maka sistem yang digunakan untuk
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bercocok tanam pun juga menjadi sederhana. Dengan modal yang
besar pada umumnya akan dapat menerapkan teknologi tinggi
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen.
c. Tanaman yang Ditanam Adalah Tanaman Pangan
Petani rakyat pada umumnya menanam tumbuhan yang dapat
dijadikan bahan pangan. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi
para petani yang secara umum dibawah garis kemiskinan. Tanaman
yang ditanam pun merupakan tanaman pangan sehari-hari agar
jika tidak laku terjual dapat dikonsumsi atau dimakan sendiri. Selain
itu tanaman pangan memiliki sifat pasar yang inelastis, sehingga
produk pangan itu akan selalu laku di pasaran tanpa dapat banyak
dipengaruhi oleh harga.
d. Tidak Memiliki Sistem Administrasi yang Baik
Para petani Indonesia pada mulanya bekerja sendiri-sendiri tanpa
membuat perkumpulan petani. Dengan diperkenalkannya sistem
koperasi, maka pertanian di Indonesia dapat melangkah kearah
yang lebih baik. Koperasi merupakan organisasi badan hukum yang
didirikan dengan tujuan mensejahterakan anggota-anggotannya.
Dengan sistem administrasi koperasi yang baik maka para petani
ini akan lebih memiliki posisi daya tawar dan daya saing yang lebih
baik dibandingkan dengan bekerja sendiri-sendiri.
2. Perusahaan Pertanian adalah karakter pertanian yang menggunakan
sistem secara lebih luas dan terbuka untuk meningkatkan hasil produk
pertanian. Perusahaan kolektif pertanian Rakyat dan perusahaan
pertanian Negara yang berbentuk perkebunan-perkebunan Negara
adalah dasar perekonomian pertanian sosialis. Bentuk-bentuk ini
memudahkan adanya pemusatan-pemusatan dan mekanisasi dalam
seluruh perusahaan pertanian. Demikian pula hubungan antara
pertanian dan perindustrian dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Dalam
perkebunan-perkebunan besar dapat dipergunakan alat-alat teknik baru
sebagai umpama dalam perusahaan-perusahaan gula, teh, kopi, karet,
tembakau, penanaman kapas dengan pemintalan dan pertenunan dan
sebagainya. Traktor-traktor dan mesin-mesin serta perkakas pertanian
lainnya akan mempermudah dan mempercepat jalannya pekerjaan
dalam pertanian. Ciri-ciri perusahaan pertanian adalah:
a. Pemakaian seluas-luasnya alat-alat pertanian yang terbaru serta
hasil-hasil ilmu pengetahuan pertanian yang termaju.
b. Penggunaan cara penanaman yang sebaik-baiknya dengan
mengutamakan penanaman bahan-bahan makanan, sayur-mayur,
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dan tanaman perkebunan yang seluas-luasnya.
c. pemakaian pupuk buatan dan pupuk organik.
d. Pembukaan tanah-tanah yang masih kosong, pengeringan rawarawa dan sebagainya.
e. Mekanisasi dan otomatisasi produksi yang baik. Mekanisme berarti
pengganti tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin. Adalah suatu
keharusan keekonomian dalam sosialisme untuk menjalankan
mekanisasi dengan konsekuen dalam proses produksi. Kenaikan
produksi yang cepat dan tepat hanya dapat dijamin dengan
penyempurnaan teknik yang teratur dan mekanisasi proses kerja
dalam segala lapangan perekonomian.
f. Terdapat elektrifikasi Perekonomian Rakyat yaitu perombakan
semua cabang perekonomian sampai kepada produksi besar
dengan menggunakan mesin dan menjalankan mekanisasi dalam
proses produksi yang konsekuen, rapat sekali hubungannya
dengan elektrifikasi (penggunaan tenaga listrik)
g. Penggunaan seluas-luasnya ilmu kimia dalam produksi. Kemajuan
teknik modern juga tampak pada senantiasa adanya kemajuan
dalam ilmu kimia dan penggunaan cara bekerja menurut ilmu
kimia. Cara bekerja menurut ilmu kimia mempercepat proses
produksi, menjamin terpakainya bahan-bahan mentah dengan
sebaik-baiknya dan membuka kesempatan untuk menemukan
bahan-bahan dan jenis meteriil baru (Iskandar, 2006).
Menurut Wilaga, (1982) ada beberapa perbedaan diantara pertanian
rakyat dan perusahaan pertanian, antara lain:
Tabel 1. Perbedaan Antara Pertanian Rakyat dan Perusahaan Pertanian
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uraian
Lahan
Status lahan
Pengelolaan

Pertanian rakyat
Sempit
Milik sendiri, sewa
Oleh petani sendiri dan
Secara sederhana

Perusahaan Pertanian
Luas
Hak guna usaha
Swasta,
sebagai
karyawan, dan agak
rumit
Jenis tanaman
Campuran, monokultur, Tanaman perdagangan,
Pangan
Monokultur
Tehnologi
Sederhana
Modern
Cara budidaya
Tradisional
Selalu mengikuti
Perkembangan
tehnologi
Cara permodalan
Padat karya
Padat modal
Pengambilan keputusan Cepat
Jangka panjang
Target produksi
Tidak selalu tercapai
Dapat tercapai
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Contoh dari perusahaan pertanian antara lain:
1. PT. Perkebunan Lijen terletak ± 20 km sebelah barat kota
Banyuwangi, tepatnya di Desa Tamansari, Kecamatan Licin,
Kabupaten Banyuwangi memiliki luas areal perkebunan ± 1.540 ha,
yang terbagi ke dalam beberapa afdeling (kawasan) yaitu: afdeling
Purwosari, afdeling Sidomulyo, afdeling Sidodadi, afdeling Sarimulyo,
afdeling Panggungsari, dan afdeling Dadisari. Status lahan yang
dimiliki perusahaan pertanian ialah hak guna usaha.
2. Pengelola dari perusahan pertanian ialah suatu perusahaan atau
instansi baik itu CV, PT, atau PTPN .Dan pengerjaan lahannya
diserahkan kepada seluruh tenaga upahan sebagai karyawan.
3. Jenis komoditas tanaman yang diusahakan ialah tanaman perdagangan
seperti di PT. Perkebunan Lijen mengusahakan komoditas cengkeh dan
kopi (Rosman, 2003). Contoh lain di PT GGP (Great Giant Pineapple)
yang terletak di Jln. Raya Arah Menggala Km 77 kecamatan Terbanggi
Besar Lampung Tengah. (Anonymous, 2005).
4. Teknologi dan cara bercocok tanam yang digunakan pada perusahaan
pertanian modern dan mengikuti perkembangan jaman dengan alat
mekanisasi pertanian seperti di PT. GGP (Great Giant Pineapple)
traktor untuk mengolah tanah dan mengaplikasikan herbisida dengan
sistem mekanik. Herbisida diaplikasikan dengan bantuan alat kamiko.
Pengapliksian herbisida dengan sistem mekanik ini lebih ditujukan
pada gulma-gulma yang pertumbuhannya lebat dan menutupi kanopi
tanaman nanas (Anonymous, 2005).
5. Permodalan pada perusahaan perkebunan tentunya adalah relatif
besar ditunjukkan dengn besarnya kepemilikan lahan seperti yang
dimiliki PT. Perkebunan Lijen yaitu ± 1.540 ha dan PT. GGP (Great
Giant Pinepple) memiliki luas lahan ± 32.000 ha.

BAB 2
SEJARAH PERKEMBANGAN
USAHATANI
1.1.

Sejarah Perkembangan Usahatani di Indonesia
Pertanian telah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
kehidupan manusia. Awalnya pertanian dilakukan hanya semata untuk dapat
bertahan hidup. Untuk memenuhi keperluan hidup, masyarakat menanam
apa saja yang diperlukan, awalnya adalah umbi-umbian. Masyarakat
berfikir sederhana bagaimana mempersiapkan lahan, alat-alat, hewan dan
sebagainya. Dari pengalaman bercocok tanam tersebut, nantinya akan
muncul kelompok manusia yang melanjutkan pekerjaan yang berhubungan
dengan bercocok tanam dan yang merasa tidak berbakat mereka akan
memelihara dan menggembalakan ternak.
Kelompok masyarakat yang suka bercocok tanam akan mencari
lahan yang gampang ditanami sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Begitu
juga kelompok masyarakat yang memelihara ternak. Sebelumnya mereka
menanam gandum yang mudah hidup. Padilah yang sejenis paling cocok
bagi mereka, karena padi dapat tumbuh baik di lahan kering maupun
tergenang air. Kelompok masyarakat tersebut berkelompok di satu tempat,
tetapi belum mempunyai tempat bermukim secara tepat (permanen). Kalau
tanah pertaniannya mulai merosot kesuburannya, maka seluruh kelompok
tersebut berpindah lahan pertanian, sehingga berpindah pula tempat
bermukim. Mereka membuka tanah baru lagi, bisa tanah hutan atau tanah
padang rumput. Setiap tiga tahun mereka berpindah, sistem pertanian
tersebut dikenal dengan nama “berladang” yang berpindah-pindah (shifting
cultivation). Lahan yang ditinggalkan dijadikan belukar agar kembali
subur.
Kemudian sistem bersawah di temukan, orang mulai bermukim
ditempat yang tetap, tanaman padi yang berasal dari daerah padang
rumput dan kemudian juga diusahakan di daerah-daerah hutan dengan
cara berladang yang berpindah diatas tanah kering terbukti dapat tumbuh
baik ditempat-tempat yang tergenang air, bahkan produksinya lebih tinggi
dari padi alang. Pada persawahan ini belum mengenal bajak, pengolahan
tanah dikenal dengan cara menginjak-injak tanah basah sampai menjadi
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lumpur.
Dengan timbulnya persawahan, orang mulai tinggal tetap disuatu
lokasi yang dikenal dengan nama “kampong” walaupun usaha tani
persawahan sudah dimulai, namun usaha tani secara “berladang yang
berpindah-pindah” belum ditinggalkan,namun ada perubahan yang
terjadi dalam pengusahaan jenis tanaman umbi-umbian, daun-daunan
dan buah-buahan. Pengusahaan jenis tanaman tersebut dilakukan jika
disekeliling tempat tinggal sehingga dengan demikian lahir sistem usaha
tani pekarangan, sedangkan yang semula diusahakan secara berladang
mulai dijadikan tegalan yang permanen.
Untuk selanjutnya usaha pertanian menjalar ke semua arah,
baik kearah pegunungan maupun kearah pantai-pantai laut. Dengan
bertambahnya penduduk bertambah pula keperluan akan tanah pertanian
dan jenis tanaman. Perluasan tanah pertanian melebar kedaerah-daerah
pegunungan dan kedaerah-daerah pantai.
Di Jawa, sejak VOC menguasai di Batavia, mulailah dilakukan
penjualan atau pemberian tanah yang luas oleh VOC kepada pihak-pihak
yang berjasa kepada Belanda. Pada pemerintahan Belanda, kebijakan
pertanian bukan untuk tujuan memajukan pertanian di Indonesia, melainkan
hanya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi VOC. VOC
menentukan perdagangan monopoli, hanya dengan VOC-lah rakyat boleh
berdagang. Apalagi pada saat ada gerakan tanaman kopi paksa oleh VOC
terhadap penduduk, di Jawa Barat hingga tahun 1921
Tahun 1830, Van Den Bosch sebagai gubernur Jendral Hindia
Belanda mendapatkan tugas rahasia untuk meningkatkan ekspor dan
muncullah yang disebut tanam paksa. Kegiatan itu betul-betul menguras
kekayaan dan menimbulkan kemiskinan. Tanah pertanian ditinggalkan
karena dipaksa menjadi kuli kontrak. Untuk sekedar menutupi kejahatannya,
tahun 1850, diikutsertakan pengusaha swasta dengan dalih meningkatkan
daya beli penduduk pribumi. Tahun 1830 mulai dikenal tanaman tebu
yang berkembang pesat di Jawa yang pada tahun 1870 ingin mencapai
100 perusahaan. Tahun 1839 mulai dikenal tanaman tembakau yang
dipelopori oleh Mr. Birnies’s yang mengerahkan 60 tenaga kerja, 500
mandor dan 350.000 penduduk pribumi. Tahun-tahun berikutnya ada
untuk pengembangan sarana pertanian seperti irigasi dan pendidikan
untuk memenuhi tenaga rendahan di perusahaan kuat Swasta Belanda
tersebut.
Sebenarnya Undang-undang Pokok Agraria mengenai pembagian
tanah, telah muncul sejak 1870, namun kenyataanya tanam paksa baru
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berakhir tahun 1921, itupun tanah masih dikuasai oleh orang-orang
Eropa, namun dengan menanam tanaman bebas mereka mengusahakan
pertanian di atas tanah yang luas, menggunakan modal besar dan usahanya
ditetapkan di bawah pimpinan yang ahli dengan menikmati lindungan
dari pemerintah Hindia Belanda. Maka tidaklah mengherankan, bahwa
perusahaan perkebunan ini memperoleh keuntungan yang luar biasa
besarnya. Petani-petani Indonesia hanyalah buruh dengan upah yang
sangat rendah. Hal berlangsung terus hingga zaman penjajahan berakhir.
Setelah Indonesia merdeka, maka kebijakan pemerintah
terhadap pertanian tidak banyak mengalami perubahan. Pemerintah tetap
mencurahkan perhatian khusus pada produksi padi dengan berbagai
peraturan seperti wajib jual padi kepada pemerintah. Namun masih banyak
tanah yang dikuasai oleh penguasa dan pemilik modal besar, sehingga
petani penggarap atau petani bagi hasil tidak dengan mudah menentukan
tanaman yang akan ditanam dan budidaya terhadap tanamannya pun tak
berkembang. Setelah swasembada beras hingga tahun 1990 an, baru ada
perubahan kebijakan dari beras ke pangan.Setelah itu mulailah muncul
suatu usaha pertanian yang sehat yang menguntungkan petani dengan
di tandai munculnya undang-undang agraria, hak atas penggunaan air,
dan tanah seperti dalam UUD’45 pasal 33, dan pembangunan infrastruktur
oleh pemerintah seperti irigasi, jalan yang menunjang kelancaran kegiatan
pertanian. Penyuluhan-penyuluhan pertanian, lembaga penelitian pertanian
bermanfaat bagi petani khususnya dalam peningkatan hasil pertaniannya.
Pada permulaan tahun 1970-an pemerintah Indonesia meluncurkan
suatu program pembangunan pertanian yang dikenal secara luas dengan
program Revolusi Hijau yang dimasyarakat petani dikenal dengan program
BIMAS. Tujuan utama dari program tersebut adalah meningkatkan
produktivitas sektor pertanian. Revolusi Hijau memakan waktu lebih dari
20 tahun dan telah berhasil mengubah sikap para petani khususnya
para petani sub sektor pangan, dari anti teknologi ke sikap yang mau
memanfaatkan teknologi pertanian modern. Perubahan sikap petani sangat
berpengaruh terhadap kenaikan produktivitas sub sektor pangan sehingga
Indonesia mampu mencapai swasembada pangan. Namun kerugian yang
ditimbulkan Revolusi Hijau pun tidak sedikit, diantaranya adalah membuat
petani menjadi bodoh. Banyak pengetahuan lokal yang menyangkut
pertanian telah banyak dilupakan, dan para petani tergantung pada paketpaket teknoloogi pertanian produk industri.
Pada tahun 1998 usahatani di Indonesia mengalami keterpurukan
karena adanya krisis multi-dimensi. Pada waktu itu telah terjadi perubahan
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yang mendadak bahkan kacau balau dalam pertanian kita. Kredit pertanian
dicabut, suku bunga kredit membumbung tinggi sehingga tidak ada kredit
yang tersedia ke pertanian. Karena desakan IMF waktu itu, subsidi pertanian
(pupuk, benih, dll) juga dicabut dan tarif impor komoditi khususnya pangan
dipatok maksimum 5%. Infrastruktur pertanian pedesaan khususnya
irigasi banyak yang rusak karena biaya pemeliharaan tidak ada. Penyuluh
pertanian juga kacau balau karena terlalu mendadak didaerahkan. Tidak
hanya itu, akibat kerusuhan, jaringan distribusi bahan pangan dan sarana
produksi pertanian lumpuh, antrian beras dan minyak goreng terjadi dimanamana. Itulah kondisi pertanian dan pangan yang kita hadapi saat itu. Akibat
perubahan mendadak tersebut pelaku agribisnis khususnya para petani
mengalami kegamangan dan kekacauan. Kredit untuk petani tidak ada,
harga pupuk melambung baik karena depresiasi rupiah maupun karena
pencabutan subsidi. Itulah sebabnya mengapa pada saat krisis pada tahun
1998-1999 booming agribisnis tidak berlangsung lama meskipun depresiasi
rupiah cukup memberi insentif untuk eksport. Perubahan mendadak waktu
itu, tidak memberi waktu bagi para petani untuk menyesuaikan diri. Sehingga
PDB pertanian mengalami pertumbuhan rendah, yaitu hanya sebesar 0,88
persen (terendah sepanjang sejarah) (Saragih, 2004).
Menurut Bungaran Saragih (2004) hal ini membuat pemerintah
dalam hal ini departemen pertanian sebagai stake holder pembangunan
pertanian mengambil suatu keputusan untuk melindungi sektor agribisnis
yaitu “pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing,
berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.” Karena kondisi
dan perubahan yang ada adalah persoalan sistem, maka pendekatan
recoverynya maupun pembangunan kembali landasan pembangunan
tidak boleh sepotong-sepotong, melainkan harus dilakukan secara sistem,
yakni sistem agribisnis. Paradigma baru pembangunan pertanian tersebut
diimplemantasikan dengan kebijakan dasar yakni kebijakan perlindungan
dan promosi agribisnis (protection and promotion policy).
Prinsip kebijakan ini adalah pemerintah memfasilitasi dan membantu
tumbuh kembangnya usaha agribisnis khususnya petani di seluruh daerah
dan sekaligus melindungi agribisnis domestic dari praktek unfair-trade
(dumping) dari negara lain. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2003,
perkembangan pertanian di Indonesia mengalami kemajuan pesat melebihi
apa yang telah direncanakan departemen pertanian sembilan komoditi
yang dimaksud adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, sayuran dan
buah, kelapa sawit, kakao, dan karet. Produksi padi meningkat dari 49 juta
ton tahun 1998 menjadi 52,1 juta ton pada tahun 2003 yang merupakan
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record tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan tahun 2004, angka ramalan II
BPS menunjukkan produksi padi 53,67 juta ton, yang merupakan record
tertinggi baru sepanjang sejarah. Jagung meningkat 9,2 ton tahun 1999
menjadi 11 juta tahun 2003. CPO meningkat dari 5,62 juta tahun 1998
menjadi 10,6 juta tahun 2003. Karet meningkat dari 1,6 juta ton tahun 1998
menjadi 2,7 juta ton tahun 2003. Hal yang paling membanggakan adalah
peningkatan produksi tersebut sebagian besar disumbang oleh peningkatan
produktivitas. Total impor komoditi pertanian masih besar tetapi mengalami
penurunan sementara ekspor meningkat. Sehingga neraca perdagangan
komoditi pertanian mengalami surplus yang meningkat rata-rata 15 persen
pertahun, yaitu dari US $ 2.2 milyar tahun 1999 menjadi US $ 3.4 milyar
tahun 2002 dan 3.7 US $ pada tahun 2003.
1.2.

Sejarah Perkembangan Usahatani beberapa propinsi di
Indonesia
a. Aceh Daruussalam
Jauh sebelum jaman kolonialisme Belanda, rakyat Aceh terutama
yang tinggal di daerah pantai telah lama mereka bersentuhan dengan dunia
luar antara lain melalui hubungan dagang yang dijalin dengan pedagangpedagang dari Persia, China, Sri Lanka, India, dan Portugis. Ketika masa
pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) kegiatan perdagangan
mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan agama Islam.
Pedagang-pedagang Aceh menjual hasil bumi seperti cengkeh, kopra, dan
pala yang diperoleh dari pedalaman dan menjualnya kepada pedagang
asing terutama setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Setelah Belanda
masuk ke Aceh tahun (1873), kegiatan perekonomian Aceh mengalami
kehancuran. Selama masa penjajahan Belanda sampai tahun 1960-an,
mata pencaharian utama rakyat Aceh adalah pertanian. Meskipun sektor
pertanian mulai menyusut peranannya sejak tahun 1980-an, namun masih
sangat penting kedudukannya bagi rakyat Aceh karena kesanggupannya
menyediakan lapangan kerja bagi sebagian penduduk dan merupakan
pendapatan utama bagi mereka. Oleh karena itu, pengembangan
sektor pertanian dimasa-masa mendatang akan dapat meningkatkan
produktifitas usaha tani dan pendapatan mayoritas penduduk Aceh. Zona
ekslusif Aceh Barat, Selatan, Tengah dan Tenggara merupakan pusat
andalan pembudidayaan pertanian. Zona ini akan menjadi potensi untuk
menghadapi perkembangan industri di kawasan Aceh Utara dan Timur.
Perimbangan pembangunan pertanian di Aceh diperlukan untuk mengurangi
tingkat kesenjangan antar wilayah dalam hubungannya dengan distribusi
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pendapatan dan peluang kesempatan kerja.
Pada tahun 1990, jumlah penduduk Aceh yang bekerja di sektor
pertanian (meliputi pertanian pertanaman, perikanan, perkebunan,
peternakan, dan kehutanan) tercatat 993.318 orang atau 71,68% dari
jumlah angkatan kerja sebanyak 1.385.668 orang. Tingginya persentase
penduduk yang bekerja di sektor pertanian menunjukkan peluang kerja
disektor lain belum berkembang. Kegiatan pertanian Aceh ditunjang
dengan pembangunan sarana dan prasarana seperti irigasi, percetakan
sawah baru, pengadaan dan penggunaan bibit unggul, pupuk, insektisida
dan program penyuluhan. Penerapan teknologi dan pengelolaan pertanian
tanaman pangan secara modern telah mengangkat Aceh menjadi salah
satu daerah surplus produksi pangan terutama beras sejak 1978. Pada
masa mendatang, Propinsi Aceh masih tetap mempertahankan surplus
produksi pangannya karena terbuka peluang perluasan areal baru namun
pengelolaan usaha taninya secara umum belum berjalan berjalan optimal
b. Bengkulu
Sebelum abad ke-15, kegiatan perekonomian rakyat Bengkulu
terpusat di sektor pertanian dan produksinya hanya terbatas untuk
memenuhi kebutuhan setempat. Penjajahan Belanda yang memberlakukan
sistem tanam paksa kopi dan Jepang dengan romushanya menimbulkan
kesengsaraan bagi rakyat Bengkulu, seperti halnya penderitaan rakyat
di daerah lain pada masa itu. Ekonomi hancur dan tingkat kemiskinan
mencapai tingkat kronis. Setelah kemerdekaan dan kemudian daerah ini
diresmikan sebagai propinsi pada tahun 1968, perekonomiannya mulai
bangkit.
Penggunaan lahan produktif pada awal Pelita I baru mencapai 6,65%
(130 ribu ha) dari total luas daerah. Kebanyakan lahan yang diolah penduduk
dikembangkan dengan teknik tradisional berupa pertanian ladang, sawah,
kebun campuran dan pekarangan. Terbatasnya lahan pertanian yang
bisa diolah disebabkan saluran irigasi belum memadai sehingga kegiatan
pencetakan sawah dan pembukaan areal baru untuk keperluan pertanian
terhambat. Pelita I sampai III lebih menekankan pada pembangunan
berbagai infrastruktur. Sejak 1982 propinsi ini mencatat sukses produksi
pangan yakni untuk pertama kalinya mengalami surplus produksi beras dan
prestasi ini berlanjut terus sampai sekarang. Sampai tahun 1989, peranan
sektor pertanian dalam pembentukan PDRB (pendapatan regional) masih
sangat besar yaitu 40,36% atau senilai Rp. 170.379 juta dari total PDRB
senilai Rp. 422.155 juta tapi sudah menurun dibanding tahun 1983 yang
sebesar 47,29% (Rp. 123.353 juta dari total PDRB Bengkulu tahun 1983

Ir. Agustina Shinta, M.P.

19

Rp. 260.822 juta).
Bengkulu dengan luas wilayah 19.789 km2 memiliki lahan yang layak
dibudidayakan seluas 1.000.913 ha. Sampai tahun 1990, luas lahan sawah
tercatat 71.933 ha. Dari luas lahan sawah tersebut yang berpengairan
teknis 11.187 ha, semi teknis 13.710 ha, sederhana 21.826 ha dan tadah
hujan seluas 11.322 ha. Sedangkan lahan yang dipergunakan untuk areal
perkebunan negara/swasta 195.828 ha, tegalan yang dapat digunakan
untuk pertanian seluas 99.366 ha. Sejak Pelita I, pembangunan sektor
pertanian ditempuh melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan
rehabilitasi. Hasil berbagai program tersebut terbukti mampu meningkatkan
produksi tanaman pangan setiap tahun. Total luas areal budidaya sub sektor
pertanian tanaman mencapai 17,5% dari luas seluruh wilayah Bengkulu.
Potensi komoditi tanaman pangan yang menonjol adalah padi, palawija
(jagung, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau) serta
hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan).
Pada Pelita IV, produksi tanaman pangan setiap tahun terus
meningkat yaitu untuk padi 4,2%, palawija 22,8%, sayur-sayuran 36%
dan buah-buahan 31%. Peningktan produksi padi terutama didukung
oleh peningkatan luas lahan yang meningkat rata-rata 6,67% untuk lahan
sawah dan 17,69% untuk lahan kering per tahun. Pada Pelita IV, rata-rata
peningkatan hasil panen padi sebesar 2,14%, sedangkan untuk palawija
kenaikan yang terbesar adalah untuk komoditi kacang hiju 36,96%, jagung
18,47%, kedelai 17,83%, kacng tnah 15,20%, ubi kayu 12,27%, dan ubi jalar
7,85%. Luas areal panen sayur-syuran dan buah-buahan juga meningkat
masing-msing 17,96% dan 26,37%.
Kendati kemajuan yang diperoleh Propinsi Bengkulu dalam
peningkatan produksi pangan selama empat Pelita pertama tergolong
mengesankan, namun masih terdapat sejumlah kendala dan masalah pokok
yang menuntut penanganan segera. Kendala itu meliputi terbatasnya lahan
yang mendapat pengairan teknis sempurna dan masih banyaknya lahan
yang mempunyai sifat derajat keasaman tinggi. Selain itu, intensifikasi
umum lebih besar daripada intensifikasi khusus sehingga produktifitas
per satuan luas masih rendah. Masalah lain menyangkut lambatnya
pelaksanaan percetakan sawah baru dan lokasi pencetakan sawah
yang sudah dilaksanakan terpencar-pencar. Kondisi ini menyebabkan
penggunaan saluran irigasi menjadi kurang efektif. Kemudian lahan
usaha tani umumnya bergelombang, kurangnya tenaga, pengetahun,
keterampilan dalam penangulangan hama dan penyakit tanaman. Tingkat
pengetahuan petani rata-rata masih rendah terutama dalam pengelolaan
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usaha tani antara lain karena kurangnya informasi pasar dan pengetahuan
petani dalam pemasaran hasil pertanian
c. Lampung
Produsen-produsen kopi terbesar Indonesia berada di daerah
propinsi paling selatan Pulau Sumatra ini. Namun, Kabupaten Tulang
Bawng (Tuba) tidak mencirikan dirinya sebagai daerah penghasil kopi
utama karena wilayah ini lebih dikenal sebagai kota udang. Selain itu,
daerah ini juga penghasil ubi kayu serta hasil perkebunan berupa karet
hingga olahannya.
Sebenarnya, sejarah yang mewarnai kota ini ada kaitannya juga
dengan komoditas lada hitam. Risalah masa lalu manyebutkan, Tulang
Bawang tertulis dalam catatan Cina sebagai satu kerajaan yang makmur
bernama To-Lang P’o-Hwang (Tulang Bawang) di pedalaman Sumatera.
Catatan itu mengatakan bahwa seseorang pengelana dari Cina bernam
Fa-Hien pada pertengahan abad ke-4 Masehi pernah singgah di tempat
ini. Di luar catatan itu, dalam kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, sekitar abad
ke-5, Kota Menggala dan alur Sungai Tulang Bawang tumbuh menjadi
pusat perdagangan beragam komoditas, khususnya lada hitam. Harga lada
hitam yang ditawarkan ke serikat dagang kolonial Belanda atau Verenigde
Oost-indische Compagnie (VOC) lebih murah daripada yang ditawarkan
pedagang-pedagang di Banten. Seiring dengan itu, Sungai Tulang Bawang
menjadi dermaga tempat bersandarnya kapal-kapal dagang dari pelosok
Nusantara. Namun, perdagangan komoditas lada hitam kini tinggal sejarah.
Pusat lada hitam di Kabupaten Lampung Utara yang dulunya adalah
Kabupaten induk Tuba, kini telah kehilangan pamor sebagai produsen lada
hitam, seiring menurunnya minat petani menanam lada.
Selain udang, Tuba adalah salah satu produsen karet di Lampung.
Perkebunan karet selain dimiliki perkebunan swasta, mayoritasnya adalah
milik rakyat. Seluas 23.597 hektar perkebunan karet dimiliki rakyat. Swasta
hanya menguasai 3.700 hektar saja dengan 3.542 hektarnya tergolong
bukan tanaman menghasilkan. Perkebunan karet swasta dimiliki oleh PT
Huma Indah Mekar (HIM) di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, yang
sekaligus mengolah karet dengan hasil akhir karet olahan. Produksi karet
rakyat pada tahun 2001 sebesar 11.170 ton, hampir 50 persen dari produksi
propinsi. Getah karet yang dihasilkan dari kebun rakyat diolah menjadi lum
atau karet beku basah. Lum kemudian dikirim ke PT perkebunan Nusantara
VII yang berpusat di Kota Bandar Lampung. Sebagian juga didistribusikan
ke kota Palembang, Sumatra Selatan.
Sementara ubi kayu merupakan komoditas utama tanaman pangan.

Ir. Agustina Shinta, M.P.

21

Sebagai salah satu sentra produksi ubi kayu di Lampung, tanaman ini
banyak terlihat di Kecamatan Simpang Pematang. Ubi kayu yang dibuat
gaplek dan merupakan bahan baku utama tepung tapioka ini kian hari kian
tidak diminati petani untuk ditanam karena kecenderungan harga gaplek
yang terus turun. Harga singkong yang tak lebih dri Rp. 200 perkilogram
tidak sesuai dengan biaya produksi. Padahal, gaplek adalah komoditas
eksport utama di Propinsi Lampung selain kopi. Peminat gaplek adalah
negara-nagera Eropa dan Asia. Namun harga yang semakin turun dan
eksport yang berkurang karena sedikitnya permintaan membuat tanaman
singkong tidak lagi diminati. Pamor ubi kayu pun kini tenggelam beriringan
dengan turunnya minat Negara pengimpor. Eropa dan Amerika Serikat
yang dulu membutuhkan gaplek untuk pakan ternak ini lebih memilih bijibijian untuk dikonsumsi ternak mereka, dengan alasan kandungan gisinya
lebih tinggi. Mengandalkan serapan gaplek ke Industri tepung tapioka pun
kurang berhasil karena posisi tawar petani ubi kayu sangat lemah terhadap
industri-industri yang dimiliki swasta itu. Harga ubi kayu kering yang dijual petani
ditentukan pihak perusahaan gaplek adalah jenis komoditas yang tidak dapat
bertahan lama. Apalagi jika dalam proses pengeringannya tidak sempurna
atau kandungan air masih tinggi. Akhirnya, petani terpaksa menjual dengan
harga sesuai tawaran perusahaan dari pada menanggung resiko busuk.
Inilah Kabupaten yang memiliki predikat serba “besar dan luas”
diantara kabupaten dan kota lainnya di provinsi lampung. Daerah ini memiliki
wilayah terluas, garis pantai terpanjang, areal perkebunan terbanyak dan
terluas, lahan gambut atau rawa terluas, areal tambak udang terbesar,
sektor perikanan terdepan, sungai terpanjang, demikian juga luas hutannya.
Dalam peta perekonomian daerah atau skala percepatan pertumbuhan
dan perubahan ekonomi, potensi besar memang dimiliki Tulang Bawang.
Banyak yang memprediksi, daerah ini bakal menjadi barometer ekonomi
regional dimasa mendatang. Tentu saja prediksi ini berdasarkan potensi
perkebunan, perikanan, kelautan, dan sumber daya alam lainnya. Gelar “raja
kayu” untuk Lampung di tahun 1990 lebih ditunjukan ke kawasan Mesuji,
Tulang Bawang. Perkebunan besar tebu dan pabrik gula, perkebunan sawit
dan singkong, serta industri pengolahan hasilnya juga dimiliki lebih banyak
oleh daerah ini dibandingkan daerah lain di Lampung. Puluhan ribu petani
yang ikut serta dalam pola kemitraan benar-benar menyandarkan hidupnya
pada perkebunan besar dan pabrik pengolahan hasil-hasil perkebunan.
Beberapa contoh misalnya di daerah ini ada perkebunan tebu dan pabrik
gula PT Seet Indo Lampung (SIL), PT Gunung Madu Planttion (GMP), dan
PT Indo Lampung Perkasa (ILP). Jika kini 40 persen produksi gula nasional
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disumbangkan dari Lampung, hampir pasti sebanyak 70 persen dari total
produksi Lampung itu disumbangkan oleh Tulang Bawang.
d. Karawang Propinsi Jawa Barat
Keadaan pertanian di daerah ini sudah dimulai jauh sebelum penjajah
datang. Ladang sebagai bentuk miniatur dan hutan tropis telah lama
dikembangkan. Begitu juga dengan model sawah yang telah dikembangkan
oleh kerajaan. Seiring dengan datangnya Belanda ke Indonesia adalah
untuk memperoleh produk pertanian yang dipasarkan di Dunia dan di
daerah Karawang ini pertanian berkembang adalah persawahan dengan
jenis tanaman padi. Sejak tempo dulu Karawang terkenal sebagai lumbung
padi Jawa Barat, luas lahan sawah 93.590 hektar atau sekitar 53% dari luas
kabupaten dan tersebar diseluruh kecamatan. Pada tahun 2001 kabupaten
ini menghasilkan 1,1 juta ton padi sawah,selain padi sawah juga dihasilkan
padi ladang 1.516 ton dari 740 hektar lahan di kecamatan pangkalan.
Produksi padi Karawang tidak lepas dari sistem pengairan yang memadai.
Saluran irigasi di Karawang terdiri dari Saluran Induk Tarum Utara dari
Bendungan Walahar, Saluran Induk Tarum Barat dan Saluran Induk Tarum
Timur dari Bendungan Curug. Selain tiga saluran irigasi tersebut daerah
ini memiliki saluran irigasi yang sumber airnya berasal dari Bendungan
Barugbu, dan Pundog di Kabupaten Purwakarta. Dengan kondisi yang
tertata rapi, musim kemarau tak terlalu berpengaruh terhadap produksi
padi.Sistem irigasi serta sarana dan prasarana lain yang mendukung
kegiatan pertanian menjadikan lapangan usaha ini memegang peranan
dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Karawang.
Bila dilihat dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun1979
sampai 1984, distribusi prosentasi pertanian bagi PDRB rata-rata 46,8%,
pada masa itu pertanian menjadi kontributor utama .
e. Daerah Istimewa Yogyakarta
Sejarah pertanian Yogyakarta bisa disimpulkan dalam tiga jaman,
yaitu sebagai berikut:
1. Masa sebelum perubahan hukum tanah tahun 1918
Di masa ini petani hanya memiliki kewajiban dan tidak mempunyai
hak sama sekali. Masyarakat-masyarakat pedesaan diharuskan menganut
sistem tanah lungguh dan kemudian sistem penyewaan tanah hingga tidak
ada lagi yang tersisa buat mereka. Semua yang hidup di luar istana adalah
abdi Sultan yaitu Kawulo Dalem. Para kawulo dalem mempunyai kewajiban
untuk memberikan persembahan-persembahan dalam bentuk barang atau
pajak kepada penguasa dan wajib bekerja baginya. Imbalan yang diterima
bukanlah hak, melainkan para kawulo dalem diperkenankan menempati
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sebidang tanah. Dan kalau seorang kawula dalem sanggup dan setuju
menggarap tanah bagi penguasa, dia diperkenankan mengambil separoh
dari hasil panen untuk diri sendiri dan keluarganya.
2. Antara tahun 1918 sampai dengan tahun 1951
Di masa ini para petani mempunyai kewajiban dan hak. Seiring dengan
dihapuskannya “sistem tanam paksa” secara berangsur-angsur di daerah
Jawa di luar Yogyakarta pada penghujung abad ini, pemerintah Yogyakarta
memutuskan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan penduduk pribumi
di pedesaan. Program land reform telah diterima ditahun 1912 atas dasar
bahwa kaum tani tidak boleh hanya dibebani dengan berbagai kewajiban
akan tetapi mereka juga harus diberi hak-hak. Gagasan ini mulai diwujudkan
di tahun 1918 ketika petani diberi hak-hak perorangan yang bisa diwariskan
untuk menggunakan tanah yang digarapnya di saat perubahan itu. Hak-hak
perorangan yang diberikan kepada kaum tani Yogyakarta oleh perubahan
hukum tanah memberikan jaminan untuk menggunakan bidang tanahnya
seumur hidup sedangkan adanya kemungkinan untuk mewariskan hakhak ini memberikan landasan jaminan ekonomi (economic security)
bagi keturunan-keturunannya. Dengan semua jaminan ini diharapkan
bahwa kaum petani akan dirangsang untuk bekerja lebih keras dan untuk
mmperbaiki kualitas tanah serta teknik-teknik pertaniannya.
Di sisi lain ada suatu peraturan yang mengatakan bahwa para pemilik
tanah tak boleh memindahtangankan hak-hak mereka tanpa persetujuan
resmi majelis desa. Majelis desa ini biasanya membatasi yuridikasinya atas
beberapa prinsip pemilikan tanah atau membatasi ukuran tanah garapan
masing-masing untuk mencegah terjadinya pembagian tanah secara tidak
merata yang menguntungkan mereka yang kaya; ia memberikan prioritas
kepada para warga masyarakat desa (tidak kepada mereka yang bukan
warga ) dalam pembelian tanah lebih tepatnya dalam hal pembelian hak
untuk menggarap tanah, dan itu menjamin bahwa pewaris dari hak memiliki
tanah tidak boleh menolak untuk melepaskan hak pemilikan tanah.
3. Masa ketika pajak tanah mulai dihapuskan yaitu tahun 1951
Dalam perekonomian sektor pertanian pada masa ini belum
memberikan sumbangan yang berarti. Ada beberapa alasan yang bisa
dikemukakan, diantaranya:
a. Luas tanah milik sangat terbatas, sehingga perluasan usaha tani juga
terbatas
b. Tekanan-tekanan masyarakat agar ada kebersamaan di kalangan
warga semakin bertambah kuat dan sangat mengurangi prakarsa
perorangan, sedangkan teknik pertanian tetap saja sama dengan
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masa silam.
c. Kewajiban-kewajiban yang bersifat paksanaan atas kaum tani bukannya
berkurang, karena kewajiban lama ditambah dengan kewajiban–
kewajiban kerja gotong-royong baru untuk kepentingan desa.
d. Pemerintah yang sangat terpusat dan berada di atas tingkat desa
tidaklah memberikan ruang bagi berkembangnya ekspresi diri yang
kreatif dari masyarakat pedesaan.
Tetapi disisi lain, telah dicapai suatu perbaikan, kaum tani telah
melakukan segala usaha yang mungkin dalam batas-batas pengetahuan
tradisionalnya untuk meningkatkan kualitas tanahnya atau paling tidak
untuk mencegah kemerosotan dan erosi.
f. Lombok dan Bali
Kedatangan Belanda membuka akses Lombok di bidang ekonomi,
mengingat saat itu banyak kapal dagang, yang singgah pada beberapa
pelabuhan di Lombok. Lombok semakin mendapat tempat khusus di bidang
pertanian dan perdagangan, terutama sejak Gunung Tambora, yang berada
di wilayah Kabupaten Bima dan Dompu, Pulau Sumbawa, meletus dahsyat
tahun 1815. Lekker (1920) menyebutkan, tahun 1839 Lombok menjadi
produsen kapas berkualitas baik, kayu Sepang, dan beras. Pada tahun itu,
tercatat sedikitnya 18.000 ton beras dikeluarkan dari Lombok untuk dikirim
ke Jawa, Madura, dan Makassar, bahkan sampai ke Mauritius dan Cina.
Kayu Sepang umumnya diproduksi di Desa Pelambek, Lombok Tengah,
kemudian diangkut melalui Pelabuhan Pijot, Lombok Timur. Produksi kapas
antara lain dibudidayakan di Desa Barabali, Lombok Tengah.
Meluasnya aktivitas perdagangan ini, membuat interaksi sosial
masyarakat juga ikut berkembang, apalagi para pedagang dari luar
semakin banyak tinggal di Lombok seperti dari Bugis, China dan Eropa.
Lombok berada di tengah- tengah jaringan perdagangan, yang terbuka,
antara Singapura, Australia dan China, pada abad ke-19. Malah tahun
1835 tercatat 18 kapal berlabuh di Pelabuhan Ampenan, meliputi tiga
kapal Perancis dan 15 kapal Inggris. Komoditas perdagangan dari sektor
pertanian tidak bisa lepas dari peran Lombok Barat bagian timur. Topografi
yang datar dan diapit bukit serta gunung di bagian utara dan selatan,
cocok untuk pengembangan hortikultura dan perkebunan. Didukung lahan
pertanian 107.429 hektar, pertanian tanaman pangan menjadi andalan.
Tahun 2001, tanaman pangan menyumbang Rp 362,4 milyar, menduduki
posisi pertama kegiatan perekonomian.
Masyarakat Bali sebagian besar hidup dari bercocok tanam, baik
yang bercocok tanam di ladang maupun sawah. Jenis tanaman yang
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ditanam bermacam-macam jenisnya, ada yang bertanam padi, palawija,
buah-buahan, bahkan ada pula yang menanam cengkeh, vanili, coklat,
kelapa, dan lain-lain. Komunitas pertanian di Bali yaitu tradisi kering (dry
tradition) dan tradisi basah (wet tradition). Masyarakat Bali mengenal
organisasi pengairan yang disebut subak. Subak adalah kesatuan dari
pemilik atau penggarap sawah yang menerima air irigasinya dari satu
sumber atau bendungan tertentu. Karena pertanian di Bali mengenal
dua tradisi maka Subak juga dikenal ada dua, yaitu Subak tanah basah
yang dipakai untuk pengairan sawah dan Subak Abian yang dipakai untuk
mengairi tanah kering seperti kebun atau ladang. Teknologi yang digunakan
dalam pertanian ini tidak hanya mengenal alat yang digunakan, tetapi juga
bagaimana menggunakan alat itu. Peralatan yang digunakan yaitu untuk
mengolah, menanam, memelihara, memetik, dan mengolah hasil tanaman
yang diusahakan oleh petani tersebut.
Pengembangan sektor pertanian di Bali mengalami perkembangan
yang cukup pesat selama empat pelita pertama terutama setelah
dilakukannya penerapan teknologi modern di bidang pertanian tanaman
pangan. Luas areal panen, produktivitas, dan penyediaan pangan terus
meningkat setiap tahun meskipun laju pertumbuhan yang semakin
menurun. Kegiatan usaha pertanian meliputi pertanian tanaman pangan,
perkebunan, perikanan, dan peternakan berkembang sejalan dengan
peningkatan pembangunan prasarana dan sarana irigasi penerapan sistem
pengelolaan usaha tani secara intensif dan perbaikan peroleahn nilai tukar
hasil produksi pertanian. Meluasnya kegiatan usaha pertanian membuat
sektor ini tetap memiliki peranan besar dalam pembentukan ekonomi
daerah. Meskipun pernah, sektor pertanian cenderung terus menurun
dalam struktur perekonomian daerah, akan tetapi sektor ini masih sangat
berperan besar untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus sebagai
penyediaan bahan mentah dan bahan baku untuk sektor industri.
Pertanian tanaman pangan memiliki luas tanah sawah pada akhir
Pelita III adalah 97.327 ha yang terdiri dari sawah untuk penanaman padi
sekali dalam setahun seluas 18.208 ha dan penanaman padi dua kali
dalam setahun seluas 79.129 ha. Pada akhir pelita IV, luas tanah sawah
menyusut menjadi 94.802 ha yang terdiri dari sawah untuk penanaman
padi sekali dalam setahun seluas 15,211 ha dan penanaman padi dua kali
dalam setahun seluas 79.591 ha. Setelah kurun waktu lima tahun telah
terjadi pengalihan fungsi sawah menjadi non sawah seluas 2.525 ha
diantaranya untuk pengembangan hortikultura (anggur), perkebunan dan
bangunan perkantoran serta pariwisata.
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g. Sulawesi Utara
Sulawesi Utara adalah salah satu dari sekian banyak propinsi yang
memiliki kekayaan alam berlimpah. Pada tahun 1974 hamparan dataran
yang cukup potensial untuk pertanian dan perkebunan masih dalam
tahap pendatang, tetapi sekarang wilayah-wilayah itu sudah menjadi
lahan pertanian yang subur dan telah memegang peranan penting dalam
perekonomian daerah. Untuk jangka panjang, peluang pengembangan wilayah
masih sangat terbuka dimana orientasi produksi untuk tujuan ekspor bagi
komoditi-komoditi yang memiliki daya saing kuat dapat dijadikan prioritas. Hal
ini dimungkinkan karena letak geografis wilayah cukup menguntungkan
karena terletak berbatasan dengan negara-negara di kawasan pasifik,
seperti Hongkong, Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.
Sejak Pelita I dan Pelita V sektor pertanian merupakan sektor yang
paling besar sumbangannya dalam pembentukan pendapatan daerah.
Demikian pula peranan dalam penyerapan tenaga kerja. Kendati semakin
lama peranannya berangsur-angsur menurun tetapi sektor pertanian
masih belum dapat digantikan oleh sektor lainnya. Pada akhir tahun 1989,
pendapatan daerah dari sektor pertanian meningkat menjadi sebesar Rp.
304,755 milyar atau 35,01 persen dari total pendapatan daerah. Tenaga
kerja yang terserap dalam seluruh kegiatan disektor pertanian pada tahun
1990 mencapai 480.072 orang atau sebesar 51,43 persen dari total tenaga
kerja seluruh sektor. Sampai saat ini sektor pertanian masih memegang
kunci pertumbuhan ekonomi dan belum dapat digantikan oleh sektor
lain khususnya industri. Pembangunan pertanian selama Pelita I sampai
Pelita IV menunjukkan hasil yang menggembirakan baik dilihat dari skala
pengesahaan maupun produktivitas. Di dukung berbagai program seperti
intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi serta pembangunan
prasarana irigasi, perkembangan masing-masing subsektor terus meningkat
seperti tercermin dari semakin luasnya areal tanaman perkebunan, semakin
banyaknya jumlah rumah tangga petani yang terlibat dalam usaha tani secara
luas. Apabila sumber daya alam yang ada mampu dimanfaatkan semaksimal
mungkin, misalnya dengan memanfaatkan lahan yang belum tergarap maka
produksi tanaman akan lebih dapat ditingkatkan (Soemargono, 1992).
h. Sulawesi Tengah
Wilayah daratan Sulawesi Tengah, khususnya yang terhampar di
dataran pulau Sulawesi (daratan utama), sebagian besar merupakan
daerah pegunungan dan perbukitan. Dataran rendah yang luasnya relatif
sempit, tersebar di sepanjang pantai.Penelitian yang pernah dilaksanakan
menunjukkan bahwa daerah yang cocok untuk pengembangan sektor
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pertanian tanaman pangan, tersebar di seluruh wilayah terutama di daerah
dataran Mapanga,Tuopu, dan Tambarna di Kabupaten Donggala.
Sebelum tahun 1974, kondisi pertanian penduduk terbatas sekali.
Pada periode itu sekitar 45 persen dari jumlah penduduk Sulawesi
Tengah (tahun1971 berjumlah 913.662 jiwa) menggantungkan hidupnya
dari hasil tanaman kelapa. Tanaman ini terutama berada di Kabupaten
Donggala dan Kabupaten Poso. Pada tahun 1992 keadaan ini sudah jauh
berbeda. Penggarap lahan tanah untuk pertanian tanaman pangan dan
perkebunan meningkat pesat, karena semakin banyaknya prasarana yang
diperlukan. Oleh karena itu sektor pertanian masih menjadi andalan dalam
perekonomian daerah, namun sarana perhubungan dan perdagangan
masih kurang, sehingga pemasaran produksi daerah ini sebagian besar
dilakukan di luar daerah.
Dari sekitar 6.368.920 ha luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah, luas
lahan yang telah dimanfaatkan sampai tahun 1988, mencapai 1.894.387
ha, terdiri dari lahan persawahan, seluas 108.602 ha, dan lahan kering
1.785.785 ha.Penguasaan tanah di Sulawesi Tengah, dapat dibagi dalam
dua golongan yaitu: tanah yang dikuasai oleh masyarakat merupakan
tanah-tanah yang telah diwarisi secara turun temurun, baik yang dikuasai
oleh perorangan maupun komunal desa (tanah adat), ada pula lahan yang
dikuasai oleh masyarakat karena kebijakan pemerintah misalnya lahan yang
dicadangkan untuk lokasi transmigrasi, lahan perkebunan, dan lain-lain.
Dan tanah yang dikuasai oleh negara, meliputi kawasan hutan (kawasan
Tata Guna Kesepakatan) dan tanah-tanah lainnya untuk pembangunan
kepentingan umum, seperti jalan-jalan, kuburan, sekolah dan lain-lain.
Sektor pertanian bagi Propinsi Sulawesi Tengah merupakan sektor
yang paling besar sumbangannya dalam pembentukan pendapatan daerah
(PDRB). Pada tahun 1975, PDRB pertanian tercatat sebesar Rp. 34,101
milyar atau 64,1 persen dari PDRB seluruh sektor (atas dasar berlaku).
Sedangkan pada tahun 1989, PDRB pertanian meningkat menjadi Rp.
361,471 milyar atau 41,9 persen dari total PDRB seluruh sektor. Saat
ini pertanian di Sulawesi Tengah sudah mulai berkembang ke pertanian
yang lebih modern, sehingga jumlah produksi pertanian yang dihasilkan
juga bertambah, namun akibat maraknya perkelahian antar suku di daerah
ini, masyarakat mengalami kemunduran di bidang usaha tani, sehingga
perekonomian di daerah ini menjadi tidak stabil (Rudini, 1992).
i. Kalimantan
 ٭Masa Prasejarah
Masa bercocok tanam diperkirakan dimulai sekitar tahun 1000
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sebelum Masehi. Beliung persegi dan kapak persegi ditemukan di Nanga
Balang, Kapuas Hulu. Suku Penan mendiami sebagian besar daerah
berhutan di Serawak dan Kalimantan. Mereka tinggal di kemah-kemah
sementara dengan beberapa keluarga, berburu dengan sumpit, memanen
sagu liar , mengumpulkan buah-buahan liar seperti rambutan, durian dan
manggis serta menukarkan hasil-hasil hutan dengan masyarakat petani di
sekitarnya, seperti suku Kayan.
Bentuk pertama pertanian menetap mungkin berkaitan dengan
introduksi sagu dari Indonesia bagian timur, sagu lebih banyak tumbuh di
rawa-rawa pesisir yang lembab. Masyarakat purba mungkin mengambil
pati dari sagu ini, lalu memelihara tumbuhan sagu, seperti yang dilakukan
oleh suku Melanau di delta Rejang, Serawak. Masyarakat pesisir dan
pinggiran sungai mulai menangkap ikan dan mengumpulkan moluska air
tawar; dengan kemampuan untuk memanen sagu secara teratur, kemudian
terbentuk pemukiman menetap.
Penggunaan besi membawa perubahan yang sangat mendasar
dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan alat-alat yang terbuat dari
besi, hutan lebih mudah dibuka dan pembukaan hutan ini memungkinkan
penanaman padi. Masyarakat Dayak berubah dari pengumpul sagu alam
menjadi masyarakat yang aktif menanam padi. Peladangan dengan padi
dilahan-lahan kering masih tetap dilakukan sampai sekarang.
Bangsa-bangsa Austronesia yang kemudian menyebar di Kepulauan
Indomalaya dari daratan Asia membawa bentuk ekonomi pertanian, yang
semula hanya memfokuskan pada padi-padian dan memperkenal tembikar
serta alat-alat baru serupa beliung dari batu. Dalam permulaan Kal Holosen,
kira-kira 7.000 tahun yang lalu, padi liar dan padi-padian lain dibudidayakan
di punggung daerah aliran sungai Yangtze, yaitu lahan-lahan basah musiman
di sebelah selatan. Padi mungkin diperkenalkan di Indonesia oleh imigran
bangsa Mongolia, tetapi mungkin tidak langsung berhasil di tanam di Borneo,
karena tidak ada bukti-bukti baik di Niah atau Madai
Besi digunakan untuk membuat pisau dan alat-alat pertanian serta
alat untuk membuat lubang pada sumpit dari kayu besi yang keras. Sumpit
ini merupakan ciri khusus Borneo. Pemburu purba di Borneo sudah
mengenal panah dan anak panah, tetapi sumpit yang terbuat dari kayu ini
adalah senjata yang jauh lebih hebat, lebih akurat dan mampu membunuh
mangsa dari jarak jauh. Ujung anak sumpit dimasukkan kedalam racun
alami yang diambil dari getah tumbuhan
 ٭Masa Penjajahan
Dengan tidak menentunya pasaran batu bara, pemerintah Hindia
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Belanda yang telah memberikan perhatian pada potensi daerah-daerah luar
Jawa mencoba untuk mengusahakan jenis komoditi lain. Dengan suksesnya
tanaman tembakau di Deli, maka dicoba pula untuk mengembangkannya
pula di daerah Banjar, namun ternyata hasilnya jauh dari memuaskan.
Bersamaan dengan waktu pasar dunia sedang dibanjiri oleh
permintaan komoditi jenis baru, yakni karet, yang diperlukan oleh industri
mobil yang baru mulai berkembang saat itu. Untuk itu para pengusaha
swasta yang telah diberi keleluasaan untuk menanamkan modalnya di
wilayah jajahan. Karet merupakan salah satu primadona ekspor Hindia
Belanda waktu itu. Primadona ekspor Hindia Belanda adalah karet.
Tanaman ini mulai dikenal dunia sekitar tahun 1900 dan masuk ke
Kalimantan Selatan melalui dua jalan yang lokasinya terpisah yakni daerah
Pagat (dekat Barabai) dan pada daerah perkebunan tembakau di wilayah
utara Hulu Sungai. Pada mulanya karet jenis Ficus Elastica dan Hevea
Brasiliensis dicoba di tanam di Perkebunan Hayup dekat Tanjung oleh dua
orang pengusaha bernama C.Bohmer dan W.M. Ernest tetapi kemudian
mengalami hambatan.
Perkebunan karet kemudian bisa dikembangkan dengan bantuan
dana dari bank-bank di Berlin dan pagawasan dari Perusahaan Karet
Borneo yang berbasis di Banjarmasin. Seorang pengusaha bernama E.A.
Hilkes mencoba menanam karet dengan mendatangkan bibit karet Hevea
dari Semenanjung Malaya. Ia membuat perkebunan di daerah Martapura;
Tanah Intan (Karang lntan) dan Danau Salak yang jumlah pohonnya lebih
dari 100.000 pohon di tahun 1907. Perkebunan karet pada tiga wilayah
tersebut menggunakan tenaga kuli kontrak dari Jawa maupun dari daerah
sekitarnya. Jenis kuli yang terakhir inilah yang nantinya akan menjadi
pengusaha karet pribumi. Setelah masa kontraknya terutama yang dari
Hayup selesai. Mereka kembali ke kampungnya dan menanam karet
sendiri. Mereka sudah mendapat cukup pengalaman dalam pengolahan
karet selama bekerja di Perkebunan Eropa.
Harga karet yang tinggi sebelum Perang Dunia I mengakibatkan
perluasan perkebunan karet di sana terutama di daerah Hulu Sungai.
Banyak tanah sawah yang dijadikan perkebunan karet. Tidak kurang dari
40% kepala keluarga di Hulu Sungai mempunyai perkebunan karet. Usaha
budidaya karet di daerah Banjar kemudian dipekuat oleh modal-modal
asing diluar orang-orang Belanda. Mulai dengan Hayup dan Tanah Intan
yang dikelola oleh para pengusaha Inggris, sedangkan Danau Salak pada
1917 dipegang oleh Jerman, namun setahun sejak menduduki daerah
Banjar perusahaan-perusahaan perkebunan karet itu dijual kepada orang-
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orang Jepang dan sebagian kepada pemilik-pemilik modal Cina.
Salah satu pusat budidaya karet, Hulu Sungai terus menambah
jumlah pohon karetnya. Pada tahun 1924 terdapat sekitar 10 juta pohon
yang dimiliki oleh sekitar 3.000 orang (rata-rata setiap pemilik mempunyai
300 pohon). Jumlah itu terus bertambah sehingga pada tahun 1963
terdapat tidak kurang dari 49 juta pohon dengan pemilik sekitar 12.000
orang, dengan luas perkebunan sekitar 50.000 hektar. Kebanyakan pohon
itu ditanam pada waktu memuncaknya permintaan karet pada tahun
1920an. Salah satu keistimewaan dari budi daya karet di daerah Banjar,
bahwa pada mulanya mereka dipelopori oleh pengusaha-pengusaha
asing, namun pada masa kemudian justru yang memegang peran adalah
para pemilik kebun pribumi. Akibat dari naik turunnya produksi karet dan
permintaan karet pasar dunia yang dapat mengikuti perkembangan harga
hanyalah karet rakyat, karena mereka menggunakan tenaga kerja lebih
banyak tenaga anggota keluarganya sendiri. Demikianlah berkembangan
budidaya karet di daerah Banjar, maka pada sekitar tahun 1930-an
kesejahteraan penduduk meningkat dengan pesat.
 ٭Kebudayaan Dalam Berusaha Tani
Pola pertanian masyarakat dayak Meratus pada umumnya adalah
perladangan gilir balik. Pola pertanian ini sudah lama dipraktekkan dan
merupakan teknologi yang tepat untuk menghadapi berbagai kendala alam
di sebagian besar Kalimantan. Pola pemanfaatan ladang yang dilakukan
merupakan meniru siklus alam dengan pengolah proses alamiah di kondisi
alam yang ada sebagai suatu teknologi dalam pemanfaatan SDA, sehingga
banyak anggapan selama ini mereka hidup di manjakan oleh alam dan
dituduh perusak hutan, padahal mereka mampu mengelola SDA untuk
memanjakan mereka.
Masyarakat dayak di kalimantan pada umumnya masih mengelola
SDA secara arif seperti dalam proses berladang,berkebun,berburu,menca
ri hasil hutan (rotan dan getah) dll. Ada beberapa istilah dalam kehidupan
sosial antara masyarakat di kalteng, diantaranya adalah:
a. Handep; merupakan suatu bentuk arisan kerja atau suatu pekerjan
yang dilakukan secara bergiliran. Handep pada umumnya terkait
dengan pekerjaan berladang.
b. Harubuh; merupakan salah satu adat kebiasaaan pada saat menuai
padi seorang petani ladang. Untuk mempercepat penuaian tersebut
dapat dilakukan dengan cara membayar tenaga upahan,namum dapat
pula dilaksanakan dengan cara harubuh. Dalam harubuh pemilik ladang
mengundang sanak keluarganya,kerabat bahkan warga dari kampung
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lainnya untuk bersama-sama menuai padi pada hari yang ditentukan.
Ia tidak membayar upah bagi orang yang membantunya dalam menuai
padi,tapi hanya cukup melaksanakan pesta di ladangnya. Pesta sedikit
besar ini biasanya dengan memotong ayam dan babi (adat istiadat
dayak ngaju-pemerintah kota palangkaraya-Pusat Budaya Betang 2003).
Ada sistem kearifan lokal dalam bersyukur menerima hasil panen
di tahun panen di Kalimantan Barat, diantaranya:
a. Gawai Nyapat Tahun, yang umumnya dilakukan oleh masyarakat
Dayak yang berdiam di wilayah DAS dan kawasan hutan. Ini dilakukan
untuk memohon syukur kepada penguas sebagai hasil panen tahun ini
dan juga menyambut tahun tanam berikutnya.
b. Robo-robo, yang umumnya dilakukan oleh masyarakat yang berada di
pesisir dengan bersyukur kepada penguasa melalui membuang saji ke
laut dan melakukan aktivitas pagelaran, selain itu juga diyakini sebagai
napak tilas terhadap masuknya penyebaran Islam;Untuk masyarakat
Jawa, melakukan syukuran dengan caranya sendirinya yang biasanya
melakukan saprahan.
j. Irian Jaya
Sejarah perkembangan Irian Jaya berkembang sejalan dengan
kedatangan para penjelajah asing yang menginjakkan kakinya di wilayah
yang sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan New Guinea itu. Namun
sampai awal abad XVIII, tidak banyak laporan yang dapat dari proses
interaksi antara penduduk setempat dan para pedagang asing yang berburu
bahan mentah ke seluruh kepulauan Nusantara, tak terkecuali ke Pulau
Irian. Setelah Belanda mengukuhkan keberadaannya di wilayah ini sejak
tahun 1910, banyak perkebunan besar dibuka, pertambangan diusahakan,
infrastruktur dibangun, dan eksploitasi sumber daya alam lainnya digarap
secara besar-besaran. Tetapi seluruh hasil kekayaan alam kepulauan ini
dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda sehingga
praktis seluruh kehidupan perekonomian rakyat tidak banyak mengalami
perubahan.
Dinamika kegiatan perekonomian rakyat semakin hancur tatkala
Jepang datang dan menggusur kedudukan Belanda atas wilayah ini.
Kesengsaraan rakyat semakin menjadi-jadi bersamaan dengan pengurasan
sumber daya alam dan eksploiitasi tenaga manusia. Melalui berbagi
tipu daya. Jepang juga memobilisasikan rakyat untuk membangun basis
perekonomian dengan dalih untuk mendukung keperluan logistik bala
tentara Jepang.Setelah perang dunia II berakhir dan Jepang menyerah
tanpa syarat kepada sekutu, Irian kembali dalam genggaman Belanda.
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Akan tetapi karena infrastruktur yang banyak mengalami kerusakan
selama masa perang, fase kekuasaan Belanda antara 1945-1963 juga
tidak membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Melalui perjuangan
diplomasi dan aksi militer, Irian akhirnya dapat direbut pemerintah Republik
Indonesia dan bergabung dalam Negara kesatuan RI pada tahun 1963.
Maka masa antara 1963-1969, juga belum membawa dampak
positif bagi perbaikan perekonomian rakyat. Kekisruhan politik di dalam
negeri menelantarkan pembangunan wilayah yang baru saja kembali
ke pangkuan ibu pertiwi ini. Baru mulai tahun 1969 bersamaan dengan
dicanangkannya Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap I pemerintah
mulai mengarahkan perhatian cukup besar pada pembangunan di daerah
ini.Melalui pengarahan yang cukup besar dan dibarengi dengan pemasukan
transmigran dari Jawa, gerak pembangunan di Irian Jaya dimulai. Sejak
tahun 1964 diawali dengan pembangunan lokasi pemukiman transmigran
di Merauke, Manokwari, Jayapura, dan Nabire sebagian bagian dari
pengembangan dan pembangunan wilayah.
Program penempatan transmigrasi yang pertama dilakukan pada
tahun 1960-an tersebut, membawa pengaruh besar terhadap perekonomin
Irian Jaya terutama dari sumbangan terhadap peningkatan produksi
tanaman pangan. Selain itu, penempatan transmigran juga bermanfaat bagi
penduduk setempat khususnya dalam rangka pengenalan kegiatan usaha
tani menetap dan kegiatan produktif lainnya. Babak baru pembangunan
wilayah Irian Jaya semakin menemukan momentumnya bersamaan dengan
derap pembangunan di seluruh propinsi di Indonesia.
Hasil-hasil pembangunan di seluruh sektor yang dilaksanakan
secara serentak sejak tahun 1969 telah membawa sejumlah kemajuan bagi
daerah ini. Kemajuan yang segera dapat dilihat adalah kenaikan kapasitas
perekonomian daerah secara mencolok selama 1971-1989. Pada tahun
1971 nilai output Irian Jaya seperti tercermin pada produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (dengan migas) tercatat
sebesar Rp. 52,6 milyar dan pada tahun 1989 telah melonjak menjadi Rp.
1.624,4 milyar. Jika komponen migas tidk ikut diperhitungkan, mk PDRB
Irian Jaya meningkat dari Rp. 51,1 milyar menjadi Rp. 1.335,1 milyar.
Pembangunan sektor pertanian yang dilakukan secara terencana
sejak pelita I mulai menunjukkan hasil cukup menggembirakan seperti
tercermin dari peningkatan luas areal panen, produksi dan produktifitas
tanaman pangan dan perkebunan. Usaha pertanian juga menjdi mata
pencaharian utama penduduk daerah ini sekaligus tempat sebagian besar
rakyat menggantungkan sumber kehidupannya.Bidang usaha pertanian
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yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan
peternakan terus berkembang sejalan dengan peningkatan pembangunan
prasarana dan sarana produksi, penerapan sejumlah paket teknologi usaha
tani modern, penyuluhan secara intensif kepada petani dan pengembangan
serta pemantapan kelembagaan koperasi Unit Desa (KUD).
Kendati peranan sektor pertanian dalam struktur perekonomian
daerah cukup menonjol, akan tetapi laju pertumbuhannya dan kontribusinya
terhadap PDRB terus menurun. Selama 1971-1975, laju pertumbuhan sektor
pertanian tercatat 15,5 persen per tahun dan kemudian menurun menjadi
9,5 persen selama 1976-1982 dan merosot lagi mnjadi 6,7 persen selama
1983-1989. Penurunan laju pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi
oleh semakin berkurangnya investasi di bidang prasarana khususnya
pengairan dan merosotnya target pengiriman transmigran selama 19851989. padahal, penempatan para transmigran inilah yang mendorong
pembukaan dan pencetakan sawah baru serta mengembangkan pola
usaha tani menetap.
Sampai dengan tahun 1990, sumbangan sektor pertanian pada
pembentukan PDRB tercatat sebesar 20,27 persen., jauh menurun
dibandingkan 60 persen pada tahun 1971 dan 28,37 persen pada tahun
1980. Penurunan sumbangan pertanian pada PDRB disebabkan kenaikan
sektor lain khususnya sektor pertambangan dan sektor jasa-jasa.Kendati
sumbangannya pada pembentukan pendapatan daerah terus menurun,
tidak demikiannya halnya dengan kemampuannya dalam menyediakan
kesempatan kerja. Sampai tahun 1990, jumlah tenaga kerja di sektor
pertanian adalah sebanyak 509.911 orang atau 74,98 persen dari total
tenaga seluruh sektor pada tahun yang sama yaitu 680.007 orang. Jumlah
tenaga kerja pertanian tahun 1990 tersebut jauh lebih besar ketimbang
390.746 orang (74,59 persen dari total tenaga kerja) pada tahun 1980. Dari
segi kemampuan menyerap tenaga kerja, sektor pertanian memberikan
sumbangan paling besar dibandingkan sektor-sektor lainnya.
Luas areal panen tanaman pangan yang mencakup padi, palawija,
dan hortikultura (sayuran dan buah-buahan) terus meningkat dengan
laju pertumbuhan cukup mengesankan sejak Pelita I, tetapi kemudin
menurun selama periode 1984-1990. Sampai tahun 1990, total luas panen
padi tercatat 7.456 ha dan untuk tanaman palawija adalah 27.550 ha.
Dibandingkan keadaan tahun 1972, dimana luas areal padi hanya 585 ha,
memang terjadi peningkatan luar biasa. Tetapi untuk tanaman palawija,
justru terjadi penurunan luas areal panen sebesar 6.296 ha dibandingkan
luas areal panen tahun 1972 yakni 33.846 ha. Penurunan luas areal panen
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palawija ini terutama disebabkan merosotnya areal panen tanaman ubi
jalar.
Tetapi secara keseluruhan, produksi dan produktivitas tanaman
pangan dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1972,
produksi padi sawah dan padi ladang hanya 1.103 ton, kemudian
meningkat menjadi 4.488 ton pada tahun 1980 dan 18.397 ton pada tahun
1990. Kenaikan produksi tersebut selain disebabkan pertambahan luas
areal panen juga karena produktivitas per satuan luas terus meningkat.
Kenaikan produktifitas erat hubungannya dengan semakin intensifnya
pengelolaan usaha tani. Hal ini dimungkinkan karena penerapan pola
usaha tani diarahkan secara terpadu dengan melaksanakan intensifikasi,
diversifikasi, dan rehabilitasi. Penggunaan teknologi modern seperti dalam
pengadaan benih unggul, insektisida dan pestisida, pengairan serta
program khusus berupa Bimas, Inmas, Insus, dan Suprainsus terbukti telah
berhasil mendorong pertumbuhan produksi tanaman pangan di daerah ini.
Yang justru menurun produksinya adalah sagu. Bahan pangan pokok
penduduk asli Irian Jaya ini ditanam sendiri oleh masyarakat setempat dan
kurang memperoleh perhatian dalam pengembangannya sehingga tidak
mengherankan jika di pasar lokal pun sulit mendapatkan bahan pangan
tersebut. Hal ini patut disayangkan mengingat salah satu tujuan program
diversifikasi dan ketahanan pangan juga dimaksudkan untuk menggali
potensi pangan setempat. Sehingga penganekaragaman menu penduduk
tercapai dan ketergantungan terhadap komoditi tertentu dapat dikurangi.
Sedangkan produksi sayur sayuran dan buah-buahan cenderung
terus meningkat. Bermacam-macam jenis sayuran seperti wortel, kubis,
buncis, lombok, tomat, bawang merah dan putih, ketimun, dan lain-lainnya
yang telah dikembangkan penanamananya. Begitu pula bermacammacam buah-buahan seperti pisang, alpukat, jambu, jeruk siam, rambutan,
duku, durian, dan lain-lain. Luas panen dan produksi kedua jenis tanaman
hortikultura itu terus mengalami pertumbuhan selama periode 1981-1990.
Kemajuan berupa peningkatan hasil produksi tanaman pangan itu antar
lain telah mendorong tingkat konsumsi pangan penduduk setempat dan
memperbaiki tingkat konsumsi zat gizi khususnya karbohidrat. Pada tahun
1990, tingkat konsumsi karbohidrat penduduk Irian Jaya tercatat sebesar
1.974 kalori per kapita per hari atau sudah berada di atas angka rata-rata
nasional yaitu 1.901 kalori pada tahun yang sama (Soemargono, 1992).

BAB 3
UNSUR-UNSUR USAHATANI
Soekartawi (1987) menjelaskan bahwa tersedianya sarana atau
faktor produksi (input) belum berarti produktifitas yang diperoleh petani
akan tinggi. Namun bagaimana petani melakukan usahanya secara efisien
adalah upaya yang sangat penting. Efisiensi teknis akan tercapai bila
petani mampu mengalokasikan faktor produksi sedemikian rupa sehingga
produksi tinggi dapat tercapai. Bila petani mendapat keuntungan besar
dalam usahataninya dikatakan bahwa alokasi faktor produksi efisien
secara alokatif. Cara ini dapat ditempuh dengan membeli faktor produksi
pada harga murah dan menjual hasil pada harga relatif tinggi. Bila petani
mampu meningkatkan produksinya dengan harga sarana produksi dapat
ditekan tetapi harga jual tinggi, maka petani tersebut melakukan efisiensi
teknis dan efisiensi harga atau melakukan efisiensi ekonomi.
Berdasarkan pengertian ini, maka produktivitas usahatani
semakin tinggi bila petani atau produsen mengalokasikan faktor produksi
berdasarkan prinsip efisiensi teknis dan efisiensi harga. Faktor produksi
dalam usahatani memiliki kemampuan terbatas untuk berproduksi secara
berkelanjutan, tetapi dapat ditingkatkan nilai produktivitasnya melalui
pengelolaan yang tepat, misalnya faktor produksi lahan. Berikut uraian dari
masing-masing faktor produksi dalam usahatani.
1.1. Tanah
A. Sumber pemilikan tanah dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara
lain:
a. Beli
Tanah yang dibeli merupakan tanah milik, yang memiliki ketentuanketentuan sebagai berikut:
• Dibuktikan dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat yang
dikeluarkan oleh negara melalui Kantor Pertanhan Nasional.
• Jual beli tanah milik harus memenuhi ketentuan yang berlaku
secara administratif dan proseduriil
• Jual beli dapat dilakukan melalui pembuat akta tanah yang
ditetapkan pemerintah, yaitu notaris atau camat sebagai PPAT
(Pejabat Pembuat Akta Tanah)
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Setelah akta jual beli ini diperoleh, baru diajukan ke kantor
agraria kabupaten untuk disertifikatkan.
b. Sewa
c. Sakap
d. Pemberian oleh negara
Tanah pemberian oleh negara dapat diperoleh melalui :
• Pelaksanaan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria)
• Transmigrasi
• PIR (Program Perkebunan Inti Rakyat)
• TIR (Program Tambak Inti Rakyat)
e. Warisan: tanah yang karena hukum agama dibagikan kepada ahli
warisnya.
f. Wakaf: tanah yang diberikan atas seseorang atau badan kepada
pihak lain (misalnya untuk kegiatan sosial).
g. Membuka lahan sendiri
Tanah ini terjadi pada tanah dengan hak ulayat pada perladangan
berpindah, penggarapan lahan. Hak ulayat adalah hak yang diberikan
para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum kongkret
antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya. Hak
ulayat pada mulanya diciptakan oleh nenek moyang, eksistensinya
masih diakui bagi mayarakat hukum adat di wilayah tersebut, selama
kepala adat dan para tetua masih mengemban tugas megatur
penguasaan dan penggunaan tanah ulayat tersebut.
B. Status Tanah
Status Tanah adalah hubungan tanah usahatani dengan pengolahannya
dengan adanya status, maka akan memberikan kontribusi bagi
pengelolanya. Terdapat beberapa macam status tanah, antara lain:
a. Tanah Hak Milik
Tanah milik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
• Bebas diolah oleh petani
• Bebas untuk merencanakan dan menentukan cabang usaha di
atas tanah tersebut
• Bebas menggunakan teknik dan cara budidaya yang paling
dikuasai dan disenangi oleh petani
• Bebas diperjualbelikan
• Dapat menumbuhkan menurut tanggungjawab atas tanah tersebut
• Dapat dijaminkan sebagai agunan
b. Tanah Sewa
Tanah Sewa adalah tanah yang disewa oleh petani kepada pihak
•
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lain, karena itu petani mempunyai kewenangan seperti tanah milik
di luar jangka waktu sewa yang disepakati, tetapi penyewa tidak
boleh menjual dan menjadikan sebagai agunan.
c. Tanah Sakap
Tanah sakap adalah tanah orang lain yang atas persetujuan
pemiliknya, digarap atau dikelola oleh pihak lain. Pengelolaan
usahataninya, seperti penentuan cabang usaha dan pilihan
teknologi harus dikonsultasikan dengan pemiliknya.
d. Tanah Gadai
Tanah gadai adalah pengalihan penguasaan hak garap tanah dari
pemilik tanah kepada pemilik uang. Ada 2 motif yang melandasi
terjadinya hal ini, yaitu motif ekonomi (rumah tangga, kecil atau
sedang) dan motif sosial (misal, kalau menyewakan tidak cukup
untuk membiayai kebutuhan yang besar seperti pernikahan atau
khitan anaknya). Dalam hal ini, status petani masih tetap sebagai
petani pemilik.
e. Tanah Pinjaman
C. Tanah Sebagai Ukuran Usahatani
Total tanah usahatani: jumlah luas tanah yang digunakan untuk
usahatani (ha).
Misalnya: petani A memiliki tanah di 3 tempat untuk usahataninya.
Setiap tanah di suatu tempat disebut persil. Persil 1 = 3 ha, Persil 2 =
0,5 ha, Persil 3 = 0,8 ha, sehingga totalnya adalah 4,34 ha. Total luas
pertanian adalah jumlah luas per tanaman pada tanah usahatani yang
diusahakan dalam waktu satu tahun.
D. Landreform
Landreform dilakukan sebagai langkah dari pemerintah yang bertujuan
untuk mengadakan perombakan dalam pemilikan tanah pertanian
sedemikian rupa, sehingga kepada tiap tanah usaha diberi luas yang
cukup, bentuk dan bangunan yang paling layak serta hubungan
langsung dengan jalan umum.
Landreform bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:
a. Mengadakan pembagian yang adil atas semua sumber penghidupan
rakyat tani yang berupa tanah
b. Menghindari spekulasi tanah dan pemerasan
c. Memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap WNI
d. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan
penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas
e. Mempertinggi produk nasional dan mendoronh terselenggaranya
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pertanian
Landreform, merupakan salah satu cara untuk penataan kembali
penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang
berkeadilan dengan memperhatikan tanah untuk rakyat. Landreform
sebagai suatu langkah yang penting dalam pembangunan pertanian.
Pelaksanaan Landreform di Indonesia :
 ٭Masa Feodalisme, pada masa ini dapat digambarkan kehidupan
petani yang seolah-olah tidak memiliki hak apapun atas tanah yang
mereka olah dan hanya diperalat oleh kekuasaan kerajaan yang
menyebabkan adanya kesenjangan tajam antara kaum bangsawan
dan rakyat. Selain itu adanya stratifikasi lapisan masyarakat dengan
dasar kurang tepat menyebabkan semakin parahnya ketidakadilan
yang terjadi.
 ٭Masa Pemerintahan Kolonial, pada masa ini landreform belum
menampakkan keberpihakan pada petani karena pada dasarnya
masa ini adalah bentuk lain dari masa feodal. Masa ini tetap
menjadi masa kemakmuran bagi kaum bangsawan terutama yang
bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Namun pihak yang
paling diuntungkan adalah pemerintah Belanda sedangkan rakyat
tetap tidak mendapatkan keadilan apapun atas tanah garapannya.
Jika pada masa feodal rakyat harus menyerahkan upeti kepada
kerajaan, pada masa ini rakyat harus menyerahkan sebagian
hasilnya kepada pemerintah Belanda.
 ٭Masa Kemerdekaan (Orde Lama dan Orde Baru), masa orde
lama ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) No. 5 tahun 1960. Dalam proses pembuatan hukum ini,
pemerintah terlihat telah memberi perhatian serius terhadap
pentingnya permasalahan agraria sebagai landasan pokok dalam
pembangunan pertanian dan pedesaan.Sebagai aturan pokok,
peraturan ini masih lemah secara hukum. Masih banyak ketentuanketentuan yang belum aplikatif meskipun didalamnya sudah terjadi
proses permodernan dengan menggabungkan dualisme hukum
sebelumnya, yaitu hukum Belanda dan hukum adat. Pada masa
orde baru ini , landreform sudah dilaksanakan namun kurang
mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Kondisi
ini disebabkan karena pemerintah lebih fokus pada sektor non
pertanian. Selain itu, ketidak stabilan politik dan penyalahgunaan
kekuasaan menyebabkan landreform digunakan sebagai alat untuk
mengambil keuntungan secara politis dalam penguasaan lahan.
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Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia:
Lemahnya keinginan elit politik dan kapasitas pemerintah lokal
Hal ini terlihat saat dikeluarkannya Keppres No. 55 tahun 1980 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggara Landreform, dimana panitia
landreform tersebut dibubarkan dan dialihkan wewenangnya kepada
jajaran birokrasi Departemen Dalam Negeri, mulai dari mentri sampai
dengan camat dan kepala desa. Semakin jelas dari kebijakan ini,
bahwa landreform dianggap sebagai bagian pekerjaan rutin belaka
oleh pemerintah, namun akses masyarakat dan swasta untuk
terlibat kurang jelas posisi dan perannya.Dapat dikatakan, kebijakan
landreform dimasa orde baru mengambang dan kabur. Sikap ini dapat
dimaknai sebagai sebuah sikap untuk mengambil keuntungan secara
politis dalam perebutan penguasaan lahan ketika berhadapan dengan
petani dan masyarakat (Syahyuti, 2004).
Ketiadaan organisasi masyarakat tani yang kuat dan terintegrasi
Jika ditelusuri perkembangan keberadaan kelembagaan dalam
masyarakat pertanian dan pedesaan, terlihat bahwa kelembagaan
umumnya dibentuk dari atas, dan lebih sebagai wadah untuk distribusi
bantuan dari pemerintah sekaligus untuk memudahkan pengontrolan.
Ribuan kelompok tani yang dibuat serta ditambah ribuan lagi koperasi,
umumnya bukan berasal dari ide dan kebutuhan masyarakat setempat.
Jenis kelembagaan seperti ini tentu bukan merupakan wadah
perjuangan yang representatif untuk mengimplementasikan landreform,
karena selain kondisi individualnya yang lemah, juga tidak terstruktur
dan terintegrasi satu sama lain
Miskinnya ketersediaan data pertahanan dan keagrariaan
Data pertanahan dan keagrarian mutlak dibutuhkan untuk pelaksanaan
landreform karena dari data ini baru dapat ditentukan rencana
dan langkah awal landreform. Selain itu data ini digunakan untuk
pendistribusian dan pendelegasian tugas dan wewenang kepada
pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam landreform ini. Data ini
juga diperlukan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan
yang mungkin terjadi pada pelaksanaannya.
Ketersediaan dan alokasi anggaran yang kecil
Anggaran landreform akan tetap menjadi kendala pelaksanan
landreform sampai kapanpun jika tidak ada itikad baik pemerintah
untuk meluangkan bagian anggaran landreform.
Dengan mempelajari sumber kepemilikan, status tanah dan
landreform, kecocokan tanah, maka peneliti atau penyuluh dapat
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memberikan masukan kepada petani , sistem atau klasifikasi usahatani
apa yang harus digunakan. Bagaimana pola, tipe, struktur, corak dan
bentuk usahataninya. Kecocokan tanah adalah kemampuan tanah
untuk ditanami dengan berbagai jenis tanaman, atau kemampuan
tanah untuk berproduksi. Kemampuan tersebut, dapat dilihat dari segi :
lereng, drainase, kedalaman tanah, tekstur bawah, konselerasi/ derajat
kelembaban, resiko kebanjiran dan lain-lain.
1.2.

Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah energi yang dicurahkan dalam suatu proses
kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Tenaga kerja manusia (laki-laki,
perempuan dan anak-anak) bisa berasal dari dalam maupun luar keluarga.
Tenaga kerja luar keluarga diperoleh dengan cara upahan dan sambatan
(tolong-menolong, misalnya arisan dimana setiap peserta arisan akan
mengembalikan dalam bentuk tenaga kerja kepada anggota lainnya).
Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi
sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian dalam
arti luas yang meliputi usahatani pertanian, peternakan, perikanan dan
pemungutan hasil laut.
Petani memiliki banyak fungsi dan kedudukan atas perannya, antara lain
a. Petani sebagai pribadi
b. Petani sebagai kepala keluarga
c. Petani sebagai guru (tempat bertanya bagi petani lain)
d. Petani sebagai pengelola usahatani
e. Petani sebagai warga sosial, kelompok
f. Petani sebagai warga negara
Potensi dan pencurahan tenaga kerja usahatani
Contoh soal:
Pak Abdul berumur 25 tahun, dia adalah pemilik penggarap dan
sebagi buruh tani untuk menambah penghasilan. Istrinya, ibu Abdul berumur
20 tahun. Dengan lahan 0,31 ha, setahun Pak Abdul mencurahkan 340 hari
kerja (HK). Anaknya masih berumur 1 tahun, Ibu Pak Abdul berumur 50
tahun dan menjadi tanggungan Pak Abdul. Bila kita lihat potensi tenaga
kerja yang tersedia:
Tenaga kerja pria
= 1 orang
Tenaga kerja wanita
= 2 orang
Anak-anak		
= 0 orang
Untuk mengetahui potensi tenaga kerja keluarga harus dilipatkan
atau dikalikan pencurahannya dalam satu tahun dengan mengurangkan
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hari libur dan hari besar, maka perhitungan optimal dalam kondisi normal,
ditetapkan sebagai berikut :
Tenaga kerja pria		
= 300 hari kerja (HK) per tahun
Tenaga kerja wanita		
= 220 hari kerja (HK) per tahun
Tenaga kerja anak-anak		
= 140 hari kerja (HK) per tahun
Jadi, contoh soal tersebut:
Tenaga kerja pria		
= 1 orang X 300 HK = 300 HK
Tenaga kerja wanita		
= 2 orang X 220 HK = 440 HK
Tenaga kerja anak-anak = 0 orang X 140 HK = 0 HK
Dengan demikian, Pak Abdul telah mencurahkan tenaga kerjanya
melebihi potensi yang ada, tetapi untuk tenaga kerja wanitanya jauh dari
potensi yang harus dijalankan. Kemungkinan dapat dianalisa lebih jauh,
mengapa hal ini bisa terjadi,
- apakah ibu Abdul sibuk mengurusi rumah dan anak,
- apakah Ibu Pak Abdul tidak ikut dalam usahatani karena sakit,
- apakah tanaman yang dipilih Pak Abdul terlalu berat sehingga para
wanita tidak bisa menyalurkan tenaganya dan lain-lain.
Contoh kebutuhan tenaga kerja beberapa komoditi pertanian adalah
sebagai berikut :
• Ubi Jalar
: 178 HK
• Lombok		
: 204 HK
• Kentang
: 317 HK
• Bawang merah : 178 HK
• Kubis		
: 525 HK
Kegitan usahatani yang memerlukan tenaga kerja meliputi :
• Persiapan tanaman
• Pengadaan saprodi
• Penanaman dan persemaian
• Pemeliharaan
o
Penyiangan
o
Pemangkasan
o
Pemupukan
o
Pengaturan air
• Panen dan pengangkutan hasil
• Penjualan
Ukuran Satuan Kerja
Satuan kerja diperlukan untuk mengukur efisiensi yaitu jumlah
pekerjaan produktif yang berhasil diselesaikan oleh seorang pekerja.
Efisiensi diukur dengan produktivitas, yaitu perbandingan antara berapa
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yang dihasilkan dengan berapa HK yang digunakan.
Contoh :
Cabang Usaha
HK
Hasil
Produktivitas (Rp/HK)
Ubi Jalar
178
Rp 19.400
108,99
Kubis
525
Rp 10.500
20
Masing-masing cabang usaha mempunyai produktivitas yang berbeda.
Dengan perhitungan satuan kerja tersebut, dapat dilihat oleh petani manakah
cabag usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi petani.
1.3.

Modal
Terdapat beberapa contoh modal dalam usahatani, misalnya :
tanah, bangunan, alat-alat pertanian, tanaman, ternak, saprodi, piutang
dari bank dan uang tunai. Sumber pembentukan modal dapat berasal dari
milik sendiri, pinjaman (kredit dari bank, dari tetangga atau famili), warisan,
dari usaha lain dan kontrak sewa. Modal dari kontrak sewa diatur menurut
jangka waktu tertentu, sampai peminjam dapat mengembalikan, sehingga
angsuran (biasanya tanah, rumah dll) menjadi dan dikuasai pemilik modal.
Produktivitas modal: dengan uang yang dikeluarkan untuk membeli
sesuatu barang, haruslah diperoleh barang yang mempunyai produktivitas
yang paling tinggi dengan tujuan untuk menguji produktivitas berbagai
modal. Dalam pengujian tersebut terdapat beberapa ketentuan, antara
lain:
• Ukuran: lebar, panjang, tinggi, isi dan bobot
• Kapasitas : daya muat, daya tarik dan daya hasil
• Convenience : mudah dalam penggunaan
• Daya tahan dalam pemakaian
• Tenaga yang diperlukan dalam penggunaan
• Bahan yang diperlukan dalam penggunaan
• Kegunaan dalam rangka perusahaan
• Harga pembelian
Contoh kasus:
Pola pertanian di Jawa, pada umumnya memperlihatkan masa
garap tanah yang amat singkat, tidak lebih dari 45 hari dalam semusim.
Traktor hanya digunakan untuk membajak dan menyisir tanah. Selama
45 hari digunakan unuk mempersiapkan lahan seluas 9 ha. Traktor bisa
digunakan 6.000 jam/tahun. Harga traktor roda dua Rp 3 juta. Penyusutan
per tahun adalah 30 % (Rp 900.000). Selain ada biaya penyusutan juga
ada biaya bahan bakar, pelumas, reparasi, upah pengemudi dan lain-lain.
Biaya penyusutan per jam adalah Rp 900.000/6000 jam = Rp 150/jam.
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Di samping untuk membajak, kegunaan traktor yang lain bila traktor
dilengkapi dengan PTO (Power Take Off) bisa digunakan:
• Untuk menggerakkan sebuah dynamo sekuat 7,5 daya kuda dapat
membangkitkan tenaga listrik sampai 5 KVA, sehingga traktor dapat
dipakai untuk penerangan rumah tangga bila malam dan bengkel di
siang hari
• Untuk pompa air, kipas angin, mesin gergaj dll.
• Bila traktor dilengkapi dengan alat pengangkutan hasil produksi, maka
biaya pengangkutan dapat ditekan.
Istilah-istilah produktifitas lainnya:
•
Produktivitas ternak adalah kemampuan ternak untuk berproduksi yang
nyata amat dipengaruhi oleh makanan, minuman, kandang, kesehatan,
ketenangan jiwa sapi dll.
•
Produktivitas huller adalah kemampuan huller untuk menggiling gabah/
padi menjadi beras putih dalam jam giling.
•
Produktivitas tanah adalah berapa hasil yang dapt diharapkan dari
tanaman yang tanamannya di sebuah bidang tanah tertentu. Tingkat
kesuburan tanah berbeda-beda, misal 34 kg/1 ha atau Rp 2 000/ha.
•
Produktivitas tenaga kerja adalah berapa hasil yang dihasilkan dengan
menggunakan tenaga kerja, misal Rp/HOK, Rp/JK, kg/HK. Contoh:
penyadapan karet: 600 pohon/hari.
Kredit Usaha Tani
Kredit usaha tani adalah kredit modal kerja yang disalurkan melalui
koperasi/KUD dan LSM, untuk membiayai usaha tani dalam intensifikasi
tanaman padi, palawija dan hortikultura. Kredit program ini dirancang untuk
membantu petani yang belum mampu membiayai sendiri usaha taninya.
Sistem penyaluran kredit ini dirancang sedemikian rupa agar dapat
diakses secara mudah oleh petani, tanpa agunan dan prosedur yang rumit.
Komoditas hortikultura yang dimaksud adalah:
1. Tanaman buah-buahan: yaitu pisang, nanas, markisa, jeruk dan salak.
2. Tanaman sayur-sayuran: yaitu cabe merah, kentang, dan bawang
merah.
3. Tanaman obat-obatan : yaitu jahe.
Ukuran keberhasilan Kredit Usaha Tani ini berpijak pada tiga hal, yaitu:
1. Sukses penyaluran
2. Sukses penggunaan
3. Sukses pengembalian
Ketiga hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Kemudahan
aksessibilitas dalam penyaluran Kredit Usahatani bukan berarti bahwa
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Kredit Usaha Tani tersebut telah berhasil dalam ukuran-ukuran tri sukses
yang disebutkan di atas. Agar KUT benar-benar berpengaruh terhadap
produksi pertanian maka perlu diperhatikan pula beberapa hal berikut:
1. Kredit Usaha Tani harus didukung oleh penyediaan sarana produksi.
2. Didukung oleh kondisi iklim yang normal dan tidak terjadi bencana
kekeringan atau banjir.
3. Tidak terjadi kelangkan pupuk dan tersedia dalam jumlah yang cukup,
waktu yang tepat dan terjangkau oleh petani.
4. Harga sarana produksi stabil, sehingga tidak mengurangi kemampuan
daya beli petani terhadap pupuk. Adanya kemudahan KUT benar-benar
harus diikuti oleh penerapan teknologi.
Keberadaan Kredit Usaha Tani selama ini telah memberikan beberapa
manfaat. Manfaat-manfaat yang diberikan oleh Kredit Usaha Tani tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Membebaskan petani dari praktek-praktek ijon dan rentenir.
2. Meningkatkan produksi hasil pertanian yang selanjutnya dapat
memperkuat ketahanan pangan nasional.
3. Menyerap tenaga kerja.
Di dalam penggunaan Kredit Usaha Tani terdapat juga suatu
permasalahan yang muncul yang disebabkan oleh beberapa faktor di
antaranya:
1. Pencairan Kredit Usaha Tani yang terlambat.
2. Moral hazard yang berasal dari mereka yang bukan petani murni tetapi
mereka yang tadinya berasal dari kontraktor atau pelaku-pelaku yang
secara sengaja masuk dengan mendirikan koperasi atau LSM dengan
tujuan untuk memanfaatkan KUT atau Kredit Usaha Tani
3. Petani belum paham tentang kredit
4. Petani belum tahu tentang haknya terhadap kredit
5. Petani tidak mampu menolak saprodi yang tidak sesuai.
6. Petani tidak mampu menolak pestisida, insektisida dan zat pengatur
tumbuh yang sudah dipaket.
Selain Kredit Usaha Tani, pemerintah melalui Departemen Pertanian
saat ini sedang menyiapkan 2 (dua) skim kredit khusus pertanian yaitu
kredit untuk ketahanan pangan dan kredit untuk pengembangan agribisnis.
Dua jenis kredit ini tidak dibatasi plafonnya karena kebutuhan petani yang
berbeda-beda bergantung pada komoditas yang ditanam dan luas lahannya.
Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang dijelaskan diatas adalah kredit untuk
usahatani tanaman pangan (padi dan palawija), tebu, peternakan, perikanan,
dan pengadaan pangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan
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pangan nasional dan meningkatkan pendapatan petani. Bunga pada Kredit
Ketahanan Pangan akan lebih besar sedikit dari KUT. Sedangkan kredit
pengembangan agribisnis, bunganya akan mendekati pasar yaitu sedikit
rendah. Untuk menghadapi resiko kredit, peserta KKP dianjurkan mengikuti
program asuransi jiwa dan asuransi kerugian.
Kemitraan usahatani
Kemitraan sangat diperlukan dalam program pembangunan
usahatani, terutama karena adanya interaksi antara industri baik skala
kecil maupun besar, yang mempunyai modal, wadah untuk menampung
hasil panen, memiliki inovasi terbaru dengan petani yang kekurangan
modal, dan belum tersentuh tehnologi yang baru serta kebingungan akan
penjualan hasil panennya.
Pembangunan kawasan usahatani pada hakekatnya melibatkan 3
(tiga) komponen (mitra) yang saling berinteraksi. Pertama, faktor penataan
ruang/wilayah dengan memanfaatkan secara berkesinambungan
(suistanable development). Kedua, faktor sumber daya manusia (petani
dan masyarakat sekitar) dan ketiga, faktor pengembangan pola usaha
pada satu kawasan. Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi membangun
kawasan usaha tani menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Ketiga komponen tersebut sangat terkait
dengan pengembangan agribisnis meliputi kegiatan penyediaan sarana
dan prasarana kegiatan produksi/usahatani, kegiatan pasca panen dan
pemasaran. Dalam rangka mempercepat interaksi ketiga komponen
tersebut diperlukan peran swasta di sektor agribisnis.
Lingkup kemitraan usaha mulai dari hulu sampai hilir, seperti
tercermin pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. Sistem Agribisnis
Keterlibatan investor dapat mengambil peran:
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1. Hulu-Hilir
Investor dapat melakukan kemitraan usaha mulai dari lingkup
penyediaan sarana dan prasarana sampai dengan pemasaran (seluruh
sub sistem dari hulu hilir).
2. Parsial
Investor hanya bergerak pada satu atau lebih lingkup kegiatan kemitraan
usaha tani tetapi tidak secara keseluruhan. Misalnya hanya mengenai
penyediaan sarana dan prasarana, atau produksi saja atau pemasaran
saja.
Ada beberapa Model Kemitraan
a. Model Intiplasma
Model Intiplasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil
dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha
menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku
plasma. Pada model kemitraan ini dapat berupa kemitraan langsung antara
kelompok tani sebagai plasma yang memproduksi bahan baku dengan
perusahaan agroindustri yang melakukan pengolahan. Perusahaan inti
berkewajiban untuk melakukan pembinaan mengenai teknis produksi agar
dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu
pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen kelompok
tani/agroindustri dan plasma. Gambar mengenai pola kemitraan inti plasma
dapat dilihat pada gambar 3.
Plasma

Plasma

Perusahaan
inti
Plasma

Kelompok

Gambar 3. Pola Kemitraan Inti Plasma
Perusahaan mitra bertindak sebagai perusahaan inti yang
menampung, membeli hasil produksi, memberi pelayanan bimbingan
kepada petani atau kelompok tani dan kelompok mitra sebagai plasma.
b. Model Kontrak Beli
Model kontrak beli pada model kemitraan ini, terjadi hubungan
kerjasama antara kelompok skala kecil dengan perusahaan agroindustri

Ir. Agustina Shinta, M.P.

47

skala menengah atau besar yang dituangkan dalam suatu perjanjian
kontrak jual beli secara tertulis untuk jangka waktu tertentu yang disaksikan
oleh Instansi Pemerintah.
Kelompok tani merupakan wadah untuk mengkoordinasikan para
anggotanya dalam pengaturan produksi, pengumpulan, dan penyortiran
produksi yang akan dibeli oleh perusahaan, melakukan pengemasan
produksi sesuai dengan permintaan perusahaan pembeli dan mewakili
anggotanya dalam hubungannya dengan perusahaan pembeli. Kelompok
merupakan wadah bagi anggotanya dalam negosiasi harga dengan
perusahaan pembeli. Dalam model ini pemerintah tidak terlibat secara
langsung, fungsinya hanya sebagai moderator dan fasilitator.

Gambar 4. Mekanisme kerja pola kontrak beli (contract farming)
c. Model Sub Kontrak
Model Sub Kontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha
kecil dengan usaha menengah atau besar yang didalamnya usaha kecil
memproduksi komponen dan atau jasa yang merupakan bagian dari produksi
usaha menengah atau usaha besar. Model kemitraan ini menyerupai pola
kemitraan contract farming tetapi pada pola ini kelompok tidak melakukan
kontrak secara langsung dengan perusahaan pengolah (processor) tetapi
melalui agen atau pedagang.

Gambar 5. Mekanisme kerjasama maelalui Pola Sub Kontrak
d. Model Dagang Umum
Model Dagang Umum adalah hubungan kemitraan antara
perusahaan kecil dengan usaha menengah atau besar atau usaha
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menengah memasarkan hasil produksi usaha kecil memasok kebutuhan
yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar atau usaha kecil
yang membesarkan hasil usaha besar.
Pengembangan pola dagang umum dapat dilakukan dengan cara:
1. Mewajibkan usaha menengah atau usaha besar yang menjadi mitra
usahanya memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil
memasok keperluan usaha menengah atau besar.
2. Memberikan kesempatan usaha kecil untuk mengerjakan produksinya
sesuai keahlian usaha kecil dimaksudkan dan menjual hasil produksinya
tersebut sesuai keahlian usaha kecil dimaksud dan menjual hasil
produksinya tersebut kepada usaha menengah atau usahanya besar
yang bukan mitra usahanya.
3. Memberikan kesempatan usaha kecil untuk memasarkan produksi dari
usaha besar.
Kelompok
Mitra
Memasarkan
produksi kelompok
mitra
Konsume
n Industri

Perusahaan
Mitra

Kelompok mitra memasok kebutuhan
yang diperlukan perusahaan mitra
atau perusahaan mitra memasarkan
hasil produksi kelompok mitra.

Gambar 6. Model Kemitraan Keagenan
e. Model Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)
Model kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) merupakan
hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok mitra menyediakan
lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan-perusahaan mitra
menyediakan biaya atau modal dan atau sarana untuk mengusahakan atau
membudidayakan suatu komoditi pertanian.
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Gambar 7. Mekanisme pola kerjasama operasional agribisnis (KOA)
1.4.

Faktor Manjemen
Pengelolaan usahatani adalah kemampuan petani dalam
merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan
dan mengawasi faktor produksi yang dikuasai/dimiliknya sehingga
mampu memberikan produksi seperti yang diharapkan. Modernisasi dan
restrukturisasi produksi tanaman pangan yang berwawasan agribisnis
dan berorientasi pasar memerlukan kemampuan manajemen usaha yang
profesional. Oleh sebab itu, kemampuan manajemen usahatani kelompok
tani perlu didorong dan dikembangkan mulai dari perencanaan, proses
produksi, pemanfaatan potensi pasar, serta pemupukan modal/investasi.
Langkah-langkah yang diperlukan dalam mendorong peran serta petani
dalam penyediaan modal/investasi untuk pengembangan usahatani antara
lain:
1. Memberikan penyuluhan/informasi
2. Insentif dan kondisi yang kondusif agar petani mampu memanfaatkan
sumber permodalan dan sumber daya lainnya secara optimal.
Usahatani di Jawa terutama, telah dicirikan dengan lahan sempit,
sehingga pendapatan yang diperoleh dari usahatani sangat kecil, petani
dikawasan agropolitan di Jatim (Kecamatan Senduro, Pasrujambe,
Lumajang, Batu dan Kecamatan Pacet, Mojokerto), umumnya juga
dicirikan pemilikan lahan sawah, tegal atau pekarangan yang sempit. Untuk
menambah penghasilan keluarga, umumnya petani merangkap bekerja di
sektor jasa dan industri. Sebagai konsekuensinya, setelah musim tanam
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selesai atau waktu tertentu, petani harus meninggalkan usahataninya
untuk bekerja di luar usahatani. Dengan melihat kondisi seperti di atas,
muncul sederetan pertanyaan mengenai masalah itu: siapakah yang
mengurus usahataninya sehari-hari? Bagaimana produksi dan kualitas
hasil jika usaha tidak ditunggui? Bagaimana penerapan teknologi pada
usahataninya? Apakah produknya dapat bersaing pada era globalisasi saat
ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, paling tidak ada tiga hal yang harus
diperbaiki, yaitu:
a. Inovasi Teknologi
Melalui inovasi teknologi, diyakini keuntungan usahatani persatuan
luas akan dapat terdongkrak, komoditas unggulan yang menggiurkan
akan dapat diciptakan. Akan tetapi, teknologi yang diintroduksi ke petani
akan lebih disukai jika teknologi tersebut mudah diaplikasikan, kurang
intensif penanganannya, tidak memerlukan pengamatan tiap hari dan tidak
memerlukan kontrol terlalu ketat. Teknologi semacam ini akan memberikan
peluang bagi petani untuk dapat meninggalkan usahtaninya, menyerahkan
penanganannya pada orang lain dengan hasil yang memuaskan. Contoh:
teknologi yang diterapkan untuk tanaman tebu. Setelah tanam dan
pemupukan, petani bisa meninggalkan usahataninya dan diserahkan orang
lain untuk mengelola. Dengan demikian petani bisa akan kembali lagi pada
saat panen. Jika teknologi yang tersedia justru mengharuskan petani selalu
berada di lahan (menunggui), maka manajemen usaha kelompok secara
bertahap harus dirubah, yaitu dari manajemen konvensional menjadi
kooperatif (cooperative farming) atau menjadi korporasi (corporate farming).
Manajemen ini memungkinkan anggota kelompok tidak mengelola penuh
usahataninya. Akan lebih manfaat lagi jika teknologi yang tersedia dapat
memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani.
b. Manajemen usaha yang dilakukan kelompok
Manajemen “bakul sate” yang selama ini dijalani petani harus
ditinggalkan, yaitu manajemen yang mengharuskan petani selalu
menungggui dan mengerjakan usahataninya sendiri mulai dari hulu sampai
hilir. Ada alternatif manajemen usaha yang dapat dilakukan orang lain tanpa
mengurangi jumlah dan mutu hasil. Manajemen usaha yang dimaksud
adalah manajemen kooperatif dan korporasi. Manajemen korporasi
merupakan alternatif karena punya beberapa kelebihan, yaitu:
1. Pengambilan keputusan usaha harian dapat dilakukan secara cepat,
sehingga usahatani tanggap terhadap perubahan pasar dan harga.
2. Pengelolaan lahan, irigasi, dan teknik budidaya lainnya, dikelola oleh
tim manajer dibantu tenaga teknis, teknis lapangan terampil, sehingga
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pengelolaan efisien.
3. Mobilisasi sumber daya pertanian (lahan, tenaga kerja dan modal)
mudah, karena sumber daya dikelola oleh tim manajer
4. Pembagian keuntungan yang dihasilkan dari jenis lahan, tenaga dan
modal sebagai saham anggota, berdasarkan perjanjian.
Manajemen seperti ini akan sesuai untuk lingkungan perkotaan
(agropilitan) atau masyarakat urban yang mempunyai peluang kerja di
sektor jasa dan industri. Kelompok tani yang belum menerapkan manajemen
korporsi, secara perlahan-lahan sebaiknya dapat memperbaiki manajemen
usahanya dengan lebih fokus pada faktor pengambilan keputusan usaha,
pengelolaan sumber daya dan pembagian keuntungan. Manajemen secara
bertahap dirubah dari konvensional, ke kooperatif dan akhirnya korporasi.
Saat ini masih banyak kelompok tani yang anggotanya merangkap kerja
dibidang jasa dan industri, tetapi manjemen yang diterapkan kelompok tani
masih konvensional, sehingga hasilnya tidak maksimal.
c. Metode penyuluhan
Metode penyuluhan juga harus diubah disesuaikan pola manajemen
modal yang diterapkan kelompok. Terdapat tiga metode penyuluhan,
yaitu pendektan personal, pendekatan kelompok dan pendekatan masal.
Pada waktu lalu strategi dititik beratkan [pada pendekatan missal dan
kelompok karena pendektan personal terlalu mahal. Dengan penerapn
manajemen koperasi maka metode pendekatan penyuluhan difokuskan
pada pendekatan personal. Tim mnajer yang hanya terdiri dri beberapa
orang merupkan target penyuluhan.kebutuhan materi pelatihan bgi anggot
kelompok diganti dengan kebutuhan materi pelatihan bagi tim mnajer.
Materi pelatihn bagi timmnajr difokuskan pada masalah manajemen , seperti
pemasaran, analisiskeuangan, pengambilan keputusan, kewirausahaan,
dan lain-lain. (Nugroho Pangarso, 2006)
Salah satu kesulitan sosialisasi inovasi teknologi antara lain adanya
keterbatasan sumber daya petani. Dengan kelompok koperasi, maka
teknologi dapat lebih mudah diadopsi. Teknologi yang disosialisasikan
bisa mulai dari yang mudah diapliklasikan sampai canggih, karena yang
menerapkan teknologi adalah tim manajer, bukan anggota kelompok
tani. Teknologi pertanian organik, teknologi kultur jaringan, dan teknologi
persilangan untuk memproduksi benih yang selama ini cukup sulit diajarkan
pada kelompok tani, mungkin akan lebih mudah diajarkan pada kelompok
dengan manajemen korponasi. Kesulitan utama menerapkan manajemen
korporasi bukan pada masalah faktor fisik (lahan, tenaga, modal), tetapi
lebih pada faktor psikologi, yaitu ketidakrelaan petani (anggota kelompok)
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untuk mengakui kelebihan teman petani lain sebagai manajer usaha.
Masih banyak kegiatan dalam program revitalisasi yang harus
disempurnakan, antara lain seperti kelembagaan penyuluhan, system
penyuluhan dan penyusunan program penyuluhan, tetapi untuk teknologi,
manajemen usaha dan metode penyuluhan harus mulai dirintis dari
sekarang. Membuat rekayasa dan sinkronisasi ketiga unsur tersebut cukup
dilakukan oleh penyuluh yang dapat memotivasi dan diterima di kelompok
binaannya.
Peningkatan Kemampuan Manajemen Usaha Tani :
a. Peningkatan produktifitas komoditi tanaman pangan dilakukan
dengan meningkatkan mutu intensifikasi yang dijalankan secara
berkelanjutan dan efisien guna meningkatkan daya saing, dengan tetap
mengacu kepada kelestarian lingkungan. Peningkatan produktifitas
usahatani dilakukan dengan penerapan teknologi maju ,cara lain
untuk meningkatkan usahatani adalah dengan perluasan areal
tanam. Peningkatan Intensitas Pertanaman (PIP) baik dari intensitas
pertanaman (IP) 100 menjadi IP 200 maupun dari IP 200 menjadi IP
300 pada berbagai tipologi lahan. Penambahan baku lahan (PBL) yang
diupayakan melalui pemanfaatan lahan-lahan potensial, terutama di
luar Jawa.
b. Peningkatan Nilai Tambah, upaya pengembangan usaha yang mampu
memberikan nilai tambah bagi petani perlu terus ditingkatkan, sehingga
petani dapat memasarkan produknya bukan hanya dalam bentuk
makanan mentah akan tetapi dalam bentuk olahan. Untuk itu perlu
dilakukan upaya-upaya antara lain:
1. Penerapan teknologi panen dan pasca panen yang tepat
2. Penyebarluasan teknologi pengolahan hasil
3. Pemasyarakatan penerapan standart mutu
4. Pemanfaatan peluang kredit
Sedangkan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
tanaman pangan diarahkan untuk menjamin aksesbilitas guna mendukung
keberhasilan upaya peningkatan produktifitas, perluasan areal tanam.
Termasuk pengolahan dan pemasaran hasil, melalui paya-upaya antara
lain sebagai berikut:
1. Peningkatan fasilitas penyediaan dan distribusi sarana produksi
dilapangan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan berusahatani
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi koordinasi antar instansi terkait
dalam melakukan pengembangan sarana dan prasarana
Untuk pemasaran komoditi usahatani, dikembangkan dengan
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sistem pemasaran yang efisien dan berorientasi pada kebutuhan
konsumen melalui upaya-upaya pengembangan kelembagaan
informasi pemasaran, standarisasi dan mutu produk, pengamanan
harga, kemitraan usaha, serta promosi pemasaran.
c. Pengembangan kelembagaan
Upaya pemberdayaan petani diperlukan pengembangan kelembagaan
baik kelembagaan petani maupun pemerintah sebagai berikut:
1. Pengembangan kelompok tani melalui peningkatan kemampuannya
tidak hanya dari aspek budidayanya saja namun juga aspek agribisnis
secara keseluruhan dan kemampuan bekerja sama sehingga dapat
berkembang menjadi kelompok usaha baik dalam bentuk koperasi
maupun unit usaha kecil mandiri dan tumbuh dari bawah.
2. Peningkatan kualitas SDM, bantuan alat-alat prosessing, penyediaan
kredit, dan mengembangkan pola kemitran.
3. Pengembangan usaha Pelayanan Jasa Alsin (UPJA) dengan
memperkuat dan melakukan pembinaan terhadap petugas, manajer,
operator, dan petani melalui peningkatan fasilitas perbengkelan,
kerjasama dengan swasta, pelayanan kredit dan pelatihan.
4. Penguatan lembaga pemerintah seperti BPSB, BPTPH, balai benih
maupun Brigade proteksi sehingga dapat memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat terutama petani melalui upaya peningkatan
profesionalisme terus operasional dan admisnistrasi, serta peningkatan
kerja sama antar petugas lapangan dan intansi terkait melalui forum
konsultasi dan konsolidasi.
Salah satu contoh aplikasi dari manajemen usahatani, antara lain:
Cooperative Farming Complexes (CFC) adalah konsep sistem
pengelolaan lahan satu hamparan secara efisien oleh sekelompok petani
dalam suatu manajemen bersama. Model ini sejak lama berkembang dan
dipraktekkan oleh beberapa negara maju seperti Jepang dan negara-negara
Eropa dalam menghadapi masalah inefisiensi produksi, yang bila ditinjau
dari usahatani di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya
tingkat penggunaan saprodi yang rendah, lahan yang sempit, terdesaknya
masalah keuangan karena posisi tawar menawar ketika panen lemah..
Selain itu produk yang dihasilkan petani relatif berkualitas rendah, karena
umumnya budaya petani di pedesaan dalam melakukan praktek pertanian
masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga (subsisten).
Selain masalah internal petani tersebut, ketersediaan faktor
pendukung seperti infrastruktur, lembaga ekonomi pedesaan, intensitas
penyuluhan, dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan, guna mendorong
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usahatani dan meningkatkan akses petani terhadap pasar.Meskipun tidak
bisa berbasis teknologi tinggi, tetapi landasan sektor pertanian yang
kokoh diperlukan dalam memacu pertumbuhan perekonomian pedesaan.
Berdasarkan permasalahan dan pemahaman kondisi eksternal petani
yang demikian, maka dari beberapa model usahatani, cooperative farming
dapat digunakan sebagai alternatif untuk meminimalisasi kelemahan yang
dihadapi petani padi dan palawija.
Model cooperative farming complex merupakan model pemberdayaan
petani melalui kelompok, dengan melakukan rekayasa sosial, ekonomi,
teknologi, dan nilai tambah. Rekayasa sosial dapat dilakukan dengan
penguatan kelembagaan tani, penyuluhan, dan pengembangan SDM.
Rekayasa ekonomi dilakukan dengn pengembangan akses permodalan
untuk pengadaan saprodi dan akses pasar. Rekayasa teknologi dapat
dilakukan dengan pencapaian kesepakatan teknologi anjuran dengan
kebiasaan petani. Terakhir, rekayasa nilai tambah dilakukan melalui
pengembangan usaha off farm yang terkoordinasi secara vertikal dan
horisontal.
Keunggulan model CFC
Melalui model ini dapat diperoleh bermacam manfaat bagi para petani
anggota kelompok maupun masyarakat di lingkungannya, baik manfaat
ekonomi maupun sosial. Ada sejumlah manfaat ekonomi sebagai berikut:
1. Pertama, efisiensi produksi; CFC akan meningkatkan efisiensi
khususnya dalam penggunaan tenaga kerja dan mesin pertanian.
2. Kedua, meningkatkan negotiation power; dengan model ini baik dalam
pemasaran hasil komoditas maupun pembelian bermacam saprotan
dan barang investasi, negotiation power petani akan meningkat karena
dilakukan secara kelompok.
3. Terciptanya efisiensi dan efektifitas manajemen; pengelolaan hamparan
secara umum dilakukan oleh seorang manajer profesional yang dalam
prakteknya semua kegiatan dimusyawarahkan sebelumnya dengan
para anggota.
4. Aktivitas nonfarm; bila efisiensi dari tenaga kerja tercapai, maka curahan
waktu tenaga kerja yang berlebih dapat dialihkan untuk berbagai
macam kegiatan nonfarm guna memperoleh tambahan penghasilan.
5. Peningkatan pendapatan; dengan berbagai macam keuntungan yang
diperoleh diharapkan pendapatan petani meningkat.
Adapun manfaat sosial yang diperoleh dari model ini antara lain
sebagai berikut:
1. Pendidikan bagi masyarakat pedesaan; model ini dapat menjadi ajang
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pendidikan organisasi kerakyatan bagi msyarakat pedesan dalam
usaha mencapai tujuan bersama.
2. Menghidupkan kembali gairah ekonomi kerakyatan; dengan terbentuknya sentra-sentra ekonomi pertanian yang tangguh kegiatan agribisnis
akan berjalan, pasar akan terbentuk.
3. Gairah gotong royong dan demokratisasi; CFC akan memberikan efek
positif berupa perasaan memiliki dari para anggota, yang akan berlanjut
pada komitmen mereka untuk bekerja bersama melalui kelompok.
Alasan Pemilihan CFC
Di bandingkan dengan model lain yang pernah diterapkan pemerintah
(Corporate Farming dan KUAT), cooperative farming complex mempunyai
beberapa kriteria yang lebih sesuai dengan karakteristik pertanian Indonesia
yang memiliki keragaman biofisik-sosek antar ruang yang memerlukan
pengelolaan secara desentralisasi dan bottom-up.
Konsep cooperative farming complex diintroduksi dengan konsep
bottom-up policy, sehingga mencerminkan partisipasi aktif petani anggotanya.
Mengingat penerapan model cooperative farming complex membutuhkan
biaya dan tenaga yang tidak sedikit, maka dalam mengimplementasikannya
harus memperhatikan tahap-tahap sebagai berikut:
1. Identifikasi potensi wilayah
2. Pengorganisasian petani anggota kelompok wilayah
3. Penentuan paket teknologi spesifik lokasi
4. Konsolidasi pengadaan saprodi
5. Konsolidasi pelaksanaan usaha on-farm
6. Konsolidasi kegiatan pasca panen
7. Konsolidasi kegiatan pemasaran
Tujuan akhirnya, rantai pemasaran menjadi pendek dan lebih efisien,
sehingga petani dapat memperoleh harga yang sesuai dan meningkatkan
pendapatannya. Penerapan konsep model cooperative farming complex
diharapkan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan
pendapatan masyarakat petani di pedesaan. Terciptanya keterkaitan sub
sektor hulu (usahatani) dan sub sektor hilir (pascapanen dan pemasaran)
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pemasaran produk
tanaman pangan, khususnya padi dan palawija serta produk pertanian
pada umumnya. Hal terpenting adalah adanya konsistensi kebijakan
pemerintah dalam setiap program yang diimplementasikan, dan tetap
mendorong tercapainya kolaborasi antara pihak pemerintah dengan pihak
swasta dan masyarakat, dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan
pendapatan serta kesejahteraan petani.
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1.5.

Unsur-Unsur Usahatani

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usahatani
Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan usahatani,

yaitu:
1. Faktor intern
• Petani pengelola
• Tanah
• Modal
• Tenaga kerja
• Teknologi
• Jumlah keluarga
• Kemampuan petani dalam mengalokasikan penerimaan keluarga
2. Faktor ekstern
• Tersedianya sarana transportasi dan komunikasi
• Aspek yang menyangkut pemasaran hasil dan bahan usahatani
(harga hasil dan harga saprodi)
• Fasilitas kresit
• Sarana penyuluhan bagi petani
Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani
1. Luas Usaha
• Pendapatan total usahatani → menunjukkan volume usaha
• Total investasi modal
• Tenaga kerja setara pria

220
= 0,8 hari pria
300
140
Upah anak − anak =
= 0,5 hari pria
300
Upah wanita =

• Total tenaga pria produktif
2. Tingkat Produksi
Ukuran ukuran tingkat produksi:
• Produktivitas per ha
• Index pertanaman : prosentase dari index pertanian dikali luas
areal petani A
• Index pertanian : intensitas produksi dari suatu usahat tani di
daerahnya
Contoh : menghitung index pertanaman di Desa Sentul, 1979
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Jenis
tanaman
(1)
Padi
Kacang
tanah
Kedelai

Luas
Produktivitas
area
Daerah ton/ Petani A
ha
ton/ha petani A
(2)
(3)
(4)
4,2
2,0
1,5

3,9
1,8
1,2

1,5
1
1

Index
pertanian

Index
pertanaman

(5)=3/2
*100
92,85
90
80

(6) = (5)x(4)

3,5

Index pertanaman =
1. Pilihan dan Kombinasi Cabang Usaha
2. Intensitas Pengusahaan Pertanaman
Ukuran-ukuran yang digunakan:
 Banyaknya hari kerja yang dipergunakan pada usahatani
 Total modal kerja pada usahatani
 Total biaya usahatani

139,28
90
80
309,28

BAB 4
PENELITIAN USAHATANI
4.1. Pentingnya Penelitian Usahatani
a. Menyediakan informasi yang dapat membantu petani dalam
mengelola usahataninya.
b. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai petani
dan pengelolaannya sehingga membantu di dalam perumusan
kebijakan dan perencanaan pembangunan.
c. Untuk menentukan tingkat intervensi petugas pembangunan
pertanian serta penetapan metode pelayanannya.
d. Untuk memperdalam dan mempertajam pemahaman terhadap
usahatani dan masalahnya.
Arti Penelitian :
• Suatu prosess panjang dimana setiap penelitian bertujuan
untuk menemukan sesuatu penemuan baru, menjawab sesuatu
pertanyaan dan mencari pemecahan permasalahan yang
dihadapi.
• Proses tersebut dilakukan dengan sistematis dan teliti serta
menggunakan pendekatan ilmiah.
Penelitian usahatani akan berjalan efektif jika :
1. Pengetahuan yang cukup mengenai teori pertanian dan ekonomi
2. Pengetahuan praktis dan pengalaman yang relevan
3. Strategi penelitian yang efektif dan sumberdaya penelitan yang
cukup
4. Administrasi penelitian yang memadai
Ada beberapa elemen dalam teori ekonomi yang mungkin penting
dan relevan terhadap penelitian usahatani, yaitu:
1. Prinsip keunggulan komparatif
Keunggulan komparatif menjelaskan tentang lokasi produksi pertanian,
berbagai jenis tanaman dan ternak dengan syarat berbeda harus
diusahakan di daerah-daerah pada keadaan fisik dan sumberdaya
lainnya secara ekonomis sangat sesuai.
Contoh : Di daerah tandus (Gunung Kidul), maka tanaman yang cocok
adalah seperti kayu jati dan kapas.
2. The law of deminishing return
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Prinsip ini menjelaskan tingkat produksi yang terbaik dengan
sumberdaya yang terbatas. Prinsip ini menuntun petani kepada
tingkatan produksi yang harus diperoleh yaitu dengan penggunaan
sumberdaya yang sesuai penggunaannya-tidak berlebihan dan tidak
kurang sehingga tidak mengurangi kenaikan hasil baik secara fisik
maupun dari nilai komoditi.
Contoh : Beberapa pestisida harus dipakai secara tepat sasaran
terhadap hama dan penyakitnya, bukan organisme yang dapat
membantu petani (misal cacing, dll)
3. Substitution effect
Prinsip ini menjelaskan metode berproduksi yang dapat memberikan
manfaat besar dan biaya kecil, karena banyak cara yang dapat
digunakan untuk berproduksi, maka petani harus memilih yang sangat
ekonomis diukur dari segi apapun (kerja, waktu dan uang)
Contoh : Petani dapat menentukan yang dapat memberikan manfaat
besar dengan biaya kecil, misalnya dalam penggunaan atau perubahan
dari teknik lama menjadi teknik yang baru
4. Prinsip analisis biaya/Farm expenditure (Pengeluaran Biaya
Pertanian)
Prinsip ini menjelaskan mengenai pengaturan harga dari suatu komoditi
yang dijualnya setelah menganalisis biaya produksi, karena petani
dapat menguasai pengaturan biaya produksi dalam usahataninya
tetapi tidak mampu mengatur harga komoditi yang dijualnya atau
memberikan nilai kepada komoditi tersebut. Harga-harga ini ditentukan
oleh berbagai faktor yang ada di luar usahataninya termasuk faktorfaktor di luar negeri.
Apabila keadaan lainnya tidak berubah, petani harus mengurangi biaya
per satuan komoditi yang dihasilkan bila mereka ingin meningkatkan
pendapatan usahataninya.
Contoh : penggunaan pestisida yang sesuai harus dipelajari sehingga
mengurangi biaya produksi
5. Opportunity cost (Biaya yang diluangkan)
Prinsip ini menjelaskan pemilihan di antara banyak alternatif pada
usahatani.
Biaya yang diluangkan merupakan biaya yang berkaitan dengan tiap
pilihan dalam menggunakan beberapa macam sumberdaya di dalam
suatu kegiatan, dinyatakan oleh nilai penggunaan alternatif terbaik
yang diluangkan.
Contoh : petani menanam jagung keuntungan yang diperoleh adalah
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Rp 70.000 sedangkan bila petani menanam padi maka keuntungan
yang diperoleh adalah Rp 90.000. Biaya yang diluangkan untuk
menanami lahannya dengan jagung sebesar Rp 90.000. Karena Rp
90.000 lebih besar daripada keuntungan potensial Rp 70.000, maka
harus menanam padi. Bila tetap memilih jagung, maka ia juga harus
menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh Rp 20.000 lebih kecil
daripada seharusnya dapat diperoleh.
6. Pemilihan cabang usaha
Prinsip ini menjelaskan bahwa pemilihan cabang usahatani
dipertimbangkan berdasarkan sumbangan yang diharapkan
(pendapatan bersih) harus lebih besar dari biaya yang diluangkan.
Sesuatu cabang usaha dipertimbangkan dalam perencanaan usahatani
selama sumbangan yang diharapkan terhadap pendapatan bersih
usahatani melebihi biaya yang diluangkan sumberdaya yang mereka
gunakan. Hal ini bertujuan unutk menggunakan seefisien mungkin
sumberdaya yang dimiliki.
7. Baku timbang tujuan (Goal Trade-off)
Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai beberapa
tujuan yang saling bersaing. Trade-off : Pertentangan antara beberapa
pilihan alternatif yang saling meniadakan, tidak dapat terjadi secara
bersama-sama. Tujuan petani bermacam-macam, misal pendapatannya
ingin digunakan untuk mebiayai usahatani dan menyekolahkan anak.
Kalau oendapatan diperoleh cukup, maka petani harus menambah
penghasilan dari usaha lain agar kedua tujuan tersebut tercapai tanpa
mengurangi kadar/kualitas dari tujuan.
Prinsip-prinsip di atas menuntun peneliti kepada perumusan
hipotesis yang akan diuji dan pengumpulan data yang diperlukan dan
ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip tersebut,
hubungannya dengan petani kecil, yaitu:
a. Ketidakpastian yang akan mempengaruhi pendapatan seperti iklim,
serangan hama dan penyakit, perkembangan harga, keragaan teknologi
baru, politi, sosial dan sebagainya, sehingga peneliti harus menyadari
hal tersebut, dalam hal ini diperlukan analisis resiko.
b. Uang
Petani kecil berusahatania dengan komersiil, semi subsisten dan
subsisten, sehingga peneliti harus menggunakan uang sebagai ukuran
yang sangat memudahkan untuk membandingkan/mengukur usahatani
daerah tersebut, antar daerah, antar negara bagaimanapun bentuk
usahatani tersebut.
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Sebelum penelitian berjalan, diperlukan usulan penelitian atau
proposal, yaitu: berisi garis besar dari latar belakang penelitian, perumusan
masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan penyajian hipotesis serta
metode penelitian.
Latar Belakang
Latar Belakang mengemukakan tentang berbagai fenomena/isu yang
berkaitan langsung/tidak langsung dengan judul penelitian dan merupakan
pengantar atau melatarbelakangi untuk sampai kepada permasalahan
yang dihadapi.
Tujuan Penelitian
sesuatu informasi yang ingin diperoleh untuk dapat menjawb permasalahan
yang telah dirumuskan sebelumnya.
Kerangka Teoritis / Tinjauan Pustaka
menjelaskan berbagai kemungkinan teori yang dapat digali dari buku-buku
teks atau hasil penelitian yang ada untuk menjawab tujuan yang telah
ditetapkan.
Hipotesis
jawaban sementara yang didasarkan kepada pendekatan teori, merupakan
penghubung antara masalah, tahap pengumpulan data dan analisis data.
Perumusan masalah
bertujuan untuk menspesifikasikan tujuan penelitian.
Pemilihan metode penelitian:
1. Penelitian yang bersifat menjelajah/eksploratories : bertujuan untuk
memperdalam pengetahuan mengenai gejala tertentu
2. Penelitian yang bersifat gambaran/diskriptif : bertujuan untuk
menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan atau hal-hal
khusus dalam masyarakat.
3. Penelitian yang bersifat menjelaskan/eksplained: bertujuan untuk
menguji hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara
berbagai variabel yang diteliti.
Sarana/metode teknis untuk membantu penelitian:
1. Metode Logika
Metode ini mengandalkan pada kemampuan panca indra (kemampuan
peneliti), peneliti yang berpengalaman.
Induksi : observasi yang dilakukan oleh peneliti kemudian diolah,
disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.
Deduksi : observasi pada kesimpulan umum kemudian diterapkan ke
dalam kenyataan konkret.
2. Metode Teknis
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a. Metode sejarah: dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan
pada waktu yang relatif lama/lampau yang mempengaruhi keadaan
sekarang secara keseluruhan dan bertujuan untuk melihat dinamika
perubahan fenomena yang terjadi dari waktu ke waktu.
b. Metode survei
Metode ini bertujuan untuk:
• Memperoleh gambaran umum tentang obyek yang diteliti
• Menjelaskan hubungan dari beberapa variabel
• Menguji hipotesis untuk memperkuat/menolak terhadap teori
• Membuat prediksi.
c. Metode sensus: untuk penelitian yang bersifat kasus, sehingga
hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Tujuan metode ini juga
sama dengan metode survey.
d. Metode Grounded research: metode ini didasarkan pada
pengumpulan fakta yang dianalisis dengan analisis perbandingan
kemudian membuat generalisasi empiris untuk menentukan konsep
dan mengembangkan teori.
e. Metode action research : merupakan metode yang dipakai peneliti
bersama-sama mengambil kebijakan untuk melaksanakan program
tertentu.
f. Metode eksperimen: metode ini banyak digunakan untuk penelitian
dasar seperti pertanian, biologi, teknik dan lain-lain.
4.2. Kebutuhan dan Kegunaan Penelitian Usahatani
a. Rekomendasi untuk Petani Kecil
Penyediaan teknologi baru dan pemberian informasi pasar yang
memadai dan tepat sasaran/sesuai kebutuhan petani.
b. Evaluasi Proyek
Setiap usulan proyek harus dinilai apakah manfaat yang diperoleh
melebihi biayanya.
c. Perencanaan Pertanian
Perencanaan disini adalah perencanaan pada sumberdaya yang
tersedia bagi petani selama kurun waktu perencanaan.
d. Kebijaksanaan Pertanian
Sebagai perincian oleh pemerintah mengenai ketentuan peraturan
yang harus ditaati dalam penyelenggaraan pertanian.
Contoh:
• Kebijaksanaan bagi hasil
• Hak atas tanah dan air

64

Penelitian Usahatani

• Harga dan pengaturan pasar
• Pengawasan terhadap hama dan penyakit
• Ekspor dan kesejahteraan buruh
• Pemberian kredit dan tingkat bunga.
e. Pembangunan Desa
Pembangunan Desa mencakup pendapatan, kesehatan, pendidikan,
kebudayaan dan infrastruktur.
Penelitian usahatani di Indonesia masih tetap diperlukan
sepanjang sektor pertanian masih memegang peranan utama dan
sepanjag kebijaksanaan pembangunan pertanian masih diarahkan untuk
meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
4.3. Pendekatan terhadap Penelitian Usahatani
Pendekatan ini dapat dibahas dari berbagai segi :
1. Konsep kerangka kerja, apakah untuk rekomendasi petani, penilaian
proyek, perencanaan nasional dsb.
2. Model : merupakan penyajian realita dengan bentuk uraian lisan,
pernyataan matematik atau bagan sederhana.
3. Pendekatan terpadu
- Permintaan pemerintah
- Perhatian khusus peneliti
4. Kendala hasil/tahap uji coba
4.4. Tahapan Penelitian Usahatani
1. Penetapan dan pemilihan daerah penelitian
• Menyangkut lokasi geografis yang berpengaruh terhadap
keberhasilan usahatani
• Aspek pilihan waktu/saat penelitian, misalnya ingin meneliti
produktifitas mangga, maka tentu harus memperhitungkan saat
mangga berbunga, berbuah dll.
• Penelitian aspek produksi dan kegiatan pemasaran hasil usahatani,
maka harus diperhatikan kemungkinan di daerah tersebut akan
ada perubahan akibat dibukanya jalan baru, irigasi baru dll.
2. Diskripsi dan analisa
a. Kegunaan dan tujuan
• Untuk menggali pemahaman lingkungan usahatani dan
sistem yang mendukung, serta pengaruhnya terhadap tingkat
pengambilan keputusan petani
• Untuk mengetahui faktor fisik, biologis dan sosial ekonomis
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Untuk mengetahui faktor pembatas/penghambat sehingga
dapat ditetapkan prioritas penelitian yang paling efektif dalam
memacahkan masalah.
b. Kegiatan
1. Pengumpulan data dasar
2. Diagnosa hasil studi lapang
3. Analisa data dasar dan hasil studi lapang
4. Penetapan prioritas daerah penelitian
c. Analisa sistem usahatani
1. Pemaparan lingkungan petani, lingkungan ekonomi dan
budaya
2. Pemaparan/penjelasan sistem usahatani
• Pilihan cabang usaha dan hubungan antar cabang usaha
• Faktor-faktor produksi
• Pengelolaan usahatani
• Persepsi dan cara petani mengambil keputusan
d. Identifikasi masalah dan kesempatan
e. Penetapan prioritas penelitian usahatani (pra-penelitian)
3. Penyusunan kerangka penelitian
a. Kegunaan :
• Menggali informasi dari tahap diagnosa serta umpan balik
• Uji coba pada petani menguji alternatif pemecahan masalah
serta identifikasi
b. Penjabaran, meliputi penetapan rekan kerja, penetapan prioritas
penelitian dan penentuan hipotesa untuk diuji.
c. Evaluasi : untuk pemecahan yang paling memungkinkan :
• Desain kriteria untuk analisa prediktif
• Analisa alternatif pemecahan berdasar pada : lingkungan
petani, pengelolaan yang diperlukan, bentuk pengaruh dan
sikap sosial petani.
d. Desain penelitian usahatani
1. Pemilihan metode penelitian
2. Kriteria produktifitas
3. Penentuan petani contoh
4. Tipe pengujian
5. Bentuk uji coba
6. Metode analisis hasil
e. Draf rencana kerja yang komperhensif :
• Uji coba umum : percobaan pada usahatani
•
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Penelitian budidaya dan aspek biologis
Penelitian sosial ekonomi (survei, pembahasan usahatani dan
monitoring)
• Penelitan sumberdaya usahatani: pelestarian tanah dan
Sumberdaya Alam (SDA), teknik pengairan dan kualitas air,
kegunaan iklim dan drainase, dll.
• Analisa hasil penelitian
1. Berkaitan dengan analisa kerja: pendekatan terintegrasi
dan interdisiplin keilmuan
2. Hasil kajian budidaya dan aspek biologis, meliputi:
- bentuk uji dan tujuan
		
- tiap respon budidaya
- evaluasi variabilitas
		
- kondisi iklim normal atau tidak normal
		
- pertimbangan petani atas teknik yang dipilih
3. Sumberdaya usahatani yang digunakan : kredit, tenaga
kerja, pengairan, harga tanah, perhubungan, kelembagaan
penunjang.
4. Analisa ekonomi, meliputi:
- pendugaan keuntungan
		
- analisa alternatif
- marginal keuntungan
- pendugaan keuntungan bila petani menggunakan metode
baru
		
- pertimbangan resiko
5. Analisa sosial dan perilaku petani
6. Hasil dari uji lapang, meliputi:
- umpan balik dari penerapan teknologi
		
- perbaikan pengertian dari sistem usahatani
- penentuan bentuk teknik yang dapat disuluhkan
4. Tahap kegiatan penelitian
5. Tahap uji coba
Tahap ini memerlukan kerjasama antara peneliti usahatani dan ahli
biologi pertanian, penelitian ini dilakukan terhadap faktor-faktor
penghambat hasil.
Metode yang digunakan dalam tahap ini digambarkan sebagai berikut:
•
•
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Perbedaan
hasil I
Perbedaan hasil
II

Hasil UT
sesungguhnya

Hasil potensial Usahatani

Hasil Lembaga ekperimen
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Gambar 8. Metode Tahap Uji Coba
Perbedaan hasil I terjadi karena adanya teknologi yang tidak dapat
dipindahkan dan perbedaan lingkungan
Perbedaan hasil II terjadi karena adanya kendala biologi (varietas, tanamana
pengganggu, hama dan penyakit, masalah tanah dan kesuburan tanah)
serta kendala sosial ekonomi (biaya dan penerimaan, kredit, kebiasaan
dan sikap, pengetahuan, kelembagaan, ketidakpastian dan resiko)
6. Tahap penyuluhan: merupakan tahap aplikasi semua hasil kajian
yang berdayaguna untuk dikembangkan sehingga tujuan usahatani,
pembagunan pertanian dan pembangunan nasional dapat tercapai.
4.5. Pengumpulan sumber-sumber data
1. Studi lapangan
Sumber ini mencakup beberapa kegiatan yaitu:
a. Pengenalan diri denagan daerah/masalah
b. Wawancara dengan para informan, seperti petani, buruh tani,
pedagang, tokoh masyarakat dll.
c. Pencarian informasi yang relevan dengan masyarakat dari publikasi/
mass media, kantor pemerintah/instansi terkait atau swasta.
Keunggulan :
a. Waktu singkat untuk mempelajari masalah
b. Dapat merupakan langkah pendahuluan menuju pelaksanaan
survei
Kelemahan :
a. Informasi yang didapat terkadang tidak benar (bias)
b. Ada unsur penaksiran yang subyektif sehingga kualitas data yang
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telah dikumpulkan lebih rendah dibandingkan dengan survei.
Survei usahatani
a. Pengamatan langsung: cara pengumpulan data yang dilakukan
sendiri oleh regu peneliti, misalnya penaksiran luas lahan,
produktivitas, serangan hama dan penyakit.
b. Wawancara dengan responden
Studi desa: penelitian berdasarkan penggolongan desa dengan
karakteristik yang menjadi perhatian peneliti, misalnya iklim, jenis
tanah, luas usahatani, prasarana dll.
Terdapat beberapa macam informasi yang dikumpulkan, antara lain :
a. Sumberdaya yang tersedia
b. Penggunaan sumberdaya
c. Koefisien input-output, misalnya produksi per satuan luas tanaman,
produksi per satuan kerja, dll.
d. Biaya, penerimaan dan pendapatan
e. Informasi sikap, misalnya sikap petani terhadap teknik berproduksi
baru, sikap petani terhadap peran penelitian dan penyuluhan
f. Pola tanam dan pola usahatani
Catatan usahatani, merupakan catatan yang dirancang untuk:
a. Melayani petani peserta kegiatan ini dengan cara menyajikan
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
b. Sebagai sumber data-data untuk kepentingan penelitian
usahatani
Data yang diambil haruslah data yang dapat dipercaya, yaitu data yang
benar dikumpulkan dari sumber datanya dan memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. Data itu harus baik, harus teliti, lengkap dan mempunyai kebenaran
yang tinggi serta mengikuti satuan-satuan ukuran yang telah
ditetapkan seperti pedoman yang telah diberikan
b. Data harus sesuai dengan rencana analisis
c. Data harus dapat dibandingkan dengan yang lai, artinya pengisiannya
dalam alat pengumpul data harus seragam berdasarkan ketentuan
yang telah ditetapkan. Alat pengumpul data tersebut bisa berupa
daftar pertanyaan maupun catatan harian.
Studi kasus usahatani
Eksperimen

4.6. Metode Penelitian
• Populasi : jumlah dari anggota sample secara keseluruhan, dimana di
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dalam populasi tersebut mereka mempunyai kesempatan yang sama
untuk dipilih sebagai sample
Sampel (responden) : sebagian dari anggota populasi yang terpilih
sebagai obyek pengamatan
Mengapa dilakukan sampling dalam penelitian :
1. Karena peneliti bermaksud mereduksi obyek penelitiannya
2. Ingin mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penelitian yang
dilakukan
Untuk pengambilan sample harus diperhatikan :
1. Penentuan daerah penelitian
2. Karakteristik sample → homogenitas populasi
Teknik pengambilan sample, terdapat dua teknik yaitu :
1. Random sampling : teknik pengambilan sample secara random
(acak).
2. Non random sampling : teknik pengambilan sample secara tidak
acak, semua individu di dalam populasi diberi peluang yang sama
→ insidental sampling, yaitu hanya individu-individu yang dijumpai
yang dipakai sebagai sample untuk selanjutnya dipakai sebagai
obyek penelitian.
Beberapa metode sampling
1. Proportional sampling / proporsional
2. Stratified sampling / kegiatan yang mempunyai susunan
bertingkat
3. Purposive sampling / dengan sengaja
4. Quota sampling / jumlah yang dibatasi
5. Double sampling / digunakan untuk keperluan pengecekan
6. Area probability sampling
7. Cluster sampling

BAB 5
PERENCANAAN DAN RESIKO
USAHATANI
5.1. PERENCANAAN USAHATANI
Perencanaan usahatani bersifat menguji implikasi pengaturan
kembali sumberdaya usahatani, perencana tertarik untuk mengevaluasi
akibat yang disebabkan oleh perubahan dalam metode berproduksi maupun
organisasinya,perencanaan dapat dilakukan pada usahatani sebagai satu
kesatuan (whole farm planning) atau sebagian saja (partial analysis).
Pembicaraan dalam bab ini masalah perencanaan usahatani sebagai
satu kesatuan, jadi anggaran disusun berdasarkan semua penerimaan
dan pengeluaran usahatani yaitu dengan data masa lalu yang mewakili
populasi usahatani dan dengan metode penyuluhan massal
A. Perencanaan meliputi 3 langkah pokok, yaitu:
1. Menyusun rencana terperinci mengenai cabang-cabang usaha
dan metode produksi yang akan digunakan
Contoh :
- macam tanaman
		
- jumlah ternak yang akan diusahakan
- perincian varietas tanaman
- waktu penanaman
- macam pupuk dan obat-obatan yang dipakai
- intensitas penyiangan dll
2. Menguji rencana yang telah diperinci itu kaitannya dengan sumberdaya
yang diminta dan apakah konsisten dengan kendala-kendala
sumberdaya yang ada dan faktor-faktor lain yang berpengaruh seperti
institusional, kelembagaan, sosial dan kebudayaan.
3. Mengevaluasi rencana dan menyusun urutan-urutan rencana
alternatif berdasarkan patokan yang sesuai, misalnya standart
yang digunakan adalah penghasilan bersih usahatani, maka alat
yang bisa digunakan adalah metode anggaran (budgeting method)
dan perencanaan linier (linier programming).
Dalam kegiatan usahatani diperlukan penyusunan anggaran
kegiatan (activity budget). Activity budget merupakan suatu daftar informasi
mengenai teknologi produksi tertentu. Informasi tersebut bisa dikumpulkan
dari : survey usahatani, catatan usahatani, penyuluh yang berpengalaman,
data experimen dll.
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Terdapat 2 istilah dalam Activity budget, yaitu :
1. Cabang usahatani (enterprise): produksi komoditi tertentu untuk
keperluan dijual atau memenuhi konsumsi sendiri (misalnya padi dan
jerami).
2. Kegiatan (activity) : metode tertentu untuk memproduksi tanaman atau
mengusahakan ternak (misalnya padi sawah irigasi dan padi lahan
kering adalah kegiatan yang berbeda tetapi cabang usahanya sama).
Anggaran kegiatan mencakup:
1. Batasan kegiatan secara singkat tetapi jelas dan menyatakan apa
yang diproduksi serta bagaimana memproduksinya
2. Daftar kebutuhan sumberdaya (lahan, tenaga kerja dll)
3. Kuantifikasi hubungan dari berbagai kegiatan
4. Daftar kendala
5. Daftar biaya tidak tetap
6. Pernyataan jumlah produk yang dihasilkan dan taksiran harga yang
diterima bila produk dijual.
Contoh Anggaran Kegiatan Untuk Ubi Jalar Di Tonga, 1974
1. Definisi
Nama lokal		
: Kumala
Nama ilmiah
: Ipomoea batatas
Ditanam sebagai makanan pokok dengan teknologi tradisional, varietas
lokal.
2. Musim tananam
(a) Saat tanam
Umumnya ditanam antara bulan Maret dan oktober, tetapi dapat
pula ditanam sepanjang tahun.
(b) Umur
Empat sampai tujuh bulan sesuai dengan keadaan iklim, tapi
umumnya lima bulan.
(c) Daya simpan dalam tanah
Panen dapat ditunda sampai dua bulan tanpa penyusutan hasil
yang berarti.
3. Syarat pergiliran
(a) Urutan tanam :
Umumnya ditanam sesudah ubi jalar atau talas atau sebagai
tanaman pertama sesudah masa bera pada lahan yang kurang
subur. Umumnya disusul dengan tanaman ubi kayu atau diberakan.
Tidak dianjurkan untuk ditanam berturut-turut pada lahan yang
sama.
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(b) Tumpangsari:
Dapat ditanam sebagai tanaman lain bersama-sama dengan
tanaman pisang (luas efektif 33 persen).
(c) Kesuburan tanah:
Kandungan nitrogen yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan
vegetatif yang berlebihan dan produksi ubi yang rendah.
4. Penanaman
(a) Jarak tanam:
Umumnya ditanam kira-kira 1 m x 1 m (di tanam berjajar dengan
mekanisasi)
(b) Bahan tanaman:
Tumbuh sari potongan yang panjangnya kira-kira 30 cm, tiga atau
empat batang di tiap lubang. Lahan 0,05 ha akan memberikan bibit
yang cukup untuk 1 ha.
5. Masukan lainnya
Pupuk tidak digunakan. Penyemprotan obat terhadap kumbang
penggerek batang dianjurkan tetapi jarang dilakukan.
6. Kebutuhan kerja
Pekerjaan
Jumlah pria/ha
Menyiapkan bahan tanam
60
Menanam
100
Membuat bukit dan lubang
100
Menyiang setelah 1 bulan menanam
75
Menyiang setelah 2 bulan menanam
55
Menyiang setelah 3 bulan menanam
35
Panen
345
7. Hasil
Rata-rata : 12,5 ton/ha
8. Kandungan gizi
Umumnya dimakan setelah direbus atau dipanggang. Mengandung
4,2 MJ/kg bagian yang dapat dimakan, 1,5 persen protein, 1,5 persen
bahan sisa. Makanan pokok yang kurang disukai. Maksimum 35
persen energi yang diperoleh berasal dari makanan ini. Tidak tahan
lama disimpan setelah panen.
9. Tataniaga
Harga jual bersih di tingkat lokal $ 5,5/100 kg tahun 1974.
Sumber : Hardker (1975, halaman 18 – 22)
Perencanaan dengan program terhadap usahatani ditujukan
untuk memilih dan mengkombinasikan kegiatan tanam dan ternak untuk
menghasilkan keadaan yang optimum. Terdapat beberapa program yang
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bisa digunakan, antara lain:
1. Program sederhana (simplied programming): perhitungannya
dapat dikerjakan dengan tangan dan kalkulator, tetapi masalahnya
perencanaan yang sederhana hanya melibatkan beberapa kegiatan
dan kendala.
2. Linier programming : perencanaan usahatani dengan bantuan komputer
maupun manual yang digunakan untuk memilih kombinasi beberapa
kegiatan yang dapat memaksimumkan pendapatan kotor.
3. Risk programming : merupakan cara yang sesuai untuk perencanaan
usahatani bila produktivitas, harga dan koefisien perencanaan dalam
kegiatan sulit diduga terlebih dahulu. Ketidakpastian itu bertambah
penting dalam merencanakan usahatani.
Cara memperhitungkan faktor resiko dalam pendapatan kotor dengan
menggunakan program resiko kuadratik (Quadratik risk programming)
dengan menyusun sebuah matrik yang memuat ragam dan peragam
(variance, covariance) pendapatan kotor.
Pendapatan kotor
yang diharapkan (E)
(E,V) :
Efficient
set
Pemecahan untuk petani tidak memperdulikan resiko
Pemecahan untuk petani yang kurang memperhatikan resiko
Pemecahan untuk petani yang sangat menghindari resiko
Ragam
Pendapatan

Gambar 9. Risk Programming
4. Systems simulations: merupakan cara untuk menirukan kegiatan
usahatani melalui suatu model tertentu. Model yang digunakan mulai
dari model yang sederhana hingga model yang rumit dan menunjukkan
hubungan timbal balik antara proses biologi, ekonomi dan sosial yang
mempengaruhi kegiatan usahatani.
Ada yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kombinasi cabang
usaha dan faktor produksi, antara lain:
a. Kombinasi cabang usaha akan dapat menjadi kelestarian tanah
b. Kombinasi cabang usaha akan mengurangi resiko kegagalan panen
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dan kerugian finansial
c. Kombinasi cabang usaha yang tepat akan merendahkan efisiensi dan
biaya yang cukup tinggi
d. Kombinasi cabang usaha harus menyadari hubungan antara kombinasi
tersebut yaitu hubngan yang bersaing suplementer dan komplementer
e. Perencanaan usahatani harus berorientasi ke depan.
Tata cara perencanaan usahatani:
1. Survei pendahuluan kondisi usahatani: Informasi dan data sekunder
dikumpulkan baik berasal dari lembaga, penelitian pertanian, peramalan
cuaca, sensus, statistika termasuk hasil-hasil penelitian usahatani dan
kegiatan pembukaan usahatani oleh petani setempat.
2. Diagnosa hambatan dan kekurangan petani:
a. Keadaan tanah usahatani serta kualitas untuk kesesuaian tanaman
dan ternak, keadaan penjagaan kelestarian tanah, bangunan, alat
dan modal, penggunaan input.
b. Pilihan alternatif kini dan optimasi yang memungkinkan untuk
meberikan pendapatan yang tinggi dan gejala adanya permintaan
yang tinggi yang lebih menguntungkan
c. Tingkat produksi tanaman dan ternak per satuan usaha prospektif
standart teknologi, tentang adanya varietas baru yang lebih
unggul.
d. Pengaruh dan efisiensi penggunaan tenaga kerja, perubahan
metode, tipe dan biaya, alat dan tenaga, letak dan pengaturan
letak berusaha.
e. Evaluasi skema pembagian usahatani dan perubahan yang
diterapkan, membuat rencana dan anggaran biaya usahatani.
5.2. RESIKO USAHATANI
Usahatani adalah suatu organisasi produksi dimana petani sebagai
usahawan yang mengorganisisr lahan atau tanah, tenaga kerja dan modal
yang ditujukan pada produksi dalam lapangan pertanian, bisa berdasarkan
pada pencarian pendapatan maupun tidak. Sebagai usahawan dimana
petani berhadapan dengan berbagai permasalahan yang perlu segera
diputuskan. Salah satu permasalahan tersebut adalah apa yang harus
ditanam petani agar nantinya usaha yang dilakukan tersebut dapat
memberikan hasil yang menguntungkan, dengan kata lain hasil tersebut
sesuai dengan yang diharapkan.
Sumber ketidakpastian yang penting di sektor pertanian adalah
adanya fluktuasi hasil pertanian dan fluktuasi harga (Soekartawi, 1993).
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Sebagai contoh, ketidakpastian akibat fluktuasi hasil pertanian dalam
agribisnis kedelai disebabkan faktor alam seperti hama dan penyakit,
curah hujan yang deras pada saat panen. Sedangkan ketidakpastian
akibat fluktuasi harga disebabkan oeh ketergantungan harga kedelai lokal
terhadap kedelai impor yang terus mengalami perubahan.
Sikap petani terhadap resiko berpengaruh terhadap pengambilan
keputusan dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi yaitu apabila petani
berani menanggung resiko maka akan lebih optimal dalam mengalokasikan
faktor produksi sehingga efisiensi juga lebih tinggi.
Perilaku petani dalam menghadapi resiko terbagi dalam tiga macam
fungsi utilitas (Lyncolin,1995) yaitu :
a. Fungsi utilitas untuk risk averter atau orang yang enggan terhadap
resiko
b. Fungsi utilitas untuk risk neutral atau orang yang netralterhadap
resiko
c. Fungsi utilitas untuk risk lover atau orang yang berani menanggung
resiko
Setiap pekerjaan yang telah direncanakan secara maksimal akan
meminta pertimbangan antara pengorbanan dan faedah. Begitu pula
pada sektor produksi, untuk setiap kebutuhan ekonomis perlu diadakan
perhitungan antara hasil yang diharapkan dengan biaya yang harus
dikeluarkan untuk mencapai tujuan/hasil tersebut. Demikian pula sektor
pertanian, khususnya dalam usahatani dimana kegiatan tersebut harus
dianggap suatu perusahaan, agar biaya dan hasil yang didapatkan harus
diadakan perhitungan untuk mengetahui pendapatan dan efisiensi serta
tingkat resiko dari usahatani tersebut.
Untuk menganalisis resiko yang dialami dalam usahatani, dapat
dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif
lebih berdasarkan pada penelitian subjektif dari pengambilan keputusan.
Sedangkan pendekatan kuantitatif dapat dihitung dengan menggunakan
nilai hasil yang diharapkan sebagai indikator probabilitas dari investasi dan
ukuran ragam (variance) dan simpangan baku (standart deiviation) sebagai
indikator resikonya. (Ichsa, 1998)
Pengetahuan tentang hubungan antara resiko dengan pendapatan
merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan usahatani. Hubungan
ini biasanya diukur dengan koefisien variasi atau tingkat resiko terendah
dan batas bawah pendapatan. Koefisien variasi atau tingkat resiko terendah
merupakan perbandingan antara resiko yang harus ditanggung oleh petani
dengan jumlah pendapatan yang akan diperoleh sebagai hasil dari sejumlah
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Biaya per unit

modal yang ditanamkan dalam proses produksi, koefisien variasi dapat juga
digunakan untuk memilih alternatif yang memberikan resiko paling sedikit
dalam mengharapkan suatu hasil (Kadarsa, 1995). Sedangkan batas atas
pendapatan menurut Hernanto (1998), adalah menunjukkan nilai nominal
pendapatan terendah yang mungkin diterima oleh petani.
Menurut Lipsey (1995) menyatakan bahwa “kurva biaya rata-rata
jangka panjang berbentuk U atau membentuk cawan”. Biaya yang semakin
menurun dan kemudian naik. Perluasan output dimungkinkan penurunan
biaya per unit output. Hal ini disebut sebagai biaya per unit output atau
disebut keekonomian skala (economic scale). Gambar kurva U sebgai
berikut:

C2
C0

E0

E1

C1

Tingkat Biaya yang
dapat dicapai

LRAC
Tingkat Biaya yang tidak dapat dicapai
0

q0

q1

qm
Output per periode

Gambar 10. Kurva Biaya Rata-Rata Jangka Panjang
Kurva biaya rata-rata jangka panjang (LRAC) merupakan batas
antara tingkat biaya yang dicapai dan tidak dapat dicapai. Jika perusahaan
ingin memproduksi pada q0, tingkat biaya terendah yang dicapai adalah
C0 per unit. Jadi titik E0 berada pada kurva LRAC. E1 menggambarkan
metode termurah untuk memproduksi q1, andaikan bahwa perusahaan
memproduksi pada E0 dan meningkatkan output pada q1 . dalam jangka
pendek, perusahaan tidak akan dapat mengubah faktor produksi dan
demikian biaya di atas C1 katakanlah C2 harus diterima. Dalam jangka
panjang, pabrik untuk menghasilkan q1 dapat dibangun dan biaya sebesar
C1 dapat dicapai. Pada output Qm perusahaan mencapai produksi per
unit yang mungkin terendah untuk teknologi dan harga faktor produksi
tertentu.
Dari teori tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa biaya produksi tetap
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selama belum ada peningkatan produksi, pada saat produksi ditingkatkan
satu satuan, peningkatan satu satuan pada jangka pendek dimana petani
tidak dapat mengatur semua proses produksi sehingga terjadi peningkatan
satu satuan biaya produksi. Namun pada saat produksi diturunkan satu
satuan, penurunan satu satuan dalam jangka pendek dimana petani tidak
dapat mengatur semua proses produksisehingga terjadi penurunan satu
satuan biaya produksi. Sehingga bila terjadi peningkatan produksi pada
strata sempit, maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar satu satuan
dari biaya lahan sempit.Dan jika terjadi penurunan strata lahan luas maka
terjadi penurunan biaya pada strata lahan luas sebesar satu satuan.
Peningkatan biaya pada strata lahan sempit terjadi karena peningkatan
biaya tenaga kerja sebesar satu satuan dan belum dilakukan efisiensi biaya
tenaga kerja. Sedangkan penurunan biaya pada strata lahan luas karena
terjadi pengurangan biaya tenaga kerja yang telah diefisienkan pada lahan
luas, sehingga saat diturunkan biaya satu satuan biaya tenaga kerja lebih
efisien. Sehingga pendapatan dan efisiensi yang meningkat dapat terjadi
karena bertambahnya peluang optimalisasi pekerjaan yang dimungkinkan
oleh pembagian tenaga kerja. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat
resiko, dimana tingkat resiko rendah di berbagai strata penggunaan lahan
umumnya terkait dengan perubahan produksi pada masing-masing strata
yang tidak begitu bervariasi, begitu juga pada pengguna lahan dengan
tingkat pendapatan tinggi dimana petani pengguna lahan tersebut lebih
mampu memperhitungkan perubahan produksi pada tiap musim tanamnya
sehingga kemungkinan resiko petani pada pengguna lahan yang memiliki
pendapatan yang lebih tinggi mempunyai resiko lebih rendah dibanding
petani pengguna lahan yang memiliki pendapatan yang lebih rendah.
Salah satu contoh agar resiko dapat diminimalisir antara lain, dengan
asuransi pertanian. Asuransi ini dilakukan dalam upaya untuk melindungi
petani dari kegagalan panen dan saat terjadi over supply, dalam rangka
melindungi simpanan masyarakat di bank. Banyak petani telah mengetahui
program asuransi, namun hampir tidak ada petani yang membeli polis
asuransi dengan alasan:
a. Tidak mampu membayar premi.
b. Tidak percaya pada perusahaan asuransi.
c. Repot mengurusnya.
Jika asuransi pertanian akan diterapkan, ada tiga prinsip asuransi
yang harus dipertimbangkan, yaitu:
1. Risk spreading dan risk pooling, dimana risk spreading berarti bahwa
individu-individu petani berbagi resiko yang sama dengan lembaga
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penyedia asuransi dan risk pooling berarti bahwa individu-individu
petani yang mempunyai resiko berbeda menggabungkan resikonya
kedalam satu wadah bersama (common pool).
2. Insurable risks, resiko harus layak secara ekonomis untuk
diasuransikan
3. Rational for buying insurance, artinya membeli asuransi harus rasional
secara ekonomi.
Adanya Kredit Usaha Tani dan Asuransi Pertanian diharapkan dapat
membantu kehidupan para petani menjadi lebih baik. Prakondisi yang
diperlukan untuk dapat membangun sebuah sistem asuransi tanaman
pada sawah yang rasional bagi petani dan layak secara ekonomi bagi
lembaga penyedia asuransi adalah antara lain:
1. Jumlah petani yang menjadi peserta asuransi harus cukup besar, yang
dapat dicapai dengan mewajibkan petani penerima kredit usahatani
(sekarang Kredit Ketahanan Pangan = KKP) membeli polis asuransi
pertanian.
2. Para petani harus setuju untuk melaksanakan teknologi yang dianjurkan
dan ada jasa bank penyalur kredit yang sekaligus bertindak sebagai
agen penjualan polis/sertifikat asuransi dan distribusi dokumen klaim
dan membayar klaim yang telah disetujui oleh lembaga penyedia
asuransi.
3. Dukungan secara total dari Departemen Pertanian, khususnya dalam
pelaksanaan inspeksi resiko dan penilaian kerugian dan pengaturan
asuransi tanaman padi sawah lebih baik dilakukan secara terpusat.
4. Tersedianya tenaga ahli yang berpengalaman khusus mengenai
asuransi perrtanian yang harus dimiliki oleh lembaga penyedia asuransi
pertanian, seperti tenaga underwriter, tim inspeksi resiko, tim agronomi
dan tim penilai kerugian.
5. Perlu diadakan uji-coba terlebih dahulu sebelum pelaksanaan asuransi
secara masal agar dapat dirumuskan model asuransi yang sesuai
dengan kondisi lapangan.
6. Dilakukan studi banding dengan beberapa negara yang sudah
berpengalaman dan berhasil dalam menyelenggarakan asuransi
pertanian baik dengan menggunakan fasilitas internet atau langsung
ke negara-negara tersebut.
Dengan adanya persyaratan di atas maka diharapkan asuransi pertanian
di Indonesia ini dapat berjalan sesuai dengan ketepatan yang ada. Dan
diharapkan dengan adanya Kredit Usaha Tani dan Asuransi Pertanian tersebut
dapat membantu kehidupan para petani menjadi lebih baik.

BAB 6
MACAM-MACAM ANALISIS
USAHATANI
6.1. Analisa Data Sederhana
Analisis ini juga dinamakan analisis tabulasi data, yang meliputi
beberapa tahapan kegiatan, yaitu:
a. Menyusun sistem klasifikasi data
Data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data diskrit dan
data continu. Data diskrit adalah data yang memiliki bilangan terbatas,
sedangkan data continu memiliki bilangan yang tidak terbatas.
b. Menentukan macam variabel
Variabel asalah konsep yang mempunyai variasi nilai baik dalam
bentuk angka (seperti jumlah anak, jumlah pemilikan alat pertanian)
atau bukan dalam bentuk angka (seperti benar atau salah, tanaman
pokok apa yang ditanam, pelaksanaan panen dilakukan secara gotongroyong atau sendiri).
Variabel continous: digunakan untuk tujuan praktis, selalu berbentuk
angka, dalam teori dapat mempunyai bilangan yang tidak terbatas
dalam jarak jangkau tertentu, misalnya: produksi/ha, umur kepala
rumah tangga dan biaya-biaya saprodi, tetapi dalam prakteknya kadang
penggunaannya kabur.
c. Menentukan kelas
Klasifikasi data memerlukan pengelompokan data ke dalam kelas
berdasarkan nilai sebuah atau beberapa buah variabel. Contoh : Data
diskrit (0 – 9 ; 10 – 19), data continuos (0,0 – 0,9 ; 1,0 – 1,9).
d. Menentukan macam tabel yang digunakan
Terdapat beberapa macam tabel :
1. Tabel untuk tujuan umum: menyajikan gambaran ikhtisar untuk
menyajikan data primer yang amat banyak agar mudah untuk
dibaca.
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Contoh:
Data
Frekuensi
Sensus
rumah 1 kali
tangga
Inventaris ternak Tiap tahun

Keterangan
Untuk semua rumah tangga

Pencatatatan
kekayaan
rumahtangga berupa ternak/alat
pertanian
3.
Inventaris
alat Tiap 15 , 20 Pencatatan tentang macam dan
pertanian
hari
nilai transaksi, meliputi arus uang
keluar dan masuk barang dan jasa
pada rumah tangga.
2. Tabel untuk tujuan khusus: tahapan yang lebih lanjut di dalam
analisis, tabel-tabel tersebut dibuat untuk memperjelas beberapa
bagian yang tidak terpisah dari kegiatan penelitian keseluruhannya.
Data diolah sebagai rata-rata, indeks, persen dsb.
Contoh:
• Satu dimensi arah
No
Macam Pengeluaran
Rupiah (Rp)
Persen (%)
1. Sewa ternak
1.000
16,7
2. Upah buruh
2.000
33,3
3. Pembelian pupuk
3.000
50
Total
6.000
100
• Dua dimensi arah (berdasarkan varietas padi dan status
petani)
Varietas Padi
No
Status Petani
Rata-rata
Unggul
Lokal
1. Petani
Pemilik
100
50
50
penggarap
2. Petani bagi hasil
70
20
45
• Tiga dimensi arah (berdasarkan tahun, musim, kecamatan)
Kecamatan Leces
Kecamatan Kraksan
No
Tahun
Musim
Musim
Musim
Musim hujan
kemarau
hujan
kemarau
1.
1970-1971
2.
1971-1972
Rata-rata
e. Penyajian data dengan gambar
1. Grafik : dengan dua variabel
2. Diagram tebar : untuk menunjukkan hubungan antara 2 variabel di
dalam data yang tidak jelas menunjukkan rangkaian kesatuan.
3. Histogram
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4. Gambar Balok
5. Pie Chart
6.2. Struktur Penerimaan, Biaya dan Keuntungan Usahatani
A. Penerimaan Usahatani
Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang
dihasilkan dengan harga jual. Secara matematis dirumuskan sebagai
berikut:
TRi
= Yi . Pyi
Bila komoditi yang diusahakan lebih dari satu maka rumusnya menjadi:

Bila dalam sebidang lahan ditanami 3 tanaman secara monokultur (padi,
jagung dan ketela pohon) dan tanaman yang diteliti hanya salah satu
macam tanaman saja maka analisisnya disebut analisis partial, sedangkan
jika ketiga-tiganya maka disebut analisis keseluruhan usahatani (Whole
farm analysis)
Dalam menghitung penerimaan usahatani, perlu diperhatikan:
a. Hati-hati dalam menghitung produksi pertanian, karena tidak semua
produk pertanian bisa dipanen secara serentak.
Contoh:
• Menghitung produksi padi per ha mudah karena proses panennya
serentak
• Menghitung produksi tomat relatif sulit karena tomat dipanen bisa
dipanen tidak berbarengan sesuai tingkat kematangan tomat.
b. Hati-hati dalam menghitung penerimaan :
• Produksi mungkin dijual beberapa kali, sehingga diperlukan data
frekuensi penjualan
• Produksi mungkin dijual beberapa kali pada harga jual yang
berbeda
c. Bila penelitian usahatani ini menggunakan responden petani, maka
diperlukan teknik wawancara yang baik untuk membantu petani
mengingat kembali produksi dan hasil penjualan yang diperolehnya
selama setahun terakhir.
B. Struktur Biaya Usahatani
Biaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Total Fixed Cost (TFC): biaya yang dikeluarkan perusahaan atau petani
yang tidak mempengaruhi hasil output / produksi. Berapapun jumlah

84

Macam-Macam Analisis Usahatani

output yang dihasilkan biaya tetap itu sama saja. Contoh: sewa tanah,
pajak, alat pertanian, iuran irigasi.

Cost
TFC
Output
2. Total Variable Cost (TVC) yaitu biaya yang besarnya berubah searah
dengan berubahnya jumlah output yang dihasilkan.

TVC

Cost
A

N = batas kapasitas normal

Gambar 12. Kurva Variable Cost
VC = garis bermula dari titik nol bergerak ke atas output adalah nol sehingga
VC juga nol.
Semakin besar jumlah output yang dihasilkan VC pun juga akan semakin
besar.
Pola VC naik dengan tajam yaitu perusahaan produktivitasnya naik, lalu
agak landai (menurun sedikit) kemudian naik lagi dengan tajam yaitu
produksi na
3. Total Cost (TC) = FC + VC

TC
VC

FC
Gambar 13. Kurva Total Cost
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4. Average Cost (AC)
a. Average Fixed Cost
output yang dihasilkan.

yaitu biaya tetap untuk satuan

Cost
A

FC
0

Q

AFC
AFC1
AFC2
AFC3

AFC
Q1

Q1

Q

Gambar 14. Kurva Average Cost
b. Average Variable Cost (AVC) = VC/Q, yaitu biaya variabel untuk setiap
satuan output yang dihasilkan.

Cost

VC

K

L

N

0
AVC
AVC1
AVC2

AVC

S

AVC3

minimum
Q1 Q2

Q3

Q

Gambar 15. Kurva Average Variable Cost
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S = Shut down point / titik gulung tikar perusahaan gulung tikar karena AVC
semakin besar. Sisi miring OK, OL dan seterusnya terlihat semakin kecil
& kurva AVC meluntur ke bawah tetapi, menurunnya nnilai AVC ini terus
berlangsung seterusnya, ada batasnya, yaitu ketika sisi miring ciri dengan
tingkat output 0Q3 satuan. Di tingkat output tersebut AVC mencapai titik
terendah dengan nilai OAVC3. Kemudian output digenjot lebih tinggi lagi
dari OQ3, maka nilai AVC lebih besar lagi menjadi naik.
c. Average Total Cost

, biaya persatuan output.

Gambar 16. Average Total Cost
TC = FC + VC dan AC = AFC + AVC
Tingkat output yang dihasilkan pada saat AC minimum / OQ3 satuan disebut
tingkat output minimal / the optimum rate of output.
5. Marginal Cost =
Kurva TC merupakan jumlah dari biaya variabel dan biaya tetap dan biaya
tetap merupakan konstanta, maka MC tidak lain adalah garis singgung
pada kurva biaya total atau garis singgung pada kurva VC. MC memotong
FC dan VC pada saat minimum.
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Rp

TC

VC

FC

MC

AC
AVC

AFC
0

Q

Gambar 17. Kurva Marjinal Cost
Kesulitan dalam menghitung biaya usahatani biasanya timbul bila
tanaman yang diusahakan lebih dari satu macam tanaman. Misalnya,
tumpang sari antara jagung dan kedelai, sehingga jumlah input yang
dipakai tidak diketahui persis siarahkan untuk tanaman jagung atau kedelai.
Dalam hal ini jumlah fisik input tidak penting, tetapi yang perlu dicari adalah
berapa besar rupiah yang dikeluarkan untuk tanaman tersebut. Khusus
untuk menghitung tumpangsari ini, peneliti dihadapkan pada permasalahan
“agregasi”, oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dalam menghitung nilai
dari biaya itu.
Dalam menghitung nilai dari biaya tersebut dalam analisis biaya ada
2 cara:
1. Analisis Finansial
Dalam analisis finansial, data biaya yang dipakai adalah data riil yang
sebenarnya dikeluarkan.
Contoh: jumlah tenaga kerja yang dipakai adalah 100 HKSP dengan
upah Rp 3.000/hari. Biaya tenaga kerjanya adalah 100 X Rp 3.000 =
Rp 300.000. Bila diantara 100 HKSP tersebut, 25 diantaranya adalah
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tenaga kerja dalam keluarga maka nilai upah tenaga kerja yang
menyewa saja adalah sebesar 75 HKSP, jadi biayanya adalah 75 X Rp
3.000 = Rp 225.000.
2. Analisis Ekonomi
Dalam analisis ekonomi, data upah yang dipakai adalah upah menurut
harga bayangan.
C. Keuntungan Usahatani
Keuntungan Usahatani adalah selisih antara penerimaan dan semua
biaya.
Keuntungan = TR (Total Revenue) - TC (Total Cost). Bila menggunakan
analisis ekonomi, maka TC biasanya lebih besar daripada menggunakan
analisis finansial.
Untuk menggali data untuk keperluan cash flow maka pertanyaan
disajikan dalam 5 komponen:
1. Pengenalan tempat (Propinsi, kabupaten, kecamatan dan seterusnya)
2. Keterangan pencacahan (pewawancara/enumerator) : nama, tanggal,
nama supervisi dst.
3. Luas panen dan produksi: jenis tanaman, sistem usahatani, jenis
pengairan, jenis program intensifikasi, keadaan panen dst.
4. Ongkos & pengeluaran: jenis bibit, penggunaan masing-masing
saprodi, biaya tetap dst.
5. Keterangan umum tambahan yang berhubungan dengan biaya
6. Stock pada akhir tahun: adakah sisa persediaan tahun lalu
Dapat juga tabel-tabel tersebut diteruskan untuk keperluan analisis
disesuaikan dengan tujuan penelitian, misalnya:
• Untuk melihat pendapatan usahatani menurut luasan usaha yang
digarap petani, status luas garapan dst.
• Untuk melihat alokasi penggunaan input luasan garapan, status
usahatani dst.
• Pengumpulan data sosial ekonomi rumahtangga, data sosial
budaya, kesehatan untuk mengetahui pengeluaran rumahtangga.
• Pengumpulan data kelembagaan yaitu data yang berkaitan dengan
saprodi di KUD, bagaimana sistem kelembagan keuangan (bank
pasar, bank swasta, rentenir) dll.
Contoh pengaplikasiaan teori biaya, penerimaan dan keuntungan:
Penelitian yang dilakukan Ati Haryati yang berjudul “Analisis
pendapatan dan efisiensi penggunaan factor-faktor produksi pada usahatani
jagung hibrida” di Kabupaten Situbondo.
Biaya tetap dalam penelitian ini adalah sewa lahan, pajak lahan,
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sewa traktor, dan iuran irigasi HIPPA.Total biaya tetap rata-rata perhektar
pada musim tanam agustus-desember 2005 untuk jagung hibrida varietas
pioneer sebesar Rp.961.388 sedangkan biaya variable yang dikeluarkan
sebesar Rp.3.517.334 untuk pembelian benih, pupuk (Urea,SP-36,KCL,Z
A,Phonska,Gandasil,Vitablon,pupuk cair organic, pupuk tetes), pestisida
dan tenaga kerja.Ada pula biaya lain yang harus dikeluarkan adalah bunga
modal, biaya sewa mesin diesel, biaya angkut, dan biaya penyelepan
sejumlah Rp.989.806. Nilai bunga modal merupakan hasil kali antara jumlah
penggunaan uang selama satu kali musim tanam dengan prosentase bunga
pinjaman bank yang berlaku, pada saat penelitian, bunga bank 9% pertahun.
Penerimaan jagung varietas ini adalah Rp.9.947.844 karena produksi yang
dihasilkan 8.289 kg/ha dengan harga jual Rp. 1200,- Sehingga keuntungan
usahatani jagung hibrida varietas pioneer adalah Rp.4.479.313.
D. Analisis Distribusi Pendapatan Usahatani
Distribusi pendapatan dianalisis dengan metode koefisien Gini
dan kurva Lorenz. Penggunaan kurva Lorenz akan lebih informatif dalam
menerangkan hubungan antara proporsi pendapatan yang didistribusikan
pada populasi yang ada, dan dengan bantuan kurva tersebut bisa
didapatkan nilai koefisien Gini. Distribusi pendapatan yang ditunjukkan
dengan kurva Lorenz telah menunjukkan perbedaan distribusi pendapatan
petani, tetapi pada kurva tersebut terdapat kurva yang saling berpotongan
ataupun berimpit sehingga secara mutlak tidak dapat menjelaskan distribusi
pendapatan petani untuk masing-msing pola diversivikasi. Untuk mengatasi
hal tersebut dapat digunakan koefisien Gini Model analisis koefisien Gini
(widodo, 1990) adalah:
GC = 1-_n1 f1 (Yi + 1 + Yi)
Keterangan:
GC
=  Koefisien Gini 0 < GC < 1;
Yi
= Proporsi kumultif jumlah pendapatan petani dalam kelas
ke I;
Yi – 1 = Proporsi kumultif jumlah pendapatan petani sebelum
kelas ke I;
f1
= Proporsi jumlah petani dalam kelas ke I;
n
= Jumlah kelas
Kriteria pengujin nilia koefisien Gini (World Bank dalam Hananto,
1980):
a. 0,50 – 0,70 ketidakmerataan tinggi;
b. 0,36 – 0,49 ketidakmerataan sedang;
c. 0,20 – 0,35 ketidakmerataan rendah.
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Contoh pengaplikasian penghitungan distribusi pendapatan :
Penelitian ini mengenai distribusi pendapatan usahatani tanaman
perkebunan berbasis kelapa. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif,
yaitu di Desa Gadungan Kecamatan Slemadeg, Kabupaten Tabanan
sebagai salah satu sentra pengembangan diversifikasi usahatani tanaman
perkebunan di Provinsi Bali. Data primer yang digunakan sebanyak 90
petani sample dengan menggunakan metode random sampling, dengan
masing-masing sebanyak 30 petani untuk setiap pola diversifikasi usahatani
perkebunan berbasis kelapa. Hasilnya adalah pendapatan pada pola
diversifikasi usahatani perkebunan kelapa + kakao + cengkeh dan kelapa +
kakao lebih merata dibandingkan pada pola diversifikasi usahatani kelapa
+ cengkeh. Hal ini ditunjukkan dengan kurva Lorenz yang lebih mendekati
pada garis merata. Sedangkan pada pola diversifikasi usahatani kelapa +
cengkeh kurva Lorenz relatif menjauh dari garis merata, yang menunjukkan
distribusi pendapatan usahatani pada pola tersebut lebih tidak merata
atau lebih besar ketimpangannya. Sumber ketimpangan diduga berasal
dari perbedaan luas kepemilikan lahan dan juga pada pola yang terdapat
tanaman cengkeh, karena harga produksi cengkeh yang jauh lebih tinggi
dibanding dengan dua komoditas tanaman lainnya. Hasil perhitungan
koefisien Gini pendapatan usahatani pada masing-masing pola diversifikasi
usahatani perkebunan di Desa Gadungan bahwa nilai koefisien Gini pada
pola diversifikasi usahatani kelapa + kakao + cengkeh lebih rendah daripada
pola diversifkasi usahatani kelapa + kakao dan kelapa + cengkeh. Hal ini
menunjukkan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan usahatani
perkebunan pola diversifikasi kelapa + kakao + cengkah lebih rendah
dibandingkan dengan pola diversifikasi usahatani kelapa + kelapa maupun
kelapa + cengkeh. Ketidakmerataan distribusi pendapatan berasal dari
distribusi kepemilikan luas lahan dan harga produksi cengkeh yang relatif
lebih tinggi dibandingkan kelapa maupun kakao. Secara keseluruhan nilai
koefisien Gini pendapatan total rumah tangga petani untuk semua pola
diversifikasi usahatani tanaman perkebunan termasuk kedalam kriteria
distribusi pendapatan ketidakmerataan rendah, karena nilai koefisien Gini
terletak antara 0,20-0,35 .
6.3. Analisa Linear Programming
Analisis linier programming merupakan salah satu teknik analisis yang
memakai model matematika dengan tujuan untuk mencari, memilih dan
menentukan alternatif terbaik dari sekian alternatif yang tersedia. Dikatakan
linier karena peubah-peubah yang membentuk model matematika tersebut
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dianggap linier. Yang ingin dicapai dalam linier programming adalah
alokasi atau kombinasi optimum, artinya suatu langkah kebijakan dengan
mempertimbangkan untung, rugi agar berdaya guna dan berhasil guna.
Alokasi optimum dilakukan dengan cara memaksimalkan/meminimumkan
fungsi tujuan dengan syarat ikatan (kendala) dalam bentuk ketidaksamaan
linier. Syarat-syarat tersebut adalah :
1. Fungsi tujuan
Primal → maksimum   → dampak positif, keuntungan, manfaat yang
ingin dimaksimumkan
Dual  → minimum  → damapak negatif, resiko-rsiko, biaya-biaya, jarak
dan hal hal lain yang ingin diminimumkan.
2. Keterbatasan sumberdaya
Keterbatasan waktu, biaya, tenaga, luas lahan, ruangan   → kendala
(syarat ikatan)
3. Perumusan Kuantitatif
Model matematika  → ketidaksamaan
4. Cara penyelesaian yang bisa digunakan
• Metode grafis
• Metode Simplex
• Program komputer
Menurut Nasendi (1985), Linear Programming adalah suatu
teknik analisis dari kelompok teknik riset operasi yang memakai model
matematika. Suprapto (1980), menyatakan bahwa persoalan C pada
dasarnya berkenaan dengan penentuan lokasi yang optimal dari berbagai
sumber-sumber yang langka (limited resources) untuk memenuhi suatu
tujuan (objective). Misalnya bagaimana mengkombinasikan berbagai
sumber yang terbatas seperti tenaga kerja, material, mesin, tanah, pupuk,
air sehingga diperoleh output maksimum. Masalah yang akan dipecahkan
dinyatakan dalam dua fungsi, yaitu fungsi tujuan (objective function)
dan fungsi batasan (constraint function). Fungsi tujuan menggambarkan
sasaran yang akan dicapai, dapat berupa keuntungan maksimal atau biaya
minimal. Fungsi batasan menunjukkan kapasitas yang tersedia yang akan
dialokasikan ke berbagai kegiatan.
Asumsi Dasar Linear Programming
Soekartawi (1992) mengemukakan bahwa problem dalam linear
programming adalah memperhatikan penggunaan atau alokasi yang efisien
dari sumberdaya-sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.
Nasendi dan Affendi Anwar (1985) dalam bukunya linear programming
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dan variasinya menyatakan bahwa ada tiga unsur yang harus dipenuhi
yang dapat dirumuskan secara matematis yaitu fungsi tujuan, berbagai
kendala fungsional dan kendala yang tidak boleh negatif. Di samping itu
ada 5 asumsi-asumsi dasar yang harus dipenuhi yaitu:
1. Linieritas
2. Proporsionalitas
3. Adivitas
4. Divisibilitas
5. Deterministik
Kelebihan dan Kelemahan Linear Programming
Cara programasi garis lurus (linear programming) banyak dipakai
kalangan peneliti dan mahasiswa didasarkan pada kelebihan-kelebihan
yang dimiliki oleh program tersebut. Linear programming banyak digunakan
dalam bidang pertanian, pengairan, transportasi,kesehatan, manajemen
produksi, perencanaan pembangunan dan sebagainya. Kelebihankelebihan yang dimiliki linear programming adalah:
1. Mudah dilaksanakan, apabila menggunakan alat bantu komputer.
2. Dapat menggunakan banyak variabel, sehingga berbagai kemungkinan
untuk memperoleh pemanfaatan sumberdaya yang optimum dapat
dicapai.
3. Fungsi tujuan (objective function) dapat difleksiblekan (di relax) sesuai
dengan tujuan penelitian atau berdasrkan data yang tersedia. Misalnya
bila ingin meminimumkan biaya atau memaksimumkan keuntungan
dangan data yang terbatas.
Metode yang bisa digunakan :
1. Primal: metode ini digunakan untuk mencari pendapatan Gross Financial
Marginal (GFM) dengan keterbatasan sumberdaya, meminimumkan
biaya-biaya, risiko-risiko untuk mencari nilai pendapatan maksimum.
2. Dual : untuk sumberdaya yang langka dan pembatasan terhadap
ketentuan nilai output per unit, berapakah sebenarnya jumlah nilainilai tersebut per unit sumberdaya yang langka tersebut yang dapat
meminimumkan total nilai dari penggunaan sumberdaya yaeng
terbatas.
Contoh soal:
1. Petani A memiliki lahan seluas 4 hektar dengan modal yang dimiliki
sebesar 240 U$ dan waktu tenaga kerja yang tersedia 120 jam/ha/
bulan. Petani A berharap memperoleh pendapatan maksimal dengan
kombinasi cabang usaha tanaman jagung (M) dan tanaman kapas (C).
Jika harga jual jagung adalah 25 U$ dan kapas adalah 40 U$, modal
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untuk jagung adalah 40 U$ dan kapas adalah 80 U$, jam kerja untuk
jagung adalah 40 jam/ha dan kapas adalah 15 jam/ha, maka carilah titik
optimum kombinasi antara jagung dan kapas yang dapat menghasilkan
gross financial marjinal (GFM) yang maximum.
Penyelesaian:
• Fungsi tujuan: petani berharap memperoleh pendapatan
maksimum
• Persamaannya :
Maksimum GFM = 25 M (Maize) + 40 C (Cotton)				
(1)
• Perubahan sumberdaya (sumberdaya terbatas) :
Lahan: M + C = 4							
(2)
Modal : 40 M + 80 C = 240						
(3)
Tenaga kerja : 40 M + 15 C = 120					
(4)
• Ketidaksamaan :
Maksimum GFM = 25 M (Maize) + 40 C (Cotton)				
(5)
M,C ≥ 0 GM dapat diperoleh maksimum bila asa usaha jagung dan
kapas (6)
M + C ≤ 4 ; bila tanah untuk keduanya lebih dari 4 ha
(7)
40 M + 80 C ≤ 240
(8)
40 M + 15 C ≤ 120
(9)
• Metode Grafis

ha Jagung

6
5
4
3 A

B

2

Iso Kapital

C

Iso Lahan

Iso Tenaga kerja

1
0

1

2

D
3
4
5
6
ha Kapas

7

8

Wilayah kelayakan terletak pada daerah 0ABCD.
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•

Perhitungan GFM paling maksimum:
M+C=4→M=4–C
40 M + 80 C = 240
40 ( 4 – C ) + 80 C = 240
160 – 40 C + 80 C = 240
40 C = 240 – 160
C=2
M=4–C=4–2=2
GM = 2 (25) + 2 (40) = 130 U$

M+C=4→M=4–C
40 M + 15 C = 120
40 ( 4 – C ) + 15 C = 120
160 – 40 C + 15 C = 120
– 25 C = – 40
C = 1,6
M= 2,4
GFM = 2,4 (25) + 1,6 (40) = 124 U$

2. Carilah titik kombinasi antara cabai dan tomat yang dapat menghasilkan
GFM maximum dengan harga jual dan sumberdaya yang tersedia
sebagai berikut :
Tanaman
Sumberdaya yang tersedia
Harga Jual
X1 (cabai)
2
2
4
3000
X2 (tomat)
1
3
3
3000
Keterbatasan
3
60
72
petani
Penyelesaian :
(1) GM = 3000 X1 + 3000 X2 → GM = 3 X1 + 3X2
(2) 2X1 + X2 3≤ 30
2X1 + 3X2 ≤ 60
4X1 + 3X2 ≤ 72
X1 ≥ 0
X2 ≥ 0
• Metode Grafis

tomat (X2)

30
B (6,16)

20 A
10

0

Iso Tenaga kerja
Iso Sewa Lahan
Iso Kapital

C

10

D

20
30
Cabai (X1)

Contoh kasus penelitian dengan menggunakan Linier Programming
Untuk menentukan kombinasi faktor produksi yang optimal dari
kegiatan usahatani yang diteliti agar diperoleh keuntungan maksimal maka
digunakan penyelesaian program linier yang secara matematis dapat
dinyatakan sebagai berikut :
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Memaksimumkan fungsi tujuan:

Dimana:
Cj = koefisien peubah pengambilan keputusan dalam fungsi tujuan
Xj = jumlah output produksi ke-j optimum yang dicari
aij = koefisien peubah input produksi ke-j dalam fungsi kendala ke-1
bi = faktor produksi yang dimiliki perusahaan untuk fungsi kendala ke-1
Z = nilai skalar fungsi tujuan
Untuk memperoleh koefisien peubah pengambilan keputusan Ci
dalam fungsi tujuan diturunkan dari persamaan keuntungan sebagai
berikut:
π = TR – TC
Dimana :
π
= keuntungan yang dapat diperoleh dari usahatani yang
dikembangkan yaitu keuntungan dari masing-masing komoditi
pada setiap strata yang diambil
TR
= Penerimaan yaitu total penerimaan yang diperoleh dari
penjualan hasil panen untuk masing-masing komoditi pada
setiap strata yang diambil
TC
= total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi
dilakukan untuk masing-masing komoditi pada setiap strata
yang diambil
Dengan demikian koefisien fungsi tujuan adalah Cj = TR – TC atau
π dan bentuk fungsi tujuannya adalah:
1. Usahatani strata 1, 2, 3, dan 5 yaitu usahatani campuran yang
mengembangkan 3 jenis komoditi dalam satu kali proses produksi.
π maksimum
= π 1 X1 + π 2 X2 + π 3 X3
Dimana:
X1
= Komoditi 1 dalam strata yang dianalisis
X2
= Komoditi 2 dalam strata yang dianalisis
X3
= Komoditi 3 dalam strata yang dianalisis
2. Usahatani strata 4 yaitu usahatani campuran yang mengembangkan 2
jenis komoditi dalam satu kali proses produksi.
π maksimum
= π 1 X1 + π 2 X2
Dimana:
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X1
= Komoditi 1 dalam strata yang dianalisis
X2
= Komoditi 2 dalam strata yang dianalisis
Matrik dasar linier programming dapat disajikan seperti tabel berikut:
Tabel Matrik dasar linier programming untuk usahatani strata 1,2,3 dan 5
Aktivitas
Produksi
RHS
B
Satuan
Maksimum
Fungsi tujuan
X1
X2
X3
Kendala
Lahan
a1.1 a1.2 a1.3
≤
b1
Hektar
Biaya pupuk
a2.1 a2.2 a2.3
≤
b2
Rupiah
Biaya tenaga kerja
a3.1 a3.2 a3.3
≤
b3
Rupiah
Biaya-biaya lain
a4.1 a4.2 a4.3
≤
b4
Rupiah
Tenaga kerja pria
a5.1 a5.2 a5.3
≤
b5
HOK
Tenaga kerja wanita
a6.1 a6.2 a6.3
≤
b6
HOK
Tabel Matrik dasar linier programming untuk usahatani strata 4
Aktivitas
Produksi
RHS
B
Satuan
Maksimum
Fungsi tujuan
X1
X2
Kendala
Lahan
a1.1 a1.2
≤
b1
Hektar
Biaya pupuk
a2.1 a2.2
≤
b2
Rupiah
Biaya tenaga kerja
a3.1 a3.2
≤
b3
Rupiah
Biaya-biaya lain
a4.1 a4.2
≤
b4
Rupiah
Tenaga kerja pria
a5.1 a5.2
≤
b5
HOK
Tenaga kerja wanita
a6.1 a6.2
≤
b6
HOK
Dimana :
RHS = Right Hand Side adalah nilai Constraint / nilai kendala
C
= Keuntungan per unit
B
= Besarnya sumberdaya yang dibutuhkan tiap aktivitas
HOK = Hari orang kerja
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor produksi yang digunakan
untuk memproduksi masing-masing komoditi dalam usahatani, maka
disusun fungsi kendala sebagai berikut:
1. Usaha tani strata 1, 2, 3, dan 5 yaitu usahatani campuran yang
mengembangkan 3 jenis komoditi dalam satu kali proses produksi.
a1. 1X1 + a1. 2X2 + a 1 . 3X3    ≤   b1
a2. 1X1 + a2. 2X2 + a 2 . .3X3   ≤   b2
a3. 1X1 + a3. 2X2 + a 3 . 3X3   ≤   b3
a4. 1X1 + a4. 2X2 + a 4 . 3X3   ≤   b4
a5. 1X1 + a5. 2X2 + a 5 . 3X3   ≤   b5
a6. 1X1 + a6. 2X2 + a 6 . 3X3   ≤   b6
2. Usaha tani strata 1, 2, 3, dan 5 yaitu usahatani campuran yang
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mengembangkan 3 jenis komoditi dalam satu kali proses produksi.
a1. 1X1 + a1. 2X2   ≤  b1
a2. 1X1 + a2. 2X2   ≤  b2
a3. 1X1 + a3. 2X2   ≤  b3
a4. 1X1 + a4. 2X2   ≤  b4
a5. 1X1 + a5. 2X2   ≤  b5
a6. 1X1 + a6. 2X2   ≤  b6
Dimana:
b1
= Lahan
b2
= Biaya pupuk
b3
= Biaya tenaga kerja
b4
= Biaya-biaya lain
b5
= Tenaga kerja pria
b6
= Tenaga kerja wanita
Pengukuran variabel
Variabel yang digunakan dalam mencari optimalisasi alokasi faktor-faktor
produksi asalah sebagai berikut:
1. Pembatas lahan
Ditentukan oleh luas lahan yang digunakan oleh petani yang
mengembangkan usahatani strata 1,2,3,4 dan 5. Unit analisis lahan
dinyatakan dalam hektar.
2. Pembatas tenaga kerja
Pekerjaan dalam aktivitas usahatani meliputi pengolahan lahan sampai
panen. Untuk memperhitungkan penyediaan tenaga kerja ditentukan
oleh jumlah tenaga kerja produktif yang bisa disediakan oleh petani
dalam satu kali proses produksi dalam satuan HOK.
3. Harga input-output
Harga input meliputi biaya masing-masing variabel dengan unit analisis
rupiah per unit. Sedangkan harga output meliputi harga jual masingmasing produksi per unit sengan satuan rupiah.
1.4.

Analisa Efisiensi
Efisiensi menurut Sukirno (1997), didefinisikan sebagai kombinasi
antara faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi untuk
menghasilkan output yang optimal. Dalam usaha, kombinasi input diharapkan
dapat optimal, dimana dapat diwujudkan dengan memaksimalkan faktor
produksi dengan pembatasan biaya, di mana faktor modal merupakan
kendala yang serius dalam kegiatan usahatani.Tersedianya faktor produksi
atau input belum tentu produktifitas yang diperoleh petani akan tinggi,
tetapi upaya yang penting agar petani melakukan usahanya secara efisien.
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Efisiensi dapat dicapai oleh petani ada 3 cara yaitu :
1. Efisiensi teknis
Digunakan untuk mengukur tingkat produksi yang dicapai pada tingkat
penggunaan input tertentu. Seorang petani dikatakan efisien secara
teknis dibanding petani lain, jika dengan penggunaan jenis dan jumlah
input yang sama diperoleh output secara fisik lebih tinggi.Efisiensi
tehnik dapat dicari dengan melihat penambahan input secara fisik
yang digunakan pengaruhnya terhadap penambahan produksi yang
dihasilkan. Bisa dihitung melalui elastisitas faktor produksi, secara
matematis dapat ditulis sebagai berikut :
Ep = ▲Y / Y
atau Ep =▲Y X		
atau Ep = MPP
   ▲X / X
      ▲X Y
                  APP
Dimana:
Ep 		
= elastisitas produksi
Y		
= hasil produksi
X		
= faktor produksi
▲Y = perubahan produksi
▲X = perubahan input
MPP
= marginal pyshical product
APP
= average pyshical product
Bila penggunaan input hanya satu, nilai elastisitas berkaitan dengan
fungsi-fungsi produktifitasnya.Suatu usahatani akan mencapai suatu
tingkat menguntungkan apabila tercapai nilai elastisitas berada diantara
0 dan 1 atau 0<ep<1 yaitu antara daerah optimum dan maksimum atau
berada pada daerah rasional, maka tingkat efisiensi akan tercapai bila
nilai APP=MPP.
Hubungan antara kurva APP dan MPP dijelaskan dengan gambar
berikut ini:

Gambar 18. Hubungan Kurva TP, AP dan MP
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Untuk menguji efisiensi teknis penggunaan faktor produksi dapat
dilakukan dengan menghitung elastisitas produksi yang diketahui dari
koefisien regresi. (Pembahasan selanjutnya)
2. Efisiensi Alokatif/efisiensi Harga
Digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan petani dalam usahanya
untuk mencapai keuntungan maksimal, di mana efisiensi harga dicapai
pada saat nilai produk dari masing-masing input sama dengan biaya
marginalnya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

Uji efisiensi alokatif dimaksudkan untuk mengetahui rasionalitas petani
dalam melakukan kegiatan usahatani dengan tujuan mencapai keuntungan
maksimal. Keuntungan maksimal akan tercapai jika semua faktor produksi
telah dialokasikan secara optimal. Situasi yang diharapkan terjadi kalau
petani mampu membuat suatu upaya kalau nilai produk marginalnya (NPM)
untu suatu input sama dengan harga input tersebut , namun kenyataannya
petani bekerja dalam ketidakpastian mengenai harga input dan faktor
ektern lainnya. Penggunaan input optimum dicari dengan melihat nilai
tambahan dari satu satuan biaya dari input yang digunakan dengan satu
satuan output yang dihasilkan.

Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :
Dimana :
NPMxi = nilai produk marginal faktor produksi ke-i
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Pxi		 = harga faktor produksi ke-i
βi		 = koefisien regresi xi Suatu usahatani akan menguntungkan apabila
setiap penambahan niali output selalu lebih besar daripada setiap
penambahan nilai input atau ▲Y.Py  > ▲X.Px . Dan keuntungan
akan berhenti pada saat garis harga menyinggung garis TPP
atau ▲Y.Py  = ▲X.Px   (Soekartawi,1993).
Atau dapat pula menggunakan kriteria pengujiannya untuk melihat
efisiensi harganya, sebagai berikut:
=1,

artinya pada harga yang berlaku saat penelitian, secara
ekonomis penggunaan faktor produksi optimum atau
efisien.
>1, artinya pada harga yang berlaku saat penelitian, secara
ekonomis penggunaan faktor produksi belum optimum
atau efisien.
<1, artinya pada harga yang berlaku saat penelitian, secara
ekonomis penggunaan faktor produksi melebihi kondisi
optimum atau tidak efisien.
2. Efisiensi ekonomis
Petani yang mempunyai produksi tinggi dan menjual saat itu dengan
harga tinggi dari biaya input yang telah ditekan, maka petani tersebut
mampu mencapai efisiensi secara teknis dan   efisiensi alokatif   atau
disebut efisiensi ekonomis.
Efisiensi ekonomis menurut Kartasapoetra (1998) merupakam
kombinasi antara faktor-faktor produksi. Dalam hal ini terangkum
pengertian mengenai:
• Hubungan faktor produksi dengan produk.
• Perbandingan harga faktor produksi yang tergabung dengan modal
yang tersedia agar produksi dapat berlangsung dalam kecukupan.
Contoh pengaplikasikan konsep efisiensi:
Penelitian mengenai Efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi telah
dilakukan oleh:
1.   Fauzi Hajar dengan judul “Analisis pendapatan dan efisiensi
penggunaan factor-faktor produksi pada usahatani kapri manis melalui
kemitraan agribisnis “ di kota Batu, didapat hasil perhitungan efisiensi
alokatif penggunaan factor –faktor produksi petani kapri manis sebagai
berikut:
F.prod
xi
bi
MPPxi NPMxi
NPM/Pxi Xi opt
Pest cair 34,14 0,193 60,156 265319,7 0,133
4,523
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Faktor-faktor produksi yang dipakai untuk menganalisa efisiensi
adalah variable bebas yang berpengaruh nyata terhadap produksi
kapri manis, setelah pengujian melalui regresi.Diketahui nilai NPMxi/
Pxi penggunaan pestisida cair sebesar 0,133 artinya angka itu lebih
kecil dari satu. Hal ini menunjukkan penggunaan pestisida cair ini tidak
efisien pada pemakaian 34 botol, sehingga apabila ingin mencapai
efisien maka cukup menggunan 4,5 botol.
2.   Yuli Kurniawati dengan judul “Analisis efisiensi penggunaan factorfaktor produksi pada usahatani cabe jamu “ di Madura, didapat hasil
perhitungan efisiensi alokatif penggunaan factor –faktor produksi petani
cabe jamu sebagai berikut :
F.prod
xi
bi
NPM/Pxi
Xi opt
Pupuk SP36 8,43
0,13
1,43
12,08
Faktor-faktor produksi yang dipakai untuk menganalisa efisiensi adalah
variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap produksi cabe jamu,
setelah pengujian melalui regresi.Diketahui nilai NPMxi/Pxi penggunaan
pupuk SP36 sebesar 1,43 artinya angka itu lebih besar dari satu. Hal
ini menunjukkan penggunaan SP36 ini bisa dikategorikan efisien
namun tidak optimum pada pemakaian 8,43 kg, sehingga apabila ingin
mencapai optimum maka dapat menambah pupuk sebanyak 12,08kg.
6.5. Analisa Regresi
Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk menelaah
arah dan kekuatan hubungan 2 variabel yang mungkin mempunyai
hubungan sebab akibat, dan peramalan/ pendugaan yang berimplikasi
mendekati nilai tengah populasi. Analisis regresi bisa ada beberapa macam
yaitu:
a. Regresi linier atau lurus adalah hubungan antara y dan x yang hanya
terdiri dari satu variabel saja atau berpangkat satu. Persamaan fungsi linier
dapat dituliskan sebagai berikut:

Ŷ = a + bx + e
a
b
Ŷ
e

= Intercep
= kemiringan
= untuk membedakan antara nilai ramalan dengan nilai pengamatan
= error/kesalahan dalam persamaan
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e = error diharapkan sekecil mungkin → jumlah kuadrat galat

b. Regresi Berganda adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk
mengetahui hubungan antara y dengan beberapa variabel x. Persamaan
regresi berganda dapat dituliskan sebagai berikut:
Ŷ = b0 + b1x1 + b2x12 + e
Setiap pengamatan memenuhi hubungan sebagai berikut:
Ŷ = b0 + b1x1 + bix1i + bix2i + ei
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n
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n
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c. Regresi bila variabelnya tidak linier maka dijadikan parameter
linier
• Polinomial kuadratik
			
Y = b0 + b1 X1 + b11 X1 2
Contoh : X1 2 → Z
Ŷ = b0 + b1 X1 + b2Z + e
• Polinomial akar pangkat dua
Y = b0 + b1 X11/2 + b11 X1
Contoh : X11/2 → P
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Ŷ = b0 + b1 P + b11X1 + e
d. Fungsi produksi Cobb Douglas
Soekartawi (1990) menyatakan bahwa fungsi CobbDouglass adalah
suatu fungsi atau persamaan yangmelibatkan dua atau lebih variabel,
di mana variabel yang satu disebut variabel indipenden, yang
menjelaskan atau dengan simbol x sedangkan variabel dependen atau
variabel yang dijelaskan dengan simbol y. Penyelesaian hubungan
antara y dan x adalah sebagai berikut:
Persamaan dalam Fungsi produksi Cobb Douglas
Y = aX1b1X2b2....Xibi...Xnbneu
Ln Y = ln a + b1ln X1 + b2ln X2 + ln e
Misalnya  :  
Z   
=  lnY
α   
=  ln a
X11
= ln X1
X22
= ln X2
μ   
=  ln e

Karena penyelesaian fungsi Cobb Douglass harus diubah bentuk
fungsinya menjadi fungsi linier, maka ada persyaratan yang harus
dipenuhi sebelum menggunakan persamaan tersebut:
a. Tidak ada nilai pengamatan yang bernilai nol sebab logaritma dari
nol adalah suatu bilangan yang besarnya tidak diketahui
b. Dalam fungsi produksi,perlu asumsi bahwa tidak ada perbedaan
tehnologi dalam setiap pengamatan, ini artinya kalau fungsi
produksi yang dipakai dalam pengamatan memerlukan lebih dari
satu model, maka perbedaan tersebut terletak pada intersep dan
bukan pada kemiringan (slope) model tersebut
c. Tiap variabel x adalah perfect competition
d. Perbedaan lokasi seperti iklim adalah tercakup pada faktor
kesalahan u (disturbance term)
Ada beberapa alasan mengapa banyak peneliti yang menggunakan
fungsi produksi Cobb Douglas ini antara lain:
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a. Penyelesaiannya relatif lebih mudah dibandingkan dengan fungsi
lainnya karena mudah ditransfer ke bentuk linier
b. Hasil pendugaan garis melalui fungsi ini akan menghasilkan koefisien
regresi yang sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitas.
c. Besaran elastisitas tersebut sekaligus menunjukkan tingkat
besaran return to scale.
Tetapi fungsi cobb douglas ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan,
antara lain:
1. Spesifikasi variabel yang keliru, hal ini menyebabkan nilai elastisitas
produksi yang diperoleh negatif atau nilainya terlalu besar atau
kecil. Spesifikasi ini akan menimbulkan terjadinya multikolinearitas
pada variabel bebas
2. Kesalahan pengukuran variabel, hal ini terjadi bila data kurang
valid sehingga menyebabkan besaran elastisitas produksi yang
terlalu besar atau kecil.
3. Bias terhadap variabel manajemen. Faktor manajemen merupakan
faktor penting untuk meningkatkan produksi karena berhubungan
langsung dengan variabel terikat seperti manajemen penggunaan
faktor produksi yang akan mendorong besaran elastisitas tehnik dari
fungsi produksi ke arah atas. Manajemen ini berhubungan dengan
pengambilan keputusan dalam pengalokasian variabel input dan
kadang sulit diukur dalam pendugaan fungsi cob douglas
4. Multikolinearitas, dalam fungsi ini sulit dihindarkan meskipun telah
diusahakan agar besaran korelasi antara variabel indipenden tidak
terlalu tinggi seperti memperbaiki spesifikasi variabel yang dipakai
5. Data, data yang dipakai mempunyai limitasi yang penting dalam
penggunaan fungsi cob douglas antara lain:
a. data harga yang dipakai pada fungsi cobb douglas apabila
menggunakan data cross section harus mempunyai nilai variasi
yang cukup. Kenyataan data harga input didasarkan pada harga
pemerintah yang cenderung konstan dan variasinya kecil
b. pengukuran data yang dilakukan agak sulit seperti upah tenaga
kerja apakah upah riil atau diluangkan
c. data tidak boleh ada nilai nol atau negatif karena nilai logaritma
dari nol atau negatif adalah tidak terhingga
6. Asumsi, penggunaan asumsi harus tepat dan sesuai seperti asumsi
penggunaan tehnologi dianggap netral yang artinya intercept bisa
berbeda, tetapi slope garis penduga cobb douglas dianggap sama
padahal belum tentu tehnologi didaerah penelitian sama.
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		 Soekartawi (1993) menyatakan Return to Scale (RTS) digunakan
untuk mengetahui apakah kegiatan dari usahatani tersebut mengalami
kaidah increasing, constan atau decreasing return to scale serta dapat
menunjukkan efisiensi produksi secara tehnis.
Ada tiga alternatif yang bisa terjadi dalam RTS, yaitu:
a. Decreasing return to scale, apabila (b1 + b2) < 1, artinya
bahwa proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi
penambahan produksi
b. Constant return to scale, apabila (b1 + b2) = 1, artinya bahwa
proporsi penambahan faktor produksi akan sama dengan proporsi
penambahan produksi
c. Increasing return to scale, apabila (b1 + b2) > 1, artinya bahwa
proporsi penambahan produksi melebihi proporsi penambahan
faktor produksi
Contoh pengaplikasian analisis fungsi produksi cobb douglass :
Penelitian yang dilakukan oleh Ati Haryati dengan judul “Analisis pendapatan
dan efisiensi penggunaan factor-faktor produksi pada usahatani jagung
hibrida varietas pioneer dan cargil “ di Situbondo, didapat hasil perhitungan
sebagai berikut:
Ln Y = 4.599 + 0.089 ln X1 -0.006 X2 - 0,004 ln X3 + 0,014 ln X4 + 0,787 ln X5
Variabel
Koefisien regresi (bi) Salah baku (Sbi) t hitung
Intercep
4,599
1,540
2,986
1. Benih (X1)
0.089
0.110
0.419
2. Pupuk urea (X2)
-0.006
0.008
-0.833
3. Pupuk KCL (X3)
-0.004
0.005
-1.031
4. Pupuk ZA (X4)
0.014*
0.005
3.033
5. Tenaga kerja (X5)
0.787*
0.280
2.808
F hitung
4.877
R2
0.385
∑ bi
0.88
*
: nyata pada α = 0,025
(t tabel = 2,319)
**
: nyata pada α = 0,05
(F tabel = 2.456)
Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pupuk ZA dan
tenaga kerja saja yang merupakan variabel yang berpengaruh nyata secara
statistik terhadap produktifitas jagung hibrida. Sedangkan hasil perhitungan
elastisitas produksi sebesar 0.88 artinya terjadi decreasing return to scale
yaitu proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan
produksi.
6.6. Analisa Finansial
Analisis Finansial digunakan untuk mengetahui apakah usahatani
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yang diusahakan layak dan menguntungkan untuk dikembangkan atau
dikatakan masih dalam tingkat efisiensi.Menurut Soekartawi (1991) analisis
finansial dilakukan karena analisis ini didasarkan pada keadaan sebenarnya
dengan menggunakan data harga yang sebenarnya ditemukan di lapangan,
sehingga dapat segera dilakukan penyesuaian bila proyek tersebut berlangsung
menyimpang dari rencana semula. Sebaliknya, kalau proyek berjalan seperti
tujuan semula maka analisis finansial perlu diikuti dengan analisis ekonomi.
Karena dengan analisis ekonomi inilah manfaat proyek yang sebenarnya
dapat dihitung dengan sekaligus mempertimbangkan manfaat sosialnya.
Penyusunan analisis ekonomi dimulai dengan analisis finansial
mengenai perkiraan laba atau keuntungan yang diperoleh kemudian
dibuat penyesuaian. Penyesuaian tersebut adalah pengalokasian biaya
domestik dan asing dan penilaian harga bayangan. Dalam analisis ekonomi
digunakan analisis Biaya Sumberdaya Domestik (BSD).
Keputusan untuk menanamkan modal merupakan tindakan yang
mempunyai konsekuensi besar dalam suatu kegiatan investasi karena
modal merupakan salah satu faktor produksi yang langka sehingga di dalam
usaha untuk memiliki, menguasai dan menggunakannya harus ditangani secara
ekonomis. Analisis kelayakan investasi dalam kegiatan investasi pada suatu
proyek perlu dilakukan. Soetrisno (1982) menyatakan bahwa studi kelayakan
usahatani adalah suatu studi apakah suatu proyek apabila dilaksanakan dapat
berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya atau tidak.
Proyek merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan
dan dilaksanakan dalam suatu bentuk kesatuan dengan mempergunakan
sumber-sumber untuk mendapatkan manfaat. Menurut Gittinger (1986),
sebuah proyek pertanian merupakan suatu kegiatan investasi di bidang
pertanian yang mengubah sumber-sumber finansial menjadi barangbarang kapital yang dapat menghasilkan manfaat setelah beberapa waktu.
Pemilihan alternatif penggunaan yang menguntungkan sangat diperlukan
karena sumber-sumber yang tersedia untuk dapat digunakan terbatas
jumlahnya. Evaluasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk
menentukan pilihan antara berbagai penggunaan yang kompetitif dari
berbagai sumberdaya yang tersedia.
Evaluasi proyek bertujuan untuk mengetahui tingkat keuntungan
yang dapat dicapai melalui investasi dalam suatu proyek, menghindari
pemborosan sumber-sumber daya yang tersedia yaitu dengan menghindari
pelaksanaan proyek yang tidak menguntungkan, mengadakan penilaian
terhadap peluang investasi yang ada sehingga dapat dipilih alternatif proyek
yang paling menguntungkan dan menentukan prioritas investasi. Inti dari
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evaluasi proyek pada dasarnya adalah mencoba untuk menentukan biayabiaya dan manfaat. Tambahan manfaat bersih akan muncul dari investasi
proyek. Melalui analisis proyek dapat diketahui apakah proyek tersebut
layak untuk dilaksanakan atau tidak. Evaluasi proyek akan membantu kita
dalam melihat apakah usahatani jeruk besar yang telah dilakukan petani
dapat memberikan manfaat tambahan dibandingkan dengan usahatani
selain jeruk besar yang telah dilakukan petani dan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi para investor untuk dapat menginvestasikan modalnya
pada pengembangan usahatani jeruk besar tersebut. Evaluasi proyek
harus memperhatikan aspek-aspek yang saling berkaitan dan secara
bersama-sama menentukan bagaimana keuntungan yang diperoleh dari
suatu investasi tertentu dan juga harus dipertimbangkan pada setiap
tahap dalam perencanaan proyek serta siklus pelaksanaan proyek. Aspekaspek tersebut antara lain adalah aspek teknis, institusional, organisasi,
manajerial, sosial, finansial dan ekonomi (Gittinger, 1986).
Menurut Gray (1997), untuk mencari suatu ukuran yang menyeluruh
sebagai dasar untuk menerima atau menolak suatu proyek telah
dikembangkan berbagai macam indeks yang disebut investment criteria.
Setiap indeks menggunakan present value yang telah didiscount pada
arus benevit dan biaya selama umur proyek. Benefit atau manfaat adalah
keuntungan yang diterima dari biaya investasi yang dikeluarkan dalam
suatu kegiatan. Berbagai kriteria investasi dapat dipertanggungjawabkan
dan sering digunakan untuk menilai kelayakan investasi tersebut adalah
R/C Ratio, Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), Internal
Rate of Return (IRR), Break Event Point (BEP), dan Payback Period.
1. R/C Rasio (Return/Cost Ratio)

Yi
Pi
Xn
Pxn
1...m
R/C ≥1
R/C <1

: jumlah produk
: harga produk
: jumlah input
: harga input
: jumlah jenis input
: menguntungkan
: menguntungkan
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2. B/C Ratio (Benefit/Cost Ratio)
Net Benefit Cost Ratio adalah penilaian yang dilakukan untuk
melihat tingkat efisiensi penggunaan biaya berupa perbandingan jumlah
nilai bersih sekarang yang positif dengan jumlah nilai bersih sekarang yang
negatif, atau dengan kata lain Net B/C adalah perbandingan antara jumlah
NPV positif dangan jumlah NPV negatif dan ini menunjukkan gambaran
berapa kali lipat benefit akan kita peroleh dari cost yang kita keluarkan
(Gray, 1997). Suatu proyek layak dan efisien untuk dilaksanakan jika nilai
Net b/C > 1, yang berarti manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang
dikeluarkan. Sebaliknya jika Net B/C < 1, berarti manfaat yang diperoleh
tidak cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan sehingga proyek tidak
layak dan efisien untuk dilaksanakan. Secara matematis Net Benefit Cost
Ratio dirumuskan sebagai berikut:

Bt
= Benefit pada tahun ke-t
Ct
= Biaya pada tahun ke-t
i
= tingkat bunga yang berlaku
t
= jangka waktu proyek/usahatani
n
= umur proyek/usahatani
B/C>1 : memberikan manfaat
3. NPV (Net Present Value)
Istilah Net Present Value sering diterjemahkan sebagai nilai bersih
sekarang. Perhitungan NPV dalam suatu penilaian investasi merupakan
cara yang praktis untuk mengetahui apakah proyek menguntungkan atau
tidak. Keuntungan dari suatu proyek adalah besarnya penerimaan dikurangi
pembiayaan yang dikeluarkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
NPV adalah selisih antara Present Value dari arus Benefit dikurangi Present
Value PV dari arus biaya (Soekartawi, 1996). Proyek yang memberikan
keuntungan adalah proyek yang memberikan nilai positif atau NPV > 0,
artinya manfaat yang diterima proyek lebih besar dari semua biaya total
yang dikeluarkan. Jika NPV = 0, berarti manfaat yang diperoleh hanya
cukup untuk menutupi biaya total yang dikeluarkan. NPV < 0, berarti rugi,  
biaya total yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
Secara matematis NPV dirumuskan sebagai berikut:
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Bt
= Benefit pada tahun ke-t
Ct
= Biaya pada tahun ke-t
t
= lamanya waktu investasi
i
= tingkat bunga
NPV > 0 atau positif maka proyek menguntungkan, sebaliknya bila NPV <
0 (negatif) maka proyek/usahatani tersebut tidak layak untuk diusahakan.
Present Value (nilai sekarang) : berapa nilai uang saat ini untuk nilai
tertentu di masa yang akan datang
Contoh : Petani ingin membeli tanah seluas 2 ha dengan harga Rp 1.000.000/
ha untuk w tahun mendatang sedangkan tingkat bunga simpanan 15 % per
tahun. Berapa uang yang harus ditabung petani pada saat ini?
A1 = PV (1+i)
A2 = PV (1+i)2
A1 = Jumlah uang yang diperkirakan 1 tahun lagi
A2 = Jumlah uang yang diperkirakan 2 tahun lagi
i = tingkat bunga
Untuk 1 tahun:
2.000.000 = PV(1 + 0,15)
Untuk 2 tahun mendatang:

(1 + i )n : discount factor  → ada pada tabel PV
Contoh : DF untuk 1 tahun dengan i = 15 %, PV → 0,86957
   DF untuk 2 tahun dengan i = 15 %, PV → 0,75614
PV dari Rp 1 yang akan diterima satu tahun lagi = 0,86957
PV dari Rp 1 yang akan diterima dua tahun lagi = 0,75614
						 1,62571
4. Internal Rate Return (IRR)
IRR adalah nilai discountu rate (I) yang membuat NPV suatu proyek
sama dengan nol atau dengan perkataan lain IRR menunjukkan present
value (benefit) sama dengan present value (cost) Digunakan untuk mencari
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tingkat bunga yang menyamakan Bt pada nilai sekarang dengan Ct pada
nilai sekarang di masa-masa mendatang. Untuk mengetahui sejauh mana
proyek memberikan keuntungan, digunakan analisis IRR. IRR dinyatakan
dengan persen (%) yang merupakan tolok ukur dari keberhasilan proyek
(Soekartawi, 1996). Penggunaan Investasi akan layak jika diperoleh
IRR yang persentasenya lebih besar dari tingkat suku bunga bank yang
ditentukan, karena proyek berada dalam keadaan yang menguntungkan,
demikian juga sebaliknya jika IRR lebih kesil dari tingkat suku bunga bank
yang ditentukan, berarti proyek merugi dan tidak layak untuk dilaksanakan.
Secara matematis NPV dirumuskan sebagai berikut:
IRR = i1 +

NPV
(NPV − NPV ) (i − i )
1

2

1

1

2

NPV1 = Perhitungan NPV positif mendekati nol dengan bunga modal
sebesar i1 persen
NPV2 = Perhitungan NPV negatif mendekati nol dengan bunga modal
sebesar i2 persen
i1
= Discount factor (DF) pertama, tingkat bunga yang menghasilkan
NPV positif
i2
= Discount factor (DF) kedua, tingkat bunga yang menghasilkan
NPV negatif
Contoh soal: 									
(dalam Rp. 000)
1
2
3
4
5
6
7
PV biaya
produksi Total Nilai PV Total Nilai Bt – Ct
Total biaya DF
NPV
Tahun
proyek
16%
Produksi Produk (4x2) (4-1)
(6x2)
1
2
3
4
5

10.000
7.500
10.000
10.000
10.000
47.500

B/C ratio = ∑

0,862
0,743
0,641
0,522
0,476
3,244

8620
5573
6410
5220
4760
30.588

0
0
17.000
18.000
18.000
53.000

0
0
10.897
9.396
8.568
28.861

-10.000 - 8.620
- 7.500 - 5.573
7.000 4.808
8.000 4.176
8.000 3.808
5.500 -1721,5

→ tidak layak karena manfaat < biaya

NPV = -1721,5 < 0 → proyek tidak menguntungkan
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NPV = (Bt) DF – (Ct) DF = kolom 5 – 3 = -1722
Rugi = 1.721.500,- dengan memperhatikan DF
Untung = 53.000 – 47.500 = 6.500.000 , tanpa memperhatikan adanya
inflasi dan lain-lain.
5. Break Event Point (BEP)
Berusahatani sebagai kegiatan untuk memperoleh produk di
tingkat petani pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan,
sehingga dalam merencakanakan suatu diperlukan suatu analisis yang bisa
memberikan dasar pada volume produksi berapakah yang harus dihasilkan
agar diperoleh pendapatan yang bisa menutup biaya totalnya agar terhindar
dari kerugian. Alat analisis yang digunakan dalam hal ini adalah analisis
Break Event Point atau analisis pulang pokok. Analisis Break Event Point
adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya
tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan (Riyanto, 1997).
Analisis Break Event Point dalam perencanaan keuntungan merupakan
suatu pendekatan perencanaan keuntungan yang mendasarkan pada
hubungan antara cost (biaya) dengan revenu (penghasilan penjualan).
Salah satu syarat perhitungan analisis Break Event Point adalah
bahwa semua biaya yang terkait dengan proses produksi mulai dari setiap
jenis produk atau jasa yang dihasilkan terdiri dari dua jenis biaya yaitu
biaya tetap dan biaya variabel. Menurut Rangkuti (1997), yang dimaksud
biaya tetap adalah semua biaya yang jumlahnya relatif konstan dan sedikit
sekali dipengaruhi banyaknya keluaran yang dihasilkan, misalnya biaya
penyusutan. Biaya variabel adalah semua biaya yang sifatnya berubahubah tergantung pada jumlah unit yang dihasilkan, misalnya bahan baku.
Asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis Break Event Point
adalah:
1. Biaya dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan
biaya tetap.
2. Besarnya biaya variabel secara total berubah-ubah secara proporsional
dengan volume produksi atau penjualan. Ini berarti biaya variabel per
unitnya adalah tetap sama.
3. Besarnya biaya tetap secara totalitas adalah tidak berubah meskipun
ada perubahan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya
tetap per unitnya berubah-ubah kareana adanya perubahan volume
produksi.
4. Harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisis.
5. Perusahaan hanya memproduksi satu macam produk, apabila
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Penerimaan dan Biaya

diproduksi lebih dari satu macam produk pertimbangan penghasilan
penjualan antara masing-masing produk adalah tetap konstan.
Model yang paling banyak dipakai untuk menentukan Break Event
Point adalah dengan membuat kurva BEP. Selain memberikan informasi
mengenai keterkaitan antara biaya dan pendapatan, kurva ini menunjukklan
laba atau kerugian yang akan dihasilkan pada berbagai tingkat keluaran.
Melalui kurva ini akan tampak garis-garis biaya tetap, biaya total yang
menggambarkan jumlah biaya tetap dan biaya variabel serta garis
penerimaan. Besarnya volumeproduksi atau penjualan dalam unit akan
nampak pada sumbu horisontal (sumbeu X) dan besarnya penerimaan
serta biaya akan nampak pada sumbu vertikal (sumbu Y). Pada gambar
kurva BEP dapat ditentukan pada titik mana perpotongan antara garis
penerimaan dengan garis biaya total.
Y
TR
TC
BEP

VC
FC

Volume produksi (kg)

X

Gambar 19. Kurva Break Event Point
Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa BEP adalah
terletak pada perpotongan garis penerimaan dan biaya. Daerah di sebelah
kiri titik Break Event yaitu bidang antara garis biaya total dengan daris
penerimaan merupakan daerah rugi karena hasil penjualan lebih rendah
dari biaya total. Daerah disebelah kanan garis biaya total dengan daris
penerimaan merupakan daerah laba karena hasil penjualan lebih tinggi
dari biaya total.
Analisis BEP bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan pada
saat titik balik modal, yaitu yang menunjukkan bahwa suatu proyek/usahatani
tidak dapat mendapatkan keuntungan tetapi juga tidak mengalami kerugian.
Menurut Riyanto (1997), BEP dapat dihitung dengan dua cara yaitu:
a. Atas dasar penjualan dalam unit
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FC = Biaya tetap
P
= Harga jual per unit
VC = Biaya variabel per unit
b. Atas dasar penjualan dalam rupiah

FC = Biaya tetap
VC = Biaya variabel per unit
P = Penjualan
6. Payback Period
Tingkat pengembalian investasi diartikan sebagai jangka waktu
kembalinya investasi yang dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh
dari suatu proyek. Gray (1997), menyatakan bahwa tingkat pengembalian
investasi atau yang lebih dikenal dengan Paybac Period adalah masa
pembayaran kembali atas semua biaya yang diperoleh dari pinjaman. Masa
pembayaran kembali ini dihitung mulai proyek telah menghasilkan benefit
sampai seluruh biaya proyek tertutup oleh net cash inflow. Menghitung
Payback Period tidak perlu memperhitungkan tingkat bunga dan Present
Value dengan menggunakan discount factor. Penghitungan Payback
Period hendaknya dilakukan setelah menghitung IRR dan kriteria investasi
lainnya. Payback Period dihitung terlebih dahulu mempunyai kelemahan
bahwa unsur penghargaan waktu dan uang tidak diperhitungkan. Semakin
cepat tingkat pengembalian investasi maka proyek layak untuk diusahakan
dan sebaliknya semakin lambat investasi yang digunakan itu dikembalikan
maka proyek tidakn layak untuk
diusahakan.
n

PBP = T p −1 +

∑I −∑B
i =1

i

i =1

icp −1

B
P

PBP
= Payback Period
Tp-1
= Jumlah benefit yang telah di-discount
Bicp-1
= Jumlah benefit yang telah di-discount sebelum Payback Period
Bp
= Jumlah benefit pada Payback Period berada
Atau menurut Soekartawi (1995)
Payback period =
Tahun kumulatif positif + (nilai kumulatif – investasi awal)x12
			
Pendapatan tahun kumulatif
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Kepekaan / Sensitivity
Kadariah (199) mengungkapkan bahwa Sensitivity analisis bertujuan
untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisis proyek jika ada
suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar-dasar perhitungan biaya/
benefit. Pada bidang pertanian proyek sensitif berubah-ubah akibat
masalah utama, antara lain:
1. Harga
2. Keterlambatan pelaksanaan
3. Kenaikan biaya
4. Hasil
Analisis ini dianggap penting karena di dalam analisis proyek didasarkan
pada proyek-proyek yang mengandung ketidakpastian pada waktu yang
akan datang.
Contoh pengaplikasiaan analisis finansial usahatani :
Penelitian mengenai analisa kelayakan financial usahatani melati (Rizqi
Ainiyah Rahmah)
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa apakah usahatani melati tersebut
layak secara financial dengan menggunakan perhitungan NPV, Net B/C,
IRR, OCC, payback period serta analisis kepekaan. Tanaman melati
dipanen dalam bentuk segar dengan harga juak Rp 10.000 per-kilogram.
Rata-rata hasil produksi dan penerimaan usahatani melati per-ha:
Tahun Produksi (kg)
Penerimaan (Rp)
0
0
0
1
513,25
5.132.500
2
1873,36
18.733.600
3
3746,72
37.467.200
4
2497,82
24.978.200
Nilai NPV (df 12%) Rp. 15.732.336
IRR
60,5 %
Net B/C
2,85
Nilai NPV  melati ≥ 0 yaitu sebesar Rp.15.732.336
Internal Rate of Return menunjukkan suatu tingkat bunga dimana diperoleh
nilai NPV=0, yang artinya suatu usahatani tidak mengalami kerugian dan
tidak memperoleh keuntungan. IRR juga digunakan untuk membandingkan
besarnya prosentase keuntungan yang diperoleh usahatani melati
dengan keuntungan yang akan didapat jika modal yang digunakan untuk
berusahatani didepositokan di bank. Suatu usahatani dikatakan layak
secara financial jika nilai IRR lebih besar dari tingkat bunga atau OCC
(opportunity cost of capital).IRR 60,5% lebih besar daripada OCC 12 %.
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Net B/C ratio adalah perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam
sebuah investasi dengan keuntungan yang diperoleh dihitung dengan nilai
sekarang.Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 2,85 artinya bahwa
setiap Rp 1,- yang dikeluarkan untuk investasi selama 4 tahun menghasilkan
keuntungan sebesar Rp. 2,85.
Analisa payback period digunakan untuk mengetahui lamanya waktu
yang diperlukan untuk membayar kembali semua biaya yang dikeluarkan
dalam investasi. Dengan perhitungan didapat hasil lamanya jangka waktu
pengembalian investasi adalah 3 tahun 5 bulan.
Analisa kepekaan/sensitifitas di penelitian ini dilakukan dengan 4 cara
yaitu:
a. Menaikkan biaya produksi sebesar 5% dan 15 %, yang kemungkinan
di tahun mendatang ada kenaikan harga factor produksi seperti
pupuk, obat-obatan dan kebutuhan lain sehingga diperoleh NPV Rp.
13.415.980, IRR 52,6 % dan net B/C ratio 2,46 sedangkan bila biaya
produksi naik sebesar 15 % diperoleh NPV Rp. 8.783.269, IRR sebesar
37,8 % dan net B/C ratio sebesar 1,47.
b. Menurunkan tingkat produksi sebesar 10 % dan 15 %. Penurunan tingkat
produksi dapat saja terjadi oleh beberapa factor seperti kesalahan dalam
tehnik budidaya, serangan hama dan penyakit atau daya produktifitas
tanaman mulai menurun sejalan dengan bertambahnya usia. Sehingga
NPV diperoleh Rp.9.526.391, IRR 43,5 % dan net B/C 2,06.
c. Menurunkan harga outpur sebesar 20% dan 25%, hal ini bisa saja
terjadi apabila terjadi panen raya.Hasil perhitungan menjadi NPV Rp.
3.320.447, IRR 23,9% dan net B/C 1,34.Seandainya ada penurunan
harga output, usahatani melati masih dalam kategori layak untuk
dikembangkan.
Dari hasil perhitungan analisa kepekaan di atas, maka dapat diketahui
bahwa usahatani melati masih layak dikembangkan, meskipun ada
beberapa factor yang dapat menurunkan keuntungan petani melati.
6.7. Analisa Ekonomi
Pemberlakuan Afta pada tahun 2003 akan berakibat pasar di
dalam negeri akan terintegrasi dengan pasar regional. Kondisi ini memaksa
negara anggota khususnya Indonesia untuk membuka segala rintangan
perdagangan dan investasi melalui kegiatan keterbukaan ekspor dan impor
serta investasi melalui penghapusan secara bertahap segala bentuk subsidi
dan proteksi. Sehingga dapat tercipta peluang usaha baik impor maupun
ekspor yang lebih luas di kawasan ASEAN dan ini akan berdampak kepada
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tingginya tingkat persaingan baik di pasaran domestik maupun regional.
Hal ini tentunya akan mempengaruhi pola pembangunan ekonomi
nasional khususnya pembangunan di bidang pertanian. Pembangunan
pertanian ke depan harus berbasis keunggulan komparatif yang dimiliki
oleh setiap daerah dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip efisiensi
guna menghasilkan komoditi yang berdaya saing. Konsep keunggulan
komparatif pada prinsipnya menekankan pada tingkat efisiensi pengunaan
fakta-fakta produksi dalam memproduksi suatu barang. Soekartawi (1996),
mengungkapkan konsep keunggulan komparatif di bidang pertanian
ditekankan pada lokasi produk pertanian. Prinsip keunggulan komparatif
juga berlaku untuk perbandingan antar eilayah maupun usahataninya.
Jadi, keunggulan komparatif pada bidang pertanian digunakan untuk
mengukur efisiensi sumberdaya pada :
a. Lokasi usahatani
b. Pola usahatani
Ada beberapa faktor yang dapat mengubah keunggulan komparatif
dalam bidang pertanian antara lain:
1. Pengembangan pola tanam usahatani dan penmgembangan perbaikan
teknologi. Alternatif pola tanan dalam usahatani antara lain monokultur,
tumpangsari, tumpang gilir dsb.
2. Perubahan biaya produksi dan harga alternatif berbagai komoditi
usahatani.
3. Perubahan biaya angkut
4. Perbaikan kualitas lahan karena drainase, irigasi, dsb.
Pengembangan produk substitusi yang lebih murah. Konsep
keunggulan komparatif digunakan untuk membandingkan suatu subyek
dengan subyek lainnya atau satu wilayah dengan wilayah lainnya dan bukan
hanya dilihat dari fisik atau geografisnya tetapi juga dari segi ekonomi.
Analisis ini digunakan dengan tujuan apakah suatu usahatani
mempunyai keuntungan komparatif bila produk usahatani tersebut diimpor
dari luar negeri. Analisis ekonomi adalah suatu analisis yang melihat suatu
kegiatan proyek dari sudut perekonomian secara keseluruhan. Hal yang
perlu diperhatikan salam analisis ini adalah hasil total atau produktivitas
suatu proyek untuk masyarakat atau perekonomian secara keseluruhan
(Pudjosumarto, 1991). Salah satu syarat yang harus diikuti dalam analisis
ekonomi adalah bahwa harga yang dipakai adalah harga bayangan
(shadow prices). Penilaian harga bayangan ini berlaku baik untuk input
maupun output (Soekartawi, 1991).
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Biaya Sumberdaya Domestik (BSD)
Menurut Soekartawi (1996), analisis biaya sumberdaya domestik
atau dikenal dengan istilah Domestic Resource Cost (DRC) dipakai untuk
melihat apakah komoditi pertanian dikembangkan melalui proyek tertentu
tersebut mempunyai keunggulan komparatif bila komoditi tersebut diimpor
dari luar negeri. BSD dinilai dengan perbandingan konsep keunggulan
sosial bersih (Net Social Profitabilitas) yaitu penerimaan dan pendapatan
serta kerugian bersih dari suatu aktivitas ekonomi dinilai berdasarkan harga
bayangan sehingga efek distorsi pasar dan eksternalitas lainnya dapat
diminimumkan pengaruhnya.
Dalam analisis BSD ini diperlukan asumsi-asumsi, yaitu :
1. Output harus bersifat tradeable
2. Biaya produksi dari tambahan satu-satuan output ditentukan oleh
hubungan input output yang konstan dan harga relatif dari faktor-faktor
produksi adalah konstan
3. Harga bayangan input dan output dapat dihitung dan mewakili biaya
imbangan sosial sesungguhnya.
Dengan demikian justifikasi dari nilai BSD adalah bila nilai BSD ini
semakin kecil dari angka satu maka komoditi yang diusahakan tersebut
mempunyai keunggulan komparatif yang semakin tinggi.
Gittinger (1986), perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk
menghemat devisa harus dilakukan dan kemudian dapat dilihat apakah
biaya yang dibutuhkan lebih besar dari nilai devisa yang diperoleh.
Kaadariah (1999) menyatakan bahwa kriteria unit DRC bertitik tolak pada
prinsip efisien tidaknya suatu jenis barang dan jasa tradeable tergantung
pada daya saingnya di pasar dunia.

Keterangan :
BSD
:
Uj
:
mj dan rj

:

fsj

:

Vs

:

Biaya sumberdaya domestik untuk kegiatan
Nilai total output dari kegiatan j pada nilai harga pasar
(dalam nilai tukar uang asing, US$)
Nilaitotal input yang diimpor baik langsung maupun
tidak langsung pada kegiatan j (US$)
Jumlah faktor produksi (yang diproduksi dalam negeri)
ke-s pasa ke –jk.
Harga bayangan pada faktor produksi yang diproduksi
dalam negeri (Rp)
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Berdasarkan Suryana (1998) rumus BSD di atas maka dapat
diturunkan KBSD yaitu:

KBSD =

BSD
Vsp

Keterangan:
KBSD
Vsp

:
:

Koefisien biaya sumberdaya domestik
Harga bayangan nilai tukar uang

Pengalokasian Biaya Domestik dan Asing
Menurut Pearson dkk (1976) dalam Surgana (1980), asa dua
pendekatan yang digunakan untuk mengalokasikan biaya ke dalam
komponen biaya asing dan domestik untuk impor nontradeable sebagian
besar dipenuhi dari pasar domestik ditetapkan sebagai komponen biaya
domestik yaitu berupa tanah, tenaga kerja, peralatan bibit, dan pupuk
kandang. Sedangkan input tradeable dan input asing yang dipergunakan
dalam proses produksi barang nontradeable akan dialokasikan sebagai
komponen biaya asing. Berdasarkan prinsip pendekatan langsung maka
seluruh input nontradeable tersebut dialokasikan sebagai 100 % sebagai
komponen harga domestik untuk input tradeable.

BD : Biaya domestik
P
: Penerimaan
BA : Biaya asing
Bila nilai BSD ≤ harga bayangan nilai tukar maka dikatakan
menguntungkan
Bila nilai BSD ≥ harga bayangan nilai tukar maka dikatakan tidak
menguntungkan

Dimana :
rt : Nilai tukar yang dicari
Yt : laju inflasi dalam negeri
Zt : laju inflasi luar negeri
Xt : nilai tukar resmi tahun dasar, misal tahun 2001 : 1 US$ = Rp 9.800,Policy Analysis Matrix (PAM)
Untuk waktu-waktu mendatang, setiap komoditas pertanian akan
menghadapi persaingan yang semakin ketat karena perdagangan antar
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Negara cenderung semakin bebas. Maka analisis keunggulan komparatif,
kompetitif serta dampak kebijakan pemerintah terhadap setiap komoditas
pertanian menjadi semakin penting untuk melihat kemungkinan apakah
produksi komoditas didalam negeri dapat bersaing di dalam pasar global.
Untuk menjawab hal itu, Matriks Analisis Kebijakan (Policy Analiysis
matrix, PAM) dapat memberikan kerangka analisis yang cukup komprehensif.
Perhitungan PAM terdiri dari empat langkah, yaitu penentuan input output fisik
secara lengkap dari aktivitas ekonomi yang akan dianalisis; penaksiran harga
bayangan dari input output; pemisahan seluruh biaya ke dalam komponan
domestik, asing, dan menghitung besarnya penerimaan; menghitung dan
menganalisis berbagai indikator yang bisa dihasilkan oleh PAM.
Analisis PAM atau disebut dengan Matrik Analisa kebijakan juga
mempertimbangkan konsep keuntungan sosial bersih (net social profitability)
yaitu penerimaan dan pendapatan serta kerugian bersih dari aktivitas ekonomi
dinilai berdasarkan harga sosial/bayangannya, sehingga efek distorsi pasar
dan eksternalitas lainnya dapat diminimumkan pengaruhnya.
Pengaruh Divergensi
Identitas kedua dari PAM adalah berkenaan dengan perbedaan nilai
individual dan nilai sosial terhadap revenue, biaya dan profit (divergensi).
Divergensi atau penyimpangan merupakan pengaruh dari faktor yang
menyebabkan penggunaan sumberdaya yang langka menjadi tidak efisien
sehingga tidak menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Pertama,
divergensi disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
penyimpangan produksi seperti penggunaan sumberdaya domestik yang
efisien dan kesempatan dalam perdagangan internasional. Pemerintah
biasanya menentukan perubahan kebijakan untuk menyokong kelompok
tertentu karena mereka menyadari bahwa konsekuensi tanpa perdagangan
adalah lebih kecil dibandingkan dengan persepsi pemerintah tentang begitu
tidak efisiennya produk yang dihasilkan dilihat dari perubahan distribusi
pendapatan dan upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Kedua, munculnya penyimpangan yang disebabkan oleh kegagalan pasar
dalam menghasilkan alokasi efisien dari suatu produk. Kegagalan pasar
dalam pasar input biasanya lebih menarik daripada kegagalan pasar pasar
dalam pasar output (Pearson, 1989).
Divegensi ini dalam matrik dihitung secara vertikal dan hasilnya di
baris ketiga matriks PAM. Setiap divergensi antara pengamatan di pasar
dan tafsiran harga sosial dijelaskan oleh pengaruh kebijaksanaan atau
kelengahan pasar. Hubungan ini mengikuti definisi harga sosial. Harga
sosial memeriksa pengaruh perubahan atau penyimpangan kebijaksanaan.
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Kebijaksanaan yang mengarah pada penggunaan sumberdaya secara tidak
efisien terjadi krena penentu kebijakan ingin menerima ketidakefisienan
atau pendapatan total lebih rendah untuk tujuan yang tidak efisien. Misalnya
redistribusi atau kecukupan bahan makanan dalam negeri. Dalam kasus
ini, efisien atau tidak efisien merupakan bagian utama matriks analisis.
Adakalanya kebijkasanaan menyebakan kesenjangan atau divergensi
antara profit individual dan profit sosial atau memperlebar kesenjangan.
Kebijaksanaan seperti ini disebut kebijaksanaan menyimpang.
Dalam matriks PAM, nilai DRC atau biaya sumberdaya domestik
dapat dicari sebagai berikut : DRC = G/E-F
Untuk mengetahui tingkat proteksi kebijakan yang seharusnya
diterapkan dapat dilihat dengan cara membandingkan perhitungan menurut
harga pasar dan harga sosial. Perbedaan nilai merupakan akibat perbedaan
harga finansial / pasar dan harga sosial perbedaan harga pasar dan harga
sosial dapat disebabkan oleh kebijakan menyimpang, kebijakan efektif dan
kelemahan pasar.
Interpretasi dari matriks analisis kebijakan pada pengaruh divergensi
dilakukan dengan menghitung transfer input/output dan net transfer. Transfer
output didefinidikan sebagai perbedaan antara harga pasar aktual dari komoditi
yaitu A, dan nilai efisiensi dari komoditi (E). Sedangkan transfer input diukur
dari faktor tradeable dalam harga dan individu (B) dan total biaya dari inout
yang sama diukur dari harga sosial (F). Net transfer (L) diukur dari transfer
output (I) dikurangi transfer input (J) dikuransi transfer faktor (K).
Masing-masing analisis untuk transfer input/output dan net transfer
adalah sebagai berikut:
1. Nominal Protection Coefficient dari tradeable output (NPCO)
NPCO = (A/E – 1) x 100 %
2. Nominal Protection Coefficient dari tradeable input (NPCI)
NPCI = (B/F – 1) x 100 %
3. Effective Protection Coefficient

EPC =

A− A
−1
E−F

4. Profitability Coefficient (PC)

EPC
P
C =

A− A
D
−1
E
H− F

5. Subsidy Ratio to Producers (SRP)

SRP =

L
E

Harga Bayangan (Shadow Price)
Pudjo Sumarto (1991) menyatakan bahwa harga bayangan (shadow
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price) merupakan suatu harga yang nilainya tidak sama dengan harga
pasar, tetapi harga barang tersebut dianggap mencerminkan silai sosial
sesungguhnya dari suatu barang dan jasa. Harga bayangan digunakan
untuk menyesuaikan terhadap harga pasar dari beberapa faktor produksi
atau hasil produksi.
Timbulnya harga bayangan disebabkan oleh beberapa faktor, antara
lain:
1. Perubahan-perubahan dalam perekonomian yang terlalu cepat,
sehingga mekanisme pasar tidak dapat mengikutinya.
2. Proyek-proyek yang terlalu besar atau invisible, menyebabkan
perubahan dalam harga pasar yang tidak dapat dipakai untuk mengukur
nilainya.
3. Unsur-unsur monopolistis di dalam pasar
4. Berbagai macam input/output sehingga tidak dapat dibeli atau dijual
dengan cara biasa.
Gray et al. (1992) menyatakan bahwa shadow price dari suatu
produk atau faktor produk merupakan social opportunity cost, yaitu nilai
tertinggi suatu produk atau faktor produksi dalam penggunaan alternatif
terbaik. Shadow price dari suatu produk umumnya ditentukan oleh saling
dipengaruhinya penawaran dan permintaan terhadap faktor produksi
tersebut pada titik perekonomian secara keseluruhan.
Harga bayangan dianggap sebagai penyesuaian yang dibuat oleh
peneliti proyek terhadap harga aktual yang terjadi di beberapa faktor
produksi atau hasil produksi tertentu. Perubahan harga aktual yang
berlaku tidak mencerminkan biaya imbangan sosial sebenarnya (Social
Opportunity Cost), penyimpangan ini disebabkan oleh kebijakan dari
pemerintah, beberapa pajak tidak langsung, subsidi maupun pengaturan
harga (Kadariah, 1999)
Harga bayangan meliputi:
1. Harga bayangan hasil produksi atau output
Harga sosial didekati dengan harga batas (border price) yaitu CIF (Cost
Insurance Freight).
2. Harga bayangan tanah
Menurut Gittinger (1986), ada 3 macam penilaian harga bayangan faktor
produksi tanah yaitu: (1) Menilai faktor produksi tanah sesuai dengan
harga beli, (2) menilai faktor produksi tanah sesuai dengan perkiraan
nilai netto biaya produksi yang hilang/diluangkan (opportunity cost)
bila penggunaan tanah diubah dari penggunaan tanpa proyek menjadi
penggunaan dengan proyek, atau (3) Menilai faktor produksi tanah
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sesuai dengan nilai sewanya. Alternatif ini merupakan cara penilaian
yang cukup memadai yang dipakai sebagai harga bayangan tanah
mengingat pasaran akan faktor produksi tanah cukup kompetitif. Tentu
saja dalam hal ini tanah yang diperhitungkan dapat mencerminkan nilai
netto biaya produksi faktor produksi tanah yang diluangkan.
3. Harga bayangan tenaga kerja
Dalam mnenetukan harga sosial tenaga kerja, maka perlu dibedakan
antara tenaga kerja terdidik atau terlatih dengan tenaga kerja tidak
terdidik, sebagai asumsi pasar dalam keadan bersaing sempurna
tingakt upah dan mencerminkan produktivitas marginalnya.
4. Harga bayangan nilai tukar
Dapat ditentukan dengan menggunakan harga atau nilai valas yang ditentukan
oleh lembaga pemerintahan yang berwenag. Cara lain untuk menghitung
harga sosial nilai tukar asing adalah dengan mencari faktor konversi terhadap
nilai tukar resmi yang dirumuskan oleh Rosegent et al. (1987)

Dimana:
CFt
: Standart Conversion faltor tahun ke-t
Mt
: Nilai impor pada tahun ke-t
Vt
: Nilai ekspor tahun ke-t
Tmt
: Besarnya pajak impor tahun t
Txt
: Besarnya nilai ekspor tahun t
Studi kasus analisis kebijakan pangan terhadap pendapatan usahatani
padi di Kabupaten Malang
Untuk menentukan harga bayangan dari tiap variabel dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
1. Harga sosial beras

HSB =
Dimana:
HSB
=
HPIB
=
HPEB
=
HPIB
=
HPEB
=
H CIF
=
H FOB =

HPIB = HPEB
2

Harga sosial beras
Harga paritas impor beras
Harga paritas ekspor beras
(H CIF – PMB + BAM) SER – BG – BAPG – MP BAUP
(H FOB – PMB + BAM) SER – BG – BAPG – MP BAUP
Harga CIF beras di Bangkok
Harga FOB beras di Bangkok
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PMB

Penyesuaian muatan beras dalam negeri dengan beras
Bangkok 15 %
BA
= Biaya asuransi dan muatan
SER
= Shadow exchange rate
BG
= Biaya gudang
BAPG
= Biaya angkutan penggilingan ke gudang
MP
= Margin pemasaran
BAUP
= Biaya angkutan penggilingan ke usahatani
2. Harga sosial pupuk Urea
Sejak tahun 1977, pupuk urea sampai saat ini masih diekspor sehingga
harga sosial pupuk urea adalah:
HSU = (HFOB – BAM)SER + BAP + BAG + BG + BAU
Dimana:
BAM
=
Biaya asuransi dan muatan
BAP
=
Biaya angkutan sampai penyalur (Rp/ton)
BAG
=
Biaya angkutansampai grosir (Rp/ton)
BP
=
Biaya gudang
BAU
=
Biaya angkutsampai usahatani (Rp/ton)
3. Harga sosial pupuk SP 36
Karena SP 36 adalah komoditi impor dan sejak tahun 1992 Indonesia
mengimpor SP 36 dari Bangladesh, maka:
HStsp
= (H CIF – BAM)SER + BAP + BAG + BG + BAU
HSts
= Harga sosial pupuk TSP
4. Harga sosial ZA
Sejak tahun 1992, Indonesia mengimpor ZA dari Jepang dan
mengekspor ZA ke vietnam, maka: HSza = HPIza + HPEza
HSza

=

=

Harga sosial pupuk ZA

2

5. Harga sosial KCl
Indonesia tidak dapat memproduksi pupuk KCl sehingga selama ini
untuk memenuhi kebutuhan pupuk KCl di dalam negeri, Indonesia
mengimpor dari Rusia.
HSkcl
= (H CIF – BAM)SER + BAP + BAG + BG + BAU
HSkcl
= Harga sosial pupuk KCl
6. Harga sosial pestisida
Pemakaian pestisida oleh petani untuk budidaya tanaman padi sedikit
yaitu rata-rata 1 liter/ha. Maka harga finansial yang dibayar petani
digunakan sebagai harga sosial.
7. Harga sosial tanah
Nilai tanah (di daerah penelitian) cukup ekonomis sehingga persaingan
harga tanah sangat kompetitif. Oleh karena itu harga sosial tanah dapat
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ditentukan sebesar harga sewa tanah.
8. Harga sosial tenaga kerja
Tidak ada sistem sambatan/bawon dan permintaan tenaga kerja sama dengan
penawaran tenaga kerja sehingga upah riil dipakai sebagai harga sosial.
9. Harga sosial nilai tukar/shadow exchange rate (SER)

Dimana:
Em
= Elastisitas permintaan impor
Nx
= Elastisitas penawaran ekspor
R
= Nilai tukar resmi
Tm
= Bea cukai dan pajak terhadap impor
Tx
= Bea cukai dan pajak terhadap ekspor
N
= CIF impor
X
= FOB ekspor
Sx
= Subsidi ekspor
Penentuan profit individu, profit sosial dan faktor domestik
usahatani
1. Profit Individual
D=A–B–C
Dimana:
D
= Profit individual
A
= Revenue individual
B
= Biaya input tradeable individual
C
= Biaya faktor domestik usahatani individual
2. Profit Sosial
H = E– F – G
Dimana:
E
= Revenue usahatani yang dihitung dengan harga sosial
F
= Input tradeable yang dihitung dengan harga sosial
G
= Faktor domestik yang dihitung dengan harga sosial
3. Faktor Domestik (Cp)
Cp = Utk + St
Dimana:
Utk
= Upah tenaga kerja
St
= Sewa tanah/lahan
Sedangkan untuk mengukur pengaruh perubahan nilai tukar terhadap
tingkat pendapatan petani serta terhadap kebijakan, digunakan analisis sensitivitas
terhadap nilai tukar rupiah. Analisis sensitivitas digunakan karena perubahan
nilai tukar akan mengakibatkan harga sosial input tradeable dan output. Analisis
sensitivitas terhadap nilai tukar ini digunakan dengan memakai asumsi cateris
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paribud atau dengan kata lain variabel-variabel lain yang mempengaruhi anggaran
usahatani padi dianggap tidak ada perubahan atau tetap.
6.8. Analisa Anggaran Parsial (Partial Budged Analysis)
Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi akibatakibat yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam metode produksi
atau organisasi usahatani. Dalam ini hanya diperhatikan faktor-faktor yang
ada kaitannya dengan perubahan tersebut.
Pendekatan ini mempunyai beberapa manfaat :
1. Tidak memerlukan banyak data bila dibandingkan dengan anggaran
usahatani keseluruhan (whole farm budgeting)
2. Tidak memerlukan informasi mengenai segi-segi usahatani yang tidak
dipengaruhi oleh perubahan yang sedang diamati karena keragaan
bagian ini tidak akan berubah
3. Dapat diterapkan pada keadaan usahatani yang lebih luas daripada
anggaran usahatani keseluruhan.
Bentuk analisis anggaran parsial :
1. Anggaran keuntungan parsial
Anggaran ini dibuat untuk menunjukkan pengaruh suatu perubahan terhadap
beberapa ukuran keuntungan seperti pendapatan bersih usahatani.
Contoh :
Tabel 6.1. Anggaran Parsial Untuk Pembelian Sebuah Traktor
Perubahan
yang : Pembelian sebuah traktor yang sudah dipakai, dibeli
ditinjau
dengan tujuan dapat menghemat biaya kerja san
sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan
penghasilan tamabahan
Tanggal
: Mei 1978
Kerugian a (Rp 1.000)
Keuntungan a (x Rp 1.000)
Biaya tambahan :
Penyusutan 500.000/5
Bunga modal
= 0,1 (Rp 500.000/2)
Bahan bakar dan
perawatan : 220
jam
(Rp 250/jam)
Ijin mengemudi
Penghasilan yang hilang :
Tidak ada
Kerugian total
Keuntungan
Tambahan

= 100
= 25
= 55
= 2,5
= = 182,5
= (Rp 154-Rp 182,5)x
Rp 1000,= - Rp 28.500,-

Biaya yang dihemat
Menyewa tenaga kerja
70 jam kerja
(Rp 700/hari)

=

Penghasilan tambahan
Bekerja di tanah orang lain
150 jam
=
Rp 700/hari)
Kerugian total

=

49

105

154
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Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan adalah :
1) Meningktakan ketepatan waktu bekerja
2) Mengurangi resiko tidak adanya traktor bila diperlukan
3) Dibutuhkan pinjaman sebesar Rp 500.000,4) Petani harus menambah kerja sebanyak 220 jam per tahun.
5) Penambahan tenaga kerja keluarga
a

Perhitungan per tahun

Tabel 6.2. Anggaran Parsial Perubahan Dalam Perencanaan Usahatani
Perubahan yang : Pergantian rotasi tanaman tomat sebanyak dua kali setahun oleh
ditinjau
tanaman sawi sebanyak tiga kali setahun
Tanggal
: Juni 1976
Kerugian a (M $)
Keuntungan a (M $)
Biaya tambahan :
Biaya yang dihemat
2 x 3 hektar sawi :
2 x 2 hektar tomat :
Bibit
390
Bibit
70
Pupuk
16.980
Pupuk
11.970
Insektisida
2.220
Insektisida
1.820
Obat pemberantas penyakit
1.035
Obat pemberantas penyakit
1.730
Obat pemberantas gulma
405
Obat pemberantas gulma
280
Bahan bakar
660
Bahan bakar
470
Penghasilan yang hilang :
2 x 2 hektar tomat :
Kerugian total
Keuntungan Tambahan :
80.465 – 63690 = M$ 16,775

42.000
63.690

Penghasilan tambahan
2 x 3 hektar sawi :

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan adalah :
1) Tambahan kerja keluarga (30 hari pria)
2) Pengurangan risiko
a
Perhitungan per tahun
sumber berdasarkan data Chiew (1976)
2. Anggaran margin kotor
3. Anggaran arus uang tunai parsial

64.125
80.465
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