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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Usahatani  

 Usahatani adalah kegiatan ekonomi, Karena ilmu ekonomi berperan dalam 

membantu mengembangkannya. Ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari 

alokasi sumber yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan kehendak manusia 

yang tidak terbatas. Menurut Rivai (1980), usahatani adalah sebagai organisasi 

dari alam, kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan 

pertanian. Organisasi ini sendiri dan sengaja di usahakan oleh atau sekumpulan 

orang, segolongan sosial, baik yang terikat genologis, politis maupun tertorial 

sebagai pengelolaannya.  

 Operasi usahatani meliputi hal –hal berkaitan dengan pengambilan 

keputusan tentang apa, kapan, di mana, dan beberapa besar usahatani itu di 

jalankan. Masalah apa yang timbul menjadi pertimbangan dalam percakapan 

keputusan usaha operasi, usahatani mencakup hal –hal tentang pengalaman dan 

kegiatan merencanakan usahatani. Usahatani semata – mata menuju kepada 

keuntungan terus menerus, bersifat komersial. Menurut Rivai (1980), potret 

usahatani ialah sebagai berikut : 

a. Adanya lahan, tanah usahatani, yang di atasnya tumbuh tanaman ada tanah 

yang di sebut kolam, tambak, sawah, ada tegalan, ada tanaman setahun. 

b. Adanya bangunan yang berupa rumah petani. Gedung, dan kandang, lantai 

jemur, dan lain –lain. 
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c. Adanya alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, garpu, linggis, spayer, 

traktor, pompa air, dan lain –lain.  

d. Adanya pencurahan kerja untuk mengelola tanah, tanaman, memelihara dan 

lain –lain. 

e. Adanya kegiatan petani yang menerapkan usahatani, dan menikmati hasil 

usahataninya. 

 
2.2.  Padi (Oryza sativa L.) 

 Tanaman padi merupakan tanaman semusim, termasuk golongan rumput-

rumputan. Padi atau Oryza Sativa merupakan salah satu makanan pokok 

penduduk Asia terutama Indonesia. Tanaman padi berasal dari benua Asia dan 

benua Afrika. Padi berasal dari beberapa wilayah, yaitu Cina, India, Bangladesh 

Utara, Burma, Thailand, Laos dan Vietnam. Padi yang ada sekarang merupakan 

persilangan antara oryza officianalis dan oryza sativa F. spotane (Hasanah, 2007) 

dengan klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdiviso : Angiospermae 

Kelas  : monotyledonae 

Ordo  : Poales 

Famili  : Gramineae 

Genus   : oryza 

Spesies : oryza sap. 

 Tanaman padi sawah (Oryza sativa L.) merupakan tanaman semusim 

dengan morfologi berbatang bulat dan berongga yang disebut jerami. Daunnya 
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memanjang dengan ruas searah batang daun. Pada batang utama dan anakan 

membentuk rumpun pada fase generative dan membentuk malai. Akarnya serabut 

yang terletak pada kedalaman 20-30 cm. Malai padi terdiri dari sekumpulan bunga 

padi yang timbul dari buku paling atas. Bunga padi terdiri dari tangkai bunga, 

kelopak bunga lemma (gabah padi yang besar), palae (gabah padi yang kecil, 

putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. 

 
2.3.  Sistem Agribisnis   

 Agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi 

pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata 

rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), 

pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan. 

Agribisnis merupakan tiga sektor secara ekonomi saling berkaitan. Ketiga sektor 

agribisnis tersebut adalah (a) the input supply sector, (b) the farm production 

sector, dan (c) the product marketing sector (Downey dan Erickson, 1992) 

 Secara  konsepsional, sistem agribisnis diartikan sebagai  semua aktivitas 

mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi (input) sampai dengan 

pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usahatani. Menurut (Saragih, 

2001), sistem agribisnis mencakup empat subsistem, yaitu : a) agribisnis hulu,  b) 

usahatani atau  disebut  juga  sebagai sektor  pertanian  primer, c) agribisnis  hilir, 

dan d) jasa layanan penunjang. Karena sistem ini merupakan suatu runtut kegiatan 

yang berkesinambungan mulai dari hulu sampai hilir, keberhasilan  
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pengembangan agribisnis sangat tergantung  pada  kemajuan  yang  dapat  dicapai 

pada setiap subsistemnya. 

 
2.3.1 Subsistem Sarana Produksi 

 Dalam pengembangan agribisnis padi sarana produksi merupakan salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan produksi petani. Menurut Said dan Intan (2001) 

untuk mencapai efisiensi input sarana produksi harus ada pengorganisasian dalam 

penerapan sistem ini yaitu  penerapan jumlah, waktu, tempat dan tepat biaya serta 

mutu sehingga ada optimasi dari penggunaan input–input produksi. Produksi dan 

pendapatan petani dapat meningkat bila didukung adanya industri-industri 

agribisnis hulu yakni industri- industri yang menghasilkan sarana produksi (input) 

pertaniaan (the Manufacturer and distribution of farm supliies) seperti industri 

agro–kimia ( industri pupuk, industri pestisida, obat-abatan hewan) industri alat 

pertaniaan dan industri pembibitan/ pembenihan (Saragih, 2001). Pupuk adalah 

bahan atau zat makanan yang diberikan atau ditambahkan pada tanaman dengan 

maksud agar tanaman tersebut tumbuh. Pupuk yang diperlukan tanaman untuk 

menambah unsur hara dalam tanah ada beberapa macam. Pupuk dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu pupuk alam dan pupuk buatan (Prihmantoro, 

2005). Pemakaian insektisida bagi pertanian dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

hasil produksi. Insektisida terbuat dari bahan kimia yang dapat digunakan untuk 

mengontrol, menolak atau menarik, membunuh. Usahatani pertanian rakyat 

sebagian besar tenaga kerja berasal dari keluarga petani sendiri yang terdiri atas 

suami, istri, dan anak-anaknya. Keluarga petani biasanya membantu menebar 
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bibit, mengangkut pupuk ke sawah, mengatur pengairan dan sebagainya. Usaha 

tani pertanian rakyat terkadang membayar tenaga kerja tambahan, misalnya dalam 

hal tahap pengolahan tanah, baik dalam bentuk ternak maupun tenaga kerja 

langsung (Bowo, 2010) 

 Kunci keberhasilan usaha tani agribisnis padi salah satunya adalah 

bagaimana mengembangkan peluang dan strategi serta mencari solusi adanya 

kendala dan masalah pemasaran komoditas padi, untuk itu peningkatan sumber 

daya manusia (SDM) dan fasilitasi pemerintah dalam teknologi budidaya, pasca 

panen, dan peningkatan nilai tambah serta pengembangan pasar, sangat diperlukan 

terutamanya kegiatan pendampingan. Penanganan produksi tanpa didukung 

dengan pemasaran yang baik tidak akan memberi manfaat dan keuntungan bagi 

petani. Menurut Mubyarto (1995) produk hasil pertanian dapat bersaing sempurna 

ada 4 faktor yang harus diperhatikan yaitu 1) hubungan antara jumlah pembeli dan 

penjual, 2) sifat barang yang diperdagangkan, 3) SDM yang dimiliki tentang Mutu 

produk (sesuai permintaan tidak), 4) kebebasan dalam perdagangan. Pendapatan 

hasil produk dipengaruhi dari efisiensi biaya pemasaran. 

 
2.3.2 Subsistem Proses Produksi 

 Ilmu usahatani diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana 

seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk 

tujuan memperoleh pendapatan yang tinggi pada waktu tertentu. Usahatani 

dikatakan efektif apabila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumber daya 

yang dikuasai sebaik-baiknya. Usahatani dikatakan efisien apabila pemanfaatan 
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sumber daya tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan 

(input) (Soekartawi, 2002). Tujuan usahatani padi sawah adalah untuk 

mendapatkan produktivitas yang optimal, sehingga akan diperoleh produktivitas 

yang tinggi. Agar tujuan itu tercapai maka penggunaan input produksi yang tepat 

menjadi sangat penting, dengan memperhatikan efisiensi usahatani (Makruf et al., 

2011). Dalam proses budidaya tanaman selain sarana produksi yang 

mempengaruhi produksi dan kualitas hasil, maka cara pemeliharaan tanaman 

seperti pengendalian hama akan sangat berpengaruh terhadap mutu produksi dan 

produktivitas per hektar (Sastrosiswoyo,1995).  

 
2.3.3 Subsistem Pasca Panen 

 Subsistem pasca panen merupakan kegiatan yang dilakukan setelah proses 

produksi. Pengembangan agribisnis padi merupakan komoditas yang potensial 

dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, produktivitas dan kualitas hasil sangat 

ditentukan oleh saat tanam, agroklimat, jenis tanah, penggunaan sarana produksi, 

teknologi budidaya, pengolahan pasca panen, dan pengemasan serta pemasaran. 

Dalam pengembangan usaha agribisnis sangat ditentukan oleh kemampuan 

sumber daya manusia dalam perencanaan sistem agribisnis dari proses penentuan 

lokasi dan jenis yang akan dikembangkan, sarana produksi, teknologi budidaya, 

pengelolaan pasca panen, peningkatan nilai tambah dan pemasaran pengolahan 

tanah yang baik, pengairan/ irigasi yang teratur, pemilihan bibit unggul, 

pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, 

penanganan pasca panen yang effisien dan pemasaran (Hastuti, 2008) 
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2.3.4 Subsistem Pemasaran 

Subsistem Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok dalam  

melakukan usahatani, namun kenyataan pada lapangan sebagian besar petani 

tidak mempunyai pasar sehingga tidak sedikit dari mereka menjual langsung 

pada tengkulak, dengan begitu rantai untuk pemasaran akan semakin bertambah. 

Semakin pendek rantai pemasaran suatu barang khususnya hasil pertanian, maka 

akan terjadi 1) biaya tata niaga semakin rendah, 2) margin tata niaga juga 

semakin rendah, 3) harga yang harus dibayarkan konsumen semakin rendah, 4) 

harga yang diterima produsen semakin tinggi (Daniel, 2002). Kenyataan 

kelemahan dalam sistem pertanian di negara berkembang, adalah kurangnya 

perhatian dalam bidang pemasaran (Soekartawi, 2002). Ditambahkan oleh 

Taufiq (2005) yang menyatakan bahwa dalam memasarkan barang secara efektif 

dibutuhkan saluran pemasaran, dikarenakan sulitnya menangani pnyebaran 

produk ke seluruh pasar secara mandiri.  

Fungsi penyediaan fisik atau logistik, yaitu berupa kegiatan pengangkutan 

atau transportasi, pergudangan, penyimpanan serta kegiatan pendistribusian 

(Gitosudarmo, 2000).  Sistem pemasaran yang efisien bila mampu mengadakan 

pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen terakhir 

kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan pemasaran 

tersebut dengan memberikan keuntungan dari usahataninya (Daniel, 2002). 

Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas yang terjual. Selain itu 

secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya, karena kuantitasnya 

yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitanya efisiensi 
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produksi. Oleh karena itu mempengaruhi pendapatan total dan biaya total. 

(Tjiptono, 2005) 

 
2.3.5 Subsistem Lembaga Penunjang 

Agribisnis memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. 

Diperkirakan 29 persen dari Gross Domestic Product (GDP) bersumber dari 

sektor agribisnis. Selain mempunyai peluang untuk diekspor, produk agribisnis 

juga mempunyai demand yang cukup tinggi di pasar dalam negeri. Sebagai 

contoh, tingkat permintaan akan produk pangan yang memiliki nilai tambah, 

karena sudah diproses lebih lanjut, mengalami kenaikan rata-rta enam persen per 

tahun. Kemajuan yang dialami di sektor agribisnis tidak terlepas dari dukungan 

kelembagaan agribisnis. Cakupan agribisnis yang begitu luas, melibatkan cukup 

banyak lembaga untuk menaganinya, beberapa diantaranya ialah lembaga 

perbankan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, pergudangan, penelitian, 

pendidikan, penyuluhan serta lembaga swadaya masyarakat lainnya. Pengertian 

lembaga dan organisasi sering diartikan sama yaitu wadah dimana individu secara 

kolektif dengan seperangkat aturan main melakukan kegiatan untuk mencapai 

tujuan.  

Usaha untuk mengembangkan agribisnis perlu adanya dukungan modal dari 

lembaga perkreditan. Kendala yang sering dialami dalam usaha agribisnis adalah 

kurangnya modal atau investasi perbankan. Investasi ini sangat menentukan bagi 

pengembangan agribisnis (Wahyuningsih, 2007). Ditambahkan oleh Ekowati et 

al. (2011) penerapan agribisnis dapat meningkatkan permodalan, dimana dalam 
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penerapan agribisnis terdapat subsitem lembaga penunjang agribisnis yang antara 

lain adalah lembaga keuangan.  

 
2.4. Biaya Produksi 

Biaya adalah asset kas atau nonkas yang dikorbankan untuk barang dan 

jasa yang diharapkan keuntungannya bagi perusahaan pada masa sekarang atau 

masa yang akan datang (Honsen dan Mowen, 2009). Biaya produksi merupakan 

biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang 

siap untuk dijual. Biaya produksi contohnya adalah biaya depresiasi mesin dan 

ekuipmen, biaya bahan baku, biaya bahan penolong; biaya gaji karyawan yang 

bekerja dalam bagian, baik yang langsung maupun volume yang tidak langsung 

berhubungan dengan proses produksi. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah 

totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan kegiatan atau aktivitas 

sampai dengan tingkatan tertentu, biaya variabel (Variable cost) adalah biaya 

yang jumlah totalnya berubah secara sebanding (proporsional) dengan 

perubahan volume kegiatan (Mulyadi, 2005).  

Biaya produksi adalah biaya untuk membuat barang, sesuai dengan konsep 

harga pokok nilai barang yang dibuat akan mengandung biaya yang membentuk 

barang tersebut, biaya tersebut adalah biaya bahan baku, tenaga kerja dan biaya 

overhead  (Sunarto, 2003). Biaya produksi merupakan jumlah dari biaya tetap 

dan biaya variabel. Biaya tetap adalah yang dikeluarkan petani yang besarnya 

tidak tergantung pada volume produksi, sedangkan biaya variabel merupakan 
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biaya yang dikeluarkan untuk pembelian input-input produksi yang 

penggunaannya habis dalam satu kali produksi (Junaidi et al., 2011). 

 
2.5.   Pendapatan 

 Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan 

seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan 

kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Menurut Sukirno (2006) pendapatan 

adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya 

selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. 

Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai uang 

yang diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah 

dikeluarkan.  

 Input–input produksi atau biaya–biaya produksi adalah biaya yang 

dikeluarkan dalam proses produksi serta menjadi barang tertentu atau menjadi 

produk akhir termasuk didalamnya adalah barang yang dibeli dan jasa yang 

dibayar. Ada beberapa konsep biaya dalam ekonomi yaitu 1) Biaya tetap (Fixed 

Cost), 2) Biaya total tetap (Total Fixed Cost), 3) Biaya Variabel (Variable Cost) 

dan 4) Biaya total variabel (Total Variable Cost) serta Biaya tunai dan tidak 

tunai. Pendapatan usahatani merupakan ukuran penghasilan yang diterima oleh 

petani dari usahataninya. Dalam analisis usahatani, pendapatan petani digunakan 

sebagai indikator penting karena merupakan sumber utama dalam mencukupi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan usahatani merupakan selisih antara 

penerimaan dengan biaya produksi, baik produksi yang tidak tetap maupun 
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biaya produksi tetap (Kindangen, 2000). Pendapatan dibagi menjadi dua bagian 

yaitu:  

1. Pendapatan Kotor (Penerimaan) usahatani adalah nilai produksi total 

usahatani dalam jangka waktu tertentu baik yang dijual, dikonsumsi oleh rumah 

tangga petani, dan disimpan digudang pada akhir tahun.  

2. Pendapatan bersih usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor usahatani 

dengan biaya produksi seperti upah buruh, pembelian bibit, obat-obatan dan 

pupuk yang digunakan oleh usahatani Soekartawi (2002). 

 Ada dua cara yang sering dipakai oleh seorang pengusaha untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya yaitu 1) menekan total biaya 

produksi sekecil-kecilnya dengan mempertahankan total penerimaan 2) 

menambah total penerimaan sebesar-besarnya dengan mempertahankan total 

biaya (Soekartawi, 2002). 

 
2.6.  Struktural Equatiom Modeling (SEM) 

 Struktural Equatiom Modeling atau bisa disebut dengan SEM merupakan 

metode analisis multivariat yang dapat digunakan untuk menggambarkan 

keterkaitan hubungan linier secara simultan antara variabel pengamatan 

(indikator) dan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung (variabel laten). 

SEM adalah gabungan dari dua metode statistik yang terpisah yaitu analisis 

faktor yang dikembangkan di ilmu psikologi dan ilmu psikometri serta model 

persamaan simultan yang dikembangkan di ekonomi tropika (Ghozali, 2014). 

Dengan demikian SEM adalah salah satu teknik analisis multivariat yang 
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digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan analisis regresi berganda dan analisis faktor. 

 
2.5.1. Keunggulan SEM 

 Menurut Narimawati & Sarwono (2007: 3), keunggulan-keunggulan SEM 

dibanding dengan regresi berganda antara lain 

1) Memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel; 

2) Penggunaan analisis faktor penegasan (confirmatory factor analysis) untuk 

mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam 

satu variabel laten; 

3) Daya tarik interface pemodelan grafis untuk memudahkan pengguna 

membaca keluaran hasil analisis; 

4) Kemungkinan adanya pengujian model secara keseluruhan dari pada 

koefisien-koefisien secara sendiri-sendiri; 

5) Kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa 

variabel terikat; 

6) Kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara 

7) Kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan (error term); 

8) Kemampuan untuk menguji koefisien-koefisien diluar antara beberapa 

kelompok subjek; 

9) Kemampuan untuk mengatasi data yang sulit, seperti data time series dengan 

kesalahan autokorelasi, data yang tidak normal, dan data yang tidak lengkap. 
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2.5.2. Kelemahan SEM 

Adapun beberapa kelemahan yang dimiliki SEM adalah sebagai berikut 

1) SEM tidak digunakan untuk menghasilkan model namun untuk 

mengkonfirmasi suatu bentuk model. 

2) Hubungan kausalitas diantara variabel tidak ditentukan oleh SEM, namun 

dibangun oleh teori yang mendukungnya. 

3) SEM tidak digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausalitas, namun 

untuk menerima atau menolak hubungan sebab akibat secara teoritis melalui uji 

data empiris. 

 
2.5.3 Konsep Dasar SEM 

Terdapat dua variabel utama dalam SEM, antara lain 

1.  Variabel Laten (Latent Variable) 

Menurut Ghozali (2014), Variabel Laten yaitu konsep abstrak psikologi 

seperti sikap, intelegence. Variabel laten ini merupakan variabel kunci dalam 

SEM yang menjadi perhatian. Perilaku variabel laten dapat diamati secara tidak 

langsung dan tidak sempurna melalui pengaruhnya terhadap variabel indikator 

atau variabel manifest. Jenis variabel laten yaitu variabel eksogen (independen) 

dan endogen (dependen). Kedua jenis variabel ini dibedakan berdasarkan 

kedudukan sebagai variabel dependen atau bukan dependen di dalam suatu model 

persamaan. Variabel eksogen digambarkan dalam huruf Greek dengan “ksi” dan 

variabel endogen dengan “eta” . Dalam bentuk grafis, variabel eksogen menjadi 

target garis dengan dua anak panah atau hubungan korelasi/kovarian sedangkan 
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variabel endogen menjadi target paling tidak satu anak panah atau hubungan 

regresi. 

2. Variabel Teramati (Observe Variable) 

Variabel teramati merupakan konsep abstrak yang langsung dapat diukur. 

Seperti contoh inflasi langsung dapat diukur dengan angka indeks harga 

konsumen, kinerja perusahaan dapat diukur langsung dengan laba, dll. Variabel 

ini digunakan untuk membentuk variabel laten yang diwujudkan dalam 

pertanyaan skala Likert. Variabel ini untuk membentuk variabel laten eksogen 

yang diberi simbol X sedangkan variabel laten endogen diberi simbol Y. 

 

 




