II.

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu
Pramesti et al 2017 dengan judul penelitian “Analisis Daya Saing Ubi
Kayu Indonesia di Pasar Internasional”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui daya saing ubi kayu Indonesia dibandingkan dengan negara
pesaing jika ditinjau dari keunggulan komparatifnya, dan mengetahui daya
saing ubi kayu Indonesia jika ditinjau dari keunggulan kompetitifnya. Metode
dasar yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Analisis data yang
digunakan adalah analisis keunggulan komparatif Revealed Comparative
Advantage (RCA) dan analisis keunggulan kompetitif Privat Cost Ratio (PCR).
Hasil analisis RCA untuk komoditas ubi kayu Indonesia memiliki nilai 0,7
atau di bawah satu, yang berarti ubi kayu Indonesia tidak memiliki
keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara lain dengan komoditas
yang sama. Sedangkan hasil analisis PCR, usahatani ubi kayu di Indonesia
memiliki keunggulan kompetitif karena memiliki nilai PCR 0,36 atau kurang
dari satu, Sedangkan keuntungan privat bernilai

positif, hal tersebut

menunjukkan bahwa indikasi dari hasil usahatani ubi kayu Indonesia
supernormal dan harus mengarah pada ekspansi atau perluasan di masa
mendatang.
Thamrin (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis
Usahatani Ubi kayu (Manihot Utilissima)”. Pada penelitian ini dijelaskan
Secara simultan (serempak) biaya faktor – faktor produksi (luas lahan, bibit,
tenaga kerja, dan pupuk) berpengaruh terhadap pendapatan petani ubi kayu
pada tingkat kepercayaan 95%. Secara parsial luas lahan berpengaruh nyata
terhadap pendapatan usahatani ubi kayu pada tingkat kepercayaan 95%.
Variable bibit,tenaga kerja dan pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap
pendapatan usahatani ubi kayu pada tingkat kepercayaan 95%. Analisis Retrun
Cost Ratio (R/C) bahwa nilai R/C 7.5 > 1, dengan demikian usahatani ubi kayu
layak untuk dikembangkan.
Jannah

(2012)

dalam

penelitiannya

yang

berjudul

“Analisis

Keuntungan Usahatani dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani Ubi
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Kayu Pada Sentra Agroindustri Tapioka di Kabupaten Lampung Tengah”
menemukan bahwa tingkat keuntungan usahatani ubi kayu di kecamatan
Terbangi Besar dipengaruhi oleh luas lahan, harga ubi kayu, harga bibit, harga
pupuk KCl, jumlah tenaga kerja, biaya angkut, dan jumlah produksi. Distribusi
pendapatan pada sektor pertanian dan non pertanian, serta pendapatan total
antar kelompok termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Tingkat
pendapatan rumah tangga petani ubi kayu menunjukkan bahwa kelompok
rumah tangga lahan luas dan lahan sedang termasuk dalam kategori yang
cukup, sedangkan kelompok rumah tangga lahan sempit sebesar 1,89%
termasuk dalam kategori miskin sekali, 5,66% kategori miskin, 15,69%
kategori nyaris miskin, dan 79,25% termasuk kategori yang cukup.
Sundari (2006) yang berjudul “Analisis Penawaran Ubi Kayu di
Kabupaten Wonogiri”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor harga,
curah hujan, jumlah produksi, dan luas areal ubi kayu terhadap penawaran ubi
kayu di Kabupaten Wonogiri. Metodologi penelitian purposive, metode
analisis menggunakan fungsi penawaran dan elastisitas penawaran. Hasil
penelitian menunjukkan secara bersama-sama penawaran ubi kayu dipengaruhi
oleh harga, rata-rata curah hujan, jumlah penawaran tahun sebelumnya, dan
luas areal tanam ubi kayu. Elastisitas penawaran ubi kayu bersifat inelastis
terhadap perubahan harga dan luas areal tanam.
Wan Abbas Zakaria (2000) yang berjudul “Analisis Nilai Tambah Ubi
Kayu pada Beberapa Agroindustri Berbasis Ubi Kayu di Propinsi Lampung”
menunjukkan bahwa pengolahan ubi kayu memberikan nilai tambah. Nilai
tambah merupakan selisih antara nilai produk dan biaya bahan baku serta input
lainnya. Nilai tambah yang terbesar dihasilkan oleh agroindustri kelanting
sebesar Rp 849,95/kg ubi kayu segar, kemudian diikuti oleh oleh industri
kerupuk singkong Rp 394,88/kg bahan baku ubi kayu segar, indutri tapioka
skala besar Rp 291,12/ ubi kayu segar, dan industri tapioka skala rakyat Rp
81,49/kg ubi kayu segar. Fakta tersebut menunjukkan bahwa semakin ke hilir
proses produksi ubi kayu segar maka akan semakin besar maka akan semakin
besar nilai tambah yang dihasilkan.
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Berdasarkan berapa hasil penilitian diatas menunjukkan bahwa
penelitian ubi kayu tentang distribusi pendapatan masih sedikit, padahal ini
penting untuk melihat tingkat kemerataan rumah tangga petani ubi kayu.
Penelitian tentang distribusi pendapatan petani banyak dilakukan pada
komoditas non ubi kayu yang dijadikan acuan pada penelitian “Distribusi
Pendapatan Rumah Tangga Petani Ubi Kayu di Kabupaten Wonogiri”, antara
lain:
1. Penelitian oleh Iqbal et al (2018) yang berjudul “Effect of Non-farm income
on poverty and income inequality: farm households evidence from Punjab
province Pakistan”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki signifikansi
pendapatan non-pertanian dalam kemiskinan rumah tangga petani dan
ketimpangan pendapatan. Data dikumpulkan dari 480 responden petani
kapas dari enam distrik di provinsi Punjab Pakistan.

Hasil penelitian

menunjukkan Nilai Indeks gini pendapatan pertanian adalah 0,77 yang
menunjukkan ketimpangan tinggi. nilai Indeks gini pendapatan total adalah
0,83. lebih besar dari nilai yang diperoleh pendapatan, pertanian,
menyiratkan ketidaksetaraan pendapatan yang sedikit lebih besar ketika
pendapatan non pertanian ditambahkan dengan pendapatan pertanian.
Dengan cara ini, diamati bahwa pendapatan non pertanian dapat
meningkatkan ketimpangan di antara rumah tangga petani.
2. Penelitian oleh Pravitasari et al (2018) yang berjudul “Distribusi
Kepemilikan Lahan Pertanian dan Pendapatan Usahatani di Wilayah
Perkotaan Kabupaten Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
ketimpangan kepemilikan lahan pertanian dan pendapatan usahatani di
wilayah perkotaan Kabupaten Jember. Metode penentuan lokasi
meggunakan purpose methods, metode penentuan sampel menggunakan
simple random sampling. Analisis data yang digunakan adalah indeks gini
dan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) indeks gini
distribusi kepemilikan lahan pertanian sebesar 0.52 yang berarti bahwa
kepemilikan lahan pertanian di wilayah perkotaan Kabupaten Jember
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timpang, (2) pendapatan usahatani dengan indeks gini sebesar 0.46 berarti
pendapatan usahatani di wilayah perkotaan kurang merata.
3. Penelitian oleh Afdillah et al (2017) yang berjudul “Distribusi Pendapatan
Petani Eks UPP TCSDP di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut
Kabupaten Pelalawan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumbersumbe dan struktut pendapatan serta distribusi dan ketimpangan pendapatan
petani Eks UPP TCSDP di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut
Kabupaten Pelalawan. Penelitian dengan metode survey dan pengambilan
responden secara simple random sampling. Total pendapatan dari pertanian
per tahun sebesar Rp. 1.685.603.901 (89,95%), sedangkan total pendapatan
dari non pertanian sebesar Rp.188.400.000 (10,05%). Distribusi pendapatan
tertinggi terdapat pada petani Eks UPP TCSDP golongan menengah
sebanyak 9 orang dengan total proporsi (41,06%), sedangkan untuk proporsi
pendapatan terendah sebanyak 9 orang dengan total (21,84%). Nilai Indeks
Gini Ratio berada pada ketimpangan rendah atau ringan yaitu sebesar 0,20,
artinya kemerataan pendapatan petani Eks UPP TCSDP di Desa Sialang
Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan tergolong baik.
4. Penelitian oleh Kaur dan Singh (2014) yang berjudul “Analysis of Income
Distribution among Marginal and Small Farmers in Rural Punjab”
menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga rata-rata dan pendapatan per
kapita berhubungan langsung dengan produktivitas pertanian dan ukuran
lahan. Adanya hubungan positif antara ukuran lahan dan tingkat pendapatan
(seiring dengan meningkatnya ukuran lahan, pendapatan rata-rata rumah
tangga sampel juga meningkat), hal ini menunjukkan bahwa reformasi tanah
dapat menguntungkan petani marjinal dan kecil selain dari tindakan lain
yang membantu meningkatkan pendapatan mereka. Indeks gini lebih besar
untuk pendapatan per kapita dibanding dengan pendapatan rumah tangga.
Indeks gini untuk pendapatan rumah tangga sebesar 0,34 sedangkan untuk
pendapatan per kapita sebesar 0,41. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi
pendapatan per kapia lebih tinggi daripada pendapatan per rumah tangga.
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5. Penelitian oleh Agwu et al (2013) yang berjudul “Empirical Analysis Of
Income Inequalities And Welfare Among Farmers in South Eastern
Nigeria”. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksetaraan pendapatan
dan kesejahteraan petani di Nigeria Tenggara, negara bagian Abia yang
mayoritas penduduknya bertani. Secara khusus, studi mengakses
pendapatan ketidaksetaraan petani; mengetahui faktor-faktor

yang

mempengaruhi kesejahteraan petani di wilayah studi; dan membuat
rekomendasi berdasarkan temuan. Penelitian ini menggunakan indeks gini
dan regresi berganda dalam menganalisis data yang terkumpul. Nilai indeks
gini sebesar 0,67 menunjukkan bahwa ada ketimpangan pendapatan yang
tinggi. Hasil regresi yang menentukan factor mempengaruhi kesejahteraan
petani menunjukkan bahwa status perkawinan, luas lahan, akses terhadap
kredit, nilai akses, biaya tenaga kerja, pengalaman bertani dan ukuran rumah
tangga merupakan penentu utama dari kesejahteraan petani.
6. Penelitian oleh Nurwibowo (2013) yang berjudul “Struktur dan Distribusi
Pendapatan Rumah Tangga Serta Strategi Kebijakan Peningkatan
Kesejahteraan Petani Jagung di Lahan Perhutani di Kecamatan
Tanggungharjo Kabupaten Grobogan” menunjukkan bahwa rata-rata
pendapatan petani jagung peserta pesanggem pada tahun 2012 dari hasil
usahatani jagung sebesar Rp 11.126.270,- dan dari non usahatani jagung
sebesar Rp 2.475.670,- dengan struktur pendapatan 81,80% dan 18,20%.
Rata-rata pendapatan petani jagung bukan peserta pesanggem dari usahatani
jagung sebesar Rp 6.854.300,- dan dari non usahatani jagung sebesar Rp
2.421.800,- dengan struktur pendapatan 73,89% dan 26,11%. Nilai Gini
Indeks (GI) lebih besar dari 0,5 artinya distribusi pendapatan petani jagung
termasuk tingkat ketimpangan tinggi. Pemerintah memberikan pinjaman
dengan bunga rendah, melaksanakan pelatihan keterampilan di bidang lain
untuk mengantisipasi kehilangan lapangan pekerjaan.
7. Penelitian oleh Santoso (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh Distribusi
Penguasaan Lahan terhadap Distribusi Pendapatan Petani Jagung di
Kecamatan

Toroh

Kabupaten

Grobogan

(Studi

Kasus

di

Desa
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Bandungharjo)” menunjukkan bahwa hasil analisis usahatani jagung
memerlukan biaya usahatani sebesar Rp 3.508.212,89/ha/MT; mendapatkan
penerimaan usahatani sebesar Rp 9.546.301,45/ha/MT; dan pendapatan
usahatani sebesar Rp 6.038.088,56/ha/MT. Nilai distribusi penguasaan
lahan yaitu 0,389 yang berarti mempunyai ketimpangan distribusi
penguasaan lahan yang sedang dan nilai distribusi pendapatan sebesar 0,398
yang berarti terjadi ketimpangan pendapatan yang sedang. Hasil analisis
regresi menunjukkan bahwa variabel luas lahan, tenaga kerja, dan biaya
saprodi secara bersama-sama maupun individu berpengaruh nyata terhadap
besar pendapatan usahatani petani jagung di desa Bandungharjo.
8. Penelitian Halim, dkk (2012) dengan judul “Distribusi Pendapatan dan
Tingkat Kemiskinan Petani Kopi Arabika di Desa Tanjung Beringin
Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi” Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui keragaman sumber pendapatan petani kopi arabika serta
kontribusi pendapatan dari usahatani kopi Arabika terhadap total
pendapatan petani, tingkat ketimpangan pendapatan petani kopi Arabika,
dan jumlah petani kopi Arabika miskin didaerah penelitian. Desa Tanjung
Beringin terpilih sebagai daerah penelitian yang ditentukan dengan metode
Two Stage Cluster Sampling. Sedangkan untuk penarikan sampel dilakukan
dengan metode Simple Random Sampling. Metode analisis data yang
digunakan adalah analisis pendapatan, indikator tingkat ketimpangan
berdasarkan nilai Gini Ratio yang dilengkapi Kurva Lorenz dan kriteria
World Bank serta indikator tingkat kemiskinan menurut Sajogyo (1988) dan
Badan Pusat Statistik (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber
pendapatan petani kopi arabika cukup beragam dimana pendapatan dari
usahatani kopi Arabika memberikan kontribusi sebesar 65,68% terhadap
total pendapatan petani. Tingkat ketimpangan pendapatan petani kopi
Arabika berdasarkan nilai Gini Ratio sebesar 0,36 berada dalam kategori
menengah, sedangkan menurut kriteria World Bank berada dalam kategori
rendah. Selain itu, jumlah petani kopi Arabika miskin menurut Sajogyo
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(1988) sebanyak 21,43% sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (2010)
sebanyak 16,67% .
9. Penelitian Ndambiri et al., 2012 dengan judul “Income Distribution and
Livelihood Analysis among Holticulture Farming Households in Nyeri
District, Kenya” bertujuan untuk menganilisis distribusi pendapatan dan
strategi penghidupan diantara rumah tangga pertanian holtikultura di Nyeri
District, Kenya melalui estimasi Indeks gini. Data sekunder yang digunakan
diperoleh dari Survei Rumah Tangga Nasional yang dilakukan pada tahun
2007 oleh Institute of Tegemeo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada
variabilitas dalam distribusi pendapatan perusahaan pertanian yang berbeda.
Pendapatan dari nonfarm kegiatan memiliki nilai Gini tertinggi 0,6804. Ini
berarti bahwa distribusi pendapatan dari nonfarmperusahaan lebih konsisten
di seluruh rumah tangga dibandingkan perusahaan-perusahaan pertanian
lainnya yang memiliki nilai ini lebih rendah.
10. Penelitian oleh Babatunde (2008) yang berjudul “Income Inequality in
Rural Nigeria: Evidence from Farming Households Survey Data”.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan di
antara sampel rumah tangga pertanian di pedesaan Nigeria.Penelitian ini
menggunakan data survei rumah tangga yang dikumpulkan dari Negara
Bagian Kwara untuk menganalisis sumber ketidaksetaraan pendapatan di
pedesaan Nigeria. Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks gini
ketimpangan pendapatan secara keseluruhan adalah 0,40 (ketimpangan
sedang) lebih rendah dari rata-rata indeks gini Nigeria sebesar 0,51.
11. Penelitian oleh Marwanti (2004) yang berjudul Kesenjangan Distribusi
Pendapatan Rumah Tangga Pertanian Padi di Pedesaan Jawa Tengah.
Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan kesenjangan distribusi
pendapatan rumah tangga pertanian padi di pedesaan Jawa Tengah.
Penelitian menggunakan dasar SUSENAS 2001 dari BPS. Penarikan sampel
diperoleh melalui seleksi sampel SUSENAS KM 2001. Metode analisis data
menggunakan Rasio Gini dan Kriteria Bank Dunia. Hasil penelitian
menunjukkan nilai rasio gini sebesar 0,13 dan kriteria bank dunia
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menunjukkan 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati total
pendapatan lebih dari 17 % yang menunjukkan kesenjangan distribusi
pendapatan tergolong rendah.
B. Tinjauan Pustaka
1. Ubi Kayu
Tanaman Ubi kayu tumbuh didaerah antara 30o lintang selatan dan
30o lintang utara, yakni daerah dengan suhu rata- rata lebih dari 18oC dengan
curah hujan diatas 500 mm/tahun. Klasifikasi tanaman ubi kayu sebagai
berikut:
Kingdom

: Plantae (Tumbuh-tumbuhan)

Divisi

: Spermatophyta (tumbuhan Berbiji)

Subdivisi

: Angiospermae (berbiji tertutup)

Kelas

: Dicotyledoneae (biji berkeping dua)

Ordo

: Euphorbiales

Familia

: Euphorbiaceae

Sub famili

: Manihotae

Genus

: Manihot

Spesies

: Manihot esculenta Crantz

Manihot esculenta Crantz mempunyai nama lain M. utilissima dan
M. alpi. Semua genis Manihot berasal dari Amerika Selatan. Brasil
merupakan pusat asal dan sekaligus pusat keragaman ubi kayu. Manihot
mempuntai 100 spesies yang telah diklsifikasikan dan mayoritas ditemukan
didaerah yang relatif kering (Prihandana et al., 2007)
Batang tanaman ubi kayu berkayu, beruas – ruas, dan panjang, yang
ketinggiannya dapat mencapai 3 meter atau lebih. Warna batang bervariasi,
tergantung kulit luar, tetapi batang yang masih muda umumnya berwana
hijau dan setelah tua menjadi keputih – putihan, kelabu, hijau kelabu, atau
coklat kelabu. Empulur batang berwarna putih, lunak, dan strukturnya
empuk seperti gabus. Daun ubi kayu mempunyai susunan berurat menjari
dengan canggap 5-9 helai. Daun ubi kayu biasanya mengandung racun asam
sianida atau asam biru, terutama daun yang masih muda (pucuk). Ubi yang
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terbentuk merupakan akar yang berubah bentuk dan fungsinya menjadi
umbi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Bentuk ubi biasanya
bulat memanjang, daging ubi mengandung zat pati, berwarna putih gelap
atau kuning gelap, dan tiap tanaman dapat menghasilkan 5-10 ubi. Tanaman
ubi kayu dapat beradaptasi luas di daerah beriklim panas (tropis). Daerah
penyebaran tanaman ubi kayu di dunia berada pada kisaran 300 lintang
utara, 300 lintang selatan di dataran rendah sampai di dataran tinggi 2.500
meter di atas permukaan laut. Yang bercurah hujan antara 500 mm – 2.500
mm/tahun (Thamrin et al., 2013).
Usaha peningkatan produksi dan produktivitas ubi kayu dapat
ditempuh melalui perbaikan atau penggunaan varietas unggul, cara
bercocok tanam yang intensif dan penerapan pola tanam yang tepat. Potensi
hasil ubi kayu varietas unggul yang ditanam secara intensif dapat mencapai
antara 22-36,5 ton/ha. (Rukmana, 2012).
Ubi kayu merupakan salah satu tanaman tropis yang paling berguna
dan secara luas dimanfaatkan sebagai sumber kalori yang murah. Namun,
ubikayu mengandung asam sianida (HCN) yang versifat toksik, sehingga
masalah penurunan kadar HCN menjadi perhatian utama dalam
pemanfaatan ubikayu (Adamafio et al., 2010). Berbagai upaya untuk
membuat ubikayu aman dikonsumsi sangat bervariasi bergantung pada
daerah. Metode tersebut umumnya bertujuan untuk mengurangi toksisitas,
meningkatkan palatabilitas dan mengubah umbi ubikayu segar yang mudah
rusak menjadi produk awet. Proses pra- pengolahan ubi kayu sebelum
dikonsumsi bertujuan untuk detoksifikasi dan modifikasi pati. Beberapa
produk fermentasi ubi kayu adalah tape, ‘garri’, ‘fufu’ dan ‘lafun’
(Adegunwa et al., 2011).
Ubi kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan makanan, tetapi juga
untuk keperluan pakan dan industri. Seluruh bagian tanaman dapat diambil
manfaatnya, baik daun, batang, maupun ubi. Sebagai bahan pangan ubi kayu
dapat diolah menjadi berbagai macam olahan, mulai dari cara pengolahan
sederhana sampai yang mahal. Penggunaan ubi kayu dalam agroindustri
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semakin meluas, karena semakin banyaknya pabrik yang mengolah ubi
kayu, baik pada skala sedang maupun skala besar. Penggunaan ubi kayu
sebagai bahan baku dalam agroindustri dapat menghasilkan berbagai
produk, antara lain tepung tapioka, gula cair, alkohol, dan ampas ubi kayu
(pellet). Oleh karena itu dengan pengembangan agroindustri ubi kayu di
Indonesia,

nilai

tambahnya

akan

dapat

ditingkatkan

walaupun

keberhasilannya tergantung banyak faktor, terutama struktur (tatanan) yang
menentukan agroindustri itu sendiri (Widodo, 1986).
Ubi kayu merupakan salah satu komoditas ekspor yang bersumber
dari subsektor tanaman pangan dan memiliki potensi untuk dikembangkan.
Indonesia merupakan produsen ubikayu ke-4 terbesar di dunia. Sekitar 60
persen produksi ubikayu dunia diproduksi oleh 5 negara, yaitu Nigeria,
Brasil, Thailand, Indonesia dan Republik Demokrasi Congo. Secara umum
perdagangan ubikayu dunia adalah dalam bentuk pellet dan chip untuk
kebutuhan pakan (70 persen) dan sisanya dalam bentuk pati dan tepung yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri dan industri pengolahan
pangan (Asriani, 2011).
Perdagangan ubi kayu saat ini semakin berkembang yang ditandai
dengan semakin meningkatnya permintaan ubi kayu oleh negara-negara
konsumen dan semakin banyaknya jumlah negara pengekspor ubi kayu di
dunia. China merupakan negara konsumen terbesar ubi kayu di dunia
selama periode 2004-2013. Selain itu, negara pengimpor ubi kayu utama
lainnya adalah Korea Selatan, Thailand, Amerika Serikat, Jepang, Filipina,
Brazil, dan Belanda. Sementara itu, negara pengekspor utama ubi kayu
selain Indonesia antara lain Thailand, Vietnam, Costa Rica, Kamboja,
Paraguay, Uganda, Belanda, Nikaragua, dain Srilanka (FAO, 2015).
Kondisi usahatani ubi kayu yang memiliki keunggulan kompetitif
yang menjadi salah satu sebab usahatani ubi kayu selalu diusahakan dan
dikembangkan. Sistem usahatani ubi kayu yang dilakukan secara intensif
dapat meningkatkan keunggulan kompetitif komoditas ubi kayu. Sistem
usahatani ubi kayu secara intensif memiliki nilai keunggulan kompetitif
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yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem usahatani konvensional.
Penggunaan input yang tepat juga dapat membantu meningkatkan
keunggulan kompetitif usahatani ubi kayu, artinya sistem usahatani yang
efisien menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan keunggulan kompetitif
(Pramesti et al., 2017).
2. Usahatani
Usahatani merupakan suatu perusahaan yang sangat kompleks. Salah
satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara biaya
dan pendapatan dari suatu usahatani adalah memperhitungkan pendapatan
dan biaya usaha tani selama satu tahun. Perbedaan faktor fisik (iklim,
topografi, ketinggian di atas permukaan laut dan jenis tanah) menyebabkan
adanya tempat-tempat tertentu yang hanya mengusahakan tanaman tertentu
pula karena pada dasarnya masing-masing jenis tanaman selalu
membutuhkan syarat yang tertentu pula. Faktor ekonomi (permintaan pasar,
pembiayaan, modal yang tersedia, dan resiko yang dihadapi) akan
membatasi petani dalam berusahatani. Faktor lainnya yaitu hama penyakit,
sosiologis, pilihan pribadi dan sebagainya akan menentukan dan membatasi
usahatani. Hal-hal tersebut saling terkait dan menentukan jenis komoditi
yang diusahakan petani (Antriyandarti et al., 2012).
Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang
mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk
memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu. Dikatakan efektif apabila
petani mampu mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki sebaikbaiknya dan dikatakan efisien apabila pemanfaatan sumber daya tersebut
memiliki output yang melebihi input yang dikeluarkan (Soekartawi, 1995).
Ilmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana
seseorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa
lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat
yang sebaik-baiknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usahatani merupakan
ilmu yang mempelajari cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan,
dan mempelajari pengunaan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien
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mungkin sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan yang maksimal
(Suratiyah, 2011).
Menurut Rivai dalam Syafruddin (2020) Usahatani adalah sebagai
organisasi dari alam, kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi
lapangan pertanian. Potret usahatani ialah sebagai berikut :
a. Adanya lahan, tanah usahatani, yang diatasnya tumbuh tanaman ada
tanah yang disebut kolam, tambak, sawah, ada tegalan, ada tanaman
setahun.
b. Adanya bangunan berupa rumah petani, gedung, dan kandang, lantai
jemur, dan lain-lain.
c. Adanya alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, garpu, linggis,
spayer, traktor, pompa air, dan lain-lain.
d. Adanya pencurahan kerja untuk mengolah tanah, tanaman, memelihara,
dan lain-lain.
e. Adanya kegiatan petani yang menerapkan usahatani, dan menikmati
hasil usahataninya.
Menurut Hermanto (1993), kegiatan usahatani meliputi organisasi
operasi, pembiayaan dan penjualan. Usahatani pada dasarnya kegiatan
pokoknya adalah mengusahakan tanah pada tingkat dewasa ini, untuk
mendapatkan tanah guna diusahakan dan boleh dikatakan menuntut
pengorbanan, seperti harus membeli dulu atau sewa.
Menurut Suratiyah (2006) pendapatan dan biaya usahatani
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari
umur petani, pendidikan pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, jumlah
tenaga kerja, luas lahan dan modal. Faktor eksternal berupa harga dan
ketersediaan sarana produksi. Ketersedian sarana produksi dan harga tidak
dapat dikuasai oleh petani sebagai individu meskipun dana tersedia. Tidak
tersedianya salah satu sarana produksi mengakibatkan petani akan
mengurangi penggunaan faktor produksi tersebut, demikian juga dengan
sarana produksi misalnya harga pupuk sangat tinggi bahkan tidak terjangkau
akan mempengaruhi biaya dan pendapatan.

19

a. Biaya Usahatani
Biaya adalah semua pengeluaran untuk mendapatkan barang atau jasa
dari pihak ketiga. Berdasarkan perhitungan laba rugi, besarnya biaya
akan mengurangi laba atau menambah rugi suatu usaha. Pada hal ini,
biaya merupakan uang tunai atau kas atau ekuivalen kas (harta non- kas
yang dapat ditukar untuk barang atau jasa yang diinginkan) yang
dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan
laba, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Biaya dapat
digolongkan dan dihitung bergantung pada tujuannya. Pada dasarnya,
perhitungan biaya mempunyai empat tujuan pokok, yaitu untuk menilai
persediaan, menghitung laba, untuk maksud perencanaan, dan
pengendalian (Kuswadi, 2006).
Biaya merupakan nilai dari semua masukan ekonomis yang diperlukan,
yang diperkirakan dan dapat diukur untuk dalam bentuk benda maupun
jasa. Biaya usahatani dipengaruhi oleh topografi, stuktur tanah, jenis dan
varietas komoditi yang diusahakan, teknik budidaya serta tingkat
teknologi yang digunakan (Sundari, 2011)
Biaya mengusahakan merupakan biaya alat-alat luar yang ditambah
dengan upah tenaga keluarga sendiri diperhitungkan berdasarkan upah
pada umumnya. Biaya alat-alat luar adalah semua yang dipergunakan
untuk menghasilkan pendapatan kotor kecuali upah tenaga keluarga,
bunga seluruh aktiva yang dipergunakan dan biaya untuk kegiatan
pengusaha sendiri. Biaya alat-alat luar merupakan penjumlahan dari
biaya saprodi, biaya tenaga kerja luar, dan biaya lain-lain yang berupa
pajak (PBB), iuran air, selamatan, dan penyusutan alat-alat (Suratiyah,
2015).
Menurut Hadisapoetro (1973), biaya usahatani dapat dibedakan:
1. Biaya alat-alat luar yaitu semua pengorbanan yang diberikan oleh
usaha- tani untuk memperoleh pendapatan kotor, kecuali bunga
seluruh aktiva yang dipergunakan dan biaya untuk kegiatan petani
dan upah tenaga kerja dalam keluarga.
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2. Biaya mengusahakan (farm expenses) yaitu biaya alat-alat luar
ditambah dengan upah tenaga keluarga sendiri, yang diperhitungkan
berdasarkan upah yang dibayarkan kepada tenaga luar.
3. Biaya menghasilkan (cost of production) yaitu biaya mengusahakan
ditambah dengan bunga dari aktiva yang dipergunakan dalam
usahatani.
b. Penerimaan Usahatani
Penerimaan usahatani adalah nilai uang yang diterima dari penjualan
produk usahatani yang bisa berwujud tiga hal, yaitu hasil penjualan
produk yang akan dijual, hasil penjualan produk sampingan, produk yang
dikonsumsi rumah tangga selama melakukan kegiatan usahatani
(Normansyah, 2014).
Menurut Hadisapoetra (1973), yang termasuk penerimaan usahatani
adalah :
1. Jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan dengan mengingat
akan adanya penerimaan pada permulaan dan pada akhir tahun.
2. Nilai dari pengeluaran-pengeluaran berupa bahan dari usahatani
kepada rumah tangga dan keperluan pribadi dari petani dan kepada
usaha-usaha yang tidak termasuk usahatani.
3. Nilai bahan yang dibayarkan sebagai upah kepada tenaga luar.
4. Nilai dari bahan-bahan yang dihasilkan dalam usahatani yang
diperlukan lagi dalam usahatani sendiri sebagai bangunan- bangunan
tetap misalnya kayu untuk perumahan dan alat-alat dan sebagainya.
5. Tambahan nilai dari persediaan, modal ternak dan tanaman.
6. Hasil sewa alat-alat dan upah tenaga keluarga dari pihak-pihak lain
Menurut Mesra (2016), pada analisa biaya umumnya tidak terlepas dari
analisa penerimaan atau revenue atau total revenue. Pengertian revenue
atau penerimaan adalah seluruh pendapatan yang diterima dari hasil
penjualan barang pada tingkat harga tertentu. Secara matematik
penerimaan/total revenue dirumuskan sebagai berikut:
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TR = P x Q
TR = Penerimaan Total
P

= Harga Barang

Q

= Jumlah Barang yang Dijual

c. Pendapatan Usahatani
Usahatani kecil dibedakan dari usahatani komersial oleh eratnya dan
pentingnya kaitan antara usahatani dan rumah tangga. Kaitan utama
antara usahatani dengan rumah tangga dan atara keduanya dengan unit
kegiatan lainnya didalam sistem ekonomi, termasuk dalam lembaga
kredit usahatani. Rumah tangga petani menyediakan dan memberikan
kerja untuk keperluan produksi usahatani. Sebaliknya, rumah angga
menerima pendapatan berupa uang atau benda dari hasil usahatani untuk
langsung dikonsumsi. Rumah tangga juga memakai barang dan jasa dari
unit kegiatan lainnya yang umumnya dibeli dengan uang. Pada beberapa
rumah tangga ada yang memperoleh kesempatan bekerja diluar usahatani
sehingga menerima pendapatan berupa uang dan benda (Soekartawi
et al., 1984).
Menurut Makeham (1991), pendapatan usahatani yaitu pendapatan
yang berasal dari kegiatan usahatani dan peternakan setiap tahun. Ada
lima sumber umum atau kategori pendapatan usahatani:
1. Penjualan produk tanaman, ternak dan hasil-hasil ternak (susu,
kompos)
2. Produk-produk usahatani yang dikonsumsikan oleh keluarga tani
3. Sisa hasil usaha (SHU) dari koperasi, kelompok tani dimana petani
yang bersangkutan menjadi anggota
4. Pendapatan non-uang yang berasal dari perubahan inventaris (stok
ekstra yang ada pada akhir tahun jual-beli)
5. Pekerjaan-pekerjaan di luar usahatani (seperti bagi hasil, kontrak,
atau bekerja sebagai buruh di kota)
Pendapatan kotor usahatani (gross farm income) didefinisikan
sebagai nilai produk total usahatni dalam jangka waktu tertentu, baik
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yang dijual maupun tidak dijual. Pendapatan kotor usahatani adalah
ukuran hasil perolehan total sumberdaya yang digunakan dalam
usahatani.

Pengeluaran

total

usahatani

(total

farm

expenses)

didefinisikan sebagai nilai semua masukan yang habis terpakai atau
dikeluarkan di dalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja
keluarga petani. Selisih antara pendapatan kotor

usahatani dan

pengeluaran total usahatani disebut pendapatan bersih usahatani (net
farm income). Pendapatan bersih usahatani mengukur imbalan yang
diperoleh keluarga petani dari penggunaan faktor-faktor produksi kerja,
pengelolaan, dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang
diinvestasikan kedalam usahatani (Soekartawi et al, 1984).
Menurut Suratiyah (2015), pendapatan dapat dirumuskan secara
matematis yaitu sebagai berikut:
Pendapatan = Penerimaan ─ Biaya Mengusahakan
3.

Pendapaatan Rumah Tangga
Pendapatan rumah tangga di pedesaan umumnya tidak berasal dari
satu sumber, tetapi berasal dari dua atau lebih sumber pendapatan. Ragam
sumber pendapatan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan itu sendiri.
Tingkat pendapatan yang relatif rendah mengharuskan anggota rumah
tangga untuk lebih giat bekerja. Bagi sebagian rumah tangga, upaya
tersebut tidak hanya menambah curahan jam kerja tetap juga melakukan
kegiatan-kegiatan lainnya (Cahyono et al., 2006)
Pendapatan rumah tangga (household net cash income) merupakan
kelebihan uang tunai usahatani yang ditambah dengan penerimaan tunai
rumah tangga (seperti upah kerja yang diperoleh dari luar usahatani).
Jumlah tersebut adalah uang yang tersedia bagi keluarga petani untuk
pembayaran-pembayaran yang tidak ada kaitannya dengan usahatani.
Ukuran ini merupakan sebagian ukuran dari kesejahteraan keluarga petani.
Pendapatan tunai rumah tangga yang amat rendah dapat merupakan
indikator kemiskinan (Soekartawi et a.l, 1984).
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Pendapatan rumah tangga merupakan pendapatan yang berasal dari
usahatani (on farm), non usahatani (off farm), dan dari luar pertanian (non
farm). Pendapatan diperoleh dengan menghitung selisih antara total
penerimaan dari hasil usahatani dengan total biaya produksi yang
dikeluarkan petani (Canita et al., 2017).
Pendapatan rumah tangga petani merupakan penjumlahan
pendapatan yang bersumber dari aktivitas pertanian dengan pendapatan
yang bersumber dari aktivitas non pertanian. Belum meratanya pendapatan
yang diterima rumah tangga petani disebabkan oleh beberapa hal. Pertama
yaitu sempitnya luas lahan yang dikuasai petani dan ketidakpastian harga
yang diterima petani menyebabkan pendapatan tidak menentu. Kedua
adalah perbedaan sumber pendapatan dari pekerjaan sampingan yang
dilakukan oleh petani. Belum meratanya pendapatan yang diperoleh suatu
rumah tangga menjadi penyebab tingginya ketimpangan pendapatan di
suatu daerah (Permadi et al., 2016).
4. Teori Ketimpangan
Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah merupakan
fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu
wilayah (Sjafrizal, 2012). Setiap daerah memiliki kemampuan yang
berbeda-beda unrtuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan
yang berbeda-beda mengakibatkan terdapat daerah yang maju dan daerah
yang relatif terbelakang dalam suatu wilayah. Perbedaan kemampuan
wilayah dalam menciptakan perekonomian membuat pemerintah
menerapkan kebijakan desentralisasi, dimana setiap pemerintah daerah
berhak menentukan prioritas pembangunan apa yang akan dijalankan
sesuai dengan kemampuan daerah, serta tujuan akhirnya tetap pada
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal
tersebut berarti kebijakan pemerintah daerah dalam hal perekonomian
mempengaruhi keberhasilan pembangunan, yang mana memungkinkan
pula menimbulkan terjadinya suatu ketimpangan.
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Menurut Rahardja dan Manurung (2008) Pertumbuhan ekonomi
akan memberikan dampak baik pada kualitas distribusi pendapatan jika
setidaknya memenuhi dua syarat yaitu perluasan lapangan kerja dan
peningkatkan produktivitas. Perbaikan ini ditunjukkan dengan mertanya
distribusi pendapatan di daerah-daerah, akan tetapi apabila pemerataan
tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi, maka yang terjadi adalah
pemeratan kemiskinan.
Menurut Alesiana dan Rodrik (dalam Wijayanto, 2016) menyatakan
bahwa ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan
ekonomi. Kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dan
pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan menimbulkan pembagian
daerah antara daerah dengan perekonomian yang maju, berkembang,
maupun terbelakang. Terjadinya ketidakseimbangan yang terus menerus
akan menimbulkan dampak negatif bagi daerah tertinggal karena pada
tahap awal pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada daerah tertentu dan
akan terus berkembang, sedangkan daerah yang tertinggal akan stagnan
atau semakin mundur karena berbagai faktor. Perlu adanya campur tangan
pemerintah dalam pemerataan pembangunan yang salah satunya melalui
investasi khususnya di daerah terbelakang. Investasi dilakukan agar daerah
yang tertinggal dapat mengalami perkembangan dan tentunya akan
membawa dampak positif bagi daerah tersebut.
5. Distibusi Pendapatan
Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang
perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif.
Ada dua kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan
kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana tingkat
pendapatan seorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti
pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif
adalah

perhitungan

kemiskinan

pendapatan daerah (Sukino, 2013).

berdasarkan

proporsi

distribusi
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Berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan
masalah dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Tingkat pendapatan
yang relatif rendah dapat mendorong suatu kemiskinan karena
ketidakcukupan pendapatan tersebut, sehingga dapat dikatakan tingkat
penghasilan yang kurang, dapat menyebabkan tingkat kesehatan menurun,
rendahnya kualitas pakaian yang dipakai, dan kurangnya kondisi
perumahan yang memadai (Soekartawi, 1996).
Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara
berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau
ketimpangan dalam distribusi pandapatan antara kelompok masyarakat
berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah
serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis
kemiskinan (poverty line) (Tambunan, 2001)
Distribusi pendapatan merupakan salah satu ukuran yang digunakan
untuk menunjukkan tingkat kemerataan pendapatan yang diterima oleh
masyarakat. Distribusi pendapatan yang adil (merata) dikalangan
masyarakat pada suatu daerah, merupakan salah satu dari sasaran daerah
untuk mensukseskan pembangunan (Afdillah et al., 2017).
6. Koefisien Gini dan Kurva Lorenz
Menurut Arsyad (2010), Koefisien Gini adalah suatu ukuran yang
singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam
suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis
diagonal (kemerataan sempurna) dengan Kurva Lorenz dibandingkan
dengan luas total dari separuh bujur sangkar di mana Kurva Lorenz itu
berada. Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan
nilainya

terletak

antara

0

(kemerataan

sempurna)

sampai

1

(ketidakmerataan sempurna). Koefisien Gini dari negara-negara yang
mengalami kemerataan rendah berkisar antara 0,50- 0,70; kemerataan
sedang berkisar antara 0,36-0,49; dan yang mengalami kemerataan tinggi
berkisar antara 0,20-0,35.
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Menurut Todaro dan Smith (2006) Koefisien Gini dapat dirumuskan
secara matematis yaitu sebagai berikut:
k

GC = 1 − ∑ fi (Yi + Yi−1)
i=1

Dimana:
GC : Koefisien Gini (Gini Coefficient)
Fi

: Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas pendapatan ke-i

Yi

: Proporsi kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga
dalam kelas pendapatan ke-i

Y(i-1) : Proporsi kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga
dalam kelas pendapatan ke (i-1)
k

: Jumlah kelas pendapatan

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara
persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang
benar-benar mereka terima.
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Gambar 1. Kurva Lorenz
Pada Kurva Lorenz, jumlah penerima pendapatan dinyatakan pada
sumbu horizontal, tidak dalam arti absolut melainkan dalam presentase
kumulatif. Semakin jauh jarak Kurva Lorenz dari garis diagonal (yang
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merupakan garis pemerataan sempurna), semakin timpang atau tidak
merata distribusi pendapatannya. Semakin parah tingkat ketidak merataan
atau ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara, maka bentuk
Kurva Lorenz-nya akan semakin melenngkung mendekati sumbu
horizontal bagian bawah (Todaro dan Smith,2006).
C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah
Usahatani keluarga memiliki tujuan akhir pendapatan keluarga petani
(family farm income) yang terdiri atas laba, upah tenaga keluarga, dan bunga
modal sendiri. Laba, upah tenaga keluarga, dan bunga modal sendiri dianggap
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan lagi (Suratiyah, 2015). Penelitian
pada rumah tangga petani ubi kayu Kabupaten Wonogiri ini dilakukan dengan
menganalisis pendapatan dan distribusi pendapatan. Menurut Ari et al (2013)
untuk menganalisis pendapatan usahatani dilakukan pencatatan terhadap
seluruh penerimaan dan pengeluaran usahatani (biaya) dalam satu musim
tanam. Pendapatan usahatani merupakan hasil pengurangan antara penerimaan
dengan biaya yang dikeluarkan. Pendapatan rumah tangga petani ubi kayu
berasal dari usahatani dan selain usahatani, dimana pendapatan usahatani
berasal dari pendapatan usahatani ubi kayu dan usahatani non ubi kayu, serta
pendapatan selain usahatani berasal dari usaha pertanian diluar budidaya dan
non pertanian. Berdasarkan pendapatan tersebut, dapat diketahui pendapatan
rumah tangga petani ubi kayu di Kabupaten Wonogiri
Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah yang umum
terjadi di setiap daerah tak terkecuali di Kabupaten Wonogiri. Setiap daerah
wajib melaksanakan pembangunan ekonomi dalam upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan tentunya terus melakukan pembangunan agar
tidak tertinggal dengan daerah lain. Distribusi pendapatan rumah tangga petani
ubi kayu merupakan bagaimana tingkat penyebaran pendapatan rumah tangga
petani ubi kayu di suatu wilayah atau daerah. Menurut Kuncoro (2010) Kurva
Lorenz menggambarkan hubungan antara pangsa kumulatif pendapatan dan
penduduk. Indeks Gini sering kali ditampilkan bersamaan dengan Kurva
Lorenz. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai
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Indeks Gini, maka semakin tinggi distribusi pendapatannya. Sebaliknya,
semakin rendah nilai Indeks Gini maka semakin merata distribusi
pendapatannya. Ketimpangan yang rendah mempunyai nilai Indeks Gini 0,35
atau di bawahnya, sedangkan ketimpangan yang tinggi mempunyai Indeks Gini
diatas 0,50 dalam distribusinya.
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Gambar 2. Kerangka Teori Pendekatan Masalah
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D. Hipotesis
Diduga distribusi pendapatan rumah tangga petani ubi kayu di Kabupaten
Wonogiri memiliki tingkat kemerataan tinggi.
E. Asumsi
Asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil produksi ubi
kayu di Kabupaten Wonogiri dijual semua.
F. Pembatasan Masalah.
1. Penelitian dilakukan pada usahatani ubi kayu yang diusahakan secara
monokultur.
2. Petani sampel merupakan petani pemilik penggarap.
3. Harga sarana produksi maupun hasil produksi dihitung berdasarkan harga
setempat.
G. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
1. Rumah tangga petani adalah rumah tangga yang terdiri dari seorang anggota
keluarga atau lebih anggota, yang tinggal dalam satu tempat sebagai satu
kesatuan sosial ekonomi manajemen.
2. Usahatani ubi kayu adalah usahatani ubi kayu yang dibudidayakan pada
lahan sawah dalam satu musim tanam.
3. Usahatani non ubi kayu adalah usahatani yang dibudidayakan selain ubi
kayu.
4. Luar usahatani adalah pekerjaan yang dimiliki selain sebagai petani.
5. Input merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam upaya usahatani
tanaman ubi kayu.
6. Biaya usahatani adalah semua pengorbanan yang dikeluarkan oleh petani
dalam melakukan usahatani ubi kayu selama satu musim tanam.
Perhitungan biaya usahatani dalam penelitian ini menggunakan konsep
biaya mengusahakan yang merupakan biaya alat-alat luar yang ditambah
dengan biaya tenaga keluarga. Biaya alat-alat luar merupakan semua yang
dipergunakan untuk menghasilkan pendapatan kotor. Biaya alat-alat luar
meliputi biaya saprodi, biaya tenaga kerja luar, dan biaya lain-lain
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yangberupa biaya traktor, threser, pajak tanah, selamatan, irigasi,
transportasi, dan penyusutan alat yang dihitung dalam satuan Rp/RT/MT.
7. Pajak adalah biaya yang dikeluarkan setiap tahun atas tanah yang dimiliki
(Rp/RT/MT).
8. Biaya penyusutan merupakan penyusutan biaya alat-alat yang digunakan
petani dalam melakukan usahatani ubi kayunya yang berupa cangkul, sabit,
dan lain-lain. Perhitungan nilai penyusutan dilakukan dengan metode garis
lurus (straight-line method) yaitu dengan mengurangkan nilai awal dan nilai
sisa, kemudian dibagi dengan umur ekonomis (Rp/RT/MT).
9. Tenaga kerja keluarga adalah anggota keluarga yang ikut berperan dalam
kegiatan usahatani ubi kayu yang dinyatakan dalam satuan Hari Kerja Pria
(HKP) dan nilai tenaga kerja keluarga berdasarkan upah HKP dalam satuan
rupiah (Rp/RT/MT).
10. Output (keluaran) merupakan hasil dari usahatani ubi kayu atau usahatani
non ubi kayu yang dinyatakan dalam satuan kg dalam satu musim tanam.
11. Penerimaan adalah pendapatan kotor yang diperoleh dari usahatani selama
satu periode diperhitungkan dari penjualan atau penaksiran kembali. Konsep
penerimaan dalam penelitian ini adalah dari penjualan hasil usahatani ubi
kayu (Rp/RT/MT) atau usahatani non ubi kayu (Rp/RT/MT).
12. Pendapatan usahatani ubi kayu adalah sejumlah uang yang diterima oleh
rumah tangga yang berasal dari kegiatan usahatani ubi kayu yang dilakukan
oleh kepala keluarga maupun anggota keluarga yang lain.
13. Pendapatan usahatani non ubi kayu adalah sejumlah uang yang diterima
oleh rumah tangga yang berasal dari kegiatan usahatani selain ubi kayu yang
dilakukan oleh kepala keluarga maupun anggota keluarga yang lain.
14. Pendapatan selain usahatani adalah sejumlah uang yang diterima oleh
rumah tangga yang berasal dari usaha atau kegiatan lain diluar usahatani
(misal buruh pertanian, buruh non pertanian, PNS, pedagang, dan lain-lain)
yang dilakukan oleh kepala keluarga maupun anggota keluarga yang lain.
Satuan pengukuran adalah rupiah per empat bulan.

32

15. Pendapatan usahatani ubi kayu atau usahatani non ubi kayu merupakan hasil
pengurangan antara penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya
mengusahakan (Rp/RT/MT).
16. Pendapatan rumah tangga petani berasal dari penjumlahan pendapatan
usahtani ubi kayu, usahatani non ubi kayu, usaha pertanian diluar budidaya
dan non pertanian (Rp/RT/MT).
17. Distribusi pendapatan adalah tingkat penyebaran pendapatan di suatu
wilayah atau daerah. Pengukuran distribusi pendapatan dilakukan pada
usahatani ubi kayu, usahatan, selain usahatani dan pada rumah tangga
petani. Pengukuran distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan
Kurva Lorenz dan Gini Ratio yang merupakan suatu indikator ketimpangan
pendapatan.
18. Kurva lorenz adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara
persentase kumulatif petani ubi kayu dan persentase kumulatif luas lahan ,
pendapatan usahatani ubi kayu atau pendapatan rumah tangga petani.
19. Gini ratio adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk menghitung
atau mengukur distribusi pendapatan usahatani ubi kayu dan rumah tangga
petani ubi kayu.

