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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Cabai Merah Besar 

Cabai merupakan tanaman perdu dari family terung-terungan (Solanaceae). 

Keluarga ini diduga memiliki sekitar 90 genus dan sekitar 2.000 species yang terdiri 

dari tumbuhan herba, semak dan tumbuhan kerdil lainnya. Dari banyaknya species 

tersebut, hampir dapat dikatakan sebagian besar merupakan tumbuhan negara tropis. 

Tanaman cabai sendiri diperikirakan ada sekitar 20 species yang sebagian besarnya 

tumbuh di tempat asalnya, Amerika (Setiadi, 2005). Berikut kasifikasi lengkap : 

Divisi  : Magnoliophyta (Flowerring Plant) 

Kelas  : Magnolipsida (Dycotiledons) 

Sub Kelas : Asteredae 

Ordo  : Solanales 

Famili  : Solanaceae  

Genus  : Capsicum L (Pepper) 

Species : Capsicum annum L 

 Varietas Cabai Merah Besar sangat banyak, tetapi morfologinya sangat 

beragam (Setiadi, 2005). Tanaman cabai merah besar termasuk tanaman berbentuk 

perdu , berdiri tegak dan bertajuk lebar. Tanaman ini juga memiliki banyak cabang 

dan setiap cabang akan muncul bunga yang pada akhirnya berkembang menjadi buah. 

Disebut cabai merah besar karena buah nya besar berwarna merah. Batangnya tegak 

dengan ketinggian antara 50-90cm. Tangkai daunnya horizontal atau miring dengan 

panjang sekitar 1,5-4,5cm. Panjang daunnya antara 4-10cm dan lebar antara 1,5-4cm. 

Posisi bunganya menggantung dengan warna mahkota putih. Mahkota bunga ini 

memiliki cuping sebanyak 5-6 helai dengan panjang 1-1,5cm dan lebar sekitar 0,5 

cm. Panjang tangkai bunganya 1-2cm, tangkai bunganya berwarna hijau dengan 

panjang sekitar 0,5cm. Panjang tangkai sarinya sekitar 0,5m, kepala sari berwarna 

biru atau ungu dan buahnya berbentuk memanjang atau kebulatan dengan biji buah 

berwarna kuning kecoklatan. 
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 Tanah yang cocok untuk tumbuh tanaman Cabai yaitu tanah dengan kondisi 

subur, gembur, tidak terlalu liat, memiliki pH optimal 6-7 tetapi pH ideal 6,5. Banyak 

bahan mengandung organik dan anorganik serta pengairan yang cukup. Suhu udara 

yang paling ideal untuk perkecambahan cabai berkisar 25-30
0
C sedangkan untuk 

pertumbuhan cabai berkisar 24-28
0
C. kelembaban udara yang cocok untuk 

pertumbuhan tanaman cabai sekitar 80% (Susetya, 2013). 

2.1.2 Budidaya Cabai Merah Besar 

 Menurut Direktorat Budidaya Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (2010) 

Kegiatan budidaya yang dinilai berkaitan erat dengan tujuan target yang ditetapkan 

adalah penyediaan benih, persiapan lahan, penanaman, pemasangan ajir, perempelan, 

pengairan, pemupukan, pengendalian OPT, panen dan penanganaan pasca panen. 

Dalam penyediaan benih harus menggunakan benih bermutu dan varietas yang 

dianjurkan. Varietas cabai merah besar yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dari 

tahun 1994-2010 sebanyak 77 varietas. 

 Bersamaan dengan kegiatan penyediaan benih, dilakukan kegiatan penyiapan 

lahan yang tujuannya untuk mempersiapkan lahan sebaik-baiknya agar pertumbuhan 

tanaman optimal. Kegiatan ini meliputi, pengolahan tanah, pemberiaan kapur tanah 

bila pH tanah asam, pemupukan dasar, pemasangan mulsa dan pembuatan lubang 

tanam. 

 Setelah penyiapan benih dan persiapan lahan, dilakukan penanaman pada 

lubang tanam yang sudah disiapkan dengan jarak tanam yang dianjurkan dan tepat 

dosis. Disamping itu, pengendalian OPT baik secara kultur teknis, fisik mekanis, 

hayati, maupun secara kimia dengan menggunakan pestisida yang dianjurkan dan 

tepat dosis. Disamping itu, pengendalian OPT juga ditujukan untuk mencegah 

terjadinya serangan OPT. 

 Panen dan Pasca Panen dilakukan untuk mendapatkan buah dengan tingkat 

kematangan sesuai permintaan pasar dengan mutu buah yang baik dan menjamin 

keseragaman ukuran dan mutu buah tersebut sesuai dengan permintaan pasar 
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domestik maupun ekspor. Berikut teknik budidaya cabai merah besar menurut standar 

operasional prosedur (SOP) Direktorat Tanaman Sayuran dan Biofarmaka : 

b. Persiapan Lahan 

 Kegiatan persiapan lahan adalah kegiatan mempersiapkan lahan yang sesuai 

untuk pertumbuhan tanaman, meliputi kegiatan persiapan/pengolahan lahan, 

pemupukan dasar dan pemasangan mulsa plastic. Tujuan mempersiapkan lahan 

dengan sebaik-baiknya agar pertumbuhan tanaman optimal. Untuk pengolahan tanah, 

dengan cara pembersihan lahan dari sisa tanaman dan sampah. Penggemburan lahan 

dilakukan dengan cara mencangkul sampai kedalaman 30 - 40 cm, kemudian lahan 

dibiarkan terkena sinar matahari selama 2 (dua) minggu. Pembuatan bedengan 

dengan lebar 1 – 1,2 m, tinggi 30 cm dengan jarak antar bedengan 50 cm dan panjang 

disesuaikan  dengan panjang lahan yang dikehendaki. Setelah itu buat garitan-garitan 

dan lubang-lubang tanam dengan jarak (50-60 cm) x (50-70 cm), pada tiap bedengan 

terdapat 2 baris tanam. 

 Pemberian kapur tanah dilakukan sebanyak 1,5 ton/ha yang diberikan 

bersamaan dengan pengolahan lahan. Pemberian pupuk dasar dalam bentuk pupuk 

kandang yang sudah matang sekitar 2 minggu sebelum tanam. Pupuk anorganik NPK 

diberikan 5 hari sebelum tanam dengan cara ditebar, disiram dan ditutup mulsa. 

jumlah dan jenis pupuk disesuaikan dengan rekomendasi spesifik lokasi. 

 Pemasangan mulsa plastik hitam perak dengan lebar 100 – 125 cm, bagian 

plastik berwarna perak menghadap ke atas dan yang berwarna hitam menghadap ke 

tanah/bawah. Pemasangan mulsa plastik dilakukan pada waktu siang hari dan di 

kaitkan pada pasak penjepit pada sisi-sisi mulsa dengan bedengan agar mulsa tidak 

mudah lepas. Pembuatan lubang mulsa dilakukan setelah pemasangan mulsa dengan 

menggunakan alat pelubang mulsa. pembuatan lubang dilakukan dengan sistem 

zigzag atau 2 baris berhadapan dengan jarak tanam yaitu (50-60 cm)x (50-70 cm). 

c. Penanaman 

 Merupakan kegiatan memindahkan bibit dari persemaian ke lahan atau areal 

penanaman hingga tanaman berdiri tegak dan tumbuh secara optimal di lapangan. 
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Penanaman bibit cabai merah besar dilakukan pada pagi atau sore hari agar bibit tidak 

layu akibat terik cahaya matahari.  Sebelum penanaman dilakukan seleksi bibit 

terlebih dahulu. Bibit yang baik dengan kondisi batang tanaman harus tumbuh lurus, 

perakaran banyak dan pertumbuhannya normal. 

d. Pemasangan Ajir 

 Merupakan kegiatan memasang penyanggah/penopang dekat dengan tanaman 

cabai merah besar. Tujuannya yaitu untuk membantu tanaman tumbuh tegak, 

mengurangi kerusakan fisik tanaman yang disebabkan beban buah dan tiupan angina, 

memperbaiki pertumbuhan daun dan tunas, mempermudah pemeliharaan. Ajir yang 

digunakan terbuat dari bamboo dengan ukuran 4 x 100 cm yang di tancapkan 10 cm 

dari tanaman dan ditanamkan dalam tanah sedalam 20 -30 cm dengan posisi miring 

keluar atau tegak lurus. Pengikatan tanaman dilakukan dengan menggunakan tali rafia 

setelah tanaman berumur 30 – 40 hari setelah tanam. 

e. Perempelan 

 Merupakan kegiatan membuang tunas air, daun, bunga dan bagian tanaman 

lain yang rusak atau terkena serangan OPT. Tujuannya untuk mengatur keseimbangan 

nutrisi dan asimilat untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk 

membentuk tajuk tanaman yang ideal sehingga terjadi partisi sinar matahari yang 

efektif untuk energy fotosintesis. Perempelan dilakukan pada pagi hari. Perempelan 

tunas di ketiak daun pada umur 10 – 12 HST jika ditanam didataran rendah dan 15 – 

20 HST di dataran tinggi. 

f. Pengairan 

 Merupakan kegiatan memberikan air sesuai kebutuhan tanaman di sekitar 

perakaran dengan air yang memenuhi standar baku mutu pada waktu, cara, dan 

jumlah yang tepat. Tujuannya yaitu untuk menjamin ketersediaan air bagi tanaman 

untuk mengganti air yang hilang akibat penguapan, hanyut, dll, sehingga 

pertumbuhan dan proses produksinya berjalan optimal. Penyiraman dilakukan sesuai 

kebutuhan  tanaman, bisa dilakukan dengan menggunakan selang yang dimasukan ke 

dalam mulsa plastik. Pada musim hujan sistem pembuangan (drainase) diatur supaya 
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aliran air berjalan lancar sehingga akar cabai merah besar tidak tergenang air terlalu 

lama. 

g. Pemupukan 

 Merupakan Penambahan unsur hara ke dalam tanah apabila kandungan hara 

tanaman sehingga dapat menjamin pertumbuhan tanaman secara optimal dan 

berproduksi dengan mutu yang optimal. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan 

status hara tanah agar memenuhi kebutuhan hara tanaman sehingga dapat menjamin 

pertumbuhan tanaman secara optimal dan berproduksi dengan mutu yang optimal. 

Penggunaan jumlah pupuk berdasarkan dosis yang telah ditentukan sesuai 

rekomendasi setempat.  Jenis pupuk yang umumnya digunakan untuk menambah hara 

N, P, K dan S adalah Urea, ZA, SP-18, KCl, ZK (K2SO4), untuk menambah hara 

Cad an Mg dengan pemberian kapur, dolomit, dan unsur hara mikro dari pupuk daun. 

h. Pengendalian OPT 

 Kegiatan pengendalian OPT dilakukan dengan sistem terpadu untuk 

menurunkan populasi OPT atau intensitas serangan sehingga tidak merugikan secara 

ekonomis dan aman bagi lingkungan. Tujuan pengendalian OPT yaitu menghindari 

kegiatan ekonomi berupa kehilangan hasil (kuantitas) dan penurunan mutu (kualitas) 

produk, menjaga kesehatan tanaman keamanan produk, dan kelestarian lingkungan 

hidup. 

i. Panen 

 Kegiatan memetik buah yang telah siap panen yaitu pada saat mencapai 

kematangan fisiologis sesuai varietas yang digunakan. Tujuannya yaitu untuk 

mendapatkan buah dengan tingkat kematangan sesuai permintaan pasar dengan mutu 

buah yang baik sesuai standar pasar yang dituju. Sebelum dilakukan pemanenan 

penyemprotan pestisida harus dihentikan. Pemanenan pertama dilakukan pada umur 

90 HST, dengan interval 3-7 hari. Petik buah dengan dan menyertakan tangkai 

buahnya. Selain menggunakan tangan pemetikan dapat menggunakan pisau atau 

gunting. Setelah pemetikan, simpan hasil panen di tempat penyimpanan sementara 

untuk diseleksi/grading. Sortasi buah yang terserang OPT kemudian musnahkan. 
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j. Pasca Panen  

 Kegiatan penanganan buah setelah dipanen hingga siap didistribusikan ke 

konsumen. Dengan tujuan yaitu untuk menjamin keseragaman ukuran dan mutu buah 

sesuai dengan permintaan pasar domestik dan ekspor. Lakukan sortasi dan 

pengkelasan sesuai dengan kriteria yang dikehendaki pasar. Simpan produk dalam 

ruangan yang sistem udaranya terkendali. 

2.1.3 Pengertian Usahatani 

Mubyarto (1989) berpendapat bahwa usahatani adalah himpunan dari sumber-

sumber alam yang terdapat di tempat itu yang di perlukan untuk  produksi  pertanian  

seperti tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas tanah itu, sinar  

matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah dan sebagainya. Suatu 

proses produksi yang di jalankan sebagai suatu usaha komersial memerlukan faktor 

produksi yang menentukan dan menunjang suatu keberhasilan produksi. Biaya adalah 

pengorbanan sumber ekonomi, yang di ukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau 

kemungkinan akan terjadi untuk mencapai suatu  tujuan tertentu (Mulyadi, 1986). 

Usahatani adalah suatu tempat dimana seseorang atau sekumpulan orang 

mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam 

sekitarnya sebagai modal sehingga dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya 

(Suratiyah 2015). Menurut Firdaus (2009) usahatani adalah organisasi dari alam 

(lahan), tenaga kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan 

pertanian, yang ketatalaksanaannya berdiri sendiri oleh seseorang atau sekumpulan 

orang sebagai pengelolanya. Dapat di simpulkan bahwa usahatani adalah seseorang 

atau sekumpulan orang yang menggunakan sumberdaya secara efisien dan efektif 

pada suatu usaha pertanian agar diperoleh hasil maksimal. Sumberdaya itu adalah 

alam, tenaga kerja, modal dan manajemen.  

2.1.4 Biaya Usahatani 

Biaya dalam suatu perusahaan merupakan suatu komponen yang sangat 

penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dalam suatu usaha mencapai tujuan. 

Tujuan itu dapat tercapai apabila biaya yang dikeluarkan sebagai bentuk suatu 
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pengorbanan oleh perusahaan yang bersangkutantelah diperhitungkan secara tepat. 

Dalam menentukan apakah suatu pengorbanan merupakan biaya atau tidak, maka 

terlebih dahulu harus dipahami pengertian tentang biaya antara lain : 

Menurut Supriyono (1999) biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan 

atau yang digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan (revenue) dan akan 

dipakai sebagai pengurang penghasilan. Menurut Mulyadi (1999) dalam arti luas 

biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang 

terjadi atau sempit diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk 

memperoleh aktiva. 

Menurut Hernanto (1991), biaya merupakan korbanan yang dicurahkan di 

dalam proses produksi, yang semula fisik kemudian diberikan nilai rupiah. Biaya 

yang merupakan pengorbanan ini dapat diduga sebelumnya dan dapat dihitung secara 

kuantitatif, secara ekonomis tidak dapat dihindarkan dan berhubungan dengan suatu 

proses produksi tertentu. Menurut Soekartawi (2002), biaya usahatani adalah semua 

pengeluaran yang dipergunakan dalam usahatani. Biaya usahatani diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu: 

a. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan 

walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Jadi besarnya biaya tetap ini 

tidak tergantung pada besar-kecilnya produksi yang diperoleh. Semakin tinggi 

volume kegiatan semakin rendah biaya satuan dan sebaliknya jika volume kegiatan 

semakin rendah maka biaya satuan semakin tinggi. Contoh biaya tetap antara lain: 

Sewa tanah, pajak, alat pertanian dan iuran irigasi. 

b. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 

Biaya tidak tetap atau biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh. Semakin besar volume kegiatan, maka 

semakin tinggi jumlah total biaya variabel dan sebaliknya semakin rendah volume 

kegiatan, maka semakin rendah jumlah total biaya variabel. Biaya satuan pada biaya 
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variabel bersifat konstan karena tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. 

Contohnya biaya untuk sarana produksi. 

2.1.5 Penerimaan Usahatani 

Penerimaan usahatani didefinisikan sebagai nilai produk total usahatani dalam 

jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual dan di nilai dalam 

harga pasar setempat. Selisih antara penerimaan usahatani dengan pengeluaran total  

usahatani, disebut pendapatan usahatani. 

Menurut Ken Suratiyah (2005) menyatakan bahwa penerimaan yaitu jumlah 

yang dikaitkan dalam harga satuan produk, yang dinilai dalam satuan rupiah persatu 

kali proses produksi. Sedangkan pendapatan yaitu selisih antara penerimaan dengan 

biaya produksi total yang dinilai dalam satuan rupiah dalam satukali proses produks.  

2.1.6 Analisis Kelayakan R/C ratio 

Analisis kelayakan finansial digunakan untuk menghitung kelayakan 

usahatani cabai merah besar dengan menggunakan analisis R/C ratio (Revenue Cost 

Ratio) dan B/C ratio. Soekartawi (1995) mengemukakan bahwa analisis Revenue 

Cost Ratio merupakan analisis yang melihat perbandingan antara penerimaan dan 

pengeluaran.  

2.1.7 Uji Beda 

 Uji beda ialah bentuk analisis variable (data)  untuk mengetahui perbedaan 

diantara dua kelompok data (variable) atau lebih. Analisis komparatif atau uji 

perbedaan ini sering disebut uji signifikan (Mishabuddin, 2013). Teknik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis komparatif tergantung jenis datanya.   

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Pada penelitian terdahulu pada umumnya menganalisis keuntungan dan 

parameter yang digunakan dalam analisis usahatani terdiri dari komponen-komponen 

penyusun biaya produksi, penerimaan petani dan R/C ratio pada usahatani cabai 

merah besar.  

 Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis usahatani 

cabai merah besar sebagai berikut : 



 

15 

 

Tabel 3. Rangkuman persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Analisis Persamaan Perbedaan 

1. Betty Rofatin dan 

Jati Wijaya 

Studi Komparatif 

Kelayakan Usahatani 

Cabai merah besar 

pada Musim yang 

berbeda 

1. Mengetahui besarnya 

biaya dan pendapatan 

Usahatani cabai merah besar 

musim hujan dan musim 

kering 

2. Mengetahui perbedaan 

kelayakan usahatani cabai 

merah besar pada musim 

hujan dan musim kering 

1. Metode analisis 

Deskriptif 

2. Analisis biaya, 

penerimaan dan 

pendapatan 

1. sample: Purvosive 

sampling 

2. analisis biaya, 

penerimaan dan 

pendaptan 

1. Metode penelitian 

studi kasus 

2. Waktu : November 

2020 

3. Lokasi : Desa 

Sukagalih Kab. 

tasikmalaya 

4. Jumlah sample : 10 

2.  S. Putri, S.I 

Santoso dan W.D 

Prastiwi 

Analisis Komparasi 

Pendapatan Petani 

Cabai merah besar 

Organik dan Non 

Organik di Desa Batur, 

Kecamatan Getasan, 

Kabupaten Semarang 

Menganalisis dan 

membandingkan biaya 

produksi, produktivitas, 

pendapatan dan efisiensi 

usahatani cabai merah besar 

keriting organic dan non 

organic di Desa Batur 

Metode analisis 

kuantitatif 

1. Metode analisis 

kuantitatif dengan 

teknik survei 

2. Analisis Biaya dan 

pendapatan 

1. pengambilan 

sample : 

nonprobability 

sampling 

2. Waktu : 2018 

3. Lokasi : Kec. 

Getasan kab. 

Semarang 

4. Jumlah sample : 60 

3. Agri Mandasari 

Damanik,  

Meneth Ginting 

dan Salmiah 

Analisis perbandingan 

kelayakan usahatani 

cabai merah besar  

dengan cabai rawit 

1. Menganalisis 

perbandingan karakteristik 

petani cabai merah besar dan 

cabai rawit 

2. Menganalisis 

perbandingan pengaruh 

input terhadap output antara 

usahatani cabai merah besar 

dan cabai rawit 

3. Menganalisis 

1. Analisis deskriptif 

dan uji beda rata-rata 

2. Analisis regresi 

linier berganda 

1. Analisis biaya 

penerimaan dan 

pendapatan 

 

1. Waktu : 2014 

2. Lokasi : Kab. 

Simalungun, Sumatra 

Utara 

3. Jumlah sample : 60 

4. Analisis uji beda 

rata-rata 

5. Analisis regresi 

linier berganda 
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Perkembangan Produktivitas 

usahatani cabai merah besar 

dan cabai rawit 5 tahun 

terakhir 

4. Menganalisis 

perbandingan pendapatan 

antara usahatani cabai merah 

besar dan cabai rawit 

5. Menganalisis 

perbandingan kelayakan 

usahatani cabai merah besar 

dan cabai  

Rawit 

4 

 

 

 

 

  

H. Noor Djohar Analisis Komparatif 

Pendapatan Usahatani 

Cabai Merah Besar di 

Lahan  Desa dan di 

Lahan Hutan 

1. Menganalisis Produksi, 

Biaya Produksi dan 

produktivitas usahatani cabai 

merah besar pada lahan desa 

dan lahan hutan.   

2. Menganalisis penerimaan 

dan pendapatan usahatani 

Cabai Merah Besar pada 

;lahan desa dan lahan hutan. 

1. Analisis 

Kuantitatif 

2. Analisis Ekonomi 

1. Analisis Biaya dan 

Penerimaan 

1.Analisis 

Pendapatan rata-rata 

petani 

2.Lokasi : Desa 

Glagahan, Kab. 

Bojonegoo, Jawa 

Tengah 

5 Ahmad Khusni, 

Dwi Sulistiowati, 

Ahmad Dedi 

Syahtori 

Analisis Perbandingan 

Pendapatan Sistem 

Minimum Tillage Dan 

Maksimum Tillage 

pada Usahatani Cabai 

merah besar di Desa 

Benjor Kecamatan 

Tumpang Kabupaten 

Malang 

1. Menganalisis 

perbandingan pendapatan 

sistem minimum tillage dan  

maksimumtillage pada 

usahatani cabai merah besar. 

Analisis Deskriptif 1. Analisis Biaya dan 

Penerimaan. 

2. Analisis R/C ratio 

1. Sampel : Sensus 

2. Lokasi : Desa 

Benjor, Kab. Malang, 

Jawa tengah 

3.Analsis Pendapatan 

4. Analisis BEP 
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6 Hadi Suryanto Analisis Perbandingan 

Usahatani Antar Pola 

Tanam Tumpang Sari 

Cabai merah besar dan  

Kubis Krop dengan 

Monokultur cabai 

merah besar Keriting 

1. Menganalisis 

perbandingan budidaya  

usahatani antar pola tanam 

tumpang sari cabai merah 

besar keriting dan kubis 

dengan monokultur cabai 

merah besar keriting 

2. Menganalisis 

Perbandingan penggunaan 

input usahatani  

3. Menganalisis 

perbandingan total 

peneriman, total biaya 

produksi dan pendapatan 

4. Menganalisis 

perbandingan kelayakan 

usahatani 

Metode purposive 

sampling 

1. Analisis penerimaan 

dan biaya total 

produksi 

2. Analisis Kelayakan 

1. Analsis 

perbandingan 

budidaya usahatani 

2. Analisis 

perbandingan input 

produksi 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

 Usahatani (wholefarm) adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani 

mengelola input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, teknologi,  

pupuk, benih dan pestisida) dengan efektif, efisien dan kontinu untuk menghasilkan 

produksi yang tinggi sehingga pendapatan usahataninya meningkat. (Rahim dan   

Hastuti, 2007). Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seorang 

mengusahakan dan mengkordinir 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 mengkoordinasikan pengguna   

faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien mungkin sehingga  usaha  tersebut 

memberikan pendapatan semaksimal mungkin. Pada dasarnya usahatani berkembang 

terus dari awal hanya bertujuan menghasilkan bahan pangan untuk kebutuhan 

keluarga sehingga hanya merupakan usahatani-swasembada atau subsistence.  

Cabai merah besar merupakan tanaman hortikultura yang menjadi tanaman 

unggulan di Desa Tambaksari Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Mayoritas 

petani di desa tersebut membudidayakan cabai merah besar dengan alasan perawatan 

yang cukup mudah serta hasil produksi yang cukup baik. Penanaman pada saat 

musim kering menghasilkan produksi cabai merah besar tinggi. Rendahnya hasil 

produksi cabai merah besar pada musim hujan mengakibatkan harga cabai merah 

besar cukup tinggi. Sedangkan pada musim kering harga cabai merah besar justru 

turun sehingga petani terkadang mengalami kerugian. 

 Pendapatan usahatani cabai merah besar terdiri dari penerimaan dan 

pengeluaran selama jangka waktu tertentu yang merupakan hasil kali jumlah input 

yang dihasilkan dengan output. Besarnya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan 

usahatani dapat digunakan untuk menilai keberhasilan petani dalam mengelola 

usahataninya. Besarnya keuntungan yang diterima petani dari kegiatan usahatani 

sangat dipengaruhi oleh besarnya biaya yang dikeluarkan (biaya produksi) dan 

penerimaan yang diterima petani tersebut dalam satu musim tanam. 
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 Dalam penelitian ini biaya produksi yang dikeluarkan terdiri dari biaya tetap 

dan biaya variabel. Biaya tetap yang dimaksud berupa penyusutan alat, sedangkan 

biaya variabel berupa biaya bibit, pupuk, pestisida dan biaya tenaga kerja. Sementara 

penerimaan yang dimaksud adalah keseluruhan nilai produk dari usahatani cabai 

merah besar yang diterima petani, dapat dihitung dengan mengalikan jumlah produksi 

dengan harga jual produk/kilogram (kg) yang berlaku pada saat penelitian 

berlangsung. Keuntungan adalah selisih antara penerimaan yang diterima petani 

dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani dalam kegiatan usahatani selama satu 

musim tanam. 

 Untuk memperjelas keterangan kerangka pemikiran diatas, berikut merupakan 

skema penelitian usahatani cabai merah besar pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis  

 Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, untuk dapat 

menjawab identifikasi masalah satu dan dua dengan menggunakan analisis secara 

deskriptif, sedangkan untuk menjawab identifikasi masalah tiga dapat diturunkan 

hipotesis sebagai berikut : “terdapat perbedaan nilai R/C untuk Cabai Merah Besar 

musim kemarau dan musim hujan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


