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ABSTRAK 

 Devinta Nur Arumsari: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya 2019. ANALISIS DAMPAK TATAKELOLA TEBU TERHADAP PENDAPATAN 

PETANI TEBU DI KABUPATEN MAGETAN. Ketua Pembimbing: Dwi Budi Santoso, Komisi 

Pembimbing: Sri Muljaningsih 

  

 Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan dalam pemilihan tatakelola budidaya tanaman tebu, dan 

Kedua, untuk menganalisis dampak keputusan pemilihan tatakelola budidaya tanaman 

tebu terhadap tingkat pendapatan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Bentuk tata kelola yang 

dipilih petani tebu menjadi treatment effect bagi pendapatan, dimana angka 1 untuk 

tata kelola kontrak dan 0 untuk tata kelola non kontrak.  

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan menyebarkan 

kuesioner pada 80 orang responden. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis 

treatment effect model dengan program Stata 12.0. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa faktor utama yang mempengaruhi keputusan petani adalah pengalaman, 

opportunity cost, kekayaan, sedangkan faktor yang menyebabkan perbedaan besaran 

pendapatan adalah skala produksi, teknologi, wawasan dan family labor.  

 Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Petani dengan tata kelola 

non kontrak (mandiri) memiliki tingkat pendapatan yang lebih besar dibandingkan 

petani dengan tata kelola kontrak. Kondisi pasar yang ada di Kabupaten Magetan masuk 

pada pasar persaingan sempurna, yaitu penelitian ini berada pada tingkat resiko 

ketidakpastian rendah, dimana pendapatan petani yang ada dalam tata kelola kontrak 

ternyata lebih kecil dibandingkan pendapatan petani pada tata kelola non kontrak, (2) 

Penelitian ini bersifat pasar persaingan sempurna, sehingga dengan adanya biaya 

transaksi yang tinggi pada petani kontrak, maka akan berpengaruh pada pendapatan 

petani kontrak yang kecil dibandingkan pendapatan petani non kontrak. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa mengikuti kontrak nyatanya tidak menguntungkan bagi petani tebu 

 

Kata kunci : tatakelola usaha tani tebu, pendapatan petani, treatment effect model. 
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ABSTRACT 

 Devinta Nur Arumsari: Postgraduate Economics and Business Faculty of 

Brawijaya University 2019. An Analysis on the Impact of Sugarcane Governance on the 

Income of Sugarcane Farmers in Magetan Regency. Supervisor: Dwi Budi Santoso, co-

supervisor: Sri Muljaningsih 

  

 The objectives of this study are to analyze factors that influence farmers’ 
decision in choosing one of the governances and analyze the impact of their decision on 

their income level. The governance they choose becomes the treatment effect for 

income, in which 1 for contract governance and 0 for non-contract governance.  

 The data of this study was collected by conducting interviews and distributing 

questionnaire to 80 respondents and was analyzed using treatment effect model 

analysis in Stata 12.0. The results of the analysis show that the main factors that 

influence farmer’s decision are experience, opportunity cost, and wealth, and the main 
factors that differentiate the income are production scale, technology, insight, and 

family labor.  

 The first conclusion of this study is that farmers who choose non-contract 

(independent) governance get more income than those who choose contract 

governance. The market in Magetan Regency is perfect competition, so the uncertainty 

risk is low, where farmers with contract governance get lower income than those with 

non-contract governance. The second conclusion is that, since the market is perfect 

competition, the transaction cost for farmers with contract governance is high, causing 

their income to be lower than those with non-contract governance. Therefore, it can be 

inferred that contract governance is not beneficial for sugarcane farmers. 

 

Keywords: sugarcane farmer business governance, farmer income, treatment effect 

model 

 



 

xi 

 

KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis yang berjudul “ANALISIS DAMPAK TATA KELOLA TEBU TERHADAP 

PENDAPATAN PETANI TEBU DI KAWEDANAN MAGETAN JAWA TIMUR”. Penyusunan 

tesis ini ditujukan untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Magister pada 

program Studi Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang. 

 Ide awal penulisan tesis ini muncul disebabkan karena disekeliling penulis adalah 

mereka yang bergerak pada bidang pertanian, khususnya adalah para petani tebu. 

Perkebunan tebu merupakan penopang perekonomian masyarakat yang ada di 

Kabupaten Magetan, dimana didalamnya terdapat jenis tata kelola yang membedakan 

petani tebu yang satu dengan yang lainnya. 

 Dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan tesis ini masih jauh dari 

kesempurnaan serta masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. 

 

Malang,  April 2019 

 

Devinta Nur Arumsari 



 

xii 

 

Daftar Isi 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  .......................................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah  .................................................................................................... 8 

1.3 Tujuan Penulisan  ...................................................................................................... 9 

1.4 Manfaat Penulisan  ................................................................................................... 9 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Pertanian Dalam Lingkup Usaha Tani  ..................................................................... 10 

2.1.1 Faktor-Faktor Produksi pertanian  ................................................................... 12 

2.1.2 Konsep Pendapatan Petani  ............................................................................. 17 

2.2 Tata Kelola Usaha Tani  ........................................................................................... 21 

2.2.1 Unsur-Unsur Kemitraan   ................................................................................. 22 

2.2.2 Tujuan Kemitraan  ............................................................................................ 25 

2.2.3 Pola Kemitraan  ................................................................................................ 26 

2.3 Teori Pilihan Dalam Tata Kelola Usaha Tani  ........................................................... 27 

2.4 Teori Kelembagaan ................................................................................................. 32 

2.5 Penelitian Terdahulu   ............................................................................................. 35 

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN 

3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian   ............................................................................. 40 

3.2 Definisi Operasional   .............................................................................................. 43 

BAB IV METODE PENELITIAN 

4.1 Pendekatan Penelitian   .......................................................................................... 45 

4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian  .................................................................................. 45 

4.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian   .................................... 46 

4.4 Populasi dan Sampel Penelitian  ............................................................................. 49 

4.5 Metode Pengumpulan Data  ................................................................................... 50 

4.6 Metode Analisis  ...................................................................................................... 51 

4.6.1 Treatment Effect Model  .................................................................................. 51 

BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  ....................................................................... 53 

5.1.1 Perekonomian di Kab Magetan ....................................................................... 55 



 

xiii 

 

5.1.1.1 Kondisi Sektor Pertanian di Kab Magetan  ................................................... 59 

5.1.2 Sejarah PG Redjosarie Magetan  ...................................................................... 61 

5.1.3 Karakteristik Umum Responden  ..................................................................... 64 

5.1.3.1 Responden Berdasarkan Usia   ..................................................................... 64 

5.1.3.2 Responden Berdasarkan Tanggungan Keluarga  .......................................... 65 

5.1.3.3 Responden Berdasarkan Kepemilikan Luas Lahan  ....................................... 66 

5.1.3.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan Sampingan   ......................................... 66 

5.1.3.5 Responden Berdasarkan Lama Pendidikan yang Ditempuh   ....................... 67 

5.1.3.6 Responden Berdasarkan Biaya Garap   ......................................................... 68 

5.1.3.7 Responden Berdasarkan Biaya Pupuk   ......................................................... 69 

5.1.3.8 Responden Berdasarkan Lama Berorganisasi   ............................................. 70 

5.2 Hasil dan Pembahasan  ........................................................................................... 71 

5.2.1 Hasil Statistik Treatment Effect Model  ........................................................... 71 

5.2.2 Pembahasan Hasil Penelitian  .......................................................................... 76 

5.2.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Memilih Tata Kelola  ..................... 76 

5.2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Tebu  ................................ 80 

5.2.2.3 Dampak Perbedaan Tata Kelola Terhadap Pendapatan Petani Tebu  .......... 84 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  ............................................................................................................. 86 

6.2 Saran ....................................................................................................................... 86 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 



xiv 

 

DAFTAR TABEL 

5.1 Jumlah Desa/ Kelurahan, RW dan RT di Kab Magetan  .............................................. 54 

5.2 PDRB Per Kapita Tahun 2012-2016  ............................................................................ 56 

5.3 Jenis Komoditas Perkebunan di Kab Magetan  ........................................................... 58 

5.4 Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha  ................................................ 59 

5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Petani  .................................................... 64 

5.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga  ....................... 65 

5.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan  .................................................... 66 

5.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Pekerjaan Sampingan  .............. 67 

5.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Pendidikan yang di Tempuh  ................ 68 

5.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Biaya Garap  ................................................. 69 

5.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Biaya Pupuk  ................................................ 70 

5.12 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Berorganisasi  ..................................... 70 

5.13 Tabulasi Hasil Treatment Effect Model  .................................................................... 72 

 

 



 

xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Kab Magetan Tahun 2011-2017 ................... 2 

1.2 Pendapatan Perkapita Jawa Timur dan Kab Magetan Tahun 2011-2016 ..................... 2 

1.3 Struktur Ekonomi Kab Magetan  ................................................................................... 3 

1.4 Kontribusi 7 Subsektor Pertanian di Kab Magetan ....................................................... 4 

1.5 Tanaman Tebu Mendominasi Subsektor Perkebunan Tahun 2012-2016  .................... 5 

1.6 Luas Area dan Produksi Tebu Cenderung Menurun Tahun 2012-2016  ....................... 6 

2.1 Maximum Revenue Expectation  ................................................................................. 30 

2.2 Tiga Pilihan Tata Kelola Perkebunan Tebu   ................................................................ 31 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian   ...................................................................................... 41 

3.2 Kerangka Pemikiran  ................................................................................................... 42 

5.1 Peta Kab Magetan  ...................................................................................................... 53 

5.2 Kontribusi Subsektor Pertanian Terhadap PDRB di Kab Magetan   ............................ 60 

5.3 Skema Dampak Tata Kelola Petani Terhadap Pendapatan   ....................................... 84 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan ekonomi daerah menjadi tolak ukur keberhasilan dari 

pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. 

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, 

struktur pembentukan PDRB dan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Hal yang 

terpenting dalam pembangunan daerah adalah daerah tersebut mampu 

mengidentifikasikan setiap potensi dalam sektor-sektor potensial yang dimiliki, 

selanjutnya menyusun perencanaan sektor-sektor tersebut untuk mendorong 

nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah. 

 Kabupaten Magetan merupakan daerah di Jawa Timur yang terletak di 

ujung barat Provinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten terkecil ke dua di 

Jawa Timur setelah Sidoarjo, dengan luas 688,85 km2 dengan jumlah penduduk 

sebanyak 696.124 jiwa. Kawasan Kabupaten Magetan apabila ditinjau dari 

sebaran ketersediaan potensi sumber daya alam dan manusia, memiliki peluang 

yang tinggi untuk mencapai kemajuan di bidang sosial ekonomi. 

 Berdasarkan kajian dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2010), wilayah 

Kabupaten Magetan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 merupakan 

salah satu kabupaten yang terus mengalami pemekaran kecamatan. Tahun 2000 

jumlah kecamatan di Kabupaten Magetan masih 13 kecamatan, namun sampai 

dengan tahun 2009 jumlah kecamatan menjadi sebanyak 18 kecamatan. 

Keadaan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan. 

Berikut grafik mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan apabila 

dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur 
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Gambar 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Kab Magetan 

Tahun 2011-2017 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Magetan, diolah 2018 

 Gambar 1.1 menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Magetan masih dibawah pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Timur, hal ini 

dapat dilihat pada garis berwarna biru yang menunjukkan Kabupaten Magetan. 

Selain itu, berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pendapatan perkapita 

Kabupaten Magetan masih berada jauh di bawah pendapatan perkapita Jawa 

Timur, hal ini dapat dilihat pada garis berwarna biru untuk Kabupaten Magetan. 

Kedua fakta empiris tersebut dapat mengindikasikan bahwa masyarakat yang 

ada di Kabupaten Magetan berada pada kategori masyarakat yang belum 

sejahtera. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dan upaya dari pemerintah 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan 

pendapatan perkapita masyarakatnya sehingga menjadi masyarakat Kabupaten 

Magetan lebih sejahtera. 

Gambar 1.2 

Pendapatan Perkapita Jawa Timur dan Kab Magetan 

Tahun 2011-2016 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Magetan, diolah 2017 
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 Apabila ditinjau berdasarkan peranan sektoralnya, Kabupaten Magetan 

didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi lebih dari 30%, diikuti dengan 

sektor perdagangan kurang lebih sebesar 14%,disusul sektor jasa-jasa sebesar 

11%, kemudian kurang lebih sebesar 9% ada pada sektor industri dan 

pengolahan, serta 13 sektor lainnya. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut. 

Gambar 1.3 

Struktur Ekonomi Kabupaten Magetan 

Tahun 2011-2016 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Magetan, diolah 2017 

 

 Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa sektor pertanian merupakan 

penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Magetan dengan persentase lebih 

dari 33% pada warna biru. Hal ini dapat diindikasikan bahwa sebagian besar 

penduduk di Kabupaten Magetan hidup dari bercocok tanam. Untuk itu perlu ada 

upaya dari pemerintah untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian dan 

berupaya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan petani, karena nyatanya 

sektor pertanian masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di Kabupaten Magetan. Pada sektor pertanian terdapat tujuh subsektor di 

dalamnya, berikut gambar yang menjelaskan kontribusi dari ketujuh subsektor 

yang ada didalam sektor pertanian.  
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Gambar 1.4 

Kontribusi 7 subsektor Pertanian di Kab Magetan 

Tahun 2011-2016 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Magetan, diolah 2017 

 Selama periode tahun 2012 hingga 2016, kontribusi dari tujuh subsektor 

di dalam sektor pertanian menggambarkan adanya dua subsektor yang 

berpotensi memiliki value added yang tinggi, yaitu subsektor peternakan dan 

perkebunan. Subsektor tanaman pangan memiliki kontribusi tertinggi diantara 

tujuh subsektor yang lainnya, namun subsektor tanaman pangan tidak memiliki 

value added yang tinggi seperti perkebunan dan peternakan. Dalam sektor 

pertanian, value added atau nilai tambah sendiri merupakan pertambahan dari 

nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan atau 

penyimpanan dalam suatu produksi. 

 Pada subsektor perkebunan teridentifikasi mengalami penurunan yang 

cukup signifikan sepanjang tahun 2012 hingga 2016 yaitu sebesar 0,4%. Apabila 

dilihat dari potensi sumber daya alamnya, Kabupaten Magetan cukup luas untuk 

tanaman perkebunan dibandingkan perikanan, kehutanan dan peternakan. 

Sehingga penurunan kontribusi sektor perkebunan dapat mempengaruhi 

perekonomian di Kabupaten Magetan. Berikut tanaman yang mendominasi 

subsektor perkebunan di Kabupaten Magetan. 
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Gambar 1.5 

Tanaman Tebu Mendominasi Subsektor Perkebunan 

Tahun 2012-2016 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Magetan, diolah 2017 

 Tanaman yang mendominasi pada subsektor perkebunan di Kabupaten 

Magetan adalah tanaman tebu. Komoditas ini memberikan value added yang 

tinggi karena dipergunakan sebagai bahan baku industri pengolahan gula. 

Gambar 1.5 menjelaskan bahwa lebih dari 50% tanaman yang mendominasi 

pada subsektor perkebunan adalah tanaman tebu. Hal ini dapat diindikasikan 

bahwa usaha tani tebu di Kabupaten Magetan merupakan penyokong kehidupan 

masyarakat di Kabupaten Magetan . 

 Dalam kaitan dengan tingkat keuntungan, usahatani tebu di Kabupaten 

Magetan cenderung ditanam pada lahan tegalan daripada di lahan sawah, 

sehingga perhitungan keuntungan diperoleh dari luas lahan per hektar dikalikan 

dengan rendemen tebu yang dihasilkan. Berdasarkan perhitungan ini, beberapa 

tahun belakangan terjadi penurunan produksi tebu yang cukup signifikan, banyak 

faktor penyebab yang menjadikan tanaman tebu tidak mejanjikan lagi bagi petani 

di Kabupaten Magetan. Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah. 
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Gambar 1.6 

Luas Area dan Produksi Tebu Cenderung Menurun 

Tahun 2012-2016 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Magetan, diolah 2017 

 Tanaman tebu sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Magetan dalam 

lima tahun terakhir perkembangannya terus mengalami penurunan. Hal ini 

terindikasikan dari luas lahan yang menurun drastis dari 505 Ha (tahun 2014) 

menjadi 480 Ha (tahun 2016). Hal ini menyebabkan produksi tebu di Kabupaten 

Magetan menurun dari sekitar 7.935 kwintal menjadi 7.697 kwintal tahun 2016. 

Tentu menjadi sebuah pertanyaan apakah perkebunan tebu masih prospektif 

dikembangkan sebagai usahatani di Kabupaten Magetan. 

 Selama ini terdapat dua pengelolaan usahatani tebu di Kabupaten 

Magetan, yaitu dengan sistem kontrak dan non kontrak. Pada dasarnya kontrak 

usahatani adalah beberapa bentuk perjanjian antara sekelompok petani kecil 

dengan sebuah mitra agribisnis (perusahaan), atau dengan pengertian lainnya 

yaitu sebuah sistem produksi dan penyediaan produk pertanian di bawah kontrak 

berjangka antara produsen/ penjual dan pembeli. (David & Ghee, 1992) 

menyatakan bahwa kontrak biasanya menyediakan beberapa keuntungan bagi 

petani antara lain terjaminnya pasar, akses terhadap layanan perusahaan dan 

kemudahan akses terhadap kredit. Sedangkan non kontrak adalah segala 
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aktivitas pengelolaan usaha tani, akses pasar dan penjualan barang di lakukan 

sendiri (mandiri) oleh petani tanpa ada campur tangan dari pihak lain. 

 Petani tebu di Kabupaten Magetan didominasi oleh mereka yang memilih 

menggunakan tatakelola tebu non kontrak, dimana mereka mengelola sendiri 

usaha perkebunan mereka kemudian menjual hasil perkebunannya kepada 

pabrik gula yang mau memberikan harga tinggi. Petani tebu non kontrak disebut 

juga dengan petani pedagang. Untuk petani yang berada pada tatakelola tebu 

kontrak yaitu mereka yang memiliki ikatan dengan perusahaan atau pabrik gula, 

di Kabupaten Magetan sendiri terdapat dua pabrik gula yang beroperasi dan 

Pabrik Gula Redjosarie yang memiliki kapasitas produksi cukup besar ketimbang 

yang lainnya. 

 Berkaitan dengan penelitian keberhasilan pemilihan tatakelola yang 

bermanfaat maka penelitian ini merangkum beberapa penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh (Luthfi 2006), (Oyugi Johana Nyanjong’ and Job Lagat, 2012), 

(Miyata, 2009), (retno handayani, 2014) dan (Aina, Ajijola, Ibrahim, Musa, & 

Bappah, 2015)  Selanjutnya penelitian mengenai biaya transaksi petani tebu 

antara petani kontrak dan non kontrak dengan tujuan untuk mengidentifikasi 

masalah di dalam industri gula menggunakan analisis ekonomi biaya transaksi 

(Erani, 2008).  

 Untuk kasus mengenai analisis komparasi dampak tata kelola pertanian 

terhadap pendapatan cukup jarang di temukan, terlebih yang berfokus pada 

petani tebu. Penelitian mengenai biaya dan pendapatan usaha tani tebu 

(Waridin, 2012) mengkaji tentang mengetahui biaya, pendapatan dan tingkat 

pengembalian petani tebu berdasarkan status kontrak dengan Pabrik Gula. 

Dengan menggunakan data primer yaitu wawancara dengan petani tebu yang 

memiliki hubungan dengan PG. Selain itu, penelitian mengenai analisis 

komparasi kemitraan kontrak dan non kontrak pada agrobisnis hortikultural (Erfit, 
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2011). Penelitian ini menggunakan metode Treatment Effect Model yang 

menggambarkan adanya dua perlakuan yang berbeda antar dua kuantitas yang 

sedang di teliti. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari jalannya 

kemitraan, terlihat dari bentuk hubungan pada petani kontrak meliputi bidang 

permodalan, pemasaran, dan bantuan teknologi, sementara pada petani non 

kontrak hanya dalam bentuk pemasaran semata. Dari sisi bentuk aturan maka 

petani kontrak bersifat formal dan tertulis, sementara petani non kontrak bersifat 

informal dan tidak tertulis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Peranan tebu sebagai komoditas unggulan kian menurun 

produktivitasnya. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Magetan, penurunan 

produktivitas tebu disebabkan karena penurunan lahan perkebunan, dan oleh 

karena itu pentingnya mengkaji sejauh mana pengelolaan perkebunan tebu yang 

ada saat ini dalam meningkatkan pendapatan petani tebu. Masalah utama dalam 

penelitian ini adalah apakah perkebunan tebu masih prospektif dikembangkan di 

Kabupaten Magetan. Dengan begitu rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor–faktor apa yang mempengaruhi keputusan dalam pemilihan 

tatakelola budidaya  tanaman tebu? 

2. Seberapa besar dampak keputusan pemilihan tata kelola budidaya 

tanaman tebu terhadap tingkat pendapatan? 
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1.3 Tujuan Penulisan 

 Konsistensi dengan sebagaimana yang telah disusun dalam rumusan 

masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam 

pemilihan tatakelola budidaya tanaman tebu 

2. Mengestimasi dampak keputusan pemilihan tata kelola budidaya tanaman 

tebu terhadap tingkat pendapatan 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

 Manfaat yang ingin di capai dari penelitian yang dilakukan, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan sumbangsih pada kajian ekonomi pertanian khususnya tentang 

penerapan bentuk tatakelola usaha tani dan dampaknya bagi pendapatan 

petani. 

2. Manfaat praktis 

a. Media referensi bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam ekonomi 

pertanian, khususnya para pelaku usaha tani tebu. 

b. Memberikan sumbangan ilmu bagi peneliti selanjutnya yang tertarik 

dengan topik sejenis agar dapat mengembangkan secara lebih luas dan 

mendalam. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Pertanian Dalam Lingkup Usahatani 

 Mubyarto (1991) mendefinisikan pertanian sebagai kegiatan usaha tani 

yang terbagi atas lima pengertian. Pertama, pertanian rakyat atau disebut 

pertanian dalam arti sempit, yaitu usaha pertanian keluarga (family farm) dimana 

produktifitas bahan makanan utama beras, palawija (jagung, kacang-kacangan, 

dll) hortikultural (sayur-sayuran dan buah-buahan). Kedua, perkebunan 

(plantation) yaitu usaha pertanian dengan lahan yang lebih luas dengan 

komoditas tanaman komersial seperti kopi, teh, karet, tebu dan sebagainya. 

Ketiga, kehutanan, baik hutan rakyat maupun milik negara. Keempat, peternakan 

yaitu meliputi peternakan rakyat dengan pemeliharaan tradisional, dan yang 

terakhir adalah peternakan semi komersial dan peternakan yang komersial. 

 Usahatani merupakan salah satu organisasi dari alam, tenaga kerja, dan 

modal yang ditentukan kepada produksi di lapangan pertanian (Hernanto, 1989). 

Kegiatan produksi akan melibatkan peranan hubungan antara faktor produksi 

(input) dan hasil (output). Pada awalnya, aspek penting yang dimasukkan dalam 

klasifikasi sumber pertanian adalah aspek alam (tanah), modal dan tenaga kerja. 

Namun demikian, karena perkembangan ilmu pengetahuan, dituntut adanya 

aspek lain yang dianggap penting yaitu aspek manajemen. Hal ini dapat 

dimengerti karena walaupun sumber daya tersedia dalam jumlah yang memadai, 

namun tanpa adanya kemampuan untuk mengelola dengan baik maka 

penggunaan sumber daya tersebut tidak akan lebih efisien (Soekartawi, 1989). 

 Di dalam pertanian rakyat hampir tidak ada usaha tani yang memproduksi 

hanya satu macam hasil saja. Dalam satu tahun petani dapat memutuskan untuk 



11 

 

 

 

menanam tanaman baku makanan atau tanaman perdagangan. Keputusan 

petani untuk menanam bahan makanan terutama di dasarkan atas kebutuhan 

makan untuk seluruh keluarga petani, sedangkan keputusannya untuk menanam 

tanaman perdagangan didasarkan atas iklim ada tidaknya modal, tujuan 

penggunaan hasil penjualan tanaman tersebut dan harga harga (Soekartawi, 

1989). 

 Ilmu usahatani di definisikan secara berbeda oleh beberapa orang. 

Soekartawi (2001) mengatakan bahwa usahatani adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan 

efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. 

Hermanto (1989) menyebutkan unsur pokok yang terdapat dalam usahatani 

adalah lahan, tenaga kerja, modal, dan pengelolaan. Mubyarto (1989) 

mengatakan bahwa usahatani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang 

terdapat di tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tubuh 

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

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

 Pada dasarnya pada diri keluarga petani terdapat kecenderungan yang 

kuat untuk memperbaiki social live yang diidealkan, namun kenyataannya 

terdapat kendala untuk mencapainya. Mentalitas subsistensi masih mengental 

dalam diriya dan sistem yang kurang kondusif membuat mereka tetap berada di 

daerah marginal. Perkataan subsisten ini banyak dipakai dalam literatur ilmiah 

ekonomi pertanian sebagai terjemahan dari kata subsistence yang berarti hidup. 

Pertanian yang subsisten diartikan sebagai suatu sistem bertani dimana tujuan 

utama dari si petani adalah memenuhi keperluan hidupnya beserta keluarganya. 

 Salah satu ciri utama dari kegiatan usaha tani yang banyak digeluti oleh 

penduduk pedesaan adalah memiliki tenggang waktu yang relatif lama antara 

musim tanam dan saat panen. Keadaan demikian menyebabkan pendapatan 
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rumah tangga petani di pedesaan pada umumnya bersifat musiman (Mubyarto, 

1987). Guna menutupi kesenjangan antara pola pendapatan yang bersifat 

musiman dan kebutuhan rumah tangga yang bersifat kontinyu, petani seringkali 

terdorong untuk melakukan diversifikasi pendapatan. Dengan kata lain, 

pendapatan petani dapat berasal dari sektor pertanian maupun non pertanian 

(Semaoen, 1992). 

 Selain itu ciri yang sangat menonjol dalam sistem usaha tani khususnya 

tanaman pangan adalah jaringan irigasi. Sedangkan ciri umum yang spesifik 

pada suatu wilayah antara lain adanya lahan yang selalu tergenang, lahan 

dataran tinggi dengan suhu yang sangat rendah, kondisi iklim yang kering atau 

basah. Bentuk umum sistem usaha tani di Indonesia dapat dibedakan (Pertanian, 

2008) antara lain : 

1. Sistem usaha tani lahan sawah dengan tanaman padi sebagai tanaman 

utama, diselingi palawija, sayur-sayuran atau tebu. 

2. Sistem usaha tani lahan kering atau tegalan dimana padi gogo dan berbagai 

jenis tanaman palawija dan hortikultural sebagai komoditas pokok. 

3. Sistem usaha tani lahan dataran tinggi banyak ditanami dengan sayur-

sayuran dan beberapa jenis palawija dan sebagian varietas padi. Usaha tani 

perkebunan yang umumnya menanam berbagai jenis tanaman ekspor dan 

industri sebagai komoditas yang diusahakan 

. 

2.1.1 Faktor-faktor Produksi Pertanian 

 Pengertian produksi secara teknis menurut Kartasapoetra (1987) adalah 

proses pendayagunaan sumber-sumber yang telah tersedia, dengan mana 

diharapkan terwujudnya hasil yang lebih dari segala pengorbanan yang telah 

diberikan (pengertian sempit). Sedangkan secara ekonomi adalah proses 

pendayagunaan segala sumber yang telah tersedia untuk mewujudkan hasil 
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yang terjamin kualitas dan kuantitasnya, terkelola dengan baik sehingga 

merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan. Yang termasuk dalam faktor-

faktor produksi pertanian adalah: tanah, tenaga kerja, modal, pengelolaan 

(management) (Indriani, 1992). 

1. Tanah pertanian 

 Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pertanian adalah tanah. Tanah 

sebagai modal dasar pembangunan memerlukan optimasi dalam 

pemanfaatannya dengan melihat kesesuaian lahan antara aspek fisik dasar yang 

ada dengan kegiatan yang dapat dikembangkan yaitu pertanian. Hal ini 

dikarenakan lahan merupakan salah satu syarat untuk dapat berlangsungnya 

proses produksi di bidang pertanian. 

 Tanah adalah alat atau faktor produksi yang dapat mengahsilkan 

berbagai produk pertanian. Peranan tanah sebagai alat produksi pertanian 

adalah sebagai berikut: 

1. Tanah sebagai tempat berdirinya tanaman. 

2. Tanah sebagai gudang tempat unsur-unsur hara yang diperlukan 

tanaman. 

3. Tanah sebagai tempat persediaan air bagi tanaman. 

4. Tanah dengan tata udara yang baik merupakan lingkungan yang baik 

bagi pertumbuhan tanaman 

2. Tenaga kerja sektor pertanian 

 Yang termasuk dalam tenaga kerja sektor pertanian adalah tenaga kerja 

manusia, tenaga kerja ternak dan tenaga kerja mekanik (Hernanto, 1989). 

tenaga kerja manusia terdiri dari tenaga kerja pria, wanita dan anak-anak. tenaga 

kerja hewan digunakan untuk mengolah tanah dan angkutan. Sedangkan tenaga 

kerja mekanik digunakan untuk pengolahan tanah, pemupukan, pengobatan, 

penanaman serta panen. tenaga kerja mekanik bersifat substitusi sebagi 
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pengganti tenaga kerja manusia atau tenaga kerja ternak. Banyak dari penduduk 

Indonesia merupakan tenaga kerja pada sektor pertanian. oleh karena itu petani 

sebagai sumber daya manusia, memegang peranan inti di dalam pembangunan 

pertanian. peranan petani adalah memelihara tanaman dan hewan guna 

mendapatkan hasil-hasilnya yang bermanfaat serta mempelajari dan 

menerapkan metode baru yang diperlukan agar usaha taninya lebih produktif 

(Mosher, 1968). 

 Dalam usaha tani sebagian besar tenaga kerja berasal dari keluarga 

petani sendiri yang terdiri atas ayah sebagai kepala keluarga, isteri dan anak-

anak petani. Anak-anak berumur 12 tahun misalnya sudah dapat merupakan 

tenaga kerja yang produktif bagi usaha tani. Tenaga kerja yang berasal dari 

keluarga petani ini merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian 

secara keseluruhan dan tidak pernah dinilai dalam uang.  

 Memang usaha tani dapat membayar tenaga kerja tambahan misalnya 

dalam tahap penggarapan tanah baik dalam bentuk pekerjaan ternak maupun 

tenaga kerja langsung, sedangkan tenaga kerja usaha tani di luar keluarganya 

diperoleh dengan cara sebagai berikut (Hernanto, 1989). 

3. Modal. 

 Modal merupakan unsur pokok usaha tani yang sangat penting. Dalam 

pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama 

dengan faktor produksi lain dan tenaga kerja serta pengelolaan menghasilkan 

barang-barang baru, yaitu produksi pertanian. Pada usaha tani yang dimaksud 

dengan modal (Hernanto, 1989) adalah: 

a. Tanah 

b. Bangunan-bangunan (gedung, kandang, lantai jemur, pabrik, dll) 

c. Alat-alat pertanian (traktor, luku, garu, sprayer, cangkul, parang, dll) 



15 

 

 

 

d. Tanaman, ternak dan ikan di kolam 

e. Bahan-bahan pertanian (pupuk, bibit dan obat-obatan) 

f. Piutang di bank 

g. Uang tunai 

Sedangkan menurut sifatnya modal dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1) Modal tetap artinya modal yang tidak habis pada satu periode produksi, 

seperti tanah bangunan 

2) Modal bergetak meliputi alat-alat, bahan, uang tunai, piutang di bank, 

tanaman, ternak dan ikan. Jenis modal ini habis atau dianggap habis dalam 

satu periode proses produksi. 

 Besarnya modal bergerak, biasanya dapat digunakan sebagai petunjuk 

majunya tingkat usaha tani. Modal dapat mengahasilkan barang baru, dengan 

demikian akan mendorong minta tumbuhnya pembentukan modal. Pembentukan 

modal ini menjadi keharusan untuk ditumbuhkan di kalangan petani. Sumber 

pembentukan modal antara lain: 

1) Milik sendiri 

2) Pinjaman atau kredit, baik berasal dari bank maupun dari pelepas uang 

3) Hadiah warisan 

4) Dari usaha lain 

5) Kontrak sewa 

 Dalam hal kredit petani umumnya lebih banyak lari kepada pelepas uang, 

hal ini disebabkan : 

a. Dapat diambil sewaktu-waktu 

b. Prosedur setahun 

c. Jamuan formal biasanya tidak diperlukan 

d. Kepastian bagian berperan penting 

e. Kelestarian hubungan usaha 
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f. Sering dikaitkan dengan jaminan pemasaran hasil  

 Untuk membantu pembentukan modal, pemerintah dan swasta telah 

cukup banyak membuka kesempatan melalui berbagai kegiatan perbankan 

dalam bentuk kredit. Dengan surat bukti pemilikan tanah petani dapat berurusan 

dengan bank untuk mendapat kredit, namun masih langka. Bank yang banyak 

membantu petani adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Bumi Daya. 

4 Pengelolaan (Manajemen).  

 Pengelolaan usaha tani adalah kemampuan petani menentukan, 

mengorganissir dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi yang dikuasainya 

sebaik-baiknya dan mampu memberikan produksi pertanian sebagaimana yang 

diharapkan. Ukuran dari keberhasilan pengelolaan itu adalah produktivitas dari 

setiap sektor maupun produktivitas dari usahanya. Dengan demikian pengenalan 

secara utuh faktor yang dimiliki dan faktor-faktor yang dapat dikuasai akan 

sangat menentukan keberhasilan pengelolaan 

 Usaha tani di Indonesia umumnya dikelola oleh petani sendiri. Ia sebagai 

pengelola, ia sebagai tenaga kerja dan dia pula sebagai salah satu dari 

konsumen produksi usahataninya. Manusia petani, demikian citra yang ada, 

terbatas pendidikan dan pengalamannya, lemah dalam posisi bersaing, lemah 

dalam penguasaan faktor produksi, terutam lemah dalam modal dan pengelolaan 

itu sendiri. Dalam hal prasaana dan sarana untuk pengelolaan, rumahnya 

sebagai kantornya, faktor produksi yang dimilikinya adalah sarana terbesar yang 

dimiliki. Posisi lingkungan, status sosial dan kepercayaan lingkungan adalah 

sarana pendukung yang cukup menentukan. Dalam situasi demikian petani mulai 

melangkahkan kaki menjadi pengelola faktor-faktor produksi usaha taninya. 

 
 Fungsi produksi cobb douglas yaitu salah satu model pengukuran 

produktivitas yang sering digunakan adalah pengukuran berdasarkan 
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pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas, yaitu suatu fungsi atau persamaan 

yang melibatkan dua variabel atau lebih, variabel yang satu disebut variabel 

independent (Y) dan yang lain disebutvariabel dependent (X). 

Cobb-Douglas itu sendiri merupakan bentuk fungsional dari fungsi produksi 

secara luas digunakan untuk mewakili hubungan output untuk input.  

 Rumus fungsi produksi 

Y = AL α K β ............................................ (1.1) 

Keterangan : 

Y = total produksi (nilai moneter semua barang yang diproduksi dalam setahun) 

L = tenaga kerja input 

K = modal input 

A = produktivitas faktor tota α dan β adalah elastisitas output dari tenaga kerja 

dan modal, masing-masing. Nilai-nilai konstan ditentukan oleh teknologi yang 

tersedia. 

 Bentuk umum fungsi produksi Cobb Douglas adalah 

Q = δ.I α ................................................. (1.2) 

Keterangan : 

Q = Output 

I = Jenis input yang digunakan dalam proses produksi dan dipertimbangkan 

untuk dikaji 

Δ=Indeks efisiensi penggunaan input dalam menghasilkan output 

α = Elastisitas produksi dari input yang digunakan 

2.1.2 Konsep Pendapatan Petani 

 Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur 

kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini 

mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Menurut Sadono (2002), 
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pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah 

tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor 

produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain. Menurut Sadono (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.  

 Menurut Soekartawi (2002) penerimaan adalah hasil kali antara produksi 

yang diperoleh dengan harga jual. Dalam Mubyarto (1989) menyatakan 

pendapatan merupakan penerimaan yang dikurangi dengan biaya–biaya yang 

dikeluarkan. Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung dari pekerjaan 

dibidang jasa atau produksi, serta waktu jam kerja yang dicurahkan, tingkat 

pendapatan perjam yang diterima. 

 Konsep Pendapatan Usahatani (Hernanto, 1996) menyatakan bahwa 

usahatani merupakan organisasi alam, tenaga kerja, modal, dan pengelolaan 

yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian, organisasi itu 

ketatalaksanaannya berdiri sendiri dan sengaja diusahakan oleh seorang atau 

sekumpulan orang, segolongan sosial, baik terikat secara geologis, politik, 

maupun teritorial sebagai pengelolaannya.  

 Untuk mengukur keberhasilan kegiatan usahatani, dapat dilakukan 

dengan cara menganalisis pendapatan usahatani, yaitu dengan cara melihat 

selisih dari penerimaan dan pengeluaran selama jangka waktu kegiatan 

usahatani tersebut. Penerimaan berasal dari total penjualan output yang 

dihasilkan oleh petani, baik itu merupakan output pokok maupun output 

sampingan. Pengeluaran berasal dari biaya-biaya yang dikeluarkan selama 

kegiatan usahatani dilaksanakan, baik itu biaya variabel produksi, upah atau gaji 
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tenaga kerja, dan pokok serta bunga modal pinjaman. Analisis pendapatan 

usahatani akan bermanfaat untuk melihat keadaan kegiatan usahatani yang 

dilakukan saat ini sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perencanaan dan 

realisasi kegiatan usahatani yang akan dilakukan di masa yang akan datang. 

 Selain itu, kegiatan usahatani juga bertujuan untuk mencapai 

kesejahteraan nasib petani yang pada akhirnya akan dinilai dengan uang yang 

diperhitungkan dari nilai produksi setelah dikurangi atau memperhitungkan biaya 

yang telah dikeluarkan. Penerimaan usahatani atau pendapatannya akan 

mendorong petani untuk dapat mengalokasikannya dalam berbagai kegunaan 

seperti untuk : biaya produksi periode selanjutnya, tabungan, dan pengeluaran 

lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

 Sumber pendapatan dari sektor pertanian dapat dikelompokkan ke dalam 

tiga kategori yaitu: 

1. Pendapatan yang diperoleh dari mengelola usaha tani 

2. Pendapatan yang diperoleh dari berburuh 

3. Sewa dari lahan dan modal lainnya 

 Pendapatan usaha tani merupakan suatu bentuk imbalan dari jasa 

pengelola (petani), tenaga kerja dan modal (termasuk di dalamnya lahan) yang 

dimiliki, yang diperoleh dari kegiatan berproduksi dalam usaha tani yang terdiri 

dari kegiatan petani, pekarangan, dan peternakan. Sedangkan pendapatan dari 

luar usaha tani adalah imbalan yang diperoleh akibat dari kegiatan luar usaha 

tani. 

 Menurut Boediono (1982), pendapatan seorang warga masyarakat 

(petani) ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Jumlah faktor-faktor produksi (tanah, barang modal, tenaga kerja) yang 

dimiliki 

2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi. 
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Berdasarkan cara perhitungannya, maka secara umum pendapatan merupakan 

selisih dari total penerimaan (total revenue = TR) dan total biaya (total cost = 

TC). Secara sistematis dituliskan :  

Y = TC – TR ............................................ (2.1) 

Jika sumber pendapatan petani juga berasal dari luar usaha tani, maka 

pendapatan tersebut akan menjadi : 

Y = Y1 + Y2 .......................................... (2.2) 

 atau  

Y = (TR1-TC1) + (TR2-TC2)....................... (2.3)  

dimana Y1 adalah pendapatan usaha tani dan Y2 adalah pendapatan dari luar 

usaha tani. 

 Selanjutnya, untuk menghitung pendapatan kotor usaha tani (gross farm 

family income) digunakan rumus :  

Yk = P x Q ................................................ (2.4) 

Dimana P adalah harga output dan Q adalah total output. Sedangkan 

pendapatan bersih usaha tani (net farm family income) adalah pendapatan kotor 

dikurangi dengan biaya, dirumuskan sebagai berikut:  

Yb = P x Q – r x Xi .................................... (2.5) 

dimana Yb adalah pendapatan bersih usaha tani, r adalah harga input ke i dan Xi 

= 1,2 .... n 

 Dalam melakukan usaha pertanian, seorang pengusaha atau katakanlah 

seorang petani akan selalu berfikir bagaimana bisa mengalokasikan input 

seefisien mungkin untuk dapat memperoleh yang maksimal. Cara pemikiran yang 

demikian adalah wajar mengingat petani melakukan konsep bagaimana 

memaksimalkan keuntungan. Dalam ilmu ekonomi cara berfikir demikian sering 

disebut dengan pendekatan memaksimalkan keuntungan atau profit 

maximization. Di lain pihak, manakala petani dihadapkan pada keterbatasan 
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biaya dalam melaksanakan usaha taninya, maka mereka juga tetap mencoba 

bagaimana meningkatkan keuntungan tersebut dengan kendala biaya usaha tani 

yang terbatas. Suatu tindakan yang dapat dilakukan adalah bagaimana 

memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan menekan biaya produksi 

sekecil-kecilnya, pendekatan seperti ini dikenal dengan istilah meminimumkan 

biaya atau cost minimization. 

 Prinsip kedua pendekatan tersebut, yaitu profit maximization dan cost 

minimization adalah sama saja, yaitu bagaimana memaksimumkan keuntungan 

yang diterima petani atau seorang produsen atau seorang pengusaha pertanian. 

Kedua pendekatan tersebut mungkin dapat pula dikatakan sebagai pendekatan 

serupa tapi tak sama. Ketidaksamaan ini tentu saja kalau dilihat dari segi “sifat” 

atau behavior petani yang bersangkutan. Petani besar atau pengusaha besar 

selalu atau seringkali berprinsip bagaimana memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya melalui pendekatan profit maximization karena mereka tidak 

dihadapkan pada keterbatasan pembiayaan. Sebaliknya untuk petani kecil atau 

petani subsisten sering bertindak sebaliknya, yaitu bagaimana memperoleh 

keuntungan dengan keterbatasan yang mereka miliki. 

 

2.2 Tatakelola Usaha Tani 

 Pendapat dari beberapa ahli tentang tatakelola usaha tani yaitu terbagi 

atas usaha tani kontrak dan usaha tani non kontrak. Kontrak usaha tani adalah 

sebuah sistem produksi dan penyediaan produk pertanian/ holtikultural dibawah 

kontrak berjangka antara produser/ penjual dan pembeli (Goel, 2003). Glover 

and Ghee (1992) menambahkan bahwa kontrak biasanya juga menyediakan 

beberapa keuntungan bagi petani antara lain terjaminnya pasar, akses terhadap 

layanan perusahaan dan kemudahan akses terhadap kredit. 
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 Menurut Hasfah (1999), kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih 

keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling 

membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan 

sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam 

menjalankan etika bisnis.  

 Harjono dalam (Hernanto, 1996) mendefinisikan kemitraan sebagai 

persetujuan antaradua pihak yang mempunyai kebutuhan saling mengisi dan 

bekerjasama bagi kepentingan kedua belah pihak atas saling memerlukan, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan diciptakan karena pihak 

pertama memerlukan sumber-sumber yang dimiliki pihak lain meliputi modal, 

tanah, tenaga kerja, akses terhadap teknologi baru, kapasitas pengolahan dan 

outlet untuk pemasaran hasil produksi. 

 Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kemitraan 

merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang 

dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, 

saling memperkuat dan saling menguntungkan yang disertai adanya satu 

pembinaan dan pengembangan. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya 

masing-masing pihak pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan 

kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam 

arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap 

kelemahan yang lain dan sebaliknya. 

2.2.1 Unsur-Unsur Kemitraan 

 Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling 

menguntungkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi 

dan memperkuat satu sama lainnya. Kemitraan merupakan satu harapan yang 

dapat meningkatkan produktivitas dan posisi tawar yang adil antar pelaku usaha. 
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 Berkaitan dengan kemitraan seperti yang telah disebut di atas, maka 

kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok, yaitu : 

a. Kerjasama Usaha 

 Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama 

yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil 

didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama 

terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan 

kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan 

pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban 

timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling 

mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya 

di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya. Dengan hubungan 

kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah 

dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan 

pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan 

lebih berdaya dan tangguh didalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan. 

b. Pembinaan dan Pengembangan 

 Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan 

hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah 

adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau 

koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan 

dalam kemitraan antara lain pembinaan didalam mengakses modal yang lebih 

besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan sumber daya 

manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi 

serta menyangkut pula pembinaan didalam pengembangan aspek institusi 

kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi. 
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 Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling 

Menguntungkan: 

1. Prinsip Saling Memerlukan 

 Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang diawali dengan 

mengenal dan mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. 

Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang 

berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya. 

Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga 

dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki 

oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang 

umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan dan sarana 

produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan 

besar. Dengan demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau 

ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra. 

2. Prinsip Saling Memperkuat 

 Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk 

bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-

masing pihak yang bermitra. Nilai tambah tersebut dapat berupa nilai ekonomi 

seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, maupun 

non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen dan penguasaan 

teknologi. Keinginan ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari adanya 

kemitraan sehingga dengan bermitra terjadi suatu sinergi antara para pelaku 

yang bermitra dengan harapan nilai tambah yang diterima akan lebih besar. 

Dengan demikian terjadi saling isi mengisi atau saling memperkuat dari 

kekurangan masing-masing pihak yang bermitra. 
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3. Prinsip Saling Menguntungkan 

 Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah saling 

menguntungkan. Pada kemitraan ini, tidak berarti para partisipan harus memiliki 

kemampuan dan kekuatan yang sama, akan tetapi adanya posisi tawar yang 

setara berdasarkan peran masing-masing. Berpedoman pada kesejajaran 

kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang 

bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksploitasi dan dirugikan tetapi justru 

terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya 

dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan 

usahanya. 

2.2.2 Tujuan Kemitraan 

 Menurut Hasfah (1999), dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin 

dicapai dalampelaksanaan kemitraan adalah : 

a. Meningkatkan pendapatan, 

b. Meningkatkan perolehan nilai tambah, 

c. Meningkatkan efisiensi, 

d. Menciptakan pemerataan, 

e. Memperluas kesempatan kerja, 

f. Pemberdayaan masyarakat usaha kecil, 

g. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah, dan nasional 

h. Menghindari kecemburuan sosial yang akan menimbulkan gejolak sosial. 

 Untuk mencapai sasaran pengembangan tersebut, prioritas yang akan 

ditempuhadalah mengembangkan usaha ekonomi dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat perdesaandengan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia 

yang didukung oleh penerapan sistemusaha secara terpadu, sehingga 

pengusaha besar dan pengusaha kecil dapat memanfaatkansumberdaya dan 

fasilitas prasarana sesuai skala ekonomi.  
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2.2.3 Pola Kemitraan 

 Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 pasal 27, pola kemitraan 

dapatdilaksanakan dalam enam pola, yaitu : 

1. Inti-plasma 

 Pola inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan 

UsahaMenengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau 

Usaha Besarbertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma, perusahaan 

ini melaksanakanpembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan 

teknis, sampai denganpemasaran hasil produksi. 

2. Subkontrak 

 Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan 

Usaha Menengahatau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi 

komponen yangdiperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai 

bagian dari produksinya. 

3. Dagang umum 

 Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil 

dengan UsahaMenengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah 

atau Usaha Besarmemasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil 

memasok kebutuhan yangdiperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar 

mitranya. 

4. Waralaba 

 Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi 

waralabamemberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran 

distribusi perusahaannyakepada penerima waralaba dengan disertai bantuan 

bimbingan manajemen. 
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5. Keagenan 

 Pola keagenan adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha 

Kecil diberi hakkhusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah 

atau Usaha Besar mitranya 

6. Bentuk-bentuk lain 

 Pola bentuk-bentuk lain di luar pola di atas adalah pola kemitraan yang 

pada saat inisudah berkembang, tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang 

akan timbul di masayang akan datang. Seperti pola Kerjasama Operasional 

Agribisnis (KOA) merupakanhubungan kemitraan yang di dalamnya kelompok 

mitra menyediakan lahan, sarana dantenaga kerja, sedangkan perusahaan mitra 

menyediakan biaya atau modal dan/atau saranauntuk mengusahakan atau 

membudidayakan suatu komoditi pertanian. 

 

2.3 Teori Pilihan Dalam Tatakelola Usaha Tani 

 Teori pilihan merupakan teori yang melatarbelakangi pemilihan keputusan 

seseorang dalam setiap keputusan yang akan diambil. Teori pilihan sendiri dibagi 

menjadi dua klasifikasi yaitu rational choice dan irrational choice. Irrational choice 

atau pilihan irrasional adalah pilihan seseorang dalam mengambil suatu 

keputusan didasari oleh pilihan yang irrasional atau biasanya pilihan yang 

didasarkan oleh faktor selain faktor ekonomi, seperti selera, harga diri, kepuasan 

dan lain sebagainya. 

 Sementara rational choice atau pilihan rasional adalah keputusan 

seseorang dalam mengambil suatu keputusan didasarkan oleh faktor ekonomi 

seperti seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh seseorang dalam setiap 

aktivitasnya, berapa biaya yang dikeluarkan oleh seseorang dan seberapa besar 

pendapatan total secara keseluruhan (Milgrom, 2004). 
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 Dalam ilmu ekonomi teori pilihan yang sering digunakan adalah pilihan 

rasional karena para ekonom beranggapan bahwa pilihan rasional merupakan 

suatu konsep pemikiran yang jelas karena pilihan rasional mempunyai dasar 

penghitungan dalam aktivitasnya atau variabelnya. Contohnya pilihan rasional 

adalah pemilihan suatu usaha dengan mempertimbangkan untung dan rugi akan 

setiap keputusan seseorang. 

 Pilihan rasional didasarkan oleh teori neo klasik. Manusia yang disebut 

"homo economicus" atau "rationalman" adalah manusia selalu ingin 

memaksimalkan utility (Etzioni, 2010). Zafirovski (2002) menyatakan bahwa teori 

ekonomi mempengaruhi manusia untuk berbuat rasional. 

 Sedangkan Bouffard and et al (2010) dalam (Hardiwinto, 2011) 

memperspektifkan teori pilihan rasional sebagai identifikasi dari berbagai 

penjelasan tentang cost and benefit atau diinterpretasikan sebagai tingkat nilai 

dan keuntungan. Oleh karena itu teori pilihan rasional mempunyai kaitan dengan 

teori pengambilan keputusan. Sebelumnya, disampaikan oleh Whitman, (2004) 

mengatakan bahwa terjadi selisih paham antar para ilmunwan sosial di Viena 

antara historicism dengan positivism. Ketika mengkaji hermenetik (tafsir) teori 

pilihan rasional mereka bersaing dalam metode antara ilmu ekonomi dan sosial. 

 Kemudian para ahli mencoba untuk mengkombinasikan variabel dan 

beberapa elemen. Lebih lanjut Whitman, (2004) mengatakan bahwa teori pilihan 

rasional adalah model manusia sebagai pelaku yang selalu memecahkan 

persoalannya secara optimasi matematik sesuai dengan piIihannya yang 

rasional. Dalam kajian hermenetik menunjukkan kesamaan dengan teori 

neoklasik yaitu perilaku memilih bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan, 

sehingga tindakan rasional disebut tindakan ekonomi. 

 Etzicni (1986) mengatakan bahwa rasionalitas diindikasikan terdapatnya 

pikiran-pikiran untuk memilih berdasarkan rasionalitas pemikiran seseorang. 
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Lebih lanjut Etzioni menjelaskan bahwa dari sisi pendekatan tujuan yaitu untuk 

melihat skala prioritas dari yang kurang penting sampai yang lebih penting sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai. Sedangkan Tversky (2007) mendefinisikan 

dengan pendekatan lain yaitu kemampuan untuk mengumpulkan dan 

menginterpretasikan informasi serta mampu menyelesaikan secara benar. 

Informasi yang dimaksud Tversky (2007) adalah cost information sebagai 

pertimbangan pengambilan keputusan rasional. 

 Etzioni (2010) menjelaskan bahwa model pengambilan keputusan 

didasarkan pada perilaku manusia untuk memilih. Manusia dalam perspektif neo 

klasik dianggap sebagai "rationalman" yaitu manusia selalu memilih suatu pilihan 

yang lebih menguntungkan (more utility). Miller (2000) mengatakan bahwa dari 

sudut pandang multidisiplin terdapat modifikasi antara teori pilihan rasional dan 

teori pengambilan keputusan. Lebih Lanjut Etzioni (2010) mengatakan bahwa 

pengambilan keputusan dalam paradigma neo-klasik menggambarkan 

bagaimana cara memproses informasi. Individu diasumsikan selalu mengoleksi, 

memproses dan menginterpretasikan informasi untuk mendapatkan alternatif 

yang paling efisien. 

 Sedangkan Lester (2008) menyatakan bahwa perilaku rasional 

diorientasikan pada keputusan individu. Paradigma ini berdasarkan paradigma 

Neo - Klasik, yaitu berdasar pada prinsip bahwa perilaku manusia selalu 

berusaha untuk memaksimumkan utility. Dalam kaitan pengambilan keputusan, 

Lester mendifinisikan bahwa tersedia berbagai alternatif yang dapat digunakan 

untuk solusi. Tidak jauh dari pendapat Lester (2008), Tversky (2007) 

menjelaskan bahwa teori pilihan rasional akan menuju pada teori pengambilan 

keputusan yang diperspektifkan oleh teori pilihan rasional sebagai identifikasi 

tentang cost and benefit atau tingkat nilai dan keuntungan. Oleh karena itu teori 

pilihan rasional erat kaitannya dengan teori pengambilan keputusan. Sebagai 
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contoh pentingnya teori pilihan dalam pengambilan keputusan dapat 

digambarkan dalam grafik berikut ini 

Gambar 2.1  

Maximum Revenue Expectation  

 

Sumber : Salvatore (2007) 

 Berdasarkan gambar 2.1 dapat dilihat bahwa pilihan seseorang akan 

sangat didasari oleh ekspektasi tingkat keuntungan yang akan diperoleh individu. 

Dalam studi kasus ini adalah pemilihan untuk menggunakan pertanian kontrak 

atau non kontrak. Pada start poin TR 1 yaitu petani yang menggunakan 

pertanian non kontrak akan berubah untuk menggunakan pertanian kontrak 

apabila pertanian kontrak mempunyai ekspektasi pendapatan yang lebih tinggi 

yaitu bergesar pada poin TR 3 yang mempunyai makna yaitu biaya yang 

dikeluarkan sama akan tetapi tingkat pendapatan yang diperoleh lebih tinggi. 

Namun sebaliknya apabila ekspektasi pendapatan pertanian kontrak bergesar ke 

TR 1 tentu petani non kontrakakan tetap menggunakan pertanian non kontrak 

karena tingkat pendapatan pertanian kontrak cenderung lebih rendah. 
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Gambar 2.2  

Dua Pilihan Tatakelola perkebunan Tebu 

 

Sumber : Doward (2015) 

 Dari gambar 2.2 di atas menjelaskan mengenai asumsi dan komponen-

komponen tata kelola pertanian dalam mempengaruhi keputusan petani memilih 

tata kelola kontrak maupun non kontrak. Dalam hal ini terdapat 2 pilihan petani 

untuk mengelola lahannya, yaitu kontrak dan non kontrak. Dimana yang 

dimaksud dengan Tata kelola Kontrak, yaitu adanya sebuah perjanjian yang di 

buat antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan satu dengan yang 

lain, kontrak antar petani dengan perusahaan. Sedangkan Non Kontrak adalah, 

petani mengelola dan memanajemen sendiri usahanya mulai dari penanaman 

bibit, merawat, memanen dan menjual hasil usahanya sesuai dengan yang di 

inginkan, tanpa ada ikatan dan larangan.  

 Asumsi dari dua tata kelola pertanian tersebut adalah tingkat 

ketidakpastian rendah, tingkat ketidakpastian sedang dan tingkat ketidakpastian 

tinggi. Dan terdapat 4 komponen dalam tata kelola pertanian, yaitu biaya 

produksi, biaya transaksi, resiko usaha dan tingkat keuntungan. Dalam 

19% 19% 19% 19% 19% 19%

10%
15% 15%

20% 20%
30%

16%
16%

41%
26%

60% 40%
55%

50%

25%
35%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Non Kontrak Kontrak Non Kotrak Kontrak Non Kontrak Kontrak

Tingkat Ketidakpastian Rendah Tingkat Ketidakpastian Sedang Tingkat Ketidakpastian Tinggi

Biaya Produksi Biaya Transaksi Resiko Usaha Tingkat Keuntungan



32 

 

 

 

ketidakpastian rendah, petani akan memilih Non Kontrak dengan biaya produksi 

yang sama, tetapi yang membedakan adalah biaya transaksi serta tingkat 

keuntungan yang lebih besar. Untuk tingkat ketidakpastian sedang, petani tebu 

akan memilih Kontrak dengan pihak lain dengan biaya produksi sama petani 

dapat menekankan adanya tingkat resiko yang dihadapi sehingga tingkat 

keuntungan dapat di maksimalkan. Untuk tingkat ketidakpastian tinggi, apabila 

petani memilih Non Kontrak maka dapat dipastian petani tidak akan 

mendapatkan tingkat keuntungan sama sekali dan resiko yang dihadapi sangat 

tinggi, maka dari itu petani akan memilih Kontrak dengan pihak lain. 

 
2.4 Teori Kelembagaan Baru 
 
 Ekonomi kelembagaan baru (New Institutional Economics/ NIE) 

menekankan pentingnya role of institutions.Teori tersebut menyebutkan bahwa 

analisis NIE lebih mendasarkan pada ekonomi Neoklasik. Dengan bahasa lain, di 

bawah NIE, beberapa asumsi neoklasik yang tidak realistis (seperti informasi 

sempurna, biaya transaksi nol, rasional total/ full rationallity) dilonggarkan. 

Sementara itu NIE lebih menjelaskan kendala informal secara rasional, misalnya 

menggunakan analisis invisible hand, opportunity dan biaya transaksi.Namun 

demikian, asumsi bahwa individu self-seeking untuk memaksimalkan tujuan 

dengan beberapa kendala tetap dipegang.Pengertian lebih mendalam bahwa 

institusi merupakan kendala tambahan dalam kerangka kerja NIE.Langois dalam 

(Santoso, 2010) memandang bahwa masalah dengan kerangka institusional 

awal, yaitu mereka menginginkan institusi tanpa teori, sementara Neoklasik 

menghendaki teori ekonomi tanpa institusi.Sedangkan NIE berusaha bekerja 

dengan keduanya (teori dan institusi). 

 Commons dan Veblen berargumentasi bahwa institusi merupakan faktor 

kunci dalam menjelaskan dan mempengaruhi perilaku ekonomi.Konsep ekonomi 
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kelembagaan diformulasikan oleh teori Coase (Coase Theorem) yang 

mengklarifikasi tentang biaya transaksi dalam teori ekonomi neoklasik. Coase 

mendemonstrasikan bahwa inefisiensi dalam ekonomi neoklasik bisa terjadi 

bukan cuma akibat adanya struktur pasar yang tidak sempurna atau penjelasan 

standar lainnya, melainkan karena adanya kehadiran secara implisit biaya 

transaksi.  

 Furubotn dan Richter menunjukkan bahwa biaya transaksi adalah ongkos 

untuk menggunakan pasar (market transaction costs) dan biaya melakukan hak 

untuk memberikan pesanan di dalam perusahaan (managerial transaction costs). 

Di samping itu, ada juga rangkaian biaya yang diasosiasikan untuk 

menggerakkan dan menyesuaikan dengan kerangka politik kelembagaan 

(political transaction costs). Untuk masing-masing tiga jenis biaya transaksi 

tersebut bisa dibedakan menurut dua tipe:  

1. biaya transaksi "tetap" (fixed transaction costs), yaitu investasi spesifik yang 

dibuat di dalam menyusun kesepakatan kelembagaan (institutional 

arrangements); dan  

2. biaya transaksi "variabel" (variable transaction costs), yakni biaya yang 

tergantung pada jumlah dan volume transaksi.  

 Pada poin ini, sifat dari biaya transaksi sama dengan ongkos produksi, di 

mana keduanya mengenal konsep biaya tetap dan biaya variabel. Cuma, dalam 

identifikasi yang mendalam, tentu membedakan antara biaya tetap dan variabel 

dalam biaya transaksi tidak semudah apabila membandingkannya dalam biaya 

produksi.  

 Secara spesifik, biaya transaksi pasar (market transaction costs) bisa 

dikelompokkan secara lebih rinci sebagai; 
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1. Biaya untuk menyiapkan kontrak (secara sempit bisa diartikan sebagai biaya 

untuk pencarian/ searching dan informasi).  

2. Biaya untuk mengeksekusi kontrak/ concluding contracts (biaya negosiasi 

dan pengambilan keputusan).  

3. Biaya pengawasan (monitoring) dan pemaksaan kewajiban yang tertuang 

dalam kontrak (enforcing the contractual obligations). 

 Sejarah dan konteks dipengaruhi oleh dan akan membentuk 

kelembagaan.Secara rinci, kelembagaan (institusi) menurut Williamson dalam 

(Jaya, 2007) memiliki 4 (empat) tingkatan yang saling berhubungan dengan 

timbal balik, yaitu : 

1. Tingkatan pertama berhubungan dengan social theory yang merupakan 

institusi informal yang telah melekat dalam masyarakat, seperti tradisi, 

norma, adat dan sebagainya, 

2. Tingkatan yang kedua berhubungan dengan economics of property right 

atau positive political theory yang merupakan lingkungan institusi yang 

terdiri dari aturan main (hukum), politik, lembaga hukum dan birokrasi, 

3. Tingkatan ketiga adalah transaction cost economics atau biaya 

transaksi, dimana tingkatan ini terdiri dari pelaksanaan kontrak, 

pengaturan dan penegakannya yang semuanya tidak terlepas dari biaya 

transaksi, 

4. Tingkatan keempat adalah agency theory yang terkait dengan 

pengaturan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 

 Kelembagaan (institusi) dapat diberi predikat sebagai kerangka hukum 

atau hak-hak alamiah (natural right) yang mengatur tindakan individu. Secara 

praktis, aturan main (kelembagaan) yang tersedia dalam kegiatan ekonomi 

akanmenentukan seberapa efisien hasil ekonomi yang didapatkan, sekaligus 

akan mendapatkan seberapa besar distribusi ekonomi yang diperoleh oleh 
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masing-masing partisipan.Pada titik ini dapat dikatakan kelembagaan 

mempunyai pengaruh terhadap pencapaian ekonomi. Bila dipandang 

kelembagaan sekarang tidak efisien, misalnya gagal mencapai pertumbuhan 

ekonomi maupun kedap dalam membagi kesejahteraan antarpelakunya, maka 

hasrat untuk merubah kelembagaan (institutional change) dipastikan akan terjadi. 

Melalui ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara ekonomi dan 

kelembagaan memiliki hubungan resiprokal (Yustika, 2006). 

 Sebagai hasil dari pembagian pekerjaan dan spesialisasi pada sistem 

ekonomi maju sering mengarah kepada keadaan dimana orang-orang menjadi 

hampir tidak mampu lagi berdiri sendiri, dalam arti mereka tidak dapat 

menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk kebutuhan 

kehidupan (konsumsinya) sehingga pemenuhan kebutuhannya diperoleh dari 

orang/ pihak lainnya yang berspesialisasi melalui pertukaran (exchange atau 

trade) yang dalam ekonomi disebut transaksi ekonomi. 

 
2.5 Penelitian Terdahulu 

 Dalam Miyata (2009), dengan judul Impact of Contract Farming on 

Income: Linking Small Farmers, Packers, and Supermarkets in China. Petani 

kontrak dapat  membantu meningkatkan pendapatan usaha kecil. Studi ini 

membandingkan petani kontrak dan non-kontrak apel dan bawang hijau di 

Provinsi Shandong, China secara berurutan untuk mengeksplorasi kendala 

partisipasi dan dampak kontrak pertanian terhadap pendapatan. Penelitian ini 

menemukan sedikit bukti bahwa perusahaan lebih memilih Bekerja dengan 

peternakan yang lebih besar, meskipun semua peternakan di daerah ini cukup 

kecil. Dengan menggunakan model koreksi seleksi Heckman, dalam penelitian ini 

menemukan kontrak pertanian itu meningkatkan pendapatan bahkan setelah 

mengendalikan karakteristik rumah tangga yang dapat diamati dan tidak dapat 
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diamati. Hasil ini menunjukkan bahwa kontrak Pertanian dapat membantu 

meningkatkan pendapatan usaha kecil, meskipun masih ada pertanyaan 

mengenai jumlah petani yang dapat dibawa ke dalam keadaan seperti pada 

skema. 

 Penelitian dari Retno (2013) dengan judul Efektivitas kemitraan PG Mojo 

terhadap kesejahteraan Rumah tangga Kab Sragen. Kemakmuran petani tebu 

rumah tangga yang bermitra dengan PG Mojo belum sepenuhnya makmur. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kemitraan, efektivitas program 

kemitraan, tingkat kesejahteraan rumah tangga petani tebu mitra dan hubungan 

antara efektivitas program kemitraan dengan kesejahteraan rumah tangga petani 

tebu mitra. Metode dasar penelitian adalah metode deskriptif. Lokasi penelitian di 

PG Mojo Sragen dan menggunakan sampel sebanyak 30 responden. Untuk 

mengetahui kesejahteraan rumah tangga petani digunakan Nilai Tukar 

Pendapatan Rumah tangga Petani (NTPRP). Untuk menganalisis efektivitas 

program kemitraan digunakan rumus lebar interval dan untuk menganalisis 

hubungan efektivitas kemitraan digunakan uji korelasi rank spearman. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terjalin adalah TRKSU B 

yang termasuk pada pola kemitraan sub kontrak. Program KKPE yang telah 

dijalankan sudahefektif, sistem bagi hasil dan program pendampingan budidaya 

sudah cukup efektif, serta rumah tangga petani tebu mitra belum sejahtera 

dengan nilai NTPRP 0,34. Terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas 

KKPE terhadap kesejahteraan rumah tangga petani, terdapat hubungan yang 

signifikan antara efektivitas bagi hasil terhadap kesejahteraan rumah tangga 

petani, tidak terdapat hubungan yangsignifikan antara efektivitas program 

pendampingan budidaya tebu terhadap kesejahteraan rumah tangga petani dan 

terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas program kemitraan terhadap 

kesejahteraan rumah tangga petani mitra. 
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 Kemudian peneltian dari Yustika (2008), dengan judul The Transaction 

Cost of Sugarcane Farmer: An Explorative Study. Biaya transaksi TMA lebih 

besar di tanggung oleh petani kontrak daripada non kontrak. Biaya komisi yang 

diberikan kepada perantara lebih besar ditanggung oleh petani non kontrak 

daripada petani kontrak. Secara lebih detail, studi ini memperlihatkan bahwa 

ongkos untuk mengorganisasi tebang muat angkut (TMA) (termasuk biaya 

karung) berkontribusi paling tinggi dari total biaya transaksi petani tebu, baik 

berdasarkan lokasi, tipe petani, maupun luas lahan. Jika dianalisis lebih detail, 

ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: 1) biaya transaksi TMA lebih besar petani 

tebu kontrak daripada non kontrak; 2) biaya komisi yang diberikan kepada 

perantara lebih besar petani tebu non kontrak daripada kontrak; dan 3) proporsi 

bunga kredit terhadap total biaya transaksi pada petani tebu kontrak cukup tinggi 

karena sering terjadi keterlambatan penyaluran kredit. Disamping fakta bahwa 

rata-rata jumlah kredit petani tebu kontrak lebih besar ketimbang non kontrak. 

 Selanjutnya penelitian dari Aina (2015) dengan judul Economics analysis 

of sugarcane (saccharum officinarum) produce in Moro Local Government Area 

of Kwara State, Nigeria. Penelitian ini menguji profitabilitas dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi Produksi Tebu di kalangan petani di Daerah Pemerintah Moro di 

Negara Bagian Kwara. Sebanyak 80 petani tebu secara acak terpilih. Kuesioner 

dilakukan untuk mengumpulkan data antara tahun 2010 dan 2011. Data tersebut 

adalah data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, anggaran 

pertanian dan fungsi regresi berganda. Hasil mengungkapkan bahwa mayoritas 

petani adalah laki-laki (65%). Kelompok usia dominan responden adalah 31 - 40 

tahun (70%) dan 75% petani memiliki pengalaman bertani lebih dari 10 tahun. 

Produksi tebu di daerah penelitian sangat menguntungkan karena petani 

menyadari rata-rata lahan bersih pendapatan ₦ 27.100,21 / ha dengan 

pengembalian ₦ 1,88 per setiap naira yang diinvestasikan. Yang paling penting 
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Faktor penentu produksi tebu di wilayah penelitian adalah ukuran usahatani dan 

tebu, yaitu signifikan (P <0,05 dan P <0,01). Disarankan agar fasilitas kredit 

seharusnya diberikan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas melalui 

sistem yang efektif dimana petani akan berada terkait dengan penyedia layanan 

seperti tersebut. 

 Kemudian penelitian dari Waridin (2012) dengan judul Biaya dan 

pendapatan usaha tebu menurut status kontrak (studi kasus PT IGN Cepiring, 

Kab Kendal). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan menjadi empat hal. Pertama, 

biaya usahatani petani tebu yang memiliki kontrak penggilingan ternyata lebih 

besar dibandingkan dengan petani tebu yang memiliki kontrak kredit. Kedua, 

penerimaan petani tebu dengan kontrak kredit lebih besar dibandingkan dengan 

petani tebu yang memiliki kontrak penggilingan, begitupula pendapatannya. 

Ketiga, terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan atau laba bersih 

yang diperoleh petani tebu yang memiliki kontrak kredit dengan petani tebu yang 

memiliki kontrak penggilingan. Keempat, kemitraan antara petani tebu dengan 

PT IGN Cepiring lebih menguntungkan apabila membuat kontrak kredit. 

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan. Pertama, peneliti hanya memfokuskan 

mengenai perbedaan biaya yang dikeluarkan petani tebu, dan pendapatan yang 

diperoleh. Kedua, penelitian ini tidak melihat secara rinci proses usahatani tebu 

maupun dalam proses penggilingan tebu di pabrik akibat keterbatasan waktu. 

 Penelitian dari Handini Pujitiasih (2014) dengan Judul Analisis Posisi dan 

Tingkat Ketergantungan Impor Gula Kristal Putih dan Gula Kristal Rafinasi 

Indonesia di Pasar Internasional mengatakan bahwa Gula Indonesia memiliki 

daya saing yang lemah, karena nilai Indeks Spesialisasi Perdagangan (IDP) gula 

Indonesia lebih kecil dari satu. Hal ini menandakan bahwa Indonesia merupakan 

negara pengimpor untuk komoditas gula, baik gula yang dapat langsung 

dikonsumsi (GKP) ataupun gula yang digunakan sebagai bahan baku industri 
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makanan dan minuman (GKR). Tingkat ketergantungan impor gula Indonesia 

yang dihitung dengan menggunakan Import DependencyRatio dapat 

menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan impor gula Indonesia baik 

itu GKP maupun GKR. Tingkat ketergantungan impor gula Kristal putih pada 

kurun waktu tahun 2006-2011 rata-rata sebesar 6,13 persen, sedangkan tingkat 

ketergantungan impor gula rafinasi tahun 2006- 2010 rata-rata sebesar 19,29 

persen. 
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BAB III 

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN 

3.1 Kerangka Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat dua pelaku yang diamati yaitu petani tebu 

kontrak dengan PG dan petani tebu non kontrak. Proses tersebut memunculkan 

biaya, risiko dan ekspektasi pendapatan yang berbeda. Petani kontrak adalah 

petani yang menyepakati kerjasama dengan pabrik gula dan dalam produksinya 

petani akan mendapatkan bantuan perbaikan harga, pinjaman modal, 

penyuluhan teknologi dan jaminan pasar. Sehingga petani dapat dengan mudah 

menjalankan kegiatan usahatani tebu. 

 Dari kedua tata kelola petani tebu tersebut, faktor-faktor yang 

mempengaruhi biaya ekonomi dalam penerapan tersebut adalah biaya garap, 

dan biaya pupuk. Kepemilikan lahan diukur dari luas lahannya (ha) dan Usia, 

pendidikan, tanggungan keluarga serta lama berorganisasi menjadi faktor sosial 

yang dapat mempengaruhi petani dalam memilih tata kelola usaha mereka. Pada 

akhirnya penelitian ini akan menyimpulkan jenis tata kelola apa yang lebih 

menguntungkan bagi petani yang memiliki usahatani tebu. Keterkaitan dalam 

proses koordinasi transaksi dijabarkan dalam gambar kerangka konsep teoritis 

dan kerangka pemikiran pada gambar berikut ini. 
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Gambar 3.1 

Kerangka Konsep Penelitian 

 

Sumber : Peneliti (2018)  
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Gambar 3.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peneliti, 2018 
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3.2 Definisi Operasional 

 Usaha tani merupakan kegiatan bercocok tanam dengan mengalokasikan 

sumber-sumber daya seperti tanah, lahan, tenaga kerja, modal dan air untuk 

memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup. Untuk meningkatkan 

dan menjaga kontinuitas produksi. PG Redjosarie membutuhkan pasokan bahan 

baku berkualitas tinggi. Salah satu cara mendapatkan bahan baku tersebut 

dilakukan dengan menjalin hubungan kemitraan dengan petani tebu rakyat.   

 Kemitraan dapat memberikan petani kemudahan di semua aspek 

produksi. Dari segi modal, petani dapat dengan mudah memperoleh kredit modal 

dari bibit dan pupuk yang berkualitas unggul. Sehingga dengan mendapatkan 

input yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik akan memberikan petani 

harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan 

petani mendapatkan perbaikan harga dari input yang didapat dengan adanya 

kredit modal. Petani juga akan mendapatkan bantuan teknologi dan penyuluhan 

yang akan memudahkan petani dalam melakukan kegiatan produksi. Pada saat 

panen, petani juga akan mendapatkan jaminan pasar, sehingga petani dapat 

dengan mudah menjual tebu yang sudah sudah panen tanpa harus mencari 

pasar yang diinginkan. Selain itu, dengan kemitraan akan meningkatkan 

rendemen yang didapat oleh petani melalui perbaikan manajemen tebang 

angkut. Dengan melakukan kemitraan, petani akan mendapatkan perbaikan dari 

sisi input maupun output, sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan 

petani. Apabila dengan mengikuti kegiatan kemitraan akan berpengaruh positif 

terhadap pendapatan yang diterima oleh petani, maka petani akan bersedia 

mengikuti kegiatan kemitraan yang ditawarkan oleh pabrik gula. 

 Petani yang tidak terikat dengan perusahaan (petani tebu non kontrak) 

biasanya merupakan orang-orang yang tergolong mampu untuk menyediakan 



44 

 

 

 

modal investasi maupun operasional. Adapula yang mengupayakan memperoleh 

modal usaha dilakukan dengan melaluikesepakatan atau kontrak pembiayaan 

kepada lembaga keuangan formal. Sebaliknya pembiayaan yang diperoleh 

petani yang bersumber dari lembagakeuangan informal dilakukan tanpa kontrak 

tertulis. Saat ini lembaga keuanganinformal yakni pengumpul yang lebih 

mendominasi dalam penyediaan danmenyalurkan pembiayaan kepada petani 

secara cepat dan proses yang mudahserta tanpa kontrak (kontrak tidak 

tertulis/lengkap) (Wiiliamson, 1998). 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait hubungan antara 

biayatransaksi dengan kesejahteraan, sebagaimana dilakukan oleh Winter, et 

al.(2005) penelitiannya menggunakan pendekatan biaya transaksi dengan 

caramengkomparasikan perbedaan antara petani yang terikat kontrak dengan 

petaninon kontrak. Hasil penelitiannya menunjukkan, petani yang berpartisipsi 

dalamkontrak dengan multinasional: pendapatan dan kesejahteraannya lebih 

baikdibandingkan dengan non kontrak. 

 Berdasarkan model teoretikal dasar dapat dipetik suatu pemahaman 

bahwa usaha tani tebu sangat terkait dengan lembaga keuangan sebagai 

sumber pembiayaan petani. Hubungan antara petani dengan lembaga keuangan 

baik formal maupun informal terikat pada suatu kontrak. Keberlanjutan suatu 

kontrak sangat ditentukan oleh kemampuan petani dalam mengakses kredit dari 

lembaga keuangan formal dan informal. Faktor biaya transaksi berperan dalam 

akses pembiayaan dan kesejahteraan petani. Bagian dari model teoritikal dasar 

tersebut dalam hubungannya dengan akses kredit dan kesejahteraan petani, 

mengacu pada latar belakang penelitian. Bentuk kerangka empiris penelitian 

dapat digambarkan seperti pada gambar tersebut. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Pendekatan Penelitian 

 Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif  

dan dilengkapi penjelasan kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan 

penelitian yang banyak dituntut mengunakan angka, mulai dari pengumpulan 

data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan hasilnya (Arikunto, 

2006) 

 Metode ini dirasa sangat sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penelitian karena pada penelitian ini yang diteliti ialah sebuah keadaan atau 

realitas yang terjadi. Pendekatan ini dipilih karena metode penelitian mixed 

methods mencari daya penjelas proses sesuai dengan rumusan masalah yang 

dipilih peneliti. Alat bantu metode analisis dalam penelitian ini menggunakan 

software Stata. 

 

4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Magetan dalam kawasan 

PG Redjosarie. Ditetapkannya wilayah ini karena cakupan wilayah PG 

Redjosarie mencapai 11 kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten 

Magetan, hal ini menunjukkan bahwa pasokan tebu dari petani mencakup daerah 

yang luas. 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan januari-februari 2018. Namun 

demikian, peneliti telah melakukan studi lapang pendahuluan atau observasi 

awal yang dilaksanakan pada bulan desember 2017. 
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4.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tata 

kelola petani tebu kontrak dapat menunjukkan kesejahteraan bagi para 

petaninya. Dengan menggunakan variabel dependen berupa kesejahteraan 

petani, yang diukur dari keputusan petani tebu kontrak dan non kontrak (Y1) dan 

dampak tata kelola petani kontrak (Y2). Keputusan petani tebu kontrak maupun 

non kontrak adalah suatu pilihan yang nantinya akan digunakan sebagai tolak 

ukur dari kesejahteraan petani tebu. 

 Selanjutnya, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam proses produksi. Variabel independen 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Penelitian ini menetapkan 

delapan variabel independen (bebas), yaitu sebagai berikut: Biaya garap, biaya 

pupuk, luas lahan, usia, pendidikan, pekerjaan sampingan, tanggungan keluarga 

dan lama organisasi. 

a) Pemilihan menggunakan petani kontrak atau non kontrak 

 Metode yang digunakan oleh petani dalam sistem produksi yang 

dilakukan oleh petani dalam satu periode panen. Pemilihan menggunakan 

pertanian kontrak atau mandiri dihitung dengan menggunakan dummy 

variable yaitu dengan pengkodean nol (0) untuk menggunakan pertanian 

non kontrak dan satu (1) untuk penggunaan metode pertanian kontrak. 

b) Pendapatan (Y) 

 Pendapatan adalah total uang yang diperoleh dari hasil panen 

dalam satu periode masa panen. Satuan hitung yang digunakan untuk 

pendapatan yaitu nilai uang dalam bentuk Rupiah (Rp) yang diperoleh 

petani dalam satu periode panen atau produksi. 
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c) Pengertian Biaya Garap (produksi) (Rp) 

 Biaya yang dikeluarkan secara tunai selama proses produksi 

dalam hal ini biaya pembelian bibit, upah tenaga kerja, sewa lahan, pajak 

lahan, dalam satu kali musim. Biaya garap/ produksi ini diukur dalam 

satuan rupiah (Rp). 

d) Pengertian Biaya pupuk (Rp) 

 Material tambahan pada media tanam untuk mencukupi 

kebutuhan yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi 

dengan baik. Pupuk mengandung bahan baku yang diperlukan 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga membutuhkan 

pembiayaan khusus untuk menunjuang usaha pertanian. 

e) Pengertian pekerjaan sampingan (Dummy) 

 Kepemililakn pekerjaan sampingan diluar pertanian bertujuan 

untuk mengetahui seberapa banyak petani yang memiliki pekerjaan 

sampingan selain bertani. Selain itu tujuan dari diketahuinya memiliki 

pekerjaan sampingan ataupun tidak bertujuan untuk mengetahui apakah 

responden yang bekerja di sektor pertanian merupakan pekerjaan utama 

atau justru pekerjaan sampingan atau tambahan pendapatan. 

f) Pengertian luas lahan (Ha) 

 Tanah merupakan faktor produksi terpenting dalam pertanian 

karena tanah merupakan tempat dimana usahatani dapat dilakukan dan 

tempat hasil produksi dikeluarkan karena tanah tempat tumbuh tanaman. 

Tanah memiliki sifat tidak sama dengan faktpr produksi lain yaitu luas 

relatif tetap dan permintaan akan lahan semakin meningkat sehingga 

sifatnya langka. Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh 

komoditas pertanian. Secara umum dikatakan, semakin luas lahan 

ditanami maka semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan 
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tersebut. Ukuran lahan pertanian dapat dinyatakan dengan hektar 

(Mubyarto, 1989). 

g) Pengertian Usia (Tahun) 

 Penduduk berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung 

jawab yang tidak begitu besar sehingga pencari nafkah untuk keluarga. 

Bahkan mereka umumnya bersekolah. Penduduk dalam kelompok umur 

22-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk ikut mencari 

nafkah dan oleh sebab itu tingkat partisipasi angkatan kerja relatif besar. 

Sedangkan penduduk diatas usia 55 tahun kemampuan bekerja sudah 

menurun, dan tingkat partisipasi angkatan kerja umumnya rendah 

(Sumarsono, dalam Setiawan, 2010). 

h) Pengertian Pendidikan (Tahun) 

 Petani responden rata-rata memiliki tingkat pendidikan formal 

yang tergolong masih rendah, yaitu SD dan SMA. Namun ada beberapa 

petani yang memiliki pendidikan tinggi, yaitu pada tingkat Diploma dan 

Sarjana. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petani berpengaruh pada 

pengambilan keputusan usahatani yang akan dilakukan maupun cara 

menganalisis peluang pasar dan keuntungan yang akan diterima. 

i) Pengertian Tanggungan Keluarga (Per orang) 

 Jumlah anggota keluarga mencerminkan banyaknya orang 

keluarga yang harus ditanggung oleh petani sebagai tulang punggung 

keluarga yang berusahatani tebu. Semakin banyak jumlah anggota 

keluarga maka kebutuhan petani dan hasil yang harus diperoleh petani 

dalam berusahatani tebu juga harus meningkat. pada penelitian ini, 

jumlah anggota keluarga yang dimiliki oleh petani beragam, mulai dari 

dua orang hingga tujuh orang anggota keluarga. Rata-rata jumlah 
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tanggungan keluarga sebanyak 4 orang pada petani mitra maupun non 

mitra. 

j) Pengertian Lama berorganisasi (Tahun) 

 Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara 

standar dengan sebuah batasan yang reatif mampu didefinisikan dan 

memiliki suatu tujuan bersama. Lama petani mengikuti suatu organisasi 

berarti bahwa bertani menjadi mata pencaharian utama mereka dan 

menjadi wadah aspirasi bagi petani itu sendiri. 

 

4.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. 

Jumlah sampel yang di harapkan 100% mewakili populasi adalah jumlah anggota 

populasi itu sendiri. Untuk jumlah populasi yang terlalu banyak akan kita ambil 

untuk dijadikan sampel dengan harapan jumlah sampel yang kita ambil dapat 

mewakili populasi yang ada. Untuk menentukan ukuran sampel menggunakan 

rumus slovin. 

𝒏 =  𝑵𝟏 + 𝑵(𝒆)𝟐 

Keterangan : 

n  = Ukuran Sampel/ jumlah responden 

N = Ukuran Populasiopulasi 

e = Interval keyakinan (biasanya 0,05 atau 0,01) 

 

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 405 petani, sehingga 

presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan 
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dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel 

penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut: 

𝒏 =  𝟒𝟎𝟓𝟏 + 𝟒𝟎𝟓(𝟎, 𝟏𝟎)𝟐 

n = 
4055,05 = 80,1; disesuaikan dengan kebutuhan peneliti menjadi 80 responden 

petani tebu. 

 Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam 

penelitian ini disesuaikan sebanyak 80 orang atau sekitar 12% dari seluruh 

populasi petani tebu di Kabupaten Magetan, hal dilakukan untuk mempermudah 

dalam pengolahan data dan unutk hasil pengujian yang lebih baik. Sampel yang 

diambil berdasarkan teknik probability sampling; simple random sampling, 

dimana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi 

(petani tebu) untuk dipilih menjadi sampel yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi itu sendiri. 

 Dugaan dalam pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik 

insidential, seperti yang dikemukakan Sugiyono (2011), bahwa sampling 

insidential adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan/ insindental bertemu dengan peneliti maka dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 

cocok sebagai sumber data. 

 

4.5 Metode Pengumpulan Data 

 Menggunakan cluster proporsional random sampling dengan 40 orang 

mewakili petani tebu kontrak dan 40 orang mewakili petani tebu non kontrak. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui metode wawancara dengan 

bantuan kuisioner. Kuisioner yang digunakan berisi pertanyaan terbuka dan 
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tertutup. Pertanyaan tertutup berupa pertanyaan tentang tingkat kepentingan dan 

tingkat kepuasan petani kontrak. Pertanyaan terbuka berupa pertanyaan untuk 

identifikasi karakteristik petani kontrak dan mengevaluasi kemitraan yang terjadi 

antara petani kontrak dengan Pabrik Gula yang bersangkutan. 

 Didalam kuisioner terdapat 3 indikator, yaitu: 1) Kapasitas produksi, 

didalamnya terdapat usia, pekerjaan sampingan, luas lahan dan pendidikan, 2) 

Pendapatan, dihitung dari produksi per truk serta harga rendemen per truk, dan 

3) Biaya produksi, didalamnya terdapat biaya garap dan biaya pupuk. 

 

4.6 Metode Analisis 

 Pada dasarnya penelitian ini berusaha untuk mengetahui sejauh mana 

keuntungan yang diperoleh petani tebu dari adanya tatakelola usaha tani tebu 

kontrak dan non kontrak. Berdasarkan dengan jenis data yang diperoleh maka 

metode perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Metode analisis kuantitatif adalah metode analisis yang menggunakan 

perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah-masalah 

yang ada. 

4.6.1 Treatment Effect Model 

 Berdasarkan dengan tujuan penelitian dan hipotesis penelitian maka alat 

penelitian yang digunakan adalah Treatment Effect Models. Metode ini melihat 

pengaruh rata-rata dari variabel biner terhadap variabel yang memperoleh 

perlakuan (variabel outcome). Dalam hal ini, terdapat variabel yang diasumsikan 

mendapat perlakuan dan tidak mendapat perlakuan. Metode ini dapat 

mengestimasi sampel dengan membandingkan nilai rata-rata untuk treated dan 

untreated units yang diamati (Holland, 1986).  
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 Terdapat dua persamaan fungsi dalam penelitian ini. Variabel 

diasumsikan y1 mendapatkan perlakuan dan y0 tidak mendapatkan pelakuan. 

Sehingga terdapat alternatif hasil perlakuan (kausal) yang berbeda antara 2 

kuantitas : y1-y0. Persamaan model dengan menggunakan Treatment effect 

dapat ditulis sebagai berikut : 

Bentuk persamaan struktural dalam penelitian ini secara sistematis dirumuskan 

sebagai berikut: 

Y1= f( x1, x2, x3, x4, x5 ) ............................................ (1) 

Y2= f( Y1, x4, x5, x6, x7, x8 ) ...................................... (2) 

Dimana: 

Y1= Keputusan petani tebu kontrak dan non kontrak 

Y2= Pendapatan Petani tebu 

x1= Usia (tahun) 

x2= tanggungan keluarga (orang) 

x3= luas lahan (ha) 

x4= pekerjaan sampingan (Rp) 

x5= pendidikan (tahun) 

x6= biaya garap (Rp) 

x7= biaya pupuk (Rp) 

x8= Lama organisasi (Tahun) 
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BAB V 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Kabupaten Magetan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kabupaten Magetan terdiri atas 18 kecamatan, yang terdiri dari 208 

desa dan 27 kelurahan. Kabupaten Magetan dikenal karena kerajinan kulit, 

anyaman bambu, rengginan, dan produk jeruk pamelo serta kerupuk 

lempengnya yang terbuat dari nasi (Bappeda, 2013). 

Gambar 5.1  

Peta Kabupaten Magetan 

 
Sumber: (Bappeda, 2013) 

  

 Kabupaten Magetan terletak di antara 7 38’ 30” Lintang selatan dan 111 

20’ 30” bujur timur. Batas fisik Kabupaten Magetan adalah: 

 Utara : Kabupaten Ngawi 
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 Timur : Kabupaten Madiun, Kota Mdiun 

 Selatan : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) 

 Barat : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah) 

 Jika dirinci jumlah desa/ kelurahan dan RT di Kabupaten Magetan maka 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.1 Jumlah Desa/ Kelurahan, RW dan RT di Kabupaten Magetan 

No Kecamatan Jumlah 
Desa/ 

Kelurahan 

Jumlah RW Jumlah RT 

1. Poncol 8 44 231 
2. Parang 13 106 297 
3. Lembeyan 10 71 333 
4. Takeran 12 39 197 
5. Nguntoronadi 9 29 135 
6. Kawedanan 20 69 319 
7. Magetan 14 64 328 
8. Ngariboyo 12 43 211 
9. Plaosan 15 67 389 
10. Sidorejo 10 41 215 
11. Panekan 17 69 362 
12. Sukomoro 14 46 216 
13. Bendo 16 108 357 
14. Maospati 15 78 333 
15. Karangrejo 13 37 173 
16. Karas 11 39 203 
17. Barat 14 46 207 
18. Kartoharjo 12 52 204 
 Jumlah 235 1.048 4.710 

Sumber : (Bappeda, 2013) 

 Topografi wilayah Kabupaten Magetan terbagi ke dalam beberapa jenis 

wilayah berdasarkan tingkat kesuburan tanah (topografi), yaitu: 

1. Tipe wilayah pegunungan dengan tanah subur yaitu Kec Plaosan. 

2. Tipe wilayah pegunungan dengan tanah sedang yaitu Kec Panekan dan 

Kec Poncol bagian barat. 

3. Tipe wilayah pegunungan dengan tanah kurang subur (kritis) yaitu Kec 

Parang, Kec Lembeyan, Kec Poncol bagian timur, dan Kec Kawedanan 

bagian selatan. 
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4. Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian subur yaitu Kec 

Barat dan Kec Takeran. 

5. Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian sedang yaitu Kec 

Maospati, Kec Magetan, sebagian Kec Bendo, sebagian Kec Kawedanan 

dan sebagian Kec Sukomoro. 

6. Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian kurang subur yaitu 

sebagian Kec Bendo dan sebagian Kec Sukomoro. 

 Kebutuhan air Kabupaten Magetan dipenuhi oleh sumber-sumber air, 

yakni 8 sungai dengan sungai terbesar kali Gandong, 2 buah telaga yaitu telaga 

Sarangan seluas 30 Ha dan telaga Wahyu seluas 10 Ha, 197 buah mata air, 5 

waduk/embung, air tanah (baik air tanah dangkal maupun dalam) serta sumber 

lain-lain. Sedangkan penggunaan air di Kabupaten Magetan adalah sebagai 

berikut: 

 Untuk irigasi  : 93% 

 Untuk air minum : 3,6% 

 Pabrik Gula  : 1,1% 

 Kolam air tawar : 0,5% 

 Peternakan   : 0,3% 

 Penggelontoran kota : 0,1% 

 Ketahanan Nasional : 0,2% 

 Pengenceran limbah : 0,1% 

 Lain-lain  : 0,2% 

 

5.1.1 Perekonomian Di Kabupaten Magetan 

 Magetan merupakan kabupaten terkecil ke dua se-Jawa Timur setelah 

Sidoarjo, dengan Luas seluruh Kabupaten Magetan 688,85 km2 dengan jumlah 
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penduduk sebanyak 696.124 jiwa. Kawasan Kabupaten Magetan apabila ditinjau 

dari sebaran ketersediaan potensi sumber daya alam dan manusianya, memiliki 

peluang yang sangat tinggi untuk mencapai kemajuan di bidang sosial ekonomi. 

menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016, menjelaskan bahwa luas 

wilayah Magetan sebesar 68.885 ha, terbagi atas 28.250 ha tanah sawah dan 

40.635 ha tanah kering. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan di 

Kabupaten Magetan, karena sebagian besar penduduk Magetan hidup dari 

bercocok tanam. 

 Dalam kajian tersebut juga dijelaskan, angka PDRB atas dasar harga 

berlaku (ADHB) Kabupaten Magetan tahun 2015 senilai 13.875.867,13 juta 

rupiah. Potensi sektoral tertinggi untuk dikembangkan di Kabupaten Magetan 

meliputi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sumbangan 

sektor tersebut pada PDRB Kabupaten Magetan mencapai 34,35 persen. Pada 

peringkat kedua adalah sektor perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 14,23 persen. Sektor industri pengolahan menempati urutan 

ketiga dan menyumbangkan andil sebesar 9,62 persen(BPS, 2016). 

Tabel 5.2 

PDRB per Kapita tahun 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Jawa Timur 29,508403 31,092035 32,70339 34,272293 35,962396 

kab Ngawi 11,631585 12,24128 12,902423 13,541663 14,234942 

kab Magetan 14,816784 15,650556 16,424306 17,251635 18,150303 

kab Madiun 13,653959 14,368722 15,088844 15,833613 16,620968 

Sumber: BPS berbagai seri 

 Data pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan 

Kabupaten Magetan masih jauh untuk mendekati ke angka PDRB per kapita 

Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Magetan tergolong 

Kabupaten terkecil kedua di Jawa Timur. Namun, apabila dibandingkan dengan 

daerah sekitarnya seperti Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi, Kabupetan 
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Magetan masih terbilang tinggi dan merupakan Kabupaten yang menjadi tempat 

berkembangnya sektor Pertanian yang mendominasinya. Padahal kalau dilihat 

dari letak geografisnya daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang tidak 

banyak berbeda. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km2, di mana 

sekitar 40 persen atau sekitar 506,6 km2 berupa lahan sawah, sedangkan untuk 

Kabupaten Madiun, potensi yang menonjol di daerah tersebut adalah berupa 

pertanian padi, kedelai, palawija, perkebunan kakao, kopi, mangga, durian, 

rambutan dan produk hasil hutan dan produk olahan lainnya seperti kerajinan 

kayu jati dan lain sebagainya.  

 Tabel 5.2 tersebut menunjukkan pula bahwa masih cukup jauh untuk 

ketiga daerah tersebut, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten 

Ngawi untuk mendekati PDRB per kapita Jawa Timur. Perbedaan sumber daya 

dan juga infrastruktur memang sangat mempengaruhui daerah dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

perlunya suatu daerah untuk tetap memperkuat sektor unggulannya dalam 

menciptakan peningkatan pendapatan per kapita di masing-masing daerah dan 

setidaknya tetap dalam posisi aman. 

 Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 5,17 persen, sedikit 

mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,18 pesen. PDRB 

per kapita Kabupaten Magetan terus mengalami peningkatan pada tahun 2014 

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 20,05 juta rupiah, 

selanjutnya pada tahun 2015 PDRB per kapita telah mencapai 22,12 juta rupiah, 

atau terjadi kenaikan sebesar 2,07 juta rupiah dalam kurun waktu setahun 

terakhir (BPS, 2016). 

 Angka PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Magetan 

tahun 2015 senilai 13.875.867,13 juta rupiah. Lapangan usaha Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan masih memberikan sumbangan terbesar pada PDRB 
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Kabupaten Magetan, bahkan tetap bertahan dari tahun-tahun sebelumnya, meski 

mengalami fluktuatif. Sumbangan sektor tersebut pada PDRB Kabupaten 

Magetan mencapai 34,28 persen pada tahun 2015 dan sedikit mengalami 

penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 33,65 persen. Pada peringkat kedua 

adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 

sebesar 14,31 persen pada tahun 2015 dan mengalami kenaikan pada tahun 

2016 yaitu sebesar 14,76 persen. Sektor jasa- jasa menduduki urutan ketiga dan 

menyumbang sebesar 11,15 persen pada tahun 2016, sedikit mengalami 

penurunan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 11, 21 persen. Dan pada 

urutan keempat ada pada sektor industri yang menyumbangkan andil 9,62 

persen pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016 yaitu sebesar 9, 65 

persen.Jika dirinci beberapa hasil perkebunan yang utama di Kabupaten 

Magetan maka diperoleh hasil sebagai berikut :  

Tabel 5.3 Jenis Komoditas Perkebunan di Kabupaten Magetan 

No Jenis Komoditas Luas Area (Ha) Hasil Produksi 

(Kw) 

Bentuk 

Produksi 

1. Tebu 7.883,00 487.457,40 Gula kristal 

2. Tembakau 77,00 2.319,00 Rajangan 

3. Kelapa 2.705,00 14.757,10 Kopra 

4. Kopi 535,80 877,50 Ose kering 

5. Jambu Mente 1.070,00 1.161,00 Mentor 

6. Kakao 522,00 152,00 Biji kering 

7. Cengkeh 618,00 744,00 Bunga kering 

Sumber : (Bappeda, 2013) 

 Berdasarkan tabel 5.3 diketahui bahwa jenis komoditas perkebunan di 

Kabupaten Magetan pada tahun 2013 didominasi oleh perkebunan jenis 

tanaman tebu. Hal ini dapat dilihat dari luas area serta hasil produksi tebu yang 

cukup tinggi dibandingkan jenis komoditas lain di Kabupaten Magetan. Terbukti 

masih berpotensinya tanaman tebu untuk dikembangkan dan ditingkatkan 

produksinya dibandingnya jenis komoditas lain. 
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5.1.1.1 Kondisi Sektor Pertanian di kabupaten Magetan 

 Sesuai dengan karakteristik topografi tanah di Kabupaten Magetan yang 

sangat mendukung pengembangan sektor pertanian khususnya pada subsektor 

perkebunan yang dominan dalam hal penyerapan tenaga kerja. Hal ini bermakna 

bahwa kebanyakan masyarakat di Kabupaten Magetan adalah seorang petani 

atau bekerja di sektor pertanian dibandingakn sektor-sektor yang lain. Dilihat dari 

letak geografisnya, sangat memungkinkan Kabupaten Magetan untuk memiliki 

sektor pertanian yang sangat bagus sehingga berpotensi untuk mengembangkan 

sektor pertanian sebagai sektor andalan dan strategis. Untuk informasi lebih 

jelasnya akan tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 5.4 Penyerapan Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha 

Sektor Pertanian Tahun 

2012 2013 2014 2015 

Pertanian 227.907 198.789 208.728 138.836 

Pertambangan dan 
penggalian 

36 21 22 2.067 

Industri Pengolahan  29.348 25.124 2.640 32.304 

Listrik, Air minum dan 
Gas 

432 391 411 1.620 

Konstruksi 10.335 9.831 10.323 21.884 

Perdagangan, Hotel dan 
RM 

50.594 49.371 51.840 76.015 

Angkutan dan 
Komunikasi 

5.329 4.789 4.702 8.989 

Keuangan, Asuransi, 
Usaha persewaan 
Bangunan 

1.440 952 1.001 3.686 

Jasa Sosial 
Kemasyarakatan 

33.849 28.593 27.735 46.092 

Lain-lain  828 791 751 763 

Sumber : (BPS, 2017) 

 Berdasarkan BPS dari berbagai sumber, diketahui bahwa dua sektor 

paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Magetan adalah 

sektor pertanian dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Penyerapan 

tenaga kerja pada sektor tersebut memberikan kontribusi yang besar. Mengingat 

di Kabupaten Magetan sektor perekonomiannya lebih bayak di dominasi oleh 
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sektor pertanian, hal ini sejalan dengan potensi wilayahnya yang mempunyai 

lahan sawah sebesar 28.474 Ha. Selain jumlah tenaga kerja di sektor pertanian 

yang tinggi, kontribusi terhadap PDRB di kabupaten Magetan juga tergolong 

besar. Data tersebut dapat dilihat dalam gambar 5.2 berikut. 

  
Gambar 5.2 Kontribusi Subsektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 

Magetan (dalam persen) 

 
Sumber : data BPS diolah (2017)  

 Berdasarkan gambar 5.2 terlihat bahwa persentase sumbangsih 

subsektor pertanian cukup terlihat paling besar didominasi oleh subsektor 

tanaman pangan, sementara untuk subsektor perkebunan yang notabene di 

Kabupaten Magetan memiliki potensi yang besar terhadap kontribusi PDRB 

ternyata mengalami kecenderungan yang menurun. Faktor penyebab 

menurunnya minat terhadap sektor pertanian adalah value added dari hasil 

produk perkebunan cenderung lebih rendah dibandingkan subsektor yang lain 

sehingga perlu ada cara untuk meningkatkan value added produk perkebunan 

yaitu dengan meningkatkan pendapatan petani tebu serta pemerintah 

semestinya memperhatikan tentang kelangsungan produktivitas tebu yang kian 

tahun mengalami penurunan produksi.  
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5.1.2 Sejarah PG Redjosarie Magetan  

 Penelitian ini dilakukan bertempat di Pabrik Gula Redjosarie wilayah 

Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Sejarah singkat mengenai PG 

Redjosarie adalah didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1890 

dan dimiliki oleh N.I.L.M (Nationale Industrie & Landbouw Maatschappy), tanggal 

27 Desember 1957 diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan pada 

tahun 1960-1963 Unit Usaha Redjosarie berstatus Perusahaan Perkebunan 

Negara (PPN) kesatuan Jawa Timur 1 Surabaya. 

 Tahun 1963-1968 Unit Usaha Redjosarie berstatus Perusahaan Gula 

Negara dikelola oleh Perusahaan perkebunan Gula Negara Daerah Inspeksi 

Wilayah V di Surabaya dibawah Departemen Pertanian Republik Indonesia. 

 Tahun 1968 sampai dengan 1 Mei 1981 Unit Usaha Redjosarie berstatus 

Perusahaan Negara dikelola oleh Direksi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) 

XX di Surabaya. Tanggal 1 Mei 1981 sampai tanggal 13 Februari 1996 berstatus 

Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero), PT Perkebunan nusantara XI 

(Persero) dengan alamat Jln. Merak 1 Surabaya dan tanggal 14 Februari sampai 

dengan sekarang berstatus PT Perkebuunan Nusantara XI (Persero) dan 

bernaung dibawah Departemen Keuangan & Departemen Pertanian Republik 

Indonesia. 

 PG Redjosarie Magetan dikenal sebagai lumbung tebu rakyat. Kondisi 

agroekonomi yang memungkinkan tebu tumbuh dengan baik, menjadikannya 

relatif bersaing terhadap komoditas agribisnis lain. Sadar akan pentingnya tebu 

rakyat dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan pengembangan PG 

Redjosarie Magetan lebih lanjut, pelayanan prima kepada petani tebu 

diupayakan dengan sebaik-baiknya. Secara periodik, PG Redjosarie Magetan 

menyelenggarakan Forum Temu Kemitraan (FTK) guna membahas berbagai 

persoalan yang dihadapi petani, baik di luar maupun dalam masa giling.  Dalam 
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upaya percepatan alih teknologi, PG Redjosarie Magetan aktif 

menyelenggarakan kebun percobaan. Melalui kebun semacam ini, petani 

diharapkan dapat belajar lebih banyak tentang pengelolaan kebun melalui best 

agricultural practices. Adanya kebun peragaan juga memungkinkan para petani 

berinteraksi dengan PG Redjosarie Magetan terkait upaya peningkatan 

produktivitas secara berkelanjutan. 

 PG Redjosarie Magetan beralamat di Jalan Bhayangkara , Desa 

Redjosarie Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Kode pos 63382, telp 

(0351) 439833/439575, Fax (0351) 439830 

Visi PG Redjosarie Magetan 

1. Agribisnis berbasis mencakup usaha yang menghasilkan produk yang 

berhasil dari bahan baku tebu. Produk yang berasal dari bahan baku tebu 

misalnya gula kristal, alkohol, biofuel, biokompos, yeast (ragi), sirup/ gula 

cair (palatinusa), L-LYSINE, ekstrak ampas,  cogeneration (energi), 

particle board, kampas rem, kalium vinase, dan kertas.  

2. Tangguh menunjukkan kekuatan perusahaan yang tahan dalam 

menghadapi segala gejolak perubahan dan mampu menyesuaikan diri 

(adaptif) terhadap tuntutan dan tantangan perubahan lingkungan serta 

mampu memenangkan persaingan. 

3. Tumbuh menunjukkan bahwa keadaan perusahaan yang mampu 

meningkatkan nilai tambah dan kontribusi bagi stakeholder dari waktu ke 

waktu, bertambah besar sekala ekonomi (skala usaha) dan 

profitabilitasnya secara berkelanjutan. 

4. Terkemuka menunjukkan keadaan bahwa perusahaan telah unggul 

dalam industri sejenis, baik dalam harga pokok produksi, kualitas 

produksi, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pelayanan, mampu 

bersaing dengan perusahaan sejenis, menjadi contoh (role model), serta 
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mampu mencitrakan sebagai perusahaan agribisnis usaha tebu berkelas 

dunia. 

Misi PG Redjosarie 

1. Usaha utama yang dikelola oleh PTPN XI (Persero) adalah agribisnis 

berbasis tebu. Saat ini PTPN XI (Persero) telah menghasilkan kristal gula, 

tetes, spiritus, dan biokompos. Disamping itu PTPN XI (Persero) juga 

menghasilkan produk non tebu seperti karung plastik dan jasa rumah 

sakit. Produk-produk yang lain yang berasal dari bahan tebu merupakan 

peluang untuk dikembangkan di masa depan. 

2. Maksud utama dari pendirian PTPN XI (Perseroan) adalah untuk 

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemajuan stakeholder. 

Aspek kesejahteraan mencakup baik kesejahteraan lahir maupun batin, 

sedangkan aspek kemajuan mencakup pengetahuan, budaya, dan 

peradaban. Stakeholder PTPN XI (Persero) meliputi pemilik perusahaan 

(negara), karyawan, petani, pelanggan, pemerintah daerah, masyarakat 

sekitar, dan lain-lain. 

3. Sumber daya perusahaan meliputi sumber daya alam, manusia, mesin, 

metode, material, modal, waktu, informasi, dan lain-lain. PTPN XI 

(Persero) berkomitmen untuk mengelola setiap satuan sumber daya 

perusahaan secara efisien agar menghasilkan produk-produk yang 

memberikan nilai tambah optimal bagi stakeholder. 

4. Agribisnis merupakan usaha yang berbasis sumber daya alam dan 

sangat dipengaruhi oleh ikiim. Kelestarian alam dan lingkungan 

merupaakn syarat bagi keberlangsungan usaha agribisnis, demikian juga 

bagi kesejahteraan dan kemajuan generasi berikutnya. Oleh karena itu 

PTPN XI (Persero) dalam menjalankan usaha berkomitmen untuk 
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senantiasa menjaga, memelihara, dan mewujudkan kelestarian alam 

danlingkungan. 

 

5.1.3 Karakteristik Umum Responden 

 Responden berperan penting sebagai sumber informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah 80 petani tebu di 

Kabupaten Magetan. Responden dalam penelitian ini adalah petani dalam dua 

tatakelola pertanian yang berbeda, yaitu tatakelola kontrak dan tatakelola non 

kontrak. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pengisian kuesionar 

dan wawancara kepada reponden. Dari metode tersebut didapatkan data-data 

mengenai jumlah pendapatan yang diperoleh petani, usia petani, tanggungan 

keluarga, luas lahan yang dimiliki petani, pekerjaan sampingan, pendidikan, 

biaya garap. Biaya pupuk dan lama petani berorgabung dalam organisasi. 

5.1.3.1 Responden berdasarkan usia  

 Usia adalah umur produktif responden yang diukur dengan menggunakan 

tahun sejak kelahiran dengan satuan tahun. Umur diklasifikasikan menjadi tiga 

kelas sesuai Angkatan Kerja Nasional yaitu usia belum produktif (<15). Usia 

produktif (15-64), dan usia tidak produktif (≥64). Keadaan umur responden 

disajikan rinci pada tabel berikut. 

Tabel 5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Petani 

No Usia petani (tahun) Jumlah 

Responden 

(orang) 

Presentase 

1. <15 - 0% 

2. 15-64 59 73,75% 

3. ≥64 21 16,2% 

 Jumlah 80 100% 

Sumber :Data Primer diolah, 2018 

 Dimana dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada data responden, usia 
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responden yang paling dominan berada pada kisaran usia 15-64 tahun, 

yangmana pada usia tersebut tergolong pada usia produktif, sedangkan jumlah 

petani yang berada pada usia >64 juga tak kalah banyak, yaitu  sebesar 16,2%. 

5.1.3.2 Responden berdasarkan tanggungan keluarga 

 Jumlah tanggungan keluarga adalah sumber tenaga kerja yang 

mempunyai kesempatan kerja untuk membantu petani dalam kegiatan usahatani 

tetapi akan menjadi beban petani ketika jumlah tanggungan tersebut tidak 

sepenuhnya dapat membantu petani dalam kegiatan usahatani, sehingga apabila 

semakin banyak jumlah tanggungan kerja yang dibebankan terhadap petani 

maka akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan petani yang diterima 

petani sehingga petani dapat melakukan keputusan yang tepat dalam memilih 

usahatani guna mencukupi kebutuhan keluarga petani seperti tampak pada tabel 

5.6 berikut. 

Tabel 5.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan 

Keluarga 

No Jumlah Tanggungan Keluarga 

(orang) 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

Presentase 

1. 1-2 26 32,5% 

2. 3-4 43 53,75% 

3. ≥5 11 13,75% 

  80 100% 

Sumber :Data Primer diolah, 2018 

 Dimana dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada data responden, 

jumlah tanggungan keluarga responden terbesar memiliki jumlah diantara 3 – 4  

orang yaitu sebanyak 53,75%. Sedangkan jumlah petani yang memiliki jumlah 

tanggungan keluarga diantara 1 – 2  orang sebanyak 32,5%, dan petani yang 

memiliki tanggungan keluarga lebih dari 5 orang hanya sebanyak 13,75%. 

 



66 

 

 
 

5.1.3.3 Responden berdasarkan kepemilikan luas lahan (Ha) 

 Penggolongan responden berdasarkan luas lahan yang dikuasai (baik 

milik sendiri ataupun menyewa) bertujuan untuk mengetahui kondisi responden 

yang nantinya dapat digolongkan ke dalam tiga bagian, yakni luas lahan sempit, 

sedang, dan luas. Aspek luas lahan digunakan dalam penggolongan ini karena 

lahan merupakan faktor produksi yang bersifat tetap, sehingga luas lahan yang 

tersedia bagi usahatani akan secara langsung mempengaruhi keberlangsungan 

produksi pertanian. Selain itu, luas lahan yang dimiliki oleh petani juga akan 

mempengaruhi keputusan petani apakah menggunakan tatakelola kontrak atau 

tatakelola non kontrak. Kelompok-kelompok responden berdasarkan luas lahan 

yang dikuasai dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan 

No Luas Lahan (Ha) Jumlah Responden 

(Orang) 

Presentase 

1. Sempit (1-3) 17 21,25% 

2. Sedang (4-5) 29 36,25% 

3. Luas (≥6) 34 42,5% 

 Jumlah 89 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

 Dari hasil pengelompokkan tabel 5.7 diketahui bahwa sebagian besar 

responden tergolong ke dalam petani dengan klasifikasi lahan luas, yakni 

sebanyak 34 orang atau 42,5% dari total responden. Kemudian sebanyak 29 

orang responden atau 36,25% termasuk ke dalam petani dengan lahan sedang, 

dan terakhir sebanyak 17 responden memiliki lahan pertanian kategori lahan 

sempit. 

5.1.3.4 Responden berdasarkan Pekerjaan Sampingan 

 Klasifikasi responden berdasarkan kepemililakn pekerjaan sampingan 

diluar pertanian bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak petani yang 

memiliki pekerjaan sampingan selain bertani. Selain itu tujuan dari diketahuinya 
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memiliki pekerjaan sampingan ataupun tidak bertujuan untuk mengetahui apakah 

responden yang bekerja di sektor pertanian merupakan pekerjaan utama atau 

justru pekerjaan sampingan atau tambahan pendapatan. Pembagian karakteristik 

responden berdasarkan kepemilikan pekekerjaan sampingan dibagi menjadi dua 

kategori yaitu memiliki pekerjaan sampingan dan tidak memiliki pekerjaan 

sampingan. Berikut ini merupakan gambaran responden berdasarkan 

kepemilikan Pekekerjaan Sampingan. 

Tabel 5.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Pekerjaan 
Sampingan 

No Pekerjaan Sampingan Jumlah Responden 

(Orang) 

Presentase 

1. Memiliki pekerjaan 

sampingan 

57 71,25% 

2. Tidak memiliki 

pekerjaan sampingan 

23 28,75% 

 Jumlah 80 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

 Berdasarkan data tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden 

dengan kepemilikan pekerjaan sampingan  berjumlah 57 orang dengan 

presentase sebesar 71,25%, sedangkan petani yang tidak memiliki pekerjaan 

sampingan sejumlah 23 orang dengan presentase 28,75%. Itu artinya, sebagian 

besar atau lebih dari 50% petani yang ada di Kabupaten Magetan memiliki 

pekerjaan sampingan selain sebagai seorang petani tebu. 

5.1.3.5 Responden berdasarkan lama pendidikan yang di tempuh  

 Tingkat lama pendidikan adalah masa tempuh belajar yang dilakukan 

oleh seseorang dalam memperoleh ilmu pendidikan di sekolah atau lembaga 

pendidikan sehingga seseorang tersebut dapat menerima segala informasi baik 

informasi yang berguna untuk pekerjaan yang dijalani maupun informasi lainnya. 

Adapun lama pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa 

jauh responden menjalani pendidikan dalam menempuh masa belajar di sekolah 



68 

 

 
 

atau lembaga pendidikan, dimana lama pendidikan ini dapat berpengaruh 

terhadap mudahnya informasi masuk dan diterima oleh responden, dimana 

dalam penelitian ini lama pendidikan dihitung berdasarkan satuan tahun. 

Tabel 5.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama pendidikan yang 

Ditempuh 

No Lama Menempuh 

Pendidikan (tahun) 

Jumlah Responden 

(Orang) 

Presentase 

1. 0-6 5 6,25% 

2. 7-9 20 25% 

3. ≥10 55 68,75% 

 Jumlah 80 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

 Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden 

dengan persentase terbesar menempuh waktu pendidikan lebih dari 10 tahun 

adalah  dengan jumlah 68,75% sebanyak 55 orang petani. Kemudian jumlah 

responden yang menempuh lama pendidikan antara 7-9 tahun sebesar 25% 

yaitu sejumlah 20 orang petani dan responden yang menempuh lama pendidikan 

antara 0 - 6 tahun sebesar 6,25% sejumlah 5 orang petani. 

5.1.3.6 Responden Berdasarkan Biaya garap 

 Klasifikasi responden berdasarkan biaya garap dalam sekali garap 

merupakan salah satu karakteristik responden yang memegang peran cukup 

penting dalam penelitian. Biaya garap sangat menentukan jumlah atau besaran 

perolehan pendapatan yang nantinya akan diterima oleh petani, sehingga biaya 

garap sangatlah penting untuk di ketahui. Pembagian karakteristik responden 

berdasarkan biaya garap akan terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kecil, sedang, 

dan besar. Kelompok- kelompok responden berdasarkan biaya garap dapat 

dilihat pada tabel 5.9 berikut. 

  



69 

 

 
 

Tabel 5.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Biaya Garap 

No Biaya Garap (jutaan) Jumlah 

Responden 

(Orang) 

Presentase 

1. Kecil (0-16.000) 17 21,25% 

2. Sedang (17.000-24.000) 12 15% 

3. Besar (≥ 25.000) 51 63,75% 

 Jumlah 80 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

 Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa biaya garap dengan 

persentase terbesar tergolong pada kelompok responden dengan karakteristik 

biaya garap besar yaitu dengan jumlah 63,75%. Kemudian jumlah responden 

dengan Biaya sedang sebesar 15% dengan jumlah responden sebanyak 12 

orang, dan pada biaya garap tergolong kecil sebanyak 17 orang dengan 

presentase 21,25%. 

 
5.1.3.7 Responden Berdasarkan Biaya Pupuk 

 Klasifikasi responden berdasarkan biaya pupuk dalam sekali garap 

merupakan salah satu karakteristik responden yang memegang peran cukup 

penting dalam penelitian. Biaya pupuk sangat menentukan jumlah atau besaran 

perolehan pendapatan yang nantinya akan diterima oleh petani, sehingga biaya 

pupuk sangatlah penting untuk di ketahui. Pembagian karakteristik responden 

berdasarkan biaya pupuk akan terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kecil, sedang, 

dan besar. Kelompok- kelompok responden berdasarkan biaya pupuk dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Biaya Pupuk 

No Biaya pupuk (jutaan) Jumlah 

Responden 

(Orang) 

Presentase 

1. Kecil (0-9.000)   7 8,75% 

2. Sedang (10.000-16.000) 56 70% 

3. Besar (≥ 17.000) 17 21,25% 

 Jumlah 80 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

 Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden 

dengan persentase terbesaryang mengeluarkan biaya pupuk paling banyak 

berada pada karakteristik sedang yaitu sebesar 70%, kemudian pada 

karakteristik besar kebanyakan responden berjumlah 17 orang dengan 

presentase 21,25%, dan jumlah responden dengan mengeluarkan biaya pupuk 

kecil sejumlah 7 orang dengan presentase 8,75%. 

 

5.1.3.8 Responden Berdasarkan Lama berorganisasi 

 Informasi mengenai lamanya petani mengikuti sebuah organisasi juga 

cukup penting peranannya. Pasalnya pengalaman mengikuti organisasi dapat 

mempengaruhi tindakan dan pengambilan keputusan petani dalam kegiatan 

produksi usahatani maupun pengambilan keputusan untuk memilih tatakelola 

kontrak maupun tatakelola non kontrak. Penggolongan responden berdasarkan 

lamanya petani mengikuti organisasi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.12 Karakteristik Responden berdasarkan Lama Berorganisasi 

No Lama Berorganisasi Jumlah Responden 

(Orang) 

Presentase 

1. 0-10 21 26,25% 

2. 11-29 48 60% 

3. ≥30 11 13,75% 

 Jumlah 80 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2018 
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 Berdasarkan data tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah responden 

dengan presentase terbesar mempunyai karakteristik lama mengikuti organisasi 

yaitu sebesar 60% dengan jumlah responden 48 orang, sedangkan responden 

dengan lama berorganisasi kurang lebih 10 tahun berjumlah 21 orang dengan 

presentase 26,25%, dan lama berorganisasi lebih dari sama dengan 30 tahun 

sebesar 11 orang dengan presentase 13,75%. 

 

5.2 Hasil dan Pembahasan 

5.2.1 Hasil Stastistik Treatment Effect Model 

 Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah pendekatan ekonometrika metode treatment effect yang 

membandingkan perlakuan (intervensi) dalam percobaan acak preferensi atau 

evaluasi intervensi kebijakan. Metode ini mengukur perbedaan nilai rata-rata 

(mean) unit yang ditentukan sebagai variabel treatment dan variabel kontrol. 

Pada percobaan acak, treatment effect dapat mengestimasi sampel dengan 

membandingkan nilai rata-rata untuk treated dan untreat unit yang diamati. 

(Holland, 1986) 

 Definisi lain juga menjelaskan bahwa metode treatment effect yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh rata-rata dari variabel biner (0/1) terhadap 

variabel yang memperoleh perlakuan (outcome variable) (Heckman dan Robb, 

1985). Dalam model efek perlakuan diasumsikan ada dua hasil, yaitu variabel 

yang mendapat perlakuan sebagai y1 dan variabel lain yang tidak mendapat 

perlakuan sebagai y0. Sehingga terdapat alternatif hasil perlakuan (kausal) yang 

berbeda antara 2 kuantitas: y1-y0. (Soderbom, 2009). Metode ini 

menggambarkan adanya hubungan langsung dan tidak langsung terhadap 

pendapatan petani sehingga diketahui faktor utama penyebab perbedaan 

pendapatan.  
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 Penetlitian ini tidak menggunakan metode simultan dikarenakan salah 

satu persamaan pada bersifat binomial, maka harus diselesaikan dengan 

menggunakan probit atau logit. Maka persamaan ini disebut persamaan 

treatment effect. Hubungan tidak langsung menunjukkan bahwa variabel 

treatment akan berpengaruh terhadap pendapatan yang ditentukan oleh 

keputusan petani memilih bentuk tata kelolanya yaitu melalui tatakelola kontrak 

dan tatakelola non kontrak. Sedangkan hubungan langsung menunjukkan bahwa 

variabel treatment berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan petani 

tebu. Hal ini mencerminkan bahwa ada faktor utama dan faktor pendukung yang 

berpengaruh dalam peningkatan pendapatan petani. 

Tabel 5.13 Tabulasi Hasil Output Treatment Effect Model dari Variabel yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan dan dampak keputusan terhadap 

pendapatan 

Variabel Koefisien Std. Err z P>|z| 

[1] Keputusan Petani Kontrak 

Usia .0599895  .0249513  2.40 0.016  

Tanggungan 
Keluarga 

-.3081042  .1514461  -2.03 0.042  

Luas Lahan -.5271734  .1521806  -3.46 0.001  

Pekerjaan 
Sampingan 

1.57033  .5163475  3.04 0.002  

Pendidikan .1092401  .0797161  1.37 0.171*  

 

[2] Pendapatan petani 

Cons  7.764502  2.200451  17.92    0.000  

Keputusan petani 
kontrak 

-6.981586  2.883047  -2.03 0.015  

Luas lahan 8.266057  .4612766  -3.46 0.000  

Biaya garap -.3333284  .1546477  3.04 0.031  

Biaya pupuk .8112378  .2889122  1.37 0.005  

pendidikan .1796438  .0842568  1.30 0.033  

Lama organisasi .0905621  .0333977  -2.33 0.007 

Sumber :Hasil Output Stata 12.0, 2018  

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan oleh peneliti 

yaitu usia, tanggungan keluarga, luas lahan, pekerjaan sampingan, dan 

pendidikan yang akan mempengaruhi variabel dependen yaitu keputusan petani 
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untuk menggunakan tatakelola kontrak. Uji yang dapat dilakukan untuk 

mengetahui makna serta dapat di interpretasikan adalah dengan melakukan uji 

parsial atau biasa disebut juga uji – t. Untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari tabulasi olahan stata 

12 berikut ini. 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh persamaan yang menunjukkan 

besarnya pengaruh dari variabel Usia, Tanggungan Keluarga, Luas Lahan, 

Pekerjaan Sampingan, dan pendidikan terhadap Keputusan Petani memilih tata 

kelola Kontrak, sebagai berikut; 

Y1= -2,12437 + ,0599895Usia - ,3081042TangKel - ,5271734LLahan + 

1,57033PekSamp + ,1092401Pend 

 Pada persamaan yang pertama membahas mengenai variabel-variabel 

yang mempengaruhi keputusan petani tebu dalam memilih tatakelola usaha 

mereka. Terdapat lima variabel yang mempengaruhi, berdasarkan hasil 

pengujian menggunakan Treatment effect model, terdapat bahwa variabel usia 

yangmenunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai  nilai probabilitas sebesar 

0,016 < 0,05 (α=5%)  yang berarti secara parsial variabel ini menunjukkan arah 

yang positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel usia memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap keputusan petani memilih tatakelola kontrak 

dengan perusahaan. 

 Variabel tanggungan keluarga mempunyai  nilai probabilitas sebesar 

0,042 < 0,05 (α=5%)  yang berarti secara parsial variabel ini menunjukkan arah 

yang positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel tanggungan keluarga memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan petani memilih 

tatakelola. 
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 Hasil pengujian variabel tanggungan keluarga yang ditempuh dalam 

Treatment Effect Model menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai  nilai 

probabilitas sebesar 0,001 <0,05 (α=5%)  yang berarti secara parsial variabel ini 

meunjukkan arah yang positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel luas lahan 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan petani memilih 

tatakelola kontrak. 

 Hasil pengujian variabel pekerjaan sampingan menunjukkan bahwa 

variabel tersebut mempunyai  nilai probabilitas sebesar 0,002<0,05 (α=5%)  yang 

berarti secara parsial variabel ini menunjukkan arah yang positif, hal ini 

menunjukkan bahwa variabel pekerjaan sampingan memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap keputusan petani memilih tatakelola kontrak. 

 Kemudian pada hasil variabel pendidikan yang ditempuh dalam 

Treatment Effect Model menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai  nilai 

probabilitas sebesar 0,171 >0,10 (α=10%)  yang berarti secara parsial variabel ini 

menunjukkan arah yang negatif, hal ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan 

memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan petani 

memilih tatakelola kontrak. 

 Persamaan kedua dari model Treatment Effect Model membahas 

mengenaidampak keputusan yang diambil berdasarkan persamaan ke satu. 

Artinya bahwa persamaan kedua ini akan menghitung dampak dari keputusan 

yang diambil oleh petani yang memilih tatakelola kontrak terhadap tingkat 

pendapatan yang diperoleh petani.  

 Berdasarkan tabel 5.13 diatas dapat diperoleh persamaan yang 

menunjukkan besarnya pengaruh dari variabel Keputusan Petani Kontrak, Luas 

Lahan, Biaya Garap, Biaya Pupuk, Pendidikan, dan lama Organisasi terhadap 

Pendapatan Petani, sebagai berikut; 
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Y2 = 7,764502 – 6,981586KepKontrak + 8,266057Llahan - ,3333284Bgarap + 

,8112378Bpupuk + ,1796428Pend + ,0905621LamaOrg 

 Hasil pengujian pada model persamaan yang kedua yaitu mengenai 

keputusan memilih menggunakan tatakelola kontrak dalam Treatment Effect 

Model menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai nilai Probabilitas 0,015 

<0,05 (α=5%) yang berarti secara parsial variabel ini menunjukkan arah yang 

positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel Keputusan Petani Kontrak memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan yang di peroleh 

Petani. 

 Hasil pengujian variabel Luas Lahan terhadap pendapatan petani dalam 

Treatment Effect Model menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai nilai 

Probabilitas 0,000 < 0,05 (α=5%) yang berarti secara parsial variabel ini 

menunjukkan arah yang positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel Luas Lahan 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan yang di 

peroleh Petani. 

 Hasil pengujian variabel Biaya Garap terhadap pendapatan petani dalam 

Treatment Effect Model menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai nilai 

Probabilitas 0,031 < 0,05 (α=5%) yang berarti secara parsial variabel ini 

menunjukkan arah yang positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel Biaya Garap 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan yang di 

peroleh Petani. 

 Hasil pengujian variabel biaya pupuk terhadap pendapatan petani dalam 

Treatment Effect Model menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai nilai 

Probabilitas 0,005< 0,05 (α=5%) yang berarti secara parsial variabel ini 

menunjukkan arah yang positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel biaya 
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pupukmemiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan yang di 

peroleh Petani. 

 Hasil pengujian variabel pendidikan terhadap pendapatan petani dalam 

Treatment Effect Model menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai nilai 

Probabilitas 0,033 < 0,05 (α=5%) yang berarti secara parsial variabel ini 

menunjukkan arah yang positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan yang di 

peroleh Petani. 

 Hasil pengujian variabel lama organisasi terhadap pendapatan petani 

dalam Treatment Effect Model menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai 

nilai Probabilitas 0,007 < 0,05 (α=5%) yang berarti secara parsial variabel ini 

menunjukkan arah yang positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel lama 

organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan 

yang di peroleh Petani.  

 

5.2.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

5.2.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Memilih Tata Kelola 

 Berdasarkan pada persamaan pertama yang mengukur pengaruh 

variabel independen yaitu usia, tanggungan keluarga, luas lahan, pekerjaan 

sampingan dan pendidikan terhadap variabel dependen yaitu keputusan untuk 

memilih tatakelola kontrak, ditemukan bahwa masing – masing variabel 

independen tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda terhadap dampak 

yang ditimbulkan dalam pilihan tatakelola petani. Pada penelitian ini, petani yang 

memilih pada tatakelola kontrak maupun non kontrak karena dipengaruhi oleh 

beberapa hal, salah satunya di kemukakan oleh responden petani kontrak, yaitu 

sebagai berikut : 
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 “Saya memilih tatakelola kontrak karena sudah puluhan tahun saya 
mengelola pertanian tebu ini, usaha dari waktu muda, dan gampang 

memperoleh bantuan dana karena sudah langganan”. 
  

 Pernyataan responden tersebut sering dijumpai pada petani yang 

sebagian besar berusia lanjut, dan mereka memiliki usaha sampingan diluar 

usaha bertani tebu. Selain itu mereka yang memilih tatakelola kontrak adalah 

petani yang sebagian besar memiliki luas lahan yang tidak terlalu besar. 

a. Pengaruh Usia Terhadap Keputusan Petani 

 Usia merupakan salah satu variabel independen yang mempunyai hasil 

dan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan petani untuk menggunakan 

tatakelola kontrak serta memiliki nilai koefisien yang positif. Semakin bertambah 

usia yang dimiliki petani hal ini mengindikasikan bahwa petani memiliki 

pengalaman yang cukup banyak dalam mengelola usaha mereka, sehingga 

dengan memilih tatakelola kontrak make meeka akan dapat memperhitungkan 

ekspektasi pendapatan mereka. 

 Berdasarkan hasil olahan data diketahui sebagian besar responden ada 

pada usia produktif yaitu antara 15-64 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pengelolaan usaha pertanian dilakukan oleh petani yang tergolong berada pada 

usia produktif. Umur yang masih produktif menunjukkan bahwa fisik sangat 

potensial untuk pengembangan dan pengelolaan usaha yang mereka tekuni 

(Susilowati, 2012). Dengan bertambahnya usia, maka petani memiliki 

pengalaman dalam hal mengelola usaha pertanian mereka, sehingga lebih dapat 

mempertimbangkan tingkat ekspektasi keuntungan yang seharusnya mereka 

peroleh, maka dari itu petani lebih cenderung untuk memilih tata kelola kontrak 

dengan pihak lain.  
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b. Pengaruh Pekerjaan Sampingan Terhadap Keputusan Petani 

 Pengaruh pekerjaan sampingan diluar pertanian juga mempunyai nilai 

yang signifikan terhadap keputusan untuk memilih tatakelola kontrak. Nilai 

koefisien dari variabel pekerjaan sampingan diluar pertanian mempunya tanda 

positif yang artinya bahwa apabila seorang petani memiliki pekerjaan sampingan 

diluar sektor pertanian maka petani tersebut dihadapkan dengan opportunity 

cost, yaitu adanya kesempatan atau peluang yang hilang apabila memilih salah 

satu yang di prioritaskan. Dalam hal ini tentu saja jika seorang mempunyai 

pekerjaan sampingan diluar sektor pertanian maka mengindikasikan bahwa 

petani tersebut tidak menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian 

utama, bisa jadi bekerja sebagai petani hanya sebagai sampingan saja.  

 Selain itu pekerjaan sampingan diluar pertanian yang besar juga berarti 

bahwa petani tersebut tidak akan berani melakukan percobaan untuk memilih 

tata kelola non kontrak karena dia mempunyai pekerjaan yang lain apabila dia 

gagal untuk menjalankan aktivitas usahatani kontrak. 

 Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator pekerjaan 

sampingan diluar pertanian yaitu resiko. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

hasil bahwa petani yang mempunyai pekerjaan sampingan lebih akan berani 

untuk mengambil resiko atau biasanya disebut juga risk taker. 

c. Pengaruh Luas Lahan Terhadap Keputusan Petani 

 Kepemilikan lahan oleh petani juga mempunyai hasil yang signifikan 

terhadap keputusan petani untuk memilih tatakelola kontrak, akan tetapi nilai 

koefisiennya bernilai negatif. Jika nilai koefisien dari luas lahan negatif hal ini 

mempunyai makna bahwa semakin luas lahan yang dimiliki oleh petani maka 

petani tersebut cenderung untuk tidak memilih tatakelola kontrak dengan 

perusahaan. Hal ini cukup logis bagi petani yang mempunyai luas lahan yang 
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cukup besar, dikarenakan jika petani mempunyai luas lahan yang besar maka 

akan adanya resiko dan biaya yang dikeluarkannya dapat di cukupi dengan baik. 

 Sedangkan, bagi petani yang mempunyai luas lahan yang relatif tidak 

terlalu besar tentu mereka akan mempunyai resiko kegagalan menuai hasil 

panen, sehingga petani dengan luas lahan sedang atau kecil akan berani untuk 

memilih tatakelola kontrak dengan harapan dengan resiko yang kecil dapat 

memperoleh keuntungan yang besar. 

 Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa luas lahan merupakan 

resiko dan biaya pertanian yang harus diambil oleh petani apabila memilih untuk 

menggunakan tatakelola non kontrak. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian 

besar petani di Kabupaten Magetan memilih untuk mengelola usaha tani mereka 

dengan mandiri atau non kontrak dan berani mengambil resiko untuk menerima 

kemungkinan terburuk yang akan terjadi nantinya. 

d. Pengaruh Tanggungan Keluarga Terhadap Keputusan Petani 

 Sementara itu, variabel independen yang mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen adalah jumlah tanggungan keluarga yang mempunyai nilai 

koefisien negatif terhadap pemilihan pertanian tata kelola. Jumlah tanggungan 

keluarga merupakan indikator untuk melihat banyaknya anggota keluarga yang 

berada dalam lingkungan keluarga dan menjadi tanggungan responden 

(Pujianto, 2008). Koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa semakin banyak 

tanggungan keluarga petani maka petani tersebut akan lebih menggunakan 

pertanian tatakelola non kontrak. Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah 

resiko yang dihadapi oleh petani apabila mengalami gagal panen jika 

menggunakan pertanian tatakelola kontra, karena mereka harus membiayai 

kehidupan anggota keluarganya. Namun sebaliknya jika petani mempunyai 

tanggungan keluarga yang cukup banyak maka akan didapat family labor,yaitu 
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adanya keterlibatan anggota keluarga dalam sektor produktif atau mencari 

nafkah. 

 Dapat dilihat dalam gambar diatas, tanggungan keluarga merupakan 

salah satu faktor penekan biaya yang nantinya dapat berpengaruh terhadap 

pendapatan yang akan di peroleh. 

e. Pengaruh Pendidikan Terhadap Keputusan Petani 

 Jika ditelaah lebih mendalam lagi berdasarkan data statistik pengaruh 

lama menempuh pendidikan mempunyai hasil yang signifikan serta mempunya 

nilai koefisien yang positif terhadap variabel keputusan untuk memilih tatakelola 

kontrak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin lama petani menempuh 

pendidikan maka yang seharusnya akan memperoleh peluang dalam hal 

kebaikan namun justru tidak memilihi pengaruh terhadap pemilihan keputusan 

tatakelola kontrak maupun non kontrak. 

 Faktor utama yang menyebabkan hasil tersebut dikarenakan adanya 

asimetri informasi, jika seseorang atau petani mempunyai tingkat pendidikan 

yang semakin tinggi artinya petani tersebut mempunyai pengetahuan dan 

wawasan yang luas yang dapat membuat dirinya untuk mempunyai pandangan 

yang lebih untuk memilih tata kelola sehingga dengan ekspektasi dia akan 

mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan 

menggunakan tatakelola kontrak. Namun di Kabupaten Magetan justru 

mengalami sebaliknya. 

5.2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Tebu 

 Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai faktor 

yang mempengaruhi pendapatan petani dapat dianalisis berdasarkan persamaan 

kedua dalam model treatment effect. Dimana, pendapatan petani tebu 

dipengaruhi oleh luas lahan, biaya pupuk, tingkat pendidikan, lama 
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berorganisasi, serta biaya garap. Pada asumsi yang kedua, penelitian ini 

menemukan hasil yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani 

tebu. Dalam hal tersebut dapat dilihat pada salah satu pernyataan pendukung 

oleh responden petani non kontrak, yaitu; 

 “Umumnya saya sebagai petani dengan tatakelola non kontrak itu 
mencari harga tertinggi yang ditawarkan PG, dan biasanya disebut 
sebagai petani pedagang, dan terbukti, dilihat dari kasat mata memang 
pendapatan saya lebih besar daripada ayah saya yang juga mengelola 
kebun tebu tapi dengan cara kontrak dengan pabrik” 

 Pernyataan responden tersebut menunjukkan bahwa pilihan petani yang 

memilih pada tatakelola tebu non kontrak memiliki pendapatan yang lebih tinggi 

daripada petani yang memilih pada tatakelola kontrak. Selain itu pernyataan 

pada asumsi kedua ini menyatakan bahwa petani yang memilih pada tatakelola 

non kontrak adalah mereka yang memiliki luas lahan yang besar, tergolong 

petani kaya, yang biasanya mereka adalah petani muda, sehingga mampu 

mengelola usaha pertanian mereka dengan baik. 

a. Pengaruh Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani 

 Kesejahtaeraan petani dapat dilihat dari luas lahan yang dimiliki, semakin 

besar luas lahan yang dimiliki petani maka akan berdampak pada kesejahteraan 

petani (Susilowati M. , 2012). Hal ini cukup logis bagi petani yang mempunyai 

luas lahan yang cukup besar, dikarenakan jika petani mempunyai luas lahan 

yang besar maka akan berdampak pada skala produksi. Skala produksi yang 

tinggi diperoleh dari luasnya lahan yang dimiliki petani. 

 Dengan adanya hasil skala produksi yang tinggi, sudah dipastikan 

ekspektasi keuntungan yang telah di perhitungkan oleh petani akan tinggi pula, 

sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang akan petani peroleh. 
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b. Pengaruh Biaya Pupuk Terhadap Pendapatan Petani 

 Berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk usaha perkekunan tebu, biaya 

pupuk menjadi salah satu biaya yang berpengaruh terhadap produktivitas. 

Produktivitas merupakan perwujudan dari keseluruhan faktor-faktor (tanah dan 

non tanah) yang berpengaruh terhadap hasil tanaman yang lebih berdasarkan 

pada pertimbangan ekonomi (Nurmala, 2012). Tingkat produktivitas tanah 

perkebunan tidak hanya bergantung pada kondisi iklim, tetapi unsur hara tanah 

dan kemampuan pengelolaan tanah seperti penanaman, irigasi, pemupukan dan 

pemanenan (Kawasaki, 2011). 

 Pengeluaran usaha untuk biaya pupuk yang tinggi akan mempengaruhi 

skala produksi yang terjadi, skala produksi sendiri yaitu ukuran dalam 

memproduksi barang atau seberapa banyak barang yang akan di produksi, 

artinya, semakin bnayak biaya yang di keluarkan untuk pembelian pupuk, maka 

akan berdampak pada tingginya barang yang di produksi, sehingga petani akan 

memperhitungkan ekspektasi keuntungan yang diperoleh dan pendapatan yang 

di terima pun akan tinggi pula. 

c. Pengaruh Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani 

 Kemampuan dan keterampilan masyarakat untuk berpikir dan bertindak 

dalam kehidupan sehari-hari, sangat ditentukan pula oleh faktor pendidikan yang 

dimilikinya. Tingkat pendidikan yang memadai akan mempengaruhi pola pikir dan 

mempercepat proses penerimaan informasi, sehingga lebih dinamis dan terampil.  

Jika ditelaah lebih mendalam lagi pengaruh lama menempuh pendidikan 

mempunyai kaitan yang baik terhadap perolehan pendapatan yang akan di 

terima petani. 

 Semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

petani di Kabupaten Magetan yang awalnya melakukan kegiatan bertaninya 
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menggunakan tenaga manusia, maka sekarang telah beralih dengan 

menggunakan mesin dan alat-alat yang canggih, sehingga mereka dapat 

menekan biaya yang lainnya, ekspektasi pendapatan yang diperkirakan bisa naik 

sehingga berdampak pada pendapatan yang mereka terima tentu akan naik pula. 

d. Pengaruh Lama Organisasi Terhadap Pendapatan Petani 

 Petani dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa bekerja 

berdasarkan pada apa yang pernah diperoleh dari pengalamannya. Pengalaman 

petani dalam berusahatani dapat ditentukan dari lamanya seorang petani aktif 

dalam melaksanakan kegiatan usahataninya. Maksudnya semakin banyak 

pengalaman, pemahaman dan ketrampilan tentang hal-hal yang dialaminya. 

 Menurut (Suhaenah, 2001) mengemukakan bahwa berkaitan dnegan 

motivasi, seseorang akan terdorong untuk belajar jika dirinya berada dalam 

lingkungan yang nyaman, bebas dari ancaman, memperoleh penghargaan dari 

orang sekitar, dan memiliki kebebasan untuk berkembang. 

 Sama halnya dengan seorang petani di Kabupaten Magetan, semakin 

lama seorang petani mengikuti organisasi, maka semakin besar pula peluang 

mereka untuk memperoleh ekspektasi keuntungan yang tinggi atas wawasan 

yang di perolehnya dari mengikuti organisasi tersebut, sehingga pendapatan 

yang mereka perolehpun akan tinggi pula. 

e. Pengaruh Biaya Garap Terhadap Pendapatan Petani 

 Berdasarkan analisis pada penelitian ini, diperoleh hasil bahwa di 

Kabupaten Magetan kebanyakan petani mengalami problem pada pembiayaan, 

dimana semakin banyak pengeluaran untuk biaya garap pada usahatani mereka 

maka akan mempengaruhi pendapatan mereka. Dengan asumsi, biaya garap 

yang dibebani oleh petani memberikan pengaruh negatif atas pendapatan petani. 
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5.2.2.3 Dampak Perbedaan Tata Kelola Terhadap Pendapatan Petani Tebu 

 Kemampuan petani dalam memutuskan memilih tatakelola apa yang akan 

dipilih dalam menjalankan usahataninya, akan berpengaruh pada 

keberhasilannya dalam berusahatani. Apabila petani tidak berhati-hati atau tidak 

mempertimbangkan resiko kegagalan dalam berusahatani, maka petani akan 

menerima hasil yang tidak diinginkan (Subiyanto, 1998).  

 Pada penelitian di Kabupaten Magetan  diperoleh hasil bahwa petani tebu 

yang memilih tatakelola kontrak justru memperoleh pendapatan yang tergolong 

kecil dibandingkan petani tebu yang memilih tatakelola non kontrak. Guna 

memperjelas pembahasan mengenai dampak keputusan tata kelola terhadap 

pendapatan petani tebu diilustrasikan dalam skema berikut: 

Gambar 5.3 Skema Dampak Tata kelola petani terhadap pendapatan 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2018 

 Dampak ekonomi dari adanya tatakelola usaha tani tebu di Kabupaten 

Magetan dapat dilihat pada pendapatan yang didapat. Dari hasil penelitian 

menyebutkan bahwa petani dengan tatakelola tebu non kontrak memiliki 

pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan petani tebu dengan tatakelola kontrak 
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dengan perusahaan. Pada prinsipnya, mereka yang memilih tatakelola tebu non 

kontrak adalah mereka yang memiliki jiwa bisnis tinggi, mereka yang memang 

fokus pada usaha perkebunan mereka. 

 Rendahnya pendapatan petani kontrak disebabkan karena variabel diluar 

persamaan ini, yaitu tingginya biaya kontrak karena kurang efektifnya sistem 

pengelolaan tatakelola kontrak pada Pabrik Gula sehingga berdampak pada 

pendapatan, penetapan harga dan kualitas tebu yang ditetapkan oleh Pabrik 

Gula kemungkinan lebih rendah dibandingkan pabrik lain. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan alat 

analisisTreatment Effect Model. Hasil penelitian ini membawa pada beberapa 

kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Petani dengan tata kelola non kontrak (mandiri) memiliki tingkat 

pendapatan yang lebih besar dibandingkan petani dengan tata kelola 

kontrak. Kondisi pasar yang ada di Kabupaten Magetan masuk pada 

pasar persaingan sempurna, hal ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Doward bahwa penelitian ini berada pada tingkat 

resiko ketidakpastian rendah, dimana pendapatan petani yang ada dalam 

tata kelola kontrak ternyata lebih kecil dibandingkan pendapatan petani 

pada tata kelola non kontrak (mandiri). 

2. Penelitian ini bersifat pasar persaingan sempurna, sehingga dengan 

adanya biaya transaksi yang tinggi pada petani kontrak, maka akan 

berpengaruh pada pendapatan petani kontrak yang kecil dibandingkan 

pendapatan petani non kontrak. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

mengikuti kontrak nyatanya tidak menguntungkan bagi petani tebu. 

6.2 SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa tatakelola usaha tani 

kontrak mempunyai tingkat pendapatan petani yang rendah dibandingkan 

dengan tatakelola usaha tani non kontrak, sehingga saran untuk mengatasi 

masalah ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk meningkatkan pendapatan petani tebu kontrak maka perlu 

memperbaiki bentuk-bentuk organisasi tatakelola kontrak terutama dalam 

penetapan harga dan kualitas tebu, penetapan tersebut dimaksudkan 

agar lebih banyak petani yang memilih menggunakan tatakelola kontrak 

dibandingkan non kontrak. 

2. Memperbaiki iklim usaha pertanian tebu, sehingga baik perusahaan gula 

maupun petani sama-sama memperoleh keuntungan dalam 

menggerakkan usahanya. 
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LAMPIRAN 1 

KUISIONER PENELITIAN 

Jenis tata kelola : a.) Kontrak b.) Non Kontrak 

I. Identitas Responden 

1. Nama/ usia  

2. Alamat 

3. No Telp 

4. Pendidikan terakhir (tahun) 

5. Lama bertani (tahun) 

6. Lama berorganisasi (tahun) 

7. Jumlah tanggungan (orang) 

8. Luas lahan (ha) 

II. Pendapatan dan pengeluaran 

1. Produksi/ truk 

2. Harga Rendemen/ truk 

3. Biaya garap (Rp) 

• Biaya bibit (Rp) 

• Biaya pupuk (Rp) 

• Biaya TMA (Rp) 

III. Biaya Produksi 

1. Biaya garap (Rp) 

2. Biaya Pupuk 

IV. Resiko yang dihadapi 



LAMPIRAN 2

No y1 y2 L Lahan B Garap B Pupuk B TMA Sewa Lahan Usia Pend Tang Kel Lama Org Pek Samp

1 1.000 46.700 4.000 20.000 8.040 20.000 0.000 56.000 7.000 4.000 32.000 1.000

2 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 33.000 11.000 4.000 8.000 0.000

3 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 45.000 8.000 4.000 11.000 1.000

4 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 32.000 16.000 5.000 9.000 1.000

5 1.000 63.500 6.200 31.000 12.462 31.000 0.000 56.000 10.000 6.000 20.000 0.000

6 1.000 63.500 6.200 31.000 12.462 31.000 0.000 70.000 6.000 4.000 38.000 0.000

7 1.000 63.500 6.200 31.000 12.462 31.000 0.000 44.000 8.000 3.000 30.000 1.000

8 1.000 63.500 6.200 31.000 12.462 31.000 0.000 35.000 16.000 4.000 7.000 1.000

9 1.000 63.500 6.200 30.000 12.060 30.000 0.000 65.000 9.000 2.000 30.000 0.000

10 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 30.000 16.000 3.000 5.000 1.000

11 1.000 60.100 6.000 25.000 10.050 25.000 0.000 43.000 16.000 2.000 14.000 1.000

12 1.000 46.700 4.000 25.000 10.050 25.000 0.000 26.000 16.000 1.000 5.000 0.000

13 1.000 46.700 4.000 20.000 8.050 20.000 0.000 54.000 12.000 5.000 20.000 1.000

14 1.000 46.700 4.000 31.000 12.462 31.000 0.000 56.000 12.000 4.000 21.000 1.000

15 1.000 52.400 5.000 25.000 10.050 25.000 0.000 51.000 10.000 3.000 20.000 1.000

16 1.000 52.400 5.000 25.000 10.050 25.000 0.000 39.000 16.000 2.000 6.000 1.000

17 1.000 52.400 5.000 15.000 6.030 15.000 0.000 65.000 7.000 4.000 30.000 0.000

18 1.000 32.600 3.000 15.000 6.030 15.000 0.000 73.000 5.000 4.000 10.000 0.000

19 1.000 32.600 3.000 31.000 12.462 31.000 0.000 62.000 7.000 3.000 20.000 0.000

20 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 58.000 8.000 4.000 20.000 0.000

21 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 69.000 5.000 2.000 24.000 0.000

22 1.000 52.400 5.000 25.000 10.050 25.000 0.000 33.000 16.000 1.000 7.000 1.000

23 1.000 46.700 4.000 15.000 6.030 15.000 0.000 45.000 16.000 3.000 15.000 1.000

24 1.000 63.500 6.200 31.000 12.462 31.000 0.000 59.000 16.000 3.000 20.000 0.000

25 1.000 63.500 6.200 31.000 12.462 31.000 0.000 68.000 12.000 5.000 24.000 0.000

26 1.000 63.500 6.200 31.000 12.462 31.000 0.000 74.000 7.000 2.000 30.000 0.000

27 1.000 32.600 3.000 15.000 6.030 15.000 0.000 53.000 10.000 4.000 11.000 1.000

28 1.000 32.600 3.000 15.000 6.030 15.000 0.000 54.000 10.000 3.000 10.000 1.000

29 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 78.000 6.000 4.000 30.000 0.000

30 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 66.000 7.000 2.000 24.000 0.000

31 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 54.000 12.000 4.000 20.000 1.000



32 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 47.000 16.000 3.000 9.000 1.000

33 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 38.000 16.000 2.000 8.000 1.000

34 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 43.000 16.000 4.000 10.000 1.000

35 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 66.000 12.000 2.000 15.000 0.000

36 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 71.000 12.000 3.000 30.000 0.000

37 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 54.000 16.000 4.000 10.000 1.000

38 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 56.000 16.000 5.000 15.000 1.000

39 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 65.000 9.000 3.000 19.000 0.000

40 1.000 60.100 6.000 30.000 12.060 30.000 0.000 63.000 9.000 3.000 30.000 1.000

41 0.000 35.200 3.500 18.625 12.250 18.625 14.000 53.000 16.000 4.000 25.000 1.000

42 0.000 51.600 5.000 26.400 17.500 26.400 10.000 56.000 12.000 2.000 20.000 1.000

43 0.000 60.300 6.000 31.920 21.000 31.920 40.000 58.000 12.000 4.000 20.000 1.000

44 0.000 45.570 4.000 21.280 14.000 21.280 30.000 52.000 12.000 3.000 20.000 1.000

45 0.000 45.570 4.000 21.280 14.000 21.280 28.000 61.000 10.000 1.000 25.000 0.000

46 0.000 45.570 4.000 21.280 14.000 21.280 28.000 54.000 12.000 1.000 20.000 1.000

47 0.000 45.570 4.000 21.280 14.000 21.280 28.000 65.000 12.000 3.000 20.000 1.000

48 0.000 60.300 6.000 31.920 21.000 31.920 28.000 67.000 9.000 3.000 20.000 1.000

49 0.000 60.300 6.000 31.920 21.000 31.920 28.000 56.000 12.000 1.000 13.000 1.000

50 0.000 60.300 6.000 31.920 21.000 31.920 14.000 40.000 16.000 4.000 10.000 1.000

51 0.000 60.300 6.000 31.920 21.000 31.920 0.000 58.000 12.000 1.000 20.000 1.000

52 0.000 60.300 6.000 31.920 21.000 31.920 40.000 55.000 12.000 5.000 20.000 1.000

53 0.000 31.800 3.000 15.960 10.500 15.960 0.000 76.000 7.000 4.000 40.000 0.000

54 0.000 45.570 4.000 21.280 14.000 21.280 0.000 75.000 6.000 2.000 40.000 0.000

55 0.000 45.570 4.000 21.280 14.000 21.280 0.000 43.000 16.000 5.000 19.000 1.000

56 0.000 45.570 4.000 21.280 14.000 21.280 0.000 56.000 16.000 1.000 20.000 1.000

57 0.000 45.570 4.000 21.280 14.000 21.280 10.000 57.000 12.000 4.000 20.000 1.000

58 0.000 31.800 3.000 15.960 10.500 15.960 0.000 33.000 16.000 3.000 10.000 1.000

59 0.000 31.800 3.000 15.960 10.500 15.960 0.000 67.000 9.000 6.000 18.000 1.000

60 0.000 31.800 3.000 15.960 10.500 15.960 0.000 49.000 16.000 3.000 20.000 1.000

61 0.000 31.800 3.000 15.960 10.500 15.960 0.000 50.000 7.000 5.000 20.000 1.000

62 0.000 60.300 6.000 31.920 21.000 31.920 28.000 56.000 9.000 1.000 24.000 1.000

63 0.000 51.000 5.000 26.400 17.500 26.400 10.000 44.000 16.000 3.000 10.000 1.000

64 0.000 51.000 5.000 26.400 17.500 26.400 0.000 65.000 12.000 5.000 29.000 1.000



65 0.000 51.000 5.000 26.400 17.500 26.400 0.000 54.000 12.000 3.000 20.000 0.000

66 0.000 51.000 5.000 26.400 17.500 26.400 0.000 65.000 9.000 5.000 27.000 1.000

67 0.000 51.000 5.000 26.400 17.500 26.400 0.000 33.000 16.000 2.000 9.000 1.000

68 0.000 51.000 5.000 26.400 17.500 26.400 28.000 42.000 12.000 4.000 9.000 1.000

69 0.000 51.000 5.000 26.400 17.500 26.400 14.000 46.000 10.000 1.000 10.000 1.000

70 0.000 51.000 5.000 26.400 17.500 26.400 0.000 65.000 9.000 1.000 24.000 0.000

71 0.000 51.000 5.000 26.400 17.500 26.400 0.000 55.000 9.000 1.000 20.000 1.000

72 0.000 45.570 4.000 21.280 14.000 21.280 0.000 41.000 12.000 4.000 20.000 1.000

73 0.000 31.800 3.000 15.960 10.500 15.960 0.000 56.000 10.000 2.000 23.000 1.000

74 0.000 31.800 3.000 15.960 10.500 15.960 10.000 69.000 9.000 4.000 30.000 1.000

75 0.000 31.800 3.000 15.960 10.500 15.960 0.000 38.000 16.000 3.000 10.000 1.000

76 0.000 60.300 6.000 31.920 21.000 31.920 28.000 50.000 16.000 2.000 25.000 1.000

77 0.000 31.800 3.000 15.960 10.500 15.960 0.000 32.000 16.000 4.000 10.000 1.000

78 0.000 31.800 3.000 15.960 10.500 15.960 0.000 43.000 16.000 2.000 18.000 1.000

79 0.000 31.800 3.000 15.960 10.500 15.960 0.000 56.000 12.000 4.000 27.000 1.000

80 0.000 31.800 3.000 15.960 10.500 15.960 0.000 54.000 12.000 2.000 27.000 1.000
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