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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Aminudin (2009) yang berjudul “Pengaruh Alih Fungsi 

Lahan Sawah Terhadap Produksi Padi di Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi 

Selatan” dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa luas lahan berpengaruh sehingga meningkatkan produksi 

total tanaman padi, sedangkan luas sawah yang beralih fungsi ke non sawah 

belum dapat membuktikan berpengaruh menurunkan produksi padi total di 

Kabupaten Gowa, berdasarkan hasil uji statistik pada tingkat signifikansi 5 %. 

Ndawa (2014) tentang “Dampak Alih Penggunaan lahan Pertanian ke Non 

Pertanian Terhadap Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Petani di 

Kota Batu (Studi Kasus Desa Oro-Oro Ombo Batu)” dengan menggunakan 

metode penelitian survey. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan luas 

lahan berpengaruh pada perubahan mata pencaharian petani dikarenakan 

penyerapan tenaga kerja harian disektor pertanian menyusut seiring penyusutan 

luas lahan milik petani. Hal ini dibuktikan bahwa penurunan luas lahan sebesar 1 

Ha berdampak pada penurunan penggunaan tenaga kerja di sektor pertanian 

sebanyak 0,75 orang. 

Penelitian selanjutnya oleh Kamilah (2013) tentang “Analisis Ekonomi Alih 

Fungsi Lahan Pertanian di Kota Bekasi (Kasus Kecamatan Bekasi Utara dan 

Bantar Gebang )” dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu metode 

pengambilan sampel yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Responden adalah para petani yangtelah menjual lahan 
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baik secara keseluruhan maupun sebagian lahan miliknya. Dengan menggunakan 

responden berjumlah 40 orang untuk petani lahan sawah, 30 orang petani lahan 

darat, 30 orang pemilik rumah, dan 10 orang dari industri. Hasil penelitian 

menunjukan adanya faktor-faktor yang berpengaruh nyata (signifikan) terhadap 

alih fungsi lahan di Kota Bekasi adalah umur petani, luas lahan yang dimiliki 

sebelum alih fungsi, pendapatan bersih sebelum alih fungsi, produktivitas lahan, 

pengalaman bertani dan yang tidak berpengaruh nyata adalah tingkat pendidikan 

dan jumlah tanggungan keluarga. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada variabel 

yang diteliti, objek dan waktu yang digunakan. Penelitian ini menggunakan 

variabel luas lahan, produksi padi dan tenaga kerja di Kota Mojokerto dengan 

menggunakan data panel tahun 2011-2015. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Fungsi Produksi  

Fungsi  produksi  adalah  hubungan  antara  output  fisik dengan input 

fisik. Konsep tersebut didefinisikan sebagai skedul atau persamaan 

matematika yang menunjukkan kuantitas maksimum output yang dapat 

dihasilkan dari serangkaian input (Miller, 2000). Dalam pengertian umum, 

fungsi produksi  tersebut  dapat  ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut: 

Q  = f (K, L)        

Di mana:  

Q   = Produksi Padi  

F = Konstanta  
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K = Tenaga Kerja  

L = Luas Lahan  

Pengertian fungsi produksi adalah hubungan antara output yang 

dihasilkan  dan  faktor-faktor  produksi  yang  digunakan  sering  dinyatakan 

dalam suatu fungsi produksi (production function) (Sudarman, 2004). Fungsi 

produksi  suatu skedul yang menggambarkan jumlah output maksimum yang 

dapat dihasilkan dari satu set faktor produksi tertentu dan pada tingkat  

produksi tertentu pula, faktor produksi dapat diklasifikasikan menjadi dua 

macam (Sudarman, 2004). 

Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara masukan produksi (input) 

dengan produksi (output). Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi  

atau  persamaan yang melibatkan  dua  atau  lebih  variabel, di mana variabel 

satu disebut variabel dependen (Y) dan yang lain disebut  variabel independen 

(X). Penyelesaian hubungan antara X dan Y adalah biasanya dengan cara 

regresi, di mana variasi dari Y akan dipengaruhi variasi dari X. Dengan  

demikian kaidah-kaidah pada garis regresi juga berlaku dalam penyelesaian 

fungsi Cobb-Douglas (Soekartawi, 2003). 

Fungsi produksi Cobb-Dougals dapat ditulis sebagai berikut : 

Y  = aX1
b1  X2

b2 eu                       

 Di mana :  

Y = Produksi Padi   

X1 = Luas Lahan  

X2 = Tenaga Kerja  
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a,b = Besaran yang akan diduga  

e  = Kesalahan (disturbance term)  

 Untuk memudahkan pendugaan terhadap persamaan di atas maka 

persamaan tersebut diperluas secara umum dan diubah menjadi bentuk linier 

dengan cara melogaritmakan persamaan tersebut (Soekartawi, 2003) yaitu: 

LogY = a + b1LogX1 + b2LogX2 + e 

Karena penyelesaian fungsi Cobb-Douglas selalu dilogaritmakan dan 

diubah bentuknya menjadi linier, maka persyaratan dalam menggunakan 

fungsi tersebut antara lain (Soekartawi, 2003):  

a. Tidak ada pengamatan yang bernilai nol. Sebab logaritma dari nol 

adalah suatu bilangan yang besarnya tidak diketahui (infinite).   

b. Dalam fungsi produksi perlu diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan 

tingkat teknologi pada setiap pengamatan.  

c. Tiap variabel X dalam pasar perfect competition.  

Perbedaan lokasi (pada fungsi produksi) seperti iklim adalah sudah 

tercakup pada faktor kesalahan (e). 

2. Luas Lahan 

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang 

mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, 

hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang  

semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan 

(FAO, 1976). Luas lahan dapat diartikan sebagai lahan sawah dan lahan 

bukan sawah baik yang digunakan dan tidak digunakan termasuk lahan yang  
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sementara tidak digunakan atau di usahakan (BPS Provinsi Bali, 2003).  

Pengertian atau  definisi luas lahan dapat dikelompokkan sebagai berikut. 

a. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak petak dan dibatasi 

pematang (galengan atau saluran) untuk menahan atau mengalirkan air 

yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang status tanah. 

Lahan sawah digolongkan sebagai berikut. 

1) Lahan sawah irigasi teknis adalah lahan sawah yang memperoleh 

irigasi dan irigasi teknis yaitu jaringan irigasi di mana saluran 

pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan 

pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dengan mudah. Biasanya 

jaringan semacam ini terdiri dari saluran induk dan sekunder serta 

bangunan dipelihara dan di bangun oleh Dinas Irigasi atau 

Pemerintah. 

2) Lahan Irigasi Setengah Teknis adalah lahan sawah yang memperoleh 

irigasi dari irigasi setengah teknis, di mana dinas irigasi hanya 

menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur 

pemasukan air yang ada pada jaringan selanjutnya tidak diukur dan 

dikuasai oleh dinas irigasi atau pemerintah. 

3) Luas lahan tadah hujan adalah lahan yang irigasinya tergantung pada 

air hujan. 

4) Lahan sawah pasang surut adalah lahan sawah yang irigasinya 

tergantung pada air sungai yang diperoleh pasang surutnya air laut. 
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5) Lahan sawah lebak adalah lahan sawah yang irigasinya berasal dari 

rawa lebak. 

6) Lahan sawah polder adalah lahan sawah yang  terdapat  di  delta  

sungai yang irigasinya dipengaruhi oleh air sungai tersebut atau 

rembesan-rembesan rawa yang biasanya ditanami padi. 

7) Lahan sawah lainnya adalah lahan terkena rembesan rawa yang 

biasanya ditanami padi-padian. 

8) Lahan sawah tidak tanam  adalah  lahan  yang  selama  setahun  

ditanami selain padi. 

9) Lahan sawah sementara tidak diusahakan adalah lahan yang tidak 

diusahakan, karena alasan  misalnya  tidak  ada  tenaga  lebih dari  

setahun dan kurang dari dua tahun. 

b. Bukan Lahan Sawah adalah semua lahan selain lahan sawah yang  

biasanya ditanami dengan tanaman palawija atau padi gogo, dapat  

dikelompokkan sebagai berikut. 

1) Pekarangan atau tanah untuk bangunan dan halaman adalah tanah 

halaman sekitar  rumah  termasuk  dipakai untuk bangunan rumah.  

Di luar tanah pekarangan disebut tegalan. 

2) Tegal atau kebun adalah tanah kering yang  ditanami  tanaman  

musiman atau tahunan  dan  letaknya  terpisah  dengan  halaman  

sekitar  rumah  serta pemakaiannya tidak terpisah. 



15 
 

3) Ladang atau huma adalah tanah yang ditanami tanaman musiman, 

pemakaiannya hanya  semusim  atau  dua  musim,  kemudian  di  

tinggalkan karena tidak subur lagi. 

4) Pengembalaan atau padang rumput adalah tanah yang dipakai 

pengembalaan ternak. 

5) Lahan yang sementara tidak diusahakan adalah tanah yang biasanya 

tidak diusahakan tetapi untuk sementara tidak diusahakan. 

6) Tanah hutan rakyat  adalah  tanah  yang  ditumbuhi  kayu-kayuan  

termasuk bambu baik  yang tumbuh sendiri maupun  yang sengaja 

ditanami seperti semak-semak dan pohon-pohonan yang hasil 

utamanya kayu. 

7) Hutan negara adalah tanah hutan yang berada di bawah pengawasan 

Dinas Kehutanan atau Perhutanan. 

8) Perkebunan adalah tanah yang ditanami tanaman perkebunan  seperti 

vanili, kelapa, kopi,  cengkeh, dan lain-lain diusahakan oleh  rakyat  

atau perusahaan wilayah kecamatan. 

9) Rawa-rawa adalah tanah yang tergenang air yang tidak dipergunakan 

untuk sawah. 

10) Tambak adalah tanah yang dipergunakan untuk melakukan 

pemeliharaan ikan, udang atau binatang air lainnya. 

3. Lahan dan Alih Fungsi Lahan 

Perubahan penggunaan lahan merupakan gambaran perubahan tata 

ruang suatu wilayah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan. 
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Perubahan penggunaan lahan akan berpengaruh terhadap perubahan kondisi 

sosial ekonomi, demikian pula sebaliknya perubahan struktur ekonomi 

penduduk akan berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan. 

Dinamika supply barang dan jasa merupakan derived demand terhadap 

dinamika perubahan lahan, dengan kata lain terjadinya perubahan pada supply 

barang dan jasa akan menyebabkan perubahan pada penggunaan lahan dan 

produktivitas lahan secara proposional. Artinya semakin bertambah penduduk 

suatu wilayah, maka kebutuhan barang dan jasa sebagai alat pemuas 

kebutuhan akan semakin meningkat sehingga diperlukan penambahan luas 

lahan untuk penambahan produksi barang dan jasa tersebut (Ruswandi, 

2005). 

Alih fungsi lahan merupakan mekanisme yang mempertemukan supply 

dan demand terhadap lahan dengan karakteristik sistem produksi yang 

berbeda. Alih fungsi lahan muncul sebagai akibat pembangunan dan 

peningkatan jumlah penduduk. Hal ini akan menyebabkan berubahnya 

struktur kepemilikan dan penggunaan lahan secara terus menerus. 

Perkembangan struktur industri yang cukup pesat berakibat pada 

terkonversinya lahan pertanian secara besar-besaran, selain untuk memenuhi 

kebutuhan industri, alih fungsi lahan pertanian juga digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar. 

4. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor produksi (input) yang penting dalam 

usaha tani. Penggunaan tenaga kerja akan insentif apabila tenaga kerja yang 
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dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam proses produksi 

dan dapat menggarap tanah seluas tanah yang dimiliki. Jasa tenaga kerja yang 

dipakai dibayar dengan upah. Tenaga kerja yang berasal dari keluarga sendiri 

umumnya tidak terlalu diperhitungkan dan sulit diukur dalam penggunaannya 

atau bisa disebut juga tenaga yang tidak pernah dinilai dengan uang. Tenaga 

kerja dalam usaha tani merupakan tenaga kerja yang dicurahkan untuk usaha 

tani sendiri atau usaha keluarga.  

Dalam ilmu ekonomi yang dimaksud tenaga kerja adalah suatu alat 

kekuatan fisik dan otak manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari manusia dan 

ditujukan pada usaha produksi. Setiap usaha pertanian yang akan dilaksanakan 

pasti memerlukan tenaga kerja. Oleh karena itu dalam analisa ketenagakerjaan 

dibidang pertanian, penggunan tenaga kerja dinyatakan oleh besarnya curahan 

tenaga kerja yang dipakai adalah besarnya tenaga kerja efektif yang dipakai. 

Skala usaha akan mempengaruhi besar kecilnya berapa tenaga kerja yang 

dibutuhkan dan pula menentukan macam tenaga kerja yang bagaimana 

diperlukan (Soekartawi 1993:26).  

Tenaga kerja manusia dibedakan atas tenaga kerja pria, wanita, dan 

anak-anak. Tenaga kerja dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan usaha tani 

berdasarkan tingkat kemampuannya. Kerja manusia dipengaruhi oleh umur, 

pendidikan, ketrampilan, pengalaman, tingkat kecakapan dan tingkat 

kesehatan. Dalam usaha tani kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan meliputi 

hampir seluruh proses produksi berlangsung, kegiatan ini meliputi beberapa 

jenis tahapan pekerjaan, antara lain yaitu : (a) persiapan tanaman, (b) 
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pengadaan sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, obat hama/penyakit yang 

digunakan sebelum tanam), (c) penanaman/persemaian, (d) pemeliharaan yang 

terdiri dari penyiangan, pemupukan, pengobatan, pengaturan air dan 

pemeliharaan bangunan air, (e) panen dan pengangkutan hasil, (f) penjualan 

(Hernanto 1996: 71-72). Menurut sebagian pakar ekonomi pertanian, tenaga 

kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu yang berumur 

antara 15-64 tahun, merupakan penduduk potensial yang dapat bekerja untuk 

memproduksi barang atau jasa. 

Tenaga kerja dalam hal ini petani merupakan faktor penting dan perlu 

diperhitungkan dalam proses produksi komoditas pertanian. Tenaga kerja harus 

mempunyai kualitas berpikir yang maju seperti petani yang mampu 

mengadopsi inovasi-inovasi baru, terutama dalam menggunakan teknologi 

untuk pencapaian komoditas yang bagus sehingga nilai jual tinggi. 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan fungsi produksi neo klasik model dengan fungsi produksi Cobb 

Douglas dimana Y = AKαLβeu . Dengan ini kerangka pemikiran dalam penelitian 

dapat dijelaskan melalui gambar bagan berikut ini. 

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini 

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian 

Fungsi Produksi Cobb Douglas 
Y = AKαLβeu

K ( Luas Lahan )

L ( Tenaga Kerja )
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D. Perumusan Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2011), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena, 

jawaban yang diberikan melalui hipotesis baru didasarkan teori, dan belum 

menggunakan fakta. Hipotesis mengemukakan pernyataan tentang harapan 

peneliti mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel dalam 

persoalaan. Oleh sebab itu rumusan masalah penelitian ini biasanya disusun 

dalam kalimat pernyataan. Dugaan sementara dari penelitian ini adalah: 

“Diduga terdapat perbedaan produksi padi di Kota Mojokerto pada tahun 2011-

2015 dan Diduga terdapat pengaruh luas lahan dan tenaga kerja terhadap 

produksi padi di Kota Mojokerto”. 

 


