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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Kristina (2014), melakukan penelitian analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi dan pendapatan budidaya tambak udang vaname di 

Kecamatan Pasekan Kabupaten Indaramayu. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-

faktor produksi yang signifikan atau perpengaruh secara nyata terhadap produksi 

budidaya tambak udang vaname secara tradisional adalah pakan, solar dan 

lamanya pemeliharaan udang. Berdasarkan analisis pendapatan R/C ratio, usaha 

budidaya udang vaname secara tradisional pembudidaya modal sendiri dan 

pembudidaya modal pinjaman dari tengkulak dapat dikatakan menguntungkan 

untuk dijalankan (R/C ratio > 1). Pembudidaya modal pinjaman dari tengkulak 

lebih menguntungkan karena R/C ratio lebih besar dibandingkan pembudidaya 

modal sendiri. Pembudidaya udang vaname yang meminjam modal kepada 

tengkulak akan menghasilkan produksi udang lebih tinggi karena tengkulak 

mengharapkan panen udang vaname dengan ukuran yang besar agar harga jual 

udang vaname lebih tinggi, semakin besar ukuran udang vaname yang dipanen 

semakin tinggi harga udang vaname per kilogramnya sehingga produksi udang 

vaname yang dihasilkan pembudidaya udang vaname lebih besar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zepriani (2010), dengan tujuan penelitian 

untuk menganalisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi tingkat produksi 

budidaya udang galah dan menganalisis pendapatan usaha budidaya udang galah 

di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang 
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mempengaruhi produksi dan memenuhi syarat fungsi produksi adalah benih, 

tenaga kerja, pupuk TSP, pakan buatan dan kapur. Berdasarkan analisis efisiensi 

usaha (R/C), menunjukan bahwa nilai rasio R/C atas biaya tunai sebesar 1,18. 

Usaha budidaya udang galah efisien dalam penggunaan biaya tunai, akan tetapi 

nilai rasio atas biaya total menunjukan nilai rasio R/C sebesar 0,74, sedangkan 

usaha budidaya udang galah dalam penggunaan biaya secara total tidak efisien. 

Tidak efisiennya usaha menyebabkan banyak masyarakat didaerah penelitian yang 

kurang tertarik mengusahakan udang galah, sehingga mempengaruhi rendahnya 

produksi udang galah. 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Naqias (2012), adalah menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi varietas ciherang, menganalisis 

pendapatan usahatani padi dan menganalisis tingkat efisiensi produksi padi 

varietas ciherang di Gapoktan Tani Bersama Desa Situ Udik Kecamatan 

Cibungbulang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

penerimaan usahatani, analisis R/C rasio dan analisi fungsi produksi Cobb-

Douglass. Berdasarkan analisis pendapatan usahatani padi sawah dari sejumlah 

responden di gapoktan Tani Bersama dikatakan menguntungkan. Hal ini dapat 

dilihat pada nilai R/C rasio lebih dari satu. Nilai R/C rasio atas biaya tunai dan 

R/C atas biaya total masing- masing sebesar 3,83 dan 1,89. Variabel-variabel atau 

faktor-faktor yang berpengaruh nyata dalam peningkatan produksi padi tersebut 

belum efisien dalam penggunaannya. Hal ini karena nilai rasio NPM/BKM lebih 

besar dari satu (NPM/BKM >1) sehingga penggunaan aktual dari input tersebut 

harus ditambah mencapai penggunaan input optimal. 
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Ummah (2011), melakukan penelitian analisis efisiensi penggunaan faktor-

faktor produksi pada usahatani cabai merah keriting di Desa Ketep Kecamatan 

Sawangan Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga 

variabel yang mempengaruhi efisiensi penggunaan faktorr-faktor produksi pada 

usahatani cabai merah keriting di desa Ketep yaitu faktor produksi luas lahan, 

faktor produksi bibit dan faktor produksi pupuk. Besarnya efisiensi teknis untuk 

usahatani cabai merah keriting di Desa Ketep berdasarkan area dusun dengan 

klasifikasi luas lahan 1000-2500 m
2
 dan 2501-5000 m

2
 yaitu Ketep sebesar 0,969 

dan 0,902, Dadapan 0,947 dan 0,942, Gondangsari 0,980 dan 0,970, Gintung 

0,932 dan 0,883, Puluhan 0,978 dan 0,883. Dapat disimpulkan bahwa usahatani 

cabai merah keriting di Desa Ketep belum efisien secara teknik. 

Penelitain ini dilakukan pada bulan November sampai desember 2009 di CV 

Trias Farm, Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh Syaffendi (2010). Bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi telur dan 

menganalisis tingkat efisiensi peroduksi telur. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis pengukuran penerimaan dan analisis regresi linear 

berganda. Berdasarkan analisis diperoleh bahwa faktor-faktor yang berpengaruh 

nyata terhadap produksi telur adalah faktor produksi ayam petelur, pakan layer 

dan tenaga kerja. Faktor produksi vaksinasi, tidak berpengaruh nyata terhadap 

produksi telur. Berdasarkan penganalisisan dengan membandingkan antara rasio 

NPM dan BKM diketahui bahwa efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi 

dalam kegiatan usahatani di perusahaan Trias Farm belum tercapai, karena tingkat 

penggunaannya belum optimal, disebabkan karena tidak terdapat rasio 

perbandingan yang sama dengan satu.  
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu, Persamaan Dan 

Perbedaan Dengan Penelitian Yang Dilakukan 
 

No Penulis Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Yuni Kristina 

(2014) 

Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Produksi dan 

Pendapatan Budidaya Tambak 

Udang Vaname di Kecamatan 

Pasekan Kabupaten Indramayu 

 

Komoditas yang 

diteliti 

Tempat 

Penelitian 

 

 

 

 

2. Doni 

Zepriani 

(2010) 

Analisis Faktor-Faktor 

Produksi dan Pendapatan 

Usaha Budidaya Udang Galah 

di Kabupaten Ciamis 

Tujuan 

penelitain 

Komoditi yang 

diteliti dan 

tempat 

penelitain 

 

3. Salin Naqias 

(2012) 

Analisis Efisiensi Penggunaan 

Faktor-Faktor Produksi dan 

Pendapatan Usahatani Padi 

Varietas Ciherang (Studi 

Kasus: Gapoktan Tani 

Bersama, Desa Situ Udik, 

Kecamatan Cibungbulang, 

Kabupaten Bogor) 

 

Tujuan 

penelitian 

Komoditi yang 

diteliti, tempat 

penelitain dan 

alat analisis 

4. Nadzirotul 

Ummah 

(2011) 

Analisis Efisiensi Penggunaan 

Faktor-Faktor Produksi Pada 

Usahatani Cabai Merah 

Keriting di Desa Ketep 

Kecamatan Sawangan 

Kabupaten Magelang 

Tujuan 

penelitian 

Komoditi yang 

diteliti dan 

tempat 

penelitain 

 

 

 

5. Muhammad 

Ridho 

Syaffendi 

(2010) 

Analisis Efisisensi 

Penggunaan Faktor-Faktor 

Produksi Telur Ayam Buras 

Pada Peternakan Ayam Buras 

Cv Trias Farm, Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat. 

Tujuan 

penelitian dan 

alat analisis 

Komoditi yang 

diteliti dan 

tempat 

penelitain 
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1.2 Kerangka Teori/Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Karakteristik Udang Vaname (Litopenaeus vannamei)  

Menurut Haliman dan Adijaya (2005), klasifikasi udang vannamei 

(Litopenaeus vannamei) sebagai berikut :  

Kingdom  : Animalia  

Sub kingdom  : Metazoa  

Filum   : Artrhopoda  

Sub filum  : Crustacea  

Kelas   : Malascostraca  

Sub kelas  : Eumalacostraca  

Super ordo  : Eucarida  

Ordo   : Decapoda  

Sub ordo  : Dendrobrachiata  

Infra ordo  : Penaeidea  

Super famili  : Penaeioidea  

Famili   : Penaeidae  

Genus   : Litopenaeus  

Spesies  : Litopenaeus vannamei 

Morfologi udang vaname terdiri atas kepala udang vaname terdiri atas 

antenula, antena, madibula dan 2 pasang maxillae. Kepala udang vaname juga 

dilengkapi dengan 3 pasang maxilliped dan 5 pasang kaki berjalan (peripoda) atau 

kaki sepuluh (decapoda). Abdomen terdiri dari 6 ruas. Pada bagian abdomen 

terdapat 5 pasang kaki renang dan sepasang uropods (mirip ekor) yang 

membentuk kipas bersama-sama telson. Sifat-sifat penting udang vaname adalah 
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sebagai berikut : aktif pada kondisi gelap (nokturnal), dapat hidup pada kisaran 

salinitas lebar (euryhaline), suka memangsa sesama jenis (kanibal), tipe pemakan 

lambat, tetapi terus menerus (continousfeeder), menyukai hidup didasar tambak 

(bentik), mencari makan lewat organ sensor (chemoreseptor).  

Udang vaname diintroduksi ke Indonesia pada tahun 2000 dari Hawai 

(Amerika Serikat). Udang vaname merupakan udang asli perairan Hawai dan 

Amerika Selatan. Udang vaname telah berhasil dikembangkan di beberapa negara 

Asia, seperti Cina, Thailand, Vietnam, Taiwan dan Indonesia.  

Udang vaname memiliki kelebihan diantara spesies udang yang lain 

sehingga menjadi salah satu produk perikanan yang banyak dibudidayakan. 

Menurut Nuraini et al (2007) kelebihan yang dimiliki udang vaname diantaranya 

pertumbuhan yang cepat, dapat dibudayakan dengan kepadatan yang tinggi. 

Menurut Rukyani, (2004) mengatakan kelebihan udang vaname dengan udang 

lain, seperti udang windu Penaeus monodon, memiliki bukti empiris cepat tumbuh 

dan relatif tahan terhadap penyakit (dalam Rafiqie, 2014).  

 

1.2.2 Usaha Budidaya Tambak 

Menurut Soeseno (1983) budidaya merupakan kegiatan usaha produksi 

suatu komoditi. Budidaya ikan meliputi budidaya ikan kolam air tawar dan 

tambak air payau. Saat ini budidaya ikan tidak hanya kolam air tawar dan tambak 

air payau tapi juga budidaya di laut dan jaring apung di waduk atau danau. 

Tambak adalah membendung air dengan pemantang sehingga air terkumpul pada 

suatu tempat dan dijadikan tempat memelihara ikan, udang atau hewan laut 

lainnya. 
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Tambak merupakan kolam yang dibangun di daerah pasang surut dan 

digunakan untuk memelihara bandeng, rumput laut, rajungan, kepiting, udang laut 

dan hewan laut lainnya yang dapat hidup di air payau. Pada tambak tradisional air 

yang masuk kedalam tambak sebagian besar berasal dari laut saat terjadi pasang. 

Keberhasilan usaha pertambakan sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan 

lokasi. Lokasi tambak harus menjanjikan masa depan yang baik untuk budidaya 

secara berkelanjutan dan untuk memperoleh lokasi yang tepat bagi usaha ini, perlu 

memperhatikan faktor teknis, ekonomi dan sosial (Sudarmo, 1992).  

Udang vaname merupakan salah satu jenis hasil perikanan budidaya tambak 

di Kabupaten Probolinggo. Budidaya tambak udang vaname dilakukan secara 

tradisional, semi-intensif dan intensif. Secara umum hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam budidaya tambak udang vaname secara tradisional, semi-

intensif maupun insentif adalah sebagai berikut: 

1.2.2.1 Penetapan Lokasi Tambak  

Menurut Haliman dan Adijaya (2005), lokasi tambak udang vaname harus 

memenuhi persyaratan tambak yang ideal, baik secara teknis maupun nonteknis. 

Persyaratan lokasi tambak udang vaname secara teknis sabagai berikut:  

1. Lokasi di daerah pantai dengan fluktuasi air pasang dan surut 2-3 meter.  

2. Jenis tanah sebaiknya liat berpasir unutk menghindari kebocoran air. Jenis 

tanah gambut akan menyebabkan ph air menjadi asam.  

3. Mempunyai sumber air tawar dengan debit dan kapasitas yang cukup besar 

sehingga kebutuhan air tawar terpenuhi. Minimal 15% air kolam harus diganti 

dengan air baru setiap hari. Udang vaname umumnya tumbuh optimal pada 

salinitas 15-20 ppt.  
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4. Lokasi tambak harus memiliki green-belt yang berupa hutan mangrove di 

antara lokasi tambak dan pantai.  

Sementara persyaratan nonteknis lokasi tambak yang mendukung produksi 

tambak udang vannamei sebagai berikut:  

1. Dekat dengan produsen benih udang vaname.  

2. Dekat dengan sumber tenaga kerja.  

3. Dekat sentra perekonomian sehingga mudah mendapatkan bahan pokok untuk 

produksi udang.  

4. Lokasi bisa dijangkau oleh saluran listeri atau penerangan dan alat 

komunikasi.  

1.2.2.2 Kontruksi Tambak  

Kontruksi tambak menjadi faktor yang sangat diperlukan. Terutama untuk 

tambak intensif dan super intensif, tetapi tambak tradisional dan semi-intensif 

juga harus memperhatikan bentuk kedalaman dan saluran pembuangan. 

Kedalaman dan saluran pembungan yang diajurkan adalah sebagai berikut:  

1. Bentuk petakan yang idelal yaitu bujur sangkar dengan ukuran disesuaikan.  

2. Kedalaman air tambak yang baik untuk budidaya udang vannamei sekitar 150-

180 cm.  

3. Saluran air tambak budidaya udang vaname terdiri dari dua saluran, yaitu 

saluran masuk dan saluran keluar. Kedua saluran tersebut harus terpisah satu 

sama lain. Kemiringan saluran air masuk sekitar 5-10% ke arah saluran air 

keluar.  

4. Saluran pembungan tengah berfungsi membuang lumpur dan kotoran dari 

dasar tengah kolam.  
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1.2.2.3 Persiapan Tambak  

Menurut Haliman dan Adijaya (2005), persiapan tambak baru dilakukan 

dengan membuang semua jenis kotoran yang membahayakan kelangsungan hidup 

udang, diantaranya lumpur hitam yang terbentuk dari sisa pakan dan bahan lain 

yang tidak terdekomposisi secara sempurna. Jika tambak yang akan digunakan 

merupakan tambak yang sebelumnya merupakan tambak yang digunakan 

budidaya udang vaname makan, yang harus dilakukan adalah membersihkan dan 

pengeringan tambak dengan bantuan sinar matahari. Pembersihan dilakukan 

dengan membuang lumpur dan sampah.  

Sarana pendukung yang digunakan pada budidaya tambak udang vaname 

yang harus dilakukan pengecekan setiap akan dilakukan penebaran benih adalah 

tutup filter, jala pada saluran masuk dan keluar air, paku atau pengunci, 

pemeriksaan instalansi kincir air dan pompa (Haliman dan Adijaya, 2005). 

 

2.2.3 Budidaya Tambak Udang Vaname Semi Intensif 

Sistem budi daya udang di tambak yang berkembang sekarang dikenal ada 

tiga tingkatan menurut kategori penerapan tehnologi, yaitu tingkat budidaya 

sederhana (tradisional/ekstensif), tingkat budidaya madya (semi intensif), dan 

tingkat budidaya maju (intensif) (Suyanto dan Takarina, 2009).  

Budidaya udang sistem semi-intensif atau madya merupakan sistem yang 

sudah maju. Persiapan tambak mengikuti pola umum yaitu: pengeringan, 

pembajakan, pemupukan, dan pengapuran. Padat penebaran antara 15-30 ekor/m
2 

untuk windu dan 25-40 ekor/m
2
 untuk udang vanname dan untuk pengelolaan air, 

tambak dilengkapi dengan pompa air dan kincir. Pemberian pakan dilakukan 
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secara kontinu sebanyak 2-3 kali sehari. Pakan yang diberikan berupa pelet yang 

mengandung protein 30-40% dan dengan pengelolaan yang baik hasil panen 

tambak semi intensif mencapai 2-3 ton/ha/musim.  (Kordi, 2010). 

Menurut Prihatman (2000), ciri-ciri tambak udang semi intensif yaitu: 

memiliki luasan tambak dalam satu petak antara 1 – 3 ha/petak dengan bentuk 

persegi panjang. Pada petakan dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet. 

Dilakukan persiapan kolam sepelum dilakukan penebaran benih dan saat 

pemanenan. Terdapat caren diagonal yang mengarah dari inlet dan bermuara di 

saluran outlet pada setiap petakan. Caren ini memiliki lebar 5 - 10 m serta 

memiliki kedalaman 30 – 50 cm dari pelataran. Caren dimaksudkan untuk 

memudahkan saat pemanenan. Kedalaman air di pelataran hanya 40 – 50 cm. 

Caren juga bisa dibuat di sekeliling pelataran. 

Sistem pengelolaan semi-intensif merupakan teknologi budidaya yang 

dianggap cocok untuk budidaya udang di tambak Indonesia karena dampaknya 

terhadap lingkungan relatif lebih kecil. Selain kebutuhan sarana dan prasarana 

produksi yang jauh lebih murah dibandingkan tambak intensif, yang lebih pokok 

dari sistem semi-intensif ini, yaitu memberikan kelangsungan produksi dan usaha 

dalam jangka waktu yang lebih lama (Anonimous, 2012). 

Manajemen pengelolaan tambak semi intensif tidak serumit tambak 

intensif. Itu karena padat penebaran benur/benih yang tidak terlalu tinggi dan 

kebutuhan pakan yang tidak sepenuhnya mengandalkan pakan buatan. Penurunan 

kualitas air juga tidak sedrastis tambak intensif. Itu terjadi karena akibat dari 

penumpukan limbah organik yang berasal dari sisa-sisa pakan dan kotoran udang. 

Sisa-sisa dan kotoran semakin menumpuk sejalan dengan aktifitas budidaya. 
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namun, pada tambak semi intensif, kualitas air masih bisa dipertahankan dalam 

kondisi yang cukup baik hingga menjelang panen (Anonimous, 2012). 

 

2.2.4 Teori Produksi 

Produksi atau memproduksi menurut Putong (2002) adalah menambah 

kegunaan (nilai-nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah 

bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula dan dalam 

menghasilkan produk dibutuhkan faktor-faktor produksi yaitu alat atau sarana 

untuk melakukan proses produksi, sedangkan yang dimaksud fungsi produksi 

adalah hubungan teknis antara faktor produksi (input) dan hasil produksi (output). 

Menurut Sudarsono (1995) fungsi produksi adalah hubungan teknis yang 

menghubungkan antara faktor produksi, sering disebut pula masukan (input) dan 

hasil produksinya (output), disebut produksi karena adanya bersifat mutlak supaya 

produksi dapat dijalankan untuk menghasilkan produk. Menurut Soekartawi 

(1986), fungsi produksi merupakan hubungan fisik antara masukan dan hasil, 

masukan seperti tanah, produksi, tenaga kerja, modal, iklim dan sebagainya yaitu 

mempengaruhi besar kecilnya produksi yang diperoleh. 

Fungsi produksi selain dapat dinyatakan secara sistematis juga dapat 

digambarkan dalam bentuk grafis. Grafik ini menggambarkan hubungan fisik 

faktor produksi dengan hasil produksinya. Asumsi yang dimiliki bahwa hanya 

satu produksi yang berubah dan faktor produksi lainnya dianggap tetap (ceteris 

paribus). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Usaha untuk memahami pendekatan pada Gambar 2.1, haruslah dipahami 

terlebih dahulu konsep hubungan antara input dan output. Hubungan fisik antara 
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input dan output ini sering disebut dengan fungsi produksi. Hubungan fisik antara 

input (X) dan output (Y) ini sering disebut dengan istilah Faktor Relationship 

(FR). FR ini dapat dituliskan dalam bentuk rumus sebagai berikut : 

Y = f(X1,X2,X3,X4,X5,…..Xn) …………………..(1) 

Berdasarkan persamaan diatas, petani/produsen dapat melakukan tindakan 

yang mampu meningkatkan produksi (Y) dengan cara sebagai berikut : 

a. Menambah jumlah salah-satu dari input yang digunakan, dan 

b. Menambah jumlah beberapa input (lebih dari satu) dari input yang digunakan. 

Bentuk fungsi produksi dipengaruhi oleh hukum kenaikan hasil yang 

semakin berkurang (The Law of Diminishing Return). Hukum ini menjelaskan 

bahwa variabel faktor produksi dengan jumlah tertentu apabila ditambahkan 

secara terus menerus pada sejumlah faktor produksi tetap, akan mencapai suatu 

kondisi dimana setiap penambahan satu unit variabel faktor produksi akan 

menghasilkan tambahan produksi yang besarnya berkurang. 

Menurut Soekartawi (1986) beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

memilih fungsi produksi yaitu : 

a. Fungsi produksi harus dapat menggambarkan keadaan usahatani yang 

sebenarnya terjadi. 

b. Fungsi produksi dapat dengan mudah diartikan, khususnya arti ekonomi dan 

parameter yang menyusun fungsi produksi tersebut. 

c. Fungsi produksi harus mudah diukur, dalam hitungan secara statistik untuk 

mengukur tingkat produktivitas dari suatu proses produksi, dimana pengukuran 

suatu tingkat produktivitas dapat dilihat dari dua tolak ukur yang digunakan 

yaitu produk marginal (PM) dan produk rata-rata (PR). 
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Pengertian dari Produk Marginal (PM) adalah tambahan output yang 

dihasilkan dari setiap penambahan satu-satuan faktor yang digunakan. Produk 

rata-rata (PR) adalah hasil produk (output) dibagi jumlah unit faktor produksi 

masukan (input) yang digunakan untuk memproduksinya. Berdasarkan bentuk 

sistematis dapat dituliskan sebagai berikut : 

    
              

                      
 
  

   
 

    
           

                    
 
 

  
 

Menurut Soekartawi (2002) PM dan PR mempunyai hubungan satu sama 

lain apabila PM lebih besar dari pada PR, maka PR dalam posisi meningkat 

sebaliknya apabila PM lebih kecil dari pada PR, maka PR dalam keadaan 

menurun dan apabila PM sama dengan PR maka PR dalam keadaan maksimum. 

Berikut adalah penggambaran secara grafik dari PM dan PR. 

 

Gambar 2.1 Kurva Produksi (Soekartawi, 2002) 
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Keterangan : 

I  = Daerah prpduksi I (Iirrational) 

II = Daerah produksi II (Rational) 

III  = Daerah Produksi III (Irrational) 

A  = Titik balik 

B  = Titik produksi optimum 

C  = Titik produksi maksimum 

Y  = Jumlah produk (Output) 

X  = Faktor produksi (Input) 

PT  = Produk total (Total Product) 

PR  = Produk rata-rata (Advarage Marginal Product) 

PM  = Produk marginal (Marginal Product) 

 

Hukum PM dan PR dapat juga dikaitkan dengan elastisitas produksi. 

Elastisitas produksi merupakan persentase perubahan dari output sebagai akibat 

dari persentase perubahan input atau produk marginal dibagi dengan produk rata-

rata, hubungan antara PM dan PR serta elastisitas tersebut menjadikan suatu 

fungsi dibagi menjadi tiga daerah produksi. Pembagian tiga daerah produksi ini 

juga berhubungan dengan faktor produksi. Tiga daerah tersebut yakni : 

a. Daerah Produksi I 

Daerah ini mempunyai elastisitas lebih dari satu (Ep>1) yang terletak antara 

titik awal dan X, daerah ini disebut tidak rasional (irrational region or 

irrational stage production) karena pada daerah ini penggunaan faktor 

produksi masih bisa ditingkatkan. Elastisitas di daerah ini lebih dari satu yang 

berarti bahwa penambahan faktor produksi sebesar satu persen akan 

menyebabkan penambahan output (hasil produksi) lebih besar dari satu persen. 

Penambahan pemakaian faktor produksi masih bisa meningkatkan produksi 

yang mengindikasikan bahwa keuntungan maksimum belum tercapai. Pada 

daerah ini Produk Marginal (PM) belum mencapai titikmaksimum dan 

mengalami penurunan namun PM masih lebih besar dari produk rata-rata (PR). 
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PR meningkat selama berada pada daerah ini dan mencapai maksimum pada 

akhir daerah II. Karena itu masih terdapat kemungkinan menambah 

penggunaan faktor produksi dalam proses memproduksi output. 

b. Daerah produksi II 

Daerah ini terletak antara X1 dan X2 dimana elastisitas produksinya antara nol 

dan satu (0<Ep<1). Nilai elastisitasnya tersebut mengandung arti bahwa setiap 

penambahan faktor produksi sebesar satu persen akan berdampak pada 

penambahan output paling tinggi satu persen dan paling rendah nol persen. 

Pada daerah ini produk marginal mengalami penurunan lebih rendah daripada 

produk rata-rata namun lebih dari nol. Pada awal daerah II ketika PM sama 

dengan PR, merupakan penggunaan minimum dari faktor produksi yang 

memberikan keuntungan maksimum sehingga daerah ini disebut daerah 

rasional (rational region). 

c. Daerah Produksi III 

Pada daerah ini produk total mengalami penurunan yang ditunjukan oleh PM 

yang bernilai negatif dimana setiap tambahan input yang diberikan akan 

menghasilkan tambahan output yang lebih kecil dari tambahan inputnya. 

Daerah ini juga dicirikan oleh nilai elastisitasnya yang kurang dari nol (Ep<0) 

yang berarti bahwa penambahan satu persen faktor produksi akan 

menyebabkan penurunan jumlah produksi yang dihasilkan. Karena itu, daerah 

produksi III, disebut sebagai daerah tidak irasional (irrational region) pada 

umumnya seorang produsen belum tentu menggunakan faktor-faktor 

produknya sama tepat, pada kondisi demikian maka keuntungan belum 

tercapai. 
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2.2.5 Konsep Efisiensi 

Efisiensi adalah suatu ukuran jumlah relatif dari beberapa input yang 

digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Suatu metode produksi dikatakan 

lebih efisien dibandingkan metode produksi lainnya apabila menghasilkan output 

yang lebih tinggi nilainya untuk tingkat korbanan marjinal yang sama atau dapat 

mengurangi input untuk memperoleh output yang sama. Oleh karena itu konsep 

efisiensi merupakan konsep yang bersifat relatif (Soekartawi,1990). 

Prinsip memaksimumkan penggunaan faktor produksi pada prinsipnya 

adalah bagaimana menggunakan faktor produksi tersebut digunakan secara 

seefisien mungkin. Berdasarkan terminologi ilmu ekonomi maka pengertian 

efisien ini dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu : 

a. Efisien teknis 

b. Efisien alokatif (efisien harga) 

c. Efisien ekonomi 

Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis (efisiensi 

teknis) kalau faktor produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang 

maksimum atau jika usahatani tersebut menghasilkan jumlah produksi yang lebih 

banyak dari pada usahatani lainnya dengan menggunakan sejumlah faktor 

produksi yang sama, pengertian lainnya suatu usahatani menghasilkan sejumlah 

produksi tertentu dengan menggunakan sejumlah faktor produksi yang sama atau 

suatu usahatani menghasilkan sejumlah produksi tertentu dengan menggunakan 

faktor produksi lebih sedikit daripada usahatani lainnya. 

Dikatakan efisiensi harga atau efisiensi alokatif kalau nilai dari produk 

marginalnya sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan, sehingga 
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pada kondisi ini akan tercapai keuntungan maksimum, dan dikatakan efisiensi 

ekonomi kalau usaha pertanian tersebut mencapai efisiensi teknis dan sekaligus 

juga mencapai efisiensi harga. 

 

2.2.6 Konsep Efisiensi Faktor Produksi 

Suatu usaha dikatakan mencapai efisiensi ekonomis apabila telah 

memaksimumkan keuntungannya. Keuntungan maksimum akan diperoleh jika 

produsen/petani menggunakan pilihan kombinasi faktor-faktor produksi yang 

optimal, sehingga pada saat keuntungan maksimum dicapai, berarti faktor-faktor 

produksi telah digunakan secara efisien (Doll & Orazem 1984). 

Keuntungan maksimum dicapai pada saat turunan pertama dari fungsi 

keuntungan terhadap masing-masing faktor produksi sama dengan nol, atau: 

  

   
    

  

   
 – Hxi = 0:1 = 1,2,3,...............n 

Dimana 
  

   
 adalah Produk Marginal faktor produksi I, Sehingga 

Hy . PMxi = Hxi …………………………………………………..… (2) 

Dimana Hy.PMxi  = Nilai Produk Marginal Xi (NPMxi) 

Hxi   = Harga faktor produksi, Biaya Korbanan Marjinal Xi (BKMxi) 

Maka apabila harga input tidak dipengaruhi oleh jumlah pembelian 

input,persamaan (2) dapat ditulis sebagai berikut : 

NPMxi = BKMxi …………………………………………………........ (3) 

     

     
  ……………………………………………………………… (4) 

Penggunaan lebih dari satu faktor produksi, misalnya n faktor produksi, 

maka keuntungan maksimum dapat dicapai apabila : 
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  ………………………………..................(5) 

Berdasarkan dari rumus syarat kecukupan diatas, suatu faktor produksi 

dikatakan telah dialokasikan secara optimal apabila Nilai Produk Marjinal (NPM) 

yang dihasilkan sama dengan Biaya Korbanan Marjinal (BKM) faktor produksi 

tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai keuntungan maksimum produsen harus 

menggunakan sejumlah faktor produksi sedemikian rupa sehingga nilai produk 

marginalnya sama dengan biaya korbanal mariginal yang dikeluarkan untuk faktor 

produksi yang digunakan tersebut. Hal ini berarti tambahan biaya yang 

dikeluarkan untuk faktor produksi mampu memberikan tambahan penerimaan 

sejumlah yang sama dengan nilai produk marjinalnya. 

Rasio NPM/BKM yang lebih kecil dari satu menunjukan penggunaan faktor 

produksi yang telah melampui batas optimal, karena setiap penambahan 

penggunaan faktor produksi itu akan menghasilkan nilai produk marjinal yang 

lebih kecil dari tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk faktor produksi 

tersebut. Pada kondisi ini, produsen yang rasional akan mengurangi penggunaan 

faktor produksinya sampai mencapai kondisi optimal. Sebaliknya, apabila nilai 

rasio NPM/BKM lebih besar dari satu, penggunaan faktor produksi belumlah 

optimal sehingga produsen dapat memperbesar penggunaan faktor produksinya 

hingga mencapai kondisi optimal. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Produksi yang tinggi merupakan salah tujuan utama dalam budidaya tambak 

udang sehingga dapat meningkatkan pendapatan petambak. Pada analisis ini 

mengkaji efisiensi penggunaan faktor produksi budidaya tambak udang semi 
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intensif. Efisiensi faktor produksi diperlukan untuk mengetahui penggunaan 

faktor produksi yang tepat. Jenis faktor-faktor produksi yang berperan dalam 

kegiatan budidaya udang vaname di Kecamatan Gending adalah benur/bibit, 

pakan buatan, umur udang, pupuk, kapur, obat padat, dan kincir. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi produksi linier 

berganda dan linear sederhana untuk menjelaskan faktor produksi yang berperan 

terhadap produksi udang vaname, kemudian menghitung efisiensinya dengan 

menggunakan rasio Nilai Produk Marginal (NPM) dengan Biaya Korbanan 

Marginal (BKM). Terakhir, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan dan saran 

sebagai rekomendasi ke petambak. Kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat 

sebagai berikut : 

  

 

  

 

 

  

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

Penelitian 

Input: 

1. Benur (X1)

2. Pakan Buatan (X2)

3. Pupuk (X3)

4. Kapur (X4)

5. Obat Padat (X5)

6. Kincir (X6)

Petambak Udang 

Vaname 

Berperan/Tidak 

Produksi 

Optimasi Input 

Efisiensi 

Kesimpulan dan Saran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Jumlah benur, pakan buatan, pupuk, kapur, obat padat dan kincir berperan 

nyata terhadap produksi udang vaname semi intensif. 

 Penggunaan faktor produksi benur, pakan butan, pupuk, kapur, obat padat 

dan kincir dalam budidaya udang vaname semi intensif di Kecamatan 

Gending sudah efisien. 

 




