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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peneliti Terdahulu 

Penelitian mengenai evaluasi program pengembangan kawasan 

produksi bawang merah ini telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang 

serupa, yaitu Endah Kurniasari (2016). Dalam penelitiannya mengenai 

dampak program pengembangan kawasan sapi potong terhadap kinerja dan 

pendapatan anggota kelompok tani di Kabupaten Lampung Utara 

menyimpulkan bahwa Program Pengembangan Kawasan Sapi Potong 

berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan anggota kelompok tani. 

Rata rata  peningkatan pendapatan anggota kelompok tani sesusah 

mendapatkan Program Pengembangan Kawasan Sapi Potong  sebesar 

Rp5.828.270,63. Haryo Setiaji (2013) mengenai penelitianya tentang dampak 

program pengembangan usaha agribisnis perdesaan terhadap pendapatan 

anggota gabungan kelompok tani menyimpulkan bahwa Hasil penelitian 

menunjukan semua responden petani menggunakan dana BLM PUAP untuk 

menambah modal usahanya. Dana pinjaman tersebut  digunakan untuk 

pembelian bibit dan pupuk. 

Abdul Kohar M dkk (2014) dengan jurnal yang berjudul Dampak 

Pengembangan Perikanan Budidaya terhadap Penurunan Kemiskinan, 

Peningkatan Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah 
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mempunyai kesimpulan bahwasanya Peningkatan produksi akan meningkatkan 

pemanfaatan luasan lahan, baik pada budidaya air tawar maupun air payau. 

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu, yaitu sama sama meneliti tentang peranan program terhadap 

pendapatan masyarakat. Perbedaanya dengan peneliti sebelumnya terletak pada 

objek penelitian, periode tahun penelitian. 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Produksi 

Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi 

dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini 

dapat  dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasikan berbagai 

input atau  masukan yang juga disebut faktor-faktor produksi menjadi keluaran 

(output) sehingga nilai barang tersebut bertambah. Beberapa faktor produksi atau 

input yang digunakan akan menghasilkan output (keluaran). Jumlah output juga 

dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan.  

Hubungan antara jumlah penggunaan input dan jumlah output yang 

dihasilkan, dengan teknologi tertentu, disebut fungsi produksi. Fungsi produksi 

adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat 

(dan kombinasi) penggunaan input dan tingkat output persatuan waktu 
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(Soeratno,2000). Pada model ini, hubungan antara input dan output disusun 

dalam fungsi produksi (production function) yang berbentuk : 

:q = f (K,L,M...) (1) 

 Dimana q mewakili output barang barang tertentu selama satu periode, K  

mewakili mesin (yaitu , modal) yang digunakan selama periode tersebut, L 

mewakili input jam tenaga kerja, dan M mewakili bahan mentah yang digunakan. 

Bentuk dari notasi ini menunjukkan adanya kemungkinan variabel-variabel lain 

yang mempengaruhi proses produksi (Nicholson, 2002:159) Kita akan 

menyederhanakan fungsi produksi dengan mengasumsikan bahwa produksi 

perusahaan hanya tergantung pada dua input : modal (Kapital/ K)  dan  tenaga 

kerja (Labour/L).  

Dengan demikian kita dapat merumuskan suatu  fungsi produksi dalam 

bentuk Q = f (K,L). Dalam proses produksi tersebut menurut jangka waktunya 

dibagi menjadi tiga yaitu fungsi produksi jangka sangat pendek, jangka pendek 

dan jangka panjang. Dalam jangka sangat pendek bagi seorang produsen, ia tidak 

bisa mengubah input tenaga kerja maupun input modal. Dengan demikian input 

tenaga kerja maupun input modal adalah tetap atau given.  

Dalam proses produksinya menggunakan input tenaga kerja maupun input 

modal yang jumlahnya tertentu atau tetap, maka output yang dihasilkannya juga 

tertentu dan tetap. Jangka pendek (short run) mengacu pada jangka waktu dengan 
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salah satu faktor atau lebih faktor produksi tidak bisa diubah atau konstan. Faktor 

-faktor yang tidak dapat divariasikan selama periode ini disebut dengan 

masukkan tetap (fixed input). Faktor modal dianggap sebagai faktor produksi 

yang tetap dalam arti bahwa jumlahnya tidak berubah dan tidak terpengaruh oleh 

perubahan volume produksi. 

Sedangkan dalam jangka pendek faktor tenaga kerja dianggap sebagai 

faktor produksi variabel yang penggunaannya berubah ubah sesuai dengan 

perubahan volume produksi. Dalam jangka panjang (long run) adalah jumlah 

waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua masukan menjadi variabel. 

 

2. Teori Pendapatan 

1. Pengertian 

Pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam laporan keungan, 

karena dalam melakukan suatu aktivitas usaha, manajemen perusahaan tentu 

ingin mengetahui nilai atau jumlah  pendapatan yang diperoleh dalam suatu 

periode akutansi yang diakui sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. 

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari 

pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih 

bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan 

dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income. 
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Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang 

dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), 

bunga, dividen, royalti dan sewa.” Definisi tersebut memberikan pengertian yang 

berbeda dimana income memberikan pengertian pendapatan yang lebih luas, 

income meliputi pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal 

perusahaan maupun yang berasal dari luar operasi normalnya. Sedangkan 

revenue merupakan penghasil dari penjualan produk, barang dagangan, jasa dan 

perolehan dari setiap transaksi yang terjadi. 

Pengertian pendapatan dikemukakan oleh (Dyckman, 2002 : 234) bahwa 

pendapatan adalah “arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah 

entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu 

periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain 

yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung”. 

2. Jenis dan Sumber Pendapatan 

Sumber dan jenis pendapatan ini merupakan suatu unsur yang perlu mendapat 

perhatian penting sebelum membahas masalah pengakuan dan peng ukuran 

pendapatan lebih lanjut. Kesalahan dalam menentukan sumber dan jenis 

pendapatan yang kurang tepat dapat mempengaruhi besarnya pendapatan yang 

akan diperoleh dan berhubungan erat dengan masalah pengukuran pendapatan 

tersebut.  

Menurut (Soemarsono, 2003 : 130), pendapatan dalam perusahaan dapat 

diklasifikasikan sebagai pendapatan opeerasi dan non operasi. Pendapatan operasi 
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adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas uama perusahaan.Sedangkan, 

pendapatan non opearsi adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan 

utama perusahaan.Jumlah nilai nominal aktiva dapat bertambah melalui berbagai 

transaksi tetapi tidak semua transaksi mencerminkan timbulnya pendapatan. 

Dalam penentuan laba adalah membedakan kenaikan aktiva yang menunjukkan 

dan mengukur pendapatan kenaikan jumlah nilai nominal aktiva dapat terjadi 

dari:  

1. Transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana 

yang ditanamkan oleh pemegang saham. 

2. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa “barang dagangan” seperti 

aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak atau cabang 

perusahaan.  

3. Hadiah, sumbangan, atau penemuan.  

4. Revaluasi akt iva.  

5. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk 

 

3. Dampak  

Menurut Alya (2009), dampak diartikan sebagai pengaruhkuat yang 

mendatangkan akibat baik positif maupun negatif, sedangkan pengaruh adalah 

daya yang ada atautimbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu 
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keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara 

apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. 

Pengertian lain mengenai dampak didalam KBBI, diartikan sebagai 

benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan 

yg berarti dalam momentum sistem yg mengalami benturan itu. Perubahan 

sendiri diartikan sebagai hal atau keadaan yang berubah, ataupun mengalami 

peralihan ataupun pertukaran. Menurut Suharyadi (2007), dampak adalah 

perbedaan antara indikator hasil dengan program dan indikator hasil tanpa 

program. 

Tetapi, sulit untuk melihat seseorang atau sesuatu dalam keadaan yang 

berbeda pada saat yang bersamaan.Metode yang digunakan dalammengukur 

evaluasi dampak suatu program adalah selisih dalam - selisih, dalam metode ini 

data awal kelompok sebelum 13 penerima manfaat dan kelompok sesudah 

penerima manfaat sebelum adanya intervensi program dikumpulkan. 

Data dikumpulkan lagi setelah adanya intervensi program, kemudian 

untuk masing - masing kelompok, nilai data sebelum intervensi program 

dikurangi dengan data awal sebelum intervensi program. Sebelum itu kurangkan 

kedua selisih (ini asal istilah selisih - dalam -selisih). Nilai yang didapat 

merupakan perkiraan dampak program (Suryahadi, 2007). 
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4. Pengembangan Kawasan 

Secara makro, struktur perekonomian Indonesia telah berubah dan struktur 

perekonomian dengan sektor pertanian yang dominan menjadi struktur yang 

lebih didominasi oleh kegiatan industri. Namun perubahan struktur tersebut telah 

terjadi secara tidak seimbang dimana pangsa relatif nilai produk pertanian 

menurun tetapi pertanian tetap harus menyediakan lapangan kerja yang besar. 

Hal ini disebabkan karena pembangunan pertanian sebelumnya terkonsentrasi 

pada pengembangan on farm agribussines Mulyadi (2003). 

Pendekatan pengembangan kawasan dalam penanganan masalah 

kemiskinan adalah serangkaian upaya yang melihat suatu kawasan sebagai kesatuan ruang 

yang bulat. Dengan demikian orientasi dari program-programnya lebih terfokus 

pada tingkat wilayah sebagai kesatuan. Berbeda dengan pendekatan sektoral, 

program pembangunan yang masuk kedalam masyarakat di kawasan tertentu 

terfragmentasi ke dalam berbagai program sektoral, yang masing-masing sektor 

mempunyai otoritas dalam pelaksanannya dalam tingkat bawah. 

Sementara itu, dilihat dari jenis programnya pengembangan kawasan 

dengan fokus perhatian untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketertinggalan dan 

keterbelakangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama program-program yang 

secara langsung ditujukan kelompok miskin dalam masyarakat. Program yang 

termasuk dapat berupa usaha untuk mendorong peningkatan kondisi kehidupan 
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masyarakat miskin, termasuk di dalamnya adalah peningkatan pendapatan 

keluarga miskin melalui peningkatan usaha produksi serta usaha untuk 

meningkatkan dan mendekatkan berbagai bentuk pelayanan kepada keluarga. 

Kedua adalah program-program penyediaan serta pengembangan berbagai 

bentuk sarana dan prasarana yang diperhitungkan dapatmendorong 

perkembangan sosial ekonomi kawasan yang bersangkutan.Yang 

termasuk program ini adalah pembangunan sarana transportasi dan komunikasi, 

prasarana produksi,prasarana pemasaran. Jenis program yang kedua diharapkan 

mampu mendukung programjenis yang pertama misalnya dalam bentuk 

kemudahan memperoleh sarana produksi dankemudahan dalam pemasaran dan 

juga dapat membuka peluang bagi usaha produktif. 

Dalam pelaksanaanya program-program yang langsung diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat pada umumnya berupa 

berbagaibantuan dan stimulan terhadap aktivitas produktif keluarga 

miskin.Dalam jangka pendek program semacam itu bisa langsung dirasakan 

dampak positifnya dalam rangka peningkatan pendapatan dan taraf hidup. Tidak 

hanya itu, seharusnya program tersebut juga dirancanguntuk dapat mendorong 

tumbuhnya kemampuan dan kemandirian masyarakat. Untuk itu,program 

pengentasan kemiskinan sebaiknya lebih berorientasi pemberdayaan. 

Melalui pendekatan perberdayaan program-program yang dilaksanakan 

akan lebih menjamin adanya keberlanjutan, sehingga mempunyai dampak jangka 
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panjang. Program yang berorientasi pemberdayaan akan lebih menjamin 

keberlanjutan, karena program ini tidak semata-mata berorientasi hasil fisik-

materiil, tetapi lebih berorientasi proses khususnya melalui proses belajar sosial. 

Program kelembagaan mempunyai sasara utama untuk menumbuhkan kompetensi 

masyarakat terhadap usaha-usaha perbaikan kondisi kehidupan dan institusionalisasi 

berbagai aktivitas bersama dalam upaya peningkatan kondisi kehidupan (Awani : 

2013). 

Dampak dari adanya institusionalisasi yang diperoleh melalui proses 

belajar sosial iniadalah proses keberlanjutan proses pembangunan atau usaha 

peningkatan taraf hidup masyarakat, karena tidak ada lagi ketergantungan pada 

pihak eksternal. Sementara itu,program pengadaan dan pengembangan sarana 

dan prasarana untuk mendukung pengembangan kawasan dan mendukung upaya 

peningkatan pendapatan masyarakat, diharapkan akan dapat mendorong 

perkembangan sosial ekonomi kawasan yang bersangkutan. 

5. Evaluasi Program

Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis 

mengenai suatu kebijakan, program, proyek atau kegiatan berdasarkan informasi 

dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan 

keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan (Suryahadi, 2007). 

Salah satu kriteria yang digunakan pada penilaian dalam evaluasi adalah hasil 
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(outcomes) yaitu apakah terjadi perubahan indikator indikator utama tujuan 

program (membaik atau tidak), berapa banyak perubahannya, serta apakah 

perubahan tersebut disebabkan oleh program. 

Evaluasi dampak dilakukan untukmengkaji apakah suatu program 

memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, masyarakat, dan 

kelembagaan. Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap 

pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk 

meramalkan, memperhitungkan dan mengendalikan pelaksanaan program 

kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan 

daripada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan diarahkan pada upaya 

peningkatan kesempatan demi keberhasilan program (Hutabarat,2008). 

Evaluasi program menurut Nuryana (2012) mendefinisikan sebagaisebuah 

studi sistematik untuk menguji bagaimana sebuah program bekerja dengan baik, 

yang secara tipikal fokus pada pencapaian tujuan program. Bisa juga dikatakan 

bahwa evaluasi program adalah sebuah pengujian melalui pengukuran objektif 

dan analisis sistematik terhadap cara cara dan sejauh mana program itu mencapai 

tujuan yang direncanakan. 

 
6. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini dibutuhkan sebuah kerangka pikir yang berfungsi untuk 

mempermudah dalam masalah penelitian dan dalam kerangka pikir memuat 

secara urut bahasan tentang bagaimana suatu penelitian sampai akhir tujuan 
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tertentu. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat digambarkan sebuah kerangka 

pikir sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka pikir 

 

Dalam sebuah penelitian, kerangka pikir sangat berpengaruh. Dalam 

prosedur program pengembangan kawasan produksi bawang merah yang paling 

utama ialah dampak dari program. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui 

dampak dan perbedaan pendapatan setelah adanya program pengembangan 

kawasan produksi bawang merah. Oleh sebab itu diharapkan program ini 

diharapkan berdampak positif terhadap pendapatan. 

Profil Petani 

 

Pendapatan sebelum Program Pendapatan sebelum Program 

Dampak Program pengembangan kawasan produksi bawang merah 

Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Produksi Bawang Merah 
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7. Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian, maka hipotesis yang diajukan 

adalah : 

1. Ho : diduga tidak ada perbedan dalam tingkat pendapatan petani sesudah 

menerima program pengembangan kawasan produksi bawang merah di desa 

purworejo kecamatan ngantang. 

2. H1 : diduga ada perbedaan pendapatan petani sesudah menerima program 

pengembangan kawasan produksi bawang merah di desa purworejo kecamatan 

ngantang. 

Adapun hipotesis yang penulis ajukan dalam meneliti program 

pengembangan kawasan produksi bawang merah di Desa Purworejo 

Kecamatan Ngantang ini sebagai berikut : ada perbedaan pendapatan 

masyarakat sesudah adanya program pengembangan kawasan produksi 

bawang merah. 

 




