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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HEPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ola (2013) meneliti tentang Pendapatan dan Fungsi 

Produksi Jagung Pada Usaha Tani Jagung (Study kasus di Pedukuhan Sawah, Monggol, 

Saptosari, Gunung Kidul) merupakan penelitian menggunakan analisis Revenue/Cost untuk 

menunjukkan tingkat perbandingan nilai produksi dengan tingkat biaya total yang dipakai. 

Adapun hasil dari analisis keuntungan menunjukkan bahwa usaha tani jagung di pedukuhan 

sawah menguntungkan karena angka R/C ratio (1,16) lebih besar dari satu. Hasil  regresi 

menunjukkan bahwa luas lahan dan tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 

jumlah produksi, sedangkan jumlah bibit dan pupuk berpengaruh positif tapi tidak signifikan 

dengan  tingkat kesalahan  (α 0,05). 

Mafor (2015) yang meneliti tentang Faktor Produksi Padi Sawah Di desa Tompasobaru 

dua kecamatan Tompasobaru. Dalam penelitiannya menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan varieabel bebasnya menggunakan 𝑋1 luas lahan, 𝑋2 pupuk urea, 𝑋3 pupuk 

poska, 𝑋4 tenaga kerja dan variabel terikatnya adalah produksi padi (Y). Dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa luas lahan berpengaruh signifikan terhadap produksi padi sebesar 1%, 

untuk pupuk poska berpengaruh positif signifikan terhadap produksi padi sebesar 6,75%, 

sedangkan tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi padi dengan nilai koefisien regresi 

46,52 yang menunjukkan apabila jumlah tenaga kerja 1 HOK maka produksi akan meningkat 

sebesar 46,52 kg. 

Edi (2010) yang meneliti tentang Usaha Tani Padi Organik di Kabupaten Seragen. 

Dalam penelitiannya menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan varieabel 

bebasnya menggunakan 𝑋1 luas lahan, 𝑋2 modal, 𝑋3 biaya tenaga kerja, 𝑋4 biaya bibit, 𝑋5   biaya 
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pupuk, 𝑋6   biaya pestisida, 𝑋7   penyuluhan. Adapun variabel terikatnya adalah pendapatan 

petani (Y). Adapun variabel yang berpengatuh positif signifikan adalah luas lahan (0,000), 

modal (0,000), biaya tenaga kerja (0,196), biaya pupuk (0,000), biaya pestisida (0,148), dan 

penyuluhan (0,03). Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah biaya bibit 

(0,670) dengan (α=0,05). 

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang sama yaitu luas lahan 

dan tenaga kerja, yang mana kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

produksi. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis pengaruh variabel luas lahan dan tenaga 

kerja untuk menguatkan penelitian terdahulu mengenai pengaruhnya luas lahan dan tenaga 

kerja terhadap produksi. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Pendapatan 

Pendapatan bagi sejumlah pelaku ekonomi merupakan sejumlah uang yang diterima 

oleh perusahaan dari pelanggan sebagai hasil penjualan dari barang dan jasa. Pendapatan juga 

dapat diartikan sebagai jumlah penghasilan baik dari perorangan maupun kelompok dalam 

bentuk uang yang diperolehnya dari jasa maupun hasil penjualan barang, atau dapat juga 

diartikan sebagai suatu keberhasilan usaha suatu perusahaan atau industri (Soekartawi, 1990). 

Keuntungan akan didapat ketika total Marjinal Cost (MC) nilaiya setara dengsn 

Marjinal Revenue (MR). Keterkaitan antara laba maksimum dengan pendekatan marjinal di 

jelaskan dibawah ini.  

𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶    

Pendapatan bersih atau π dihasilkan dari selisih dari Total Revenue (TR) dengan Total 

Cost (TC). Dimana Total Revenue atau (TR) didapatan dari rumus sebagai berikut  

𝑇𝑅 = 𝑃 . 𝑄 
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Yaitu TR didapatkan dari hasil perkalian dari jumlah barang yang terjual atau P dengan 

harga barang atau Q. Sedangkan Total Cost (TC) merupakan biaya keseluruhan yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan output. Total Cost (TC) dapat dicari dengan rumus di bawah 

ini 

 𝑇𝐶 = 𝑇𝐹𝐶 + (𝑃1𝑋1 +  𝑃2𝑋2 + ⋯ + 𝑃𝑛𝑋𝑛atau 

𝑇𝐶 = 𝑇𝐹𝐶 + 𝑇𝑉𝐶 

Keterangan :    

TC = Total Cost 

TFC = Total Fixed Cost 

TVC = Total variable Cost 

 Total Cost (TC) didapat dari menjumlahkan total biaya tetap (TFC) dengan total biaya 

variabel (TVC). Keuntungan maksimal dicapai dengan syarat turunan pertama dari persamaan 

diatas sama dengan nol. 

𝑑𝑟

𝑑𝑞
=

𝑑𝑇𝑅

𝑑𝑄
−  

𝑑𝑇𝐶

𝑑𝑄
 

atau dapat ditulis: 

0 = 𝑀𝑅 − 𝑀𝐶 

Keterangan: 

dπ = Laba maksimum 

MR  = Marginal Revenue atau turunan pertamadari TR (dTR/dQ) 

MC  = Marginal Cost atau turunan pertama dari TC (dTC/dQ). 

2. Pendapatan Usaha Tani 

Gustiyana (2004), pendapatan usaha tani dibagi menjadi dua, yaitu (1) 

pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor adalah seluruh pendapatan 

yang diperoleh petani dari hasil penjualan atau pertukaran hasil produksi yang dinilai 

dalam rupiah berdasarkan harga persatuan berat saat pengmabilan hasil. Sedangkan 
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pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh petani dalam satu tahun dikurangi 

dengan biaya produksi yang meliputi biaya riil tenaga kerja dan biaya riil sarana 

produksi..  

Terdapat dua unsur yang digunakan dalam pendapatan usaha tani yaitu unsur 

penerimaan dan unsur pengeluaran. Penerimaan adalah hasil dari jumlah produk total 

dikali dengan satuan harga jual, sedangkan pengeluaran adalah hal-hal yang 

dikeluarkan pada proses produksi tersebut. Menutur Mubyarto (1989),roduksi tidak 

bisa dipisahkan dengan penerimaan dan biaya produksi. Penerimaan tersebut diterima 

petani karena masih harus dikurangi dengan biaya produksi yaitu keseluruhan biaya 

yang dipakai dalam proses produksi tersebut. 

3. Teori Produksi 

a. Pengertian Produksi 

Menurut Masyuri (2007), menjelaskan aktivitas produksi dilakukan oleh produsen 

setelah ia melakukan analisis perilaku konsumen. Agar produk diterima oleh pasar, maka 

produksi yang harus dihasilkan harus mempunyai nilai tambah. Tujuannya agar aktivitas 

ekonomi tersebut mencapai titik optimaldan tidak terjadi pemborosan. Dengan kata lain 

produski adalah merupakan keterkaitan komponen satu (input) dengan komponen lain (output) 

dan juga menyangkut prosesnya terjadi interaksi satu dengan lainnya untuk mencapai satu 

tujuan. 

b. Fungsi Produksi 

Menurut Boediono (2010), setiap proses produksi mempunyai landasan teknis, yang 

dalam toeri ekonomi disebut fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat (dan kombinasi) 

penggunaan input-input. Setiap produsen dalam teori dianggap mempunyai suatu fungsi 

produksi untuk “pabriknya”. Nuraini (2013) juga berpendapat faktor produksi merupakan hal 
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yang mutlak dalam proses produksi karena tanpa faktor produksi kegiatan produksi tidak dapat 

bejalan. Fungsi produksi menggambarkan teknologi yang dipakai oleh suatu perusahaan, suatu 

industri atau suatu perekonomian secara keseluruhan. Disamping itu suatu fungsi produksi 

akan menggambarkan kepada kita tentang metode produksi yang efisien secara teknis, dalam 

arti metode produksi tertentu kuantitas bahan mentah yang digunakan adalah minimal dan 

barang modal yang lainpun juga minimal. 

Menurut Masyuri (2010), faktor produksi adalah faktor yang dikorbankan untuk 

menghasilkan produksi. Faktor produksi dalam Bahasa Inggris sering disebut input dan 

hasilnya disebut output. Seorang produsen dalam menghasilkan suatu produk harus 

mengetahui jenis atau macam-macam dari faktor produksi. Fungsi produksi ada 2 macam yaitu 

fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang. Menurut Rubinfeld (2007) 

fungsi produksi jangka pendek yaitu periode waktu dimana kuantitas satu faktor produksi atau 

lebih tidak dapat berubah, sedangkan fungsi produksi jangka panjang jumlah waktu yang 

dibutuhkan untuk membuat seluruh input produksi menjadi variabel. 

c. Biaya Produksi 

Menurut Nuraini (2013:97), biaya produksi berkesinambungan dengan proses produksi 

dikarenakan biaya produksi merupakan masukan atau input yang dikalikan dengan harga 

tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya produksi adalah semua pengeluaran atau beban 

yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan produk yang siap untuk dipakai 

oleh konsumen. Maka pengertian tentang biaya tersebut dapat dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu biaya swasta (private cost) dan biaya sosial (social cost). Perbedaan biaya ini ada 

hubungannya dengan penggolongan biaya menjadi internal (private) dan eksternal (social). 

Dalam pengertian biaya produksi seharusnya mencakup biaya internal dan eksternal. 
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Biaya produksi dari segi jangka waktu dibagi menjadi biaya jangka pendek dan biaya 

jangka panjang. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan jangka pendek yang terbagi 

menjadi : 

1) Biaya tetap 

Biaya tetap merupakan biaya yang harus dikeluarkan selama proses produksi 

dengan jumlah yang sama, meskipun proses produksi diberhentikan sementara waktu. 

Biaya tetap jumlahnya tidak tergantung dari banyak sedikitnya jumlah output. 

Gambar 2.1 

Kuva Biaya Tetap 

   

 

     

    

 Nuraini (2013) 

Biaya tetap (FC) digambarkan dengan garis lurus (horizontal) sejajar dengan 

sumbu kuantitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila ada perubahan jumlah 

output yang didapat, besar biaya tetap tidak akan berubah yaitu sebesar n. 

2) Biaya variabel  

Biaya variabel merupakan biaya yang nilainya dapat berubah sesuai dengan 

jumlah output yang dihasilkan. Apabila jumlah output besar, maka biaya variabel yang 

harus dikeluarkan besar pula disesuaikan dengan kenaikan jumlah output. Biaya 

variabel cost (VC) adalah biaya yang jumlahnya mengikuti besar kecilnya jumlah 

output yang didapat. 

Rp 

n 

0 

FC 
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Gambar 2.2 

Kurva Biaya Variabel 

 

    

      

 

 

 Nuraini (2013) 

Jumlah antara biaya tetap dan biaya variabel disebut biaya total (TC). 

 

Gambar 2.3 

Kurva Biaya Total 

             

   

 

        

  

Jadi TC = FC + VC. Dalam gambar , total cost (TC) berada pada jarak vertikal 

di semua titik antara biaya tetap (FC) dan biaya berubah (VC), yaitu sebesar n. 

Maka besarnya pendapatan bersih secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut:  
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𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

 

Dimana: 

π = pendapatan bersih (keuntungan) 

TR = total revenue ( penerimaan total) 

TC = total cost (biaya total yang dikeluarkan) 

Besarnya pendapatan yang diterima tiap bulan oleh para pedagang tidak tetap, 

dikarenakan adanya pengelolaan manajemen yang kurang baik seperti pembukuan, modal 

kerja, jam kerja dan target penerimaan keuntungan dari para pekerja itu sendiri. Akibatnya 

pendapatan yang diterima pedagang tergolong dalam pendapatan berpenghasilan 

rendah,sehingga pendapatan yang diperolehnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Meskipun begitu mereka masih dapat terus bertahan untuk berjualan karena modal 

yang tidak terlalu besar untuk diputar dan kemudahan memperoleh bahan baku. Para pedagang 

juga tidak terlalu dipusingkan dengan lilitan hutang yang mesti dibayar karena kemampuan 

mereka untuk melihat situasi keuangan mereka yang lebih baik. 

Produksi adalah suatu usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kegunaan dan nilai 

suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Faktor – faktor produksi dibutuhkan dalam kegiatan 

produksi yang akan dilakukan pengubahan bahan baku menjadi barang siap konsumsi. Faktor-

faktor produksi dalam kegiatan usahatani meliputi lahan, modal dan tenaga kerja yang dikelola 

secara efektif agar mendapatkan manfaat yang terbaik.  

Soekartawi (2003), mengemukakan bahwa faktor produksi adalah semua yang 

dikeluarkan kepada bahan baku agar bahan baku tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang 

lebih baik. Faktor produksi atau input menentukan jumlah banyak tidaknya produksi yang 

didapat. Faktor terpenting dalam produksi adalah tenaga kerja, bibit, lahan, obat-obatan, pupuk 
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dan dari sisi pengelolaannya. Hubungan antara faktor produksi dan produksi disebut dengan 

fungsi produksi. 

Untuk pengambilan keputusan usaha tani terdapat tiga jenis hubungan antara input-

output, adalah sebagai berikut: 

1) Hubungan input-output, yang menggambarkan penggunaan berbagai tingkat input 

untuk menghasilkan tingkat output tertentu. 

2) Hubungan input-input, yaitu penggunaan kombinasi dua atau lebih input untuk 

menghasilkan output tertentu. 

3) Hubungan output-output, yaitu variasi output yang didapat dengan menggunakan 

input tertentu. 

Tujuan dari dilakukannya tiga pendekatan di atas yaitu: 

1) Menjamin pendapatan keluarga jangka panjang 

2) Stabilisasi keamanan pangan 

3) Kepuasan konsumsi 

4) Status sosial, dsb. 

d. Fungsi Produksi Jangka Pendek 

Dengan menganggap salah satu input menjadi konstan dalam jangka pendek maka 

fungsi produksinya menjadi (Joesron dan Fathorozi, 2003: 78) 

Q = f(L) 

Dimana Q adalah jumlah output (produksi), f adalah fungsi, dan L adalah Labor (tenaga 

kerja). 

Berlakunya hokum pertambahan hasil yang semakin berkurang ( the law of diminishing 

return ) dimulai dari MPPL maksimum. Pada kondisi ini bertambahnya tenaga kerja tidak 

menaikkan produktivitas marjinal karena tenaga kerja yang dipakai terlalu banyak sehingga 
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mereka akan bekerja berebut dan produksi marjinal justru akan turun, kemudian akan menjadi 

nol, dan akhirnya menjadi negatif. 

 

e. Fungsi Produksi Jangka Panjang 

Pendekatan yang digunakan apabila dua input yang digunakan dalam proses produksi 

menjadi input variabel semua adalah pendekatan isoquant dan isocost. Isoquant adalah kurva 

yang menggambarkan kombinasi input yang digunakan dalam proses produksi, yang 

menghasilkan output tertentu dalam jumlah yang sama. Ciri-ciri isoquant yaitu: 

a. Turun dari kiri atas ke kanan bawah 

b. Cembung ke arah titik origin 

c. Tidak saling berpotongan 

d. Kurva di atas menunjukkan jumlah output yang lebih banyak, artinya perubahan 

produksi digambarkan dengan pergeseran isoquant.  

Isocost adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua input berbeda yang dapat 

dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama. 

f. Fungsi Produksi Cobb-Douglas 

Fungsi produksi Cobb-Douglas diperkenalkan pada tahun 1928 oleh Coob, C.W dan 

Douglas. Rumus fungsi produksi Cobb – Douglas adalah: 

Q = AKα Lβ        

Keterangan: 

Q : jumlah output ( produksi ) 

K : input modal 

L : input tenaga kerja 

A : parameter efisiensi/koefisien teknologi 

α : elastisitas input modal 
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 β : elastisitas input tenaga kerja  

Persamaan fungsi produksi Cobb – Douglas dapat diperoleh dengan Q = AKα Lβ dalam 

bentuk linear, sehingga menjadi: 

LnQ = LnA +  αLnK +  βLnL 

Apabila fungsi produksi Cobb – Douglas seperti pada persamaan Q = AKα Lβ  maka 

marginal physical product masing-masing untuk input modal dan tenaga kerja adalah: 

dQ

dK
= MPK = A . αKα−1Lβ =

AαKαLβ

K
=  α

Q

K
 

  

dQ

dK
= MPL = A . βKαLβ−1 =

AαKαLβ

L
=  α

Q

L
 

Jika dari nilai masing-masing MP di atas dikaitkan dengan elastisitas maka akan 

diperoleh keistimewaan dari fungsi produksi Cobb – Douglas. Adapun elastisitas dari masing-

masing input baik modal maupun tenaga kerja adalah: 

 Elastisitas K = αQ/K .  K/Q = α 

 Elastisitas L = βQ/L . L/Q = β 

Nilai elastisitas menjelaskan input mana yang paling elastis dibanding input lain. 

Dengan mengetahui nilai elastisitas dari masing-masing faktor produksi, akan diketahui apakah 

produksi bersifat pada modal atau pada tenaga kerja. Jika α>β maka sifat produksi adalah padat 

modal, dan jika α<β maka sifat produksi adalah padat tenaga kerja.  

4. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan acuan untuk memfokuskan dalam penelitian. 

Kerangka juga merupakan penyederhanaan dan menjadi landasan dalam tujuan penelitian. 

Selain itu kerangka pemikiran dalam penelitian merupakan suatu konsep kegiatan yang 

dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban dari hipotesa yang 

diambil dari obyek penelitian untuk menentukan deskripsi atas suatu masalah yang 



17 
 

 
 

dieksploitasi dalam penelitian. Berdasarkan substansi permasalahan dan hipotesis yang telah 

dikemukakan dari hasil survey lapangan untuk dilakukan analisis secara kuantitatif maupun 

kualitatif, sehingga hasil dalam penelitian dapat dijadikan sebagai referensi maupun acuan oleh 

berbagai pihak seperti halnya oeh produsen usaha tani kopi di Desa Bocek Kabupaten Malang 

dan oleh usaha tani lainnya. Maka selanjutnya konsep dari variabel yang akan dianalisis dapat 

digambarkan pada kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.4 

Model Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

C. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang 

disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam 

bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997). 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan masalah dan kajian teoritis pen1elitian yang telah 

diuraikan. Maka dari itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Diduga Luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi pada usahatani kopi di Desa 

Bocek Kecamatan Karangploso kabupaten Malang. 

 Diduga Tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi pada usahatani kopi di 

Desa Bocek Kecamatan karangploso Kabupaten Malang. 

 

Luas Lahan 

Tenaga Kerja 

Produksi 


