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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbanagan dalam penelitian ini akan 

dicantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu oleh beberapa orang 

yang pernah penulis baca diantaranya: 

1. Kartika Jaya Murti (20014), Analisis Efisiensi Faktor Yang

Mempengaruhi Produksi Ikan Koi Di Kecamatan Cisaat Kabupaten

Sukabumi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan memberikan

hasil sebagai berikut.

a. Benih merupakan faktor produksi yang paling utama dalam usaha

budidaya ikan Koi. Benih berpengaruh positif terhadap

peningkatan produksi ikan Koi. Variabel benih berpengaruh nyata

terhadap produksi ikan Koi dengan taraf nyata 1 persen. Nilai

elastisitas produksi untuk variabel benih adalah 0,612 artinya

setiap penambahan jumlah benih sebesar satu persen akan

meningkatkan produksi ikan Koi sebesar 0,612 persen dengan

asumsi cateris paribus.

b. Pupuk kandang merupakan salah satu variabel yang penting

dalam produksi ikan Koi di Kecamatan Cisaat. Pupuk kandang

berpengaruh positif terhadap peningkatan produksi ikan Koi.

Variabel pupuk kandang berpengaruh nyata terhadap nilai

produksi ikan Koi pada taraf nyata 15 persen. Nilai elastisitas

produksi untuk variabel pakan adalah 0,204, artinya setiap
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penambahan jumlah penggunaan pupuk kandang sebesar satu 

persen akan meningkatkan produksi ikan Koi sebesar 0,204 

persen dengan asumsi cateris paribus. 

c. Obatan-obatan berguna untuk menyembuhkan dan mencegah 

segala macam penyakit pada ikan Koi. Obat-obatan berpengaruh 

negatif terhadap peningkatan produksi ikan Koi. Variabel obat-

obatan berpengaruh nyata terhadap produksi ikan Koi pada taraf 

nyata 25 persen. Nilai elastisitas produksi untuk variabel obat-

obatan adalah -0,157, artinya setiap penambahan jumlah 

penggunaan obat-obatan sebesar satu persen akan menurunkan 

produksi ikan Koi sebesar 0,610 persen dengan asumsi cateris 

paribus. 

d. Pakan dedak merupakan salah satu pakan yang diberikan petani 

untuk kelangsungan hidup ikan Koi. Pakan dedak berpengaruh 

negatif terhadap produksi ikan Koi. Variabel pakan dedak tidak 

berpengaruh nyata terhadap produksi ikan Koi. Nilai elastisitas 

produksi untuk variabel pakan dedak adalah -0,061, artinya setiap 

penambahan jumlah pakan dedak sebesar satu persen akan 

menurunkan produksi ikan Koi sebesar 0,061 persen dengan 

asumsi cateris paribus. 

e. Tenaga kerja yang digunakan oleh petani di Kecamatan Cisaat 

menggunakan tenaga kerja yang berasal dari keluarga dan tenaga 

kerja bukan keluarga. Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap 
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peningkatan produksi ikan Koi. Variabel tenaga kerja tidak 

berpengaruh nyata terhadap nilai produksi ikan Koi. Nilai 

elastisitas variabel tenaga kerja adalah 0,462, artinya setiap 

penambahan tenaga kerja sebesar satu persen akan meningkatkan 

produksi ikan Koi sebesar 0,462 persen. 

2. Yuni Kristina (2014), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Produksi Dan Pendapatan Budidaya Tambak Udang Vaname Di 

Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan memberikan hasil sebagai berikut. 

a. Benur, berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa jumlah tebaran 

benur per hektar permusim tanam tidak berpengaruh secara nyata 

terhadap produksi udang vaname per hektar permusim tanam. 

Dapat dilihat bahwa P-value uji t (0.204) lebih besar dari (α = 

0.05). Hal ini karena padatan tebaran benur oleh pembudidaya 

udang vaname rata-rata 7.52/ekor/m2. Artinya penambahan 

jumlah padatan benur tidak akan meningkatkan produksi udang 

vaname. Menurut (KKP, 2012) padat penebaran untuk budidaya 

tambak udang vaname secara tradisional adalah 1-7 ekor/m2. 

b. Pakan, berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa jumlah pakan 

yang digunakan dalam budidaya udang vaname berpengaruh 

nyata terhadap produksi udang vaname. Dapat dilihat bahwa P-

value uji t (0.003) kurang dari (α = 0.05). Adapun koefisien pakan 

adalah 0.379 (bernilai positif) penambahan pakan akan 
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meningkatkan produksi udang vaname. Setiap penambahan rata-

rata pakan sebanyak 1 kg per hektar permusim tanam akan 

meningkatkan produksi udang vaname sebanyak 0.379 kg udang 

per hektar permusim tanam. 

c. Solar, bahan bakar digunakan untuk mengoperasikan mesin 

penyedot air, penyedotan air berfungsi menatur sirkulasi air 

tambak. Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa jumlah 

bahan bakar yang digunakan dalam budidaya udang vaname 

berpengaruh nyata terhadap produksi udang vaname. Dapat 

dilihat bahwa P-value uji t (0.019) kurang dari (α = 0.05). Adapun 

koefisien pakan adalah 1.576 (bernilai positif) penambahan bahan 

secara tidak langsung akan meningkatkan produksi udang 

vaname. Setiap penambahan rata-rata solar sebanyak 1 liter per 

hektar permusim tanam akan meningkatkan produksi udang 

vaname sebanyak 1.576 kg udang per hektar permusim tanam. 

Secara tidak lansung solar mempengaruhi produksi udang 

vaname. 

d. Umur, Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa lamanya 

pemeliharaan udang vaname dalam budidaya udang vaname 

berpengaruh nyata terhadap produksi udang vaname. Dapat 

dilihat bahwa P-value uji t (0.020) kurang dari (α = 0.05). Adapun 

koefisien pakan adalah 4.866 (bernilai positif) penambahan umur 

pemeliharaan udang akan meningkatkan produksi udang vaname. 
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Setiap penambahan rata-rata umur pemeliharaan selama 1hari per 

hektar permusim tanam akan meningkatkan produksi udang 

vaname sebanyak 4.866 kg udang per hektar permusim tanam. 

Adapun relevansi antara penelitian-penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini yaitu meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi hasil produksi ikan. Adapun perbedaan antara penelitian 

terdahulu dan penelitian ini ada pada variabel yang digunakan. Dalam 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah produksi ikan, luas lahan 

dan tenaga kerja pada perikanan darat di Kabupaten Lamongan pada tahun 

2001-2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Penelitian ini mengunakan alat analisis regresi linier berganda 

dengan uji statistik, dan uji asumsi klasik untuk mengetahui seberapa besar 

luas lahan dan tenaga kerja mempengaruhi produksi ikan pada perikanan 

darat di Kabupaten Lamongan tahun 2001 sampai dengan tahun  2015. 

B. Landasan Teori 

 

1. Sektor Perikanan 

 

Dalam UU No 31 Tahun 2004, Perikanan adalah semua kegiatan 

yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan 

dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai 

dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 

2. Perikanan Darat 

 

Menurut Moh.Achjar (2007) Perikana darat yakni segala jenis 

penangkapan dan pemeliharaan ikan yang dilakukan di dalam batas garis 
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pantai. Dimana garis pantai yang dimaksut disini pada saat garis surut 

terendah air laut. Perikanan darat dapat meliputi penangkapan ikan 

tambak, sungai, kolam, sawah tambak, rawa dan waduk. 

3. Teori Produksi 

 

Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan 

antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor 

produksi yang digunakan. Konsep utama yang dikenal dalam teori ini 

adalah memproduksi output semakismal mungkin dengan input tertentu, 

serta memproduksi sejumlah output tertentu dengan biaya produksi 

seminimal mungkin.  

Menurut Gilarso (2003), fungsi produksi menunjukkan hubungan 

teknis antara besarnya hasil output (maksimal) yang dapat diperoleh dari 

bermacam-macam jumlah dan kombinasi input faktor produksi tertentu 

dengan tingkat perkembangan teknologi tertentu. Fungsi produksi 

menunjukkan bagaimana permintaan konsumen akan output atau hasil 

produksi menjadi permintaan produsen akan input faktor-faktor produksi. 

Fungsi produksi dapat ditulis dalam bentuk persamaan : 

Q = a + bX 1 + cX 2 + dX 3 + ... (2.2) 

Di mana Q = hasil produksi (output) 

X 1 = jumlah tenaga kerja 

X2 = jumlah bahan baku 

X3 = jumlah/pemakaian peralatan. 

http://www.studiobelajar.com/faktor-produksi/
http://www.studiobelajar.com/faktor-produksi/
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Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi ataau 

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 (Soekartawi, 2003):        

Y = a X 1 b1 , X 2 b2 , .... X n bn e u (2.3) 

Di mana Y = Variabel yang dijelaskan  

X = Variabel yang menjelaskan 

a,b = Besaran yang akan diduga 

e = Kesalahan (disturbance term) 

Dari teori-teori diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi 

produksi yakni suatu kombinasi faktor-faktor produksi yang dapat 

menghasilkan suatu output tertentu. Begitu banyak faktor produksi yang 

dapat mempengaruhi output yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi 

tersebut dimanfaatkan seefisien mungkin untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan. 

4. Output (Produksi Ikan) 

 

Menurut Badan Pusat Statistik (2014) mendefinisikan bahwa output 

adalah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor 

produksi dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia di suatu 
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wilayah (negara, provinsi, dan sebagainya) dalam periode tertentu tanpa 

memperhatikan asal-usul pelaku produksi maupun bentuk usahanya. 

Output adalah hasil dari penggabungan faktor-faktor produksi yang dapat 

menghasilkan suatu barang atau jasa. Dimana hasil yang didapatkan 

tergantung dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses 

produksi.  

5. Luas Lahan 

 

Dalam perikanan darat, terutama di Indonesia, faktor produksi 

tanah mempunyai kedudukan paling penting. Menurut (Mubyarto, 2007) 

Lahan sebagai salah satu faktor produksi yang merupakan pabriknya hasil 

pertanian yang mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap usaha 

tani (perikanan darat). Besar kecilnya produksi dari usaha tani (perikanan 

darat) antara lain dipengaruhi oleh luas sempitnya lahan yang digunakan.  

Menurut Rahim (2007), Lahan pertanian (perikanan darat) 

merupakan penentu dari pengaruh komoditas pertanian. Secara umum 

dikatakan, semakin luas lahan (yang digunakan untuk mengkap ikan), 

semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. 

Ukuran luas lahan dapat dinyatakan dengan satuan hektare (ha). Di 

pedesaan, petani masih menggunakan ukuran tradisional, misalnya patok 

dan jengkal. 

6. Tenaga Kerja 

 

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan 

bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 
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guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu 

negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan 

tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah 

memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah 

berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang 

mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat dari 

para ahli mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan 

di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada 

yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah 

termasuk tenaga kerja. Karena semua orang yang bekerja untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri maupun orang lain bisa disebut tenaga kerja 

meskipun usianya tidak termasuk dalam angkatan kerja. 

7. Hubungan Antara Luas Lahan, Tenaga Kerja dan Produksi Ikan 

 

Luas lahan dan tenaga kerja merupakan faktor produksi untuk 

menghasilkan ouput tertetu. Dimana luas lahan adalah tempat dimana 

proses produksi itu dilakukan. Untuk memproduksi suatu output (produksi 

ikan) dibutuhkan tenaga kerja tertentu  untuk mencapai hasil yang 

maksimal. Disini luas lahan dan tenaga kerja merupakan faktor produksi 

yang dapat mempengaruhi tingkat produksi ikan perikanan darat. Sehingga 

faktor-faktor produksi tersebut sangatlah berhubungan satu sama lain. 
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C. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

 

Perumusan Hipotesis yang digunakan untuk menguji kolerasi antar 

variabel independen dimana: 

H0 : Diduga variabel luas lahan dan tenaga kerja tidak berpengaruh 

terhadap produksi ikan pada perikanan darat di Kabupaten Lamongan 

tahun 2001-2015. 

H1 : Diduga variabel luas lahan dan tenaga kerja berpengaruh terhadap 

produksi ikan pada perikanan darat di Kabupaten Lamongan tahun 2001-

2015. 
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