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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian terdahulu. 

Sebagai bahan pertimbangan maka dicantumkan penelitian terdahulu 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Suryana (2007) yang berjudul 

“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di Kabupaten 

Blora” Penelitian ini memiliki Tujuan untuk menganalisis pengaruh 

variabel-variabel input, yaitu luas lahan, biaya tenaga kerja, varietas bibit, 

jarak dan jumlah tanaman, dan biaya pembelian pupuk terhadap hasil 

produksi Jagung Hibrida di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora dan 

Mengetahui variabel yang dominan yang mempengaruhi hasil produksi 

jagung hibrida di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: keseluruhan model produksi jagung yang 

diestimasikan memberikan hasil yang positif karena semua variabel 

independent yang diamati terlihat bahwa variansi Luas Lahan (X1), Varietas 

Bibit (X2), Jarak dan Jumlah tanaman (X3), Biaya Tenaga Kerja (X4) dan 

variabel Biaya Pembelian Pupuk berpengaruh secara signifikan terhadap 

hasil produksi Jagung Hibrida. 

Adapun relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti yakni umumnya hampir sama dengan penelitian milik peneliti, 

karena adanya kesamaan dalam menggunakan variabel luas lahan, biaya 
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tenaga kerja dan variabel biaya pembelian pupuk dan sama-sama 

menggunakan analisis regresi linier, hanya saja dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data 

panel. Fokus penelitian ini adalah mengenai faktor yang mempengaruhi 

produksi jagung hibrida di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, 

sedangkan fokus penelitian peneliti adalah mengenai factor-faktor yang 

mempengaruhi produksi padi di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Malang. Namun, relevansi antara kedua penelitian ini adalah membahas 

masalah produksi. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen 

luas lahan panen, pupuk dan tenga kerja Sedangkan variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah produksi padi. Penelitian dilakukan di 

Kabupaten Malang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mafor (2015) yang berjudul “Analisis 

faktor produksi padi di Desa Tompasobaru Dua Kecamatan Tompasobaru”  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan factor 

produksi padi sawah di Desa Tompasobaru Dua. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor-faktor produksi yang berpengaruh secara nyata 

terhadap produksi padi Desa Tompasobaru Dua Kecamatan Tompasobaru 

adalah luas lahan, penggunaan pupuk ponska, dan tenaga kerja. 

Adapun relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti yakni umumnya hampir sama dengan penelitian milik peneliti 

karena sama-sama menggunakan variabel luas lahan, penggunaan pupuk 

ponska, dan tenaga kerja. dan sama-sama menggunakan analisis regresi 
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linier, hanya saja dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan menggunakan data panel. Fokus penelitian ini adalah 

mengenai faktor yang mempengaruhi produksi padi di Desa Tompasobaru 

Dua Kecamatan Tompasobaru, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah 

mengenai factor-faktor yang mempengaruhi produksi padi di seluruh 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Namun, relevansi antara dua 

penelitian ini adalah membahas produksi. Pada penelitian ini menggunakan 

variabel independen luas lahan panen, pupuk dan tenga kerja Sedangkan 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah produksi padi.  Penelitian 

dilakukan di Kabupaten Malang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Triyanto (2006) yang berjudul 

”Analisis Produksi Padi Di Jawa Tengah” Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh input luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk serta 

pompa air terhadap produksi padi di Jawa Tengah, hasil penelitian 

menunjukan bahwa variable luas lahan, tenaga kerja, benih serta pompa air 

berpengaruh positif dan signifikan, namun pupuk berpengaruh negatif dan 

signifikan pada produksi padi di Jawa Tengah.  

Adapun relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti yakni umumnya hampir sama dengan penelitian milik peneliti 

karena sama-sama menggunakan variabel luas lahan, penggunaan pupuk, 

dan tenaga kerja. dan sama-sama menggunakan analisis regresi linier, hanya 

saja dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda 

dengan menggunakan data panel. Fokus penelitian ini adalah mengenai 
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analisis factor produksi di Jawa Tengah, sedangkan fokus penelitian peneliti 

adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi di seluruh 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Namun, relevansi antara dua 

penelitian ini adalah membahas masalah produksi. Pada penelitian ini 

menggunakan variabel independen luas lahan panen, pupuk dan tenga kerja 

Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah produksi padi.  

Penelitian dilakukan di Kabupaten Malang. 

 

B. Tinjauan Pustaka. 

1. Teori Produksi 

Produksi merupakan hasil akhir dan proses atau aktifitas ekonomi dengan 

memanfaatkan beberapa masukan atau output, lebih lanjut (Putong,2002) 

produksi atau memproduksi menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. 

Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau 

lebih dari bentuk semula. Lebih spesifik lagi produksi adalah kegiatan 

perusahaan dengan mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan 

output dengan biaya yang minimum (Joesron dan Fathorrozi, 2003).  

Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi 

dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini 

dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasi berbagai 

input atau masukan untuk menghasilkan output. Hubungan teknis antara 

input dan output tersebut dalam bentuk persamaan, tabel atau grafik 

merupakan fungsi produksi (Tati Suhartati, 2003). 



12 

 

 

 

Produksi adalah hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan 

memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat 

dipahami bahwa kegiatan produksi adalah kombinasi berbagai input atau 

masukan untuk menghasilkan output. (Soekartawi,1994): 9. 

Produksi fisik dihasilkan oleh bekerjanya faktor-faktor produksi 

sekaligus yaitu tanah, modal dan tenankerja. Faktor produksi adalah semua 

korban yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh 

dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi sangat menetukan besar 

kecilnya produksi yang diperoleh.( Mubyarto, 1983): 71). 

Produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output, sehingga 

nilai barang tersebut bertambah. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat 

penggunaan input-input (Boediono, 1999). Tujuan dari fungsi produksi padi 

sawah (termasuk petani yang menggarap lahan dengan tangannya sendiri) 

adalah mengubah input menjadi output sehingga tercipta produksi. 

Dalam berbagai pengalaman menunnjukan bahwa lahan, bibit dan pupuk 

dan obat-obatan serta tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat 

menentukan diantara faktor lain. Selanjutnya bahwa melakukan usaha disektor 

pertanian seorang petani selalu berfikir sebagaimana mengalokasikan sarana 

produksi yang di miliki seefesien mungkin untuk dapat memperoleh produksi 

yang maksimal dan keutungan yang maksimal pula. Kemudian untuk 

memahami hubungan antara faktor-faktor produksi atau hubungan input dan 

output diketahui melalui pendekatan fungsi produksi. 
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2. Fungsi Produksi 

Fungsi produksi juga merupakan keterkaitan antara faktor-faktor 

produksi dan capaian tingkat produksi yang dihasilkan, dimana faktor 

produksi sering disebut dengan istilah input dan jumlah produksi disebut 

dengan output. (Sadono Sukirno, 2000 : 42). 

Fungsi produksi merupakan hubungan teknis antara faktor produksi 

(input) dengan hasil produksi (output). Faktor produksi merupakan hal yang 

mutlak dalam proses produksi karena tanpa faktor produksi kegiatan 

produksi tidak dapat berjalan (Nuraini, 2013:68). 

Fungsi produksi menggambarkan teknologi yang dipakai suatu 

perusahaan atau suatu industri dan suatu perekonomian secara keseluruhan. 

Disamping itu suatu fungsi produksi akan menggambarkan kepada kita 

tentang metode produksi yang efisien secara teknis,artinya dalam metode 

produksi tertentu kuantitas bahan mentah yang digunakan adalah minimal 

dan barang modal yang lainpun juga minimal. Metode produksi yang efisien 

merupakan hal yang sangat diharapkan oleh produsen. 

Secara umum fungsi produksi menunjukkan bahwa jumlah barang 

produksi tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan. Jadi hasil 

produksi merupakan variabel tidak bebas, sedangkan faktor produksi 

merupakan variabel bebas. Fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut: 

(Nuraini, 2013). 

Q = (K, L, R, T) 

Q = Output 
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K = Kapital/modal 

L  = Labour/tenaga kerja 

R = Resources/sumber daya 

T  = Teknologi 

Dari persamaan di atas pada dasarnya berarti bahwa besar kecilnya tingkat 

produksi sesuatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, 

jumlah kekayaan alam dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi 

yang berbeda-beda tentunya memerlukan faktor produksi yang berbeda-beda 

pula. Tetapi ada juga bahwa jumlah produksi yang tidak sama akan dihasilkan 

oleh faktor produksi yang dianggap tetap, biasanya adalah faktor produksi seperti 

modal, mesin, peralatannya serta bangunan perusahaan. Sedangkan faktor 

produksi yang mengalami perubahan adalah tenaga kerja. 

Fungsi produksi yaitu suatu fungsi yang menunjukkan hubungan 

antara hasil produksi fisik (output) dengan faktor-faktor produksi (input) 

(Mubyarto, 1989). Dalam bentuk matematika sederhana fungsi produksi ini 

dituliskan sebagai: 

Y = f (  ,   ....Xn) 

Dimana: 

  Y =  adalah hasil produksi fisik 

  ...   =  faktor-faktor produksi 

Dalam produksi pertanian misalnya produksi padi, maka produksi 

fisik dihasilkan oleh bekerjanya beberapa faktor produksi sekaligus yaitu 

tanah, modal sarana (pupuk) dan tenaga kerja (upah). 
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Dalam beberapa literatur, sebagian para ahli mencantumkan hanya tiga 

faktor produksi, yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja. Masing-masing faktor 

mempunyai fungsi yang berbeda dan saling terkait satu sama lain. Kalau salah satu 

faktor tidak tersedia maka proses produksi atau usaha tani tidak akan berjalan, 

terutama ketiga faktor seperti tanah, modal dan tenaga kerja (Daniel, 2004). 

Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan (Y) 

dan variabel yang menjelaskan (X). Variabel yang dijelaskan biasanya berupa 

output dan variabel yang menjelaskan biasanya berupa input (Soekarwati,1990). 

Secara matematis, hubungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Y = f (  ,   ,   ....Xn) 

Dengan fungsi produksi seperti tersebut di atas, maka hubungan Y dan 

X dapat diketahui dan sekaligus hubungan   ......   dan X lainnya juga 

dapat diketahui. Dimana: 

Y  = Produksi atau variabel yang dipengaruhi oleh faktor produksi X 

X  = Faktor produksi atau variabel yang mempengaruhi Y 

Di mana dalam penelitian ini variabel dependen (Y) adalah hasil 

panen padi, dan variabel independen (X) adalah faktor-faktor produksi,    

adalah Luas Lahan ,    adalah Biaya Pupuk (Modal) dan    adalah Upah 

Tenaga Kerja. Dalam bidang pertanian, produksi fisik dihasilkan oleh 

bekerjanya beberapa faktor produksi sekaligus, antara lain tanah, benih, 

pupuk, obat hama dan tenaga kerja. Seorang produsen yang rasional 

tentunya akan mengkombinasikan faktor-faktor produksi sedemikian rupa 

untuk mencapai usaha tani yang efisien (Mubyarto, 1977). Untuk 

meningkatkan produksi dapat dilakukan dengan cara (Soekarwati, 1990): 
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a. Menambah jumlah salah satu dari input yang digunakan 

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

Akan tetapi perlu diingat bahwa penambahan input yang terus 

menerus akan mengakibatkan berlakunya hukum penambahan hasil 

produksi yang semakin berkurang (law of diminishing returns). Produksi 

pada umumnya membutuhkan berbagai macam faktor produksi, misalnya 

tenaga kerja, modal dan berbagai bahan mentah lainya (Widayat, 2001). 

Pada setiap proses produksi, faktor-faktor produksi tersebut digunakan 

dalam kombinasi tertentu. Misalnya dari faktor-faktor produksi tersebut 

digunakan input   , penggunaan terus ditambah sedangkan input yang lain tetap, 

maka fungsi produksi dianggap tunduk pada hukum yang disebut The Law of 

Diminishing Returns. Hukum ini mengatakan bahwa “Bila satu macam input 

penggunaannya terus ditambah sedang input-input yang lain penggunaannya 

tidak berubah, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu 

unit input yang ditambahkan tadi mula-mula menaik akan tetapi kemudian 

menurun bila input tersebut ditambah. Untuk selanjutnya, input yang berubah 

dinamakan input variabel. Tambahan output yang diperoleh karena adanya 

tambahan satu unit input tersebut dinamakan Marginal Physical Product (MPP). 

Penambahan faktor produksi tidak selalu memberikan hasil yang 

optimal, dan hukum alam tidak dapat dielakkan, hakekatnya kenaikan hasil 

yang semakin berkurang, berlaku bagi semua faktor produksi. Hal ini berarti 

mulai berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (law of 

diminishing returns). 
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Pada gambar 2.1 dilukiskan tahapan kenaikan produksi yang berkaitan 

dengan hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. 

Gambar 2.1 

Kenaikan Hasil Yang Semakin Berkurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mubyarto, 1977 
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Dimana: 

  Y = Hasil Produksi (output) 

  EP = Elastisitas Produksi 

HPT = Hasil Produksi Total 

  HPM = Hasil produksi Marginal 

  HPR = Hasil Produksi Rata-rata 

  X = Faktor Produksi (input) 

Pada gambar 2.1 dilukiskan tahapan kenaikan produksi yang berkaitan 

dengan hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Pada gambar A 

menunjukkan bahwa produksi total (HPT) bergerak dari titik 0 menuju ke 

titik A, B dan C. Gambar B menunjukkan sifat-sifat dan gerakan kurva hasil 

produksi rata-rata (HPR) dan hasil produksi marginal (HPM). Keduanya 

mempunyai hubungan yang erat, ketika kurva HPT mulai berubah arah pada 

titik A, maka kurva HPM mencapai titik maksimum, dan batas ini mulai 

berlaku hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. 

Titik B adalah titik dimana kurva HPM mempunyai arah paling besar, 

yang menunjukkan hasil produksi rata-rata (HPR) mencapai maksimum 

dimana kurva HPT memotong kurva HPR. Titik C adalah titik dimana kurva 

HPT mencapai maksimum, dimana kurva HPM memotong sumbu X yaitu 

pada saat HPM menjadi negatif. 

Elastisitas produksi merupakan presentase perubahan hasil produksi 

total dibagi dengan presentase perubahan faktor produksi, sehingga dapat 

ditulis sebagai: 
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Dimana Y adalah hasil produksi (output) dan X adalah faktor produksi 

(input).  Karena 
 

 
 adalah HPR, dan 

  

  
 adalah HPM, maka EP = 

 P 

 P 
 ketika 

HPM = HPR yaitu ketika HPM memotong kurva HPR pada titik maksimum 

B maka EP = 1. Disebelah kiri titik ini dimana HPM > HPR maka EP > 1, 

dan disebelah kanan HPM < HPR, maka EP < 1. 

Oleh karena itu selama EP masih lebih besar dari satu maka masih ada 

kesempatan bagi petani untuk mengatur kembali kombinasi penggunaan 

faktor produksi sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

(Mubyarto, 1977). 

3. Teori Produksi dengan Dua Faktor Berubah 

a. Kurva Produksi Sama 

Kurva produksi sama (isoquant) merupakan kurva yang menunjukkan 

berbagai kemungkinan kombinasi faktor-faktor produksi yang menghasilkan 

tingkat produksi yang sama (Nuraini, 2013). Untuk memproduksi satu 

tingkat output tertentu, dapat digunakan berbagai kombinasi input. 

Kombinasi ini dilakukan sebagai kurva isokuan (isoquant) (Saleh, 2000). 

Suatu isokuan menunjukkan kombinasi yang berbeda dari tenaga kerja (L) 

dan barang modal (K) yang memungkinkan. Untuk dapat menggambarkan 

fungsi produksi secara jelas dan menganalisis peranan masing-masing faktor 

produksi maka dari sejumlah faktor-faktor produksi tersbut satu faktor 

dianggap sebagai variabel dan faktor lainnya dianggap faktor tetap 

(Mubyarto, 1977). 
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Gambar 2.2. Gambar Kurva Isoquant 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Nuraini, 2013 

Gambar di atas, L menunjukkan tenaga kerja dan K menunjukkan 

kapital atau modal. Kombinasi tenaga kerja sebanyak    dan kapital 

sebanyak   atau yang ditunjukkan di titik A akan menghasilkan output 

yang sama dengan kombinasi titik B (tenaga kerja sebanyak    dan kapital 

sebanyak   ). Kombinasi titik A dan B juga akan sama besarnya output 

dengan titik C (tenaga kerja sebanyak    dan kapital sebanyak   ). Jadi jika 

kombinasi tenaga kerja dan kapital yang digunakan tetap dalam satu garis 

isoquant maka besarnya output akan sama. 

b. Garis Ongkos Sama (Isocost) 

Garis ongkos sama adalah garis yang mencerminkan berbagai kombinasi 

penggunaan input dengan jumlah biaya yang sama. Dengan input atau dengan biaya 

yang ada setiap produsen atau perusahaan dalam kegiatan usahanya pasti 

menginginkan adanya hasil produksi yang optimal sehingga keuntungan maksimum. 

Untuk itu perusahaan atau produsen harus dapat meminimumkan biaya. 
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Untuk membuat analisa biaya produksi yang minimum perlu dibuat 

garis ongkos sama (Nuraini, 2013). Garis ongkos sama adalah suatu kurva 

yang menggambarkan gabungan dua faktor produksi yang digunakan untuk 

menghasilkan sesuatu barang yang memerlukan biaya yang sama. 

Gambar 2.3. Gambar Kurva Isocost 

 

 

      

 

         

            

Sumber: Nuraini, 2013 

Dimana: 

   TO = Total Outlay atau total pengeluaran 

   = Harga Kapital 

     = Harga Tenaga Kerja 

Garis     ⁄  ˗     ⁄  adalah garis isocost (ongkos sama), dan titik-

titik disepanjang garis ongkos sama merupakan kombinasi faktor produksi 

tenaga kerja dan modal yang dapat dibeli dengan menggunakan sejumlah 

anggaran tertentu. Kemiringan garis anggaran tersebut adalah     ⁄ . 

Jika anggaran produsen untuk pembelian faktor produksi (input) 

tersebut ditingkatkan, sedangkan harga-harga faktor produksi tetap maka isocost 

tersebut akan bergeser ke kanan, atau lebih banyak faktor produksi yang dapat dibeli. 

K 

    ⁄  5 

    ⁄  

TO =   ˖K +   ˖L 

L 10 
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Sebaliknya, jika anggaran tersebut berkurang dan harga faktor 

produksi tetap, maka isocost akan bergeser ke kiri yang berarti 

menunjukkan semakin sedikit faktor produksi yang dapat dibeli. 

b. Meminimumkan Biaya Produksi 

Untuk meminimumkan biaya produksi dengan hasil produksi tertentu, 

maka antara kurva isoquant dan isocost harus digabungkan. Pada gambar 

tersebut, dengan anggapan produsen untuk membeli input tenga kerja yang 

seharga    dan input kapital seharga    maka equilibrium produsen ada di 

titik B. Dengan anggaran sebesar TO, titik B berada pada kurva isoquant  

yang lebih tinggi (   ) yang berarti output  lebih banyak dibanding titik A 

atau titik C yang berada pada isoquant yang lebih rendah (   ). Jadi, 

kombinasi input dengan biaya minimum dan dapat menghasilkan output 

tertentu yaitu sebesar    untuk input kapital dan sebesar    untuk input 

tenaga kerja. Sumber: Nuraini (2013) 

Gambar 2.4. 

Gambar Kurva Produksi Optimum 
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Titik B disebut juga dengan posisi least cost combination, yaitu 

tingkat kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan tingkat output 

tertentu dengan biaya total minimum. Jika dirumuskan, maka posisi least 

cost combination tersebut terjadi pada saat kemiringan kurva isoquant sama 

dengan kemiringan isocost. Jadi, least cost combination terjadi pada saat: 

  

  
 

  
  

 

Dimana: 

∆K = Perubahan Kapital 

∆L = Perubahan Tenaga Kerja 

    = Harga Tenaga Kerja 

    = Harga Kapital 

4. Fungsi Produksi Cobb-Douglas. 

Fungsi Produksi Cobb-Douglas merupakan persamaan dengan 

menggunakan dua atau lebih variabel, dimana variabel yang satu merupakan 

variabel yang dijelasakan atau variabel dependen (Y) dan lainnya 

merupakan variabel indipenden atau yang menjelaskan (X) (Soekartawi, 

1990:159). Menurut Walter Nicholson (2008:19) menyatakan bahwa fungsi 

produksi dimana σ =1 (elastisitas subtitusi) disebut fungsi Cobb-Douglas 

yang memiliki bentuk umum cembung yang normal. Secara skematis fungsi 

produksi Cobb-Douglas, dituliskan:  

Q = f(K,L) = A Ka Lb  
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Q adalah tingkat output per unit periode, K adalah arus jasa dan 

cadangan atau sediaan modal per unit periode, L adalah arus jasa dari 

pekerja perusahaan per unit periode. Persamaan ini menunjukkan bahwa 

kuantitas output secara fisik ditentukan oleh kuantitas inputnya secara fisik, 

dalam hal ini adalah modal dan tenaga kerja. Tujuan setiap perusahaan 

adalah mengubah input menjadi output dan dimana A,a dan b kesemuanya 

merupakan konstanta positif. 

Y =      
     

   

(Soekartawi, 1990; 172) 

Mengingat persamaan tersebut linier maka digunakan analisis 

logaritma berganda / dengan cara menggunakan Logaritma Natural (Log n). 

Sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut : 

Log Y = Log A + b1 Log X1 + b2 Log X2.... bn Log xn + e 

Keterangan:   

Y  : jumlah output (produksi)   

A : intercept 

b1 : koefisien  regresi luas lahan 

b2 : koefisien regresi jumlah tenaga kerja 

X1 : tingkat luas lahan 

X2 : tingkat tenaga kerja 

E    : pengganggu 
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Apabila fungsi produksi Cobb–Douglas seperti pada persamaan di atas 

maka marginal physical product masing – masing untuk input modal dan 

jumlah tenaga kerja adalah :    

  

  
 =     = A. α       = 

      

 
 = α

 

 
 

  

  
 =     = A.         = 

      

 
 = α

 

 
 

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 

jumlahtenagakerja adalah:     

Elastisitas K = α
 

 
 .
 

 
 = α         

Elastisitas L = β
 

 
 . 

 

 
= β      

Nilai elastisitas ini sangat penting untuk menjelaskan input mana yang 

paling elastis dibanding input lain. Di samping itu dengan mengetahui nilai 

elastisitas dari masing-masing faktor produksi, kita dapat mengetahui 

apakah produksi tersebut bersifat padat modal atau padat tenaga kerja. Jika 

α>β maka sifat produksi adalah padat modal, dan jika α<β maka sifat 

produksi adalah padat tenaga kerja. 

Setelah mengetahui nilai elastisitas dari masing-masing faktor 

produksi, penjumlahan dari elastisitas subsitusi menggambarkan return to 

scale. Jika fungsi produksi Cobb–Douglas dalam persamaan, maka skala 

usahanya adalah (Agung et al, 2008: 32-33):  

 



26 

 

 

 

bila α+β=1, berlaku constan return to scale  

bila α+β>1, berlaku increasing return to scale  

bila α+β<1, berlaku decreasing return to scale. 

Kelemahan dari fungsi cobb-Douglas : 

1) Spesifikasi variabel yang keliru akan menghasilkan elastisitas produksi 

yang negatif atau nilainya terlalu besar atau terlalu kecil. 

2) Kesalahan pengukuran variabel ini terletak pada validitas data, apakah 

data yang dipakai sudah benar, terlalu ekstrim ke atas atau sebaliknya. 

Kesalahan pengukuran ini akan menyebabkan besaran elastisitas menjadi 

terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

3) Dalam praktek, faktor manajemen merupakan faktor yang juga penting 

untuk meningkatkan produksi, tetapi variabel ini kadang-kadang terlalu 

sulit diukur dan dipakai dalam variabel independent dalam pendugaan 

fungsi produksi Cobb-Douglas. 

Diantara beberapa kelemahan dari penggunaan fungsi produksi Cobb 

Douglas, terdapat beberapa kelebihan dari fungi produksi Cobb-Douglas, 

yaitu (Soekartawi, 1990) :   

1) Fungsi tersebut dapat diubah kedalam bentuk linier yang mengambil log 

pada kedua sisi persamaan sehingga menjadi fungsi log linier seperti:   

LnQ=1n  +                            

2) Fungsi produksi tersebut lebih mudah digunakan dalam perhitungan 

angka elastisitas produksi yaitu dengan melihat koefisien produksi (  ). 
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3) Jumlah koefisien produksi (  ) dapat diartikan sebagai tolok ukur bagi 

ekonomis skala usaha. 

4) Karena variabel (input) kadang-kadang lebih besar dari tiga dengan 

menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas akan lebih mudah karena 

lebih sederhana.   

Petani kombinasikan tenaga mereka dengan bibit, tanah, hujan, pupuk, 

dan peralatan serta mesin untuk memperoleh hasil panen, dan lain 

sebagainya. Pengertian fungsi produksi adalah hubungan antara output yang 

dihasilkan dan faktor-faktor produksi yang digunakan sering dinyatakan 

dalam suatu fungsi produksi (production function).  

Besarnya produksi yang dapat dicapai oleh petani ditentukan oleh 

efisiensi penggunaan unsur-unsur produksi seperti tanah, modal, benih,air 

dan pengelolaannya (Kusmantoro,1992:341),sedangkan (Debertin, dalam 

Suharno, et.al, 1995:534), fungsi produksi adalah suatu hubungan 

fungsional antara input dan output dalam suatu proses produksi. 

 Dalam penelitian ini digunakan fungsi produksi model Cobb-Douglas 

(C-D), dengan pertimbangan bahwa dengan model C-D ini relatif mudah 

untuk melakukan analisis. Keuntungan lain dari fungsi produksi model C-D 

ini elastisitas produksi dari masing-masing faktor dapat sekaligus diketahui 

dari koefisien masing-masing faktor produksi tersebut. 

5. Komoditas Padi 

Tumbuhan padi (Oryza sativa L) termasuk golongan tumbuhan 

Gramineae, yang mana ditandai dengan batang yang tersusun dari beberapa 

ruas. Tumbuhan padi bersifat merumpun, artinya tanaman tanamannya anak 
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beranak. Bibit yang hanya sebatang saja ditanamkan dalam waktu yang 

sangat dekat, dimana terdapat 20-30 atau lebih anakan/tunas-tunas baru 

(Siregar, 1981). 

Padi merupakan bahan makanan pokok sehari hari pada kebanyakan 

penduduk di negara Indonesia. Padi dikenal sebagai sumber karbohidrat 

terutama pada bagian endosperma, bagian lain dari pada padi umumnya 

dikenal dengan bahan baku industri, antara lain: minyak dari bagian kulit 

luar beras (katul), sekam sebagai bahan bakar atau bahan pembuat kertas 

dan pupuk. Padi memiliki nilai tersendiri bagi orang yang biasa makan nasi 

dan tidak dapat digantikan oleh bahan makanan yang lain, oleh sebab itu 

padi disebut juga makanan energi. 

Padi adalah komoditas utama yang berperan sebagai pemenuh 

kebutuhan pokok karbohidrat bagi penduduk. Komoditas padi memiliki 

peranan pokok sebagai pemenuhan kebutuhan pangan utama yang setiap 

tahunnya meningkat sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk yang 

besar, serta berkembangnya industri pangan dan pakan (Yusuf, 2010). 

6. Luas Lahan 

Tanah merupakan faktor produksi yang memiliki kedudukan penting 

dalam suatu pertanian. Tanah merupakan syarat mutlak bagi petani untuk 

dapat memproduksi padi. Dengan memiliki lahan yang cukup berarti petani 

sudah mempunyai modal utama yang sangat berharga sebagai seorang 

petani karena pada lahan inilah petani akan melakukan proses produksi 

sehingga menghasilkan padi. 
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Lahan merupakan sebidang permukaan bumi yang meliputi parameter 

parameter geologi, endapan permukaan, topografi, hidrologi, tanah, flora 

dan fauna yang secara bersama-sama dengan hasil kegiatan manusia baik di 

masa lampau maupun masa sekarang yang akan mempengaruhi terhadap 

penggunaan saat ini maupun yang akan datang.  Pada umumnya lahan 

sawah merupakan lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh 

pematang, saluran untuk menahan/ menyalurkan air.(Maryam,2002:12). 

Lahan merupakan faktor produksi terpenting dalam pertanian karena lahan 

merupakan tempat dimana usaha tani dapat dilakukan dan tempat hasil 

produksi dikeluarkan karena lahan atau tanah tempat tumbuh tanaman. 

Tanah memiliki sifat tidak sama dengan faktor produksi lain yaitu luas 

relatif tetap dan permintaan akan lahan semakin meningkat sehingga 

sifatnya langka (Mubyarto, 1989). Menurut Dinas Pertanian dan 

Perkebunan, juga dari Dinas Pengairan. Tanah atau lahan menurut 

penggunaan dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu tanah sawah, dan 

tanah kering/non-sawah (BPS, Kab Malang, 2015). 

Tanah sawah dibedakan menurut jenis irigasi/pengairan yaitu irigasi 

teknis, setengan teknis, dan irigasi sederhana, dan sawah tadah hujan. 

Sedangkan tanah kering/non-sawah terdiri dari tanah untuk bangunan, 

pekarangan dan halaman, industri, ladang/tegal/kebun/huma, padang 

rumput, tambak, kolam/tebat, hutan dan lain-lain. 
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7. Pupuk 

Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama 

sama faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang 

baru yaitu dalam hal ini hasil pertanian. Modal petani yang diluar tanah adalah 

ternak, cangkul, alat-alat pertanian, pupuk, bibit, pestisida, hasil panen yang 

belum dijual tanaman yang masih ada di sawah. Dalam pengertian yang 

demikian tanah bisa dimasukkan dalam modal (Mubyarto, 1989). 

Dengan modal dan peralatan maka penggunaan tanah dan tenaga kerja 

juga dapat dihemat. Oleh karena itu, modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

landsaving capital dan labour saving capital (Suratiyah, 2006).Modal 

dikatakan land saving capital jika dengan modal tersebut dapat menghemat 

penggunaan lahan, tetapi produksi dapat dilipat gandakan tanpa harus 

memperluas areal. Contohnya pemakaian pupuk, bibit unggul, pestisida, dan 

intensifikasi. Modal dikatakan labour saving capital jika dengan modal 

tersebut dapat menghemat penggunaan tenaga kerja. Contohnya pemakaian 

traktor untuk membajak, mesin penggiling padi (Rice Milling Unit/RMU) 

untuk memproses padi menjadi beras. 

Arisman dkk (1981) mengemukakan pengertian pupuk adalah bahan 

yang mengandung zat hara dibutuhkan oleh tanaman. Pemupukan dalam 

bidang pertanian dilakukan dengan membenamkan sejumlah pupuk ke 

dalam tanah, yang terdapat akar tanamannya. Dengan kata lain, pupuk yang 

diberikan tidak langsung dimakan ikan, akan tetapi dipakai oleh jasad renik 

yang disebut plankton.  
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Zulkifli Jangkaru (2002) mengemukakan bahwa definisi pemupukan 

adalah memberi bahan berupa pupuk yang mudah terurai atau mampu 

berurai menjadi zat hara dalam air. Zat hara akan di pergunakan oleh 

phytoplankton untuk berkembang biak. Phytoplankton dengan bantuan sinar 

matahari sebagai produsen dalam mata rantai atau jaring makanan. 

Selanjutnya phytoplankton dimakan zooplankton,zooplankton dimakan 

ikan-ikan kecil dan seterusnya. Selain dimanfaatkan oleh phytoplankton, zat 

hara dalam air tersebut juga dimanfaatkan oleh tanaman air. 

8. Tenaga kerja  

Tenaga kerja (man power) yaitu penduduk dalam usia kerja, yaitu 

yang berumur antara 15-64 tahun, merupakan penduduk potensial yang 

dapat bekerja untuk memproduksi barang atau jasa, dan disebut angkatan 

kerja (labor force) adalah penduduk yang bekerja dan mereka yang tidak 

bekerja, tetapi siap untuk bekerja atau sedang mencari kerja. 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 ketenaga kerjaan 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) 
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Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang perlu diperhitungkan 

dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan saja dilihat dari 

tersedianya tenaga kerja saja tetapi kualitas dan macam tenaga kerja perlu 

juga diperhatikan. Jumlah tenaga kerja ini masih banyak dipengaruhi dan 

dikaitkan dengan kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, musim dan upah 

tenaga kerja. Bila kualitas tenaga kerja, ini tidak diperhatikan, maka akan 

terjadi kemacetan dalam proses produksi (Soekartawi,1990). 

Biaya tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung 

adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan atau pekerja yang manfaatnya 

dapat diidentifikasikan pada produk yang dihasilkan. Sedangkan biaya tenaga 

kerja tidak langsung adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan atau 

pekerja, akan tetapi manfaatnya tidak dapat diidentifikasikan pada produk yang 

dihasilkan. Biaya tenaga kerja langsung menurut (Salman,2013:26) adalah biaya 

yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terkait langsung dengan 

proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. 

Dalam pertanian sebagian besar tenaga kerja berasal dari keluarga 

petani sendiri. Tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani merupakan 

sumbangan keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak 

pernah dinilai dalam uang meskipun tenaganya dicurahkan dihampir seluruh 

proses pertanian. Bila dari keluarga sendiri belum mencukupi barulah petani 

menggunakan tenaga kerja dari luar dan biasanya sudah dibayar dengan 

sistem upah sesuai dengan jam kerjanya. (Mubyarto,2007;123) 
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Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa, yang telah dilakukan yang dinyatakan 

atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau 

peraturan perundang – undang serta dibayar atas suatu perjanjian kerja antara 

pengusaha dan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri 

maupun untuk keluarganya (Sumarsono, 2003: 141). 

Penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya dalam 

meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja, diarahkan agar penentuan 

besarnya mengacu kepada terpenuhinya kebutuhan hidup minimum. Ini 

sesuai dengan standar Internasional bahwa upah minimum yang ditetapkan 

harus mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum (BPS, 2000: 13) 

 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Luas Lahan Panen dengan Produksi Padi 

Alam sangat besar pengaruhnya terhadap pertanian. Diantara sekian 

banyak faktor faktor alam seperti iklim, tanah dan sebagainya, maka tanah 

adalah satu faktor produksi terpenting di dalam pertanian. Hal ini bisa 

dibuktikan dengan besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah 

dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya (Soeratno, 1987). 

Luas lahan garapan adalah jumlah seluruh lahan garapan sawah yang 

diusahakan petani. Luas lahan berpengaruh terhadap produksi padi dan 

pendapatan petani. Sesuai dengan pendapat (Soekarwati,1990:4) bahwa 

semakin luas lahan garapan yang diusahakan petani, maka akan semakin 
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besar produksi yang dihasilkan dan pendapatan yang akan diperoleh bila 

disertai dengan pengolahan lahan yang baik. (Fadoli Hernanto,1991:64) 

menggolongkan luas lahan garapan menjadi 3 kelompok yaitu:  

1) Lahan garapan sempit yang luasnya kurang dari 0,5 Ha. 

2) Lahan garapan sedang yaitu lahan yang luasnya 0,5 sampai dengan 2 

Ha. 

3) Lahan garapan luas yaitu lahan yang luasnya lebih dari 2 Ha. 

Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh komoditas 

pertanian. Secara umum dikatakan, semakin luas lahan (yang 

digarap/ditanam), semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh 

lahan tersebut (Rahim, 2007). 

2. Hubungan Pupuk Dengan Produksi Padi 

Modal adalah faktor terpenting dalam pertanian khususnya terkait 

bahan produksi/ sarana produksi seperti pupuk,. Dengan kata lain, 

keberadaan modal sangat menentukan tingkat jumlah pengunaan pupuk 

yang diterapkan. Kekurangan modal menyebabkan kurangnya masukan 

yang diberikan sehingga menimbulkan resiko kegagalan atau rendahnya 

hasil yang akan diterima (Daniel, 2004). 

Pesatnya pertumbuhan produksi padi juga tidak terlepas dari dukungan 

penyediaan pupuk dan pestisida disertai kebijakan harga yang kondusif. 

Meskipun demikian, pemanfaatan pupuk dan pestisida kimiawi dalam jangka 

panjang dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah, yang pada akhirnya akan 

menurunkan tingkat produksi padi (Haries Istiawan, 2010). 
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Berdasarkan peranannya dalam menyediakan nutrisi dan memperbaiki 

sifat tanah maka penggunaan pupuk diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi pemupukan nitrogen, kinerja fisiologi dan hasil tanaman padi 

sawah (Iqbal,2008). Sehinga produksi dalam pertanian padi dapat 

meningkat. 

3. Hubungan Tenaga Kerja Dengan Produksi Padi 

Tenaga kerja mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produksi padi 

(Iskandar Zulkarnain, 2004). 

Upah tenaga kerja merupakan faktor produksi (input) yang penting 

dalam usaha tani. Penggunaan tenaga kerja akan insentif apabila biaya 

tenaga kerja yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal 

dalam proses produksi. yaitu upah borongan dan upah harian. Pembayaran 

upah borongan didasarkan pada satuan hasil kerja. Sedangkan pembayaran 

upah harian didasarkan pada jumlah hari buruh tani bekerja. Tingkat upah di 

pedesaan diduga dipengaruhi oleh kebutuhan dasar minimum (subsistence 

needs) atau oleh mekanisme pasar tenaga kerja (Squire,1982) 

Tenaga kerja manusia tediri tenaga kerja pria, wanita dan anak-anak. 

Tenaga kerja hewan digunakan untuk pengolahan tanah dan angkutan. 

Sedangkan tenaga kerja mekanik digunakan untuk pengolahan tanah, 

pemupukan, pengobatan, penanaman serta panen. Tenaga kerja mekanik 

bersifat substitusi sebagai pengganti tenaga kerja manusia atau tenaga kerja 

ternak. Banyak dari penduduk Indonesia merupakan tenaga kerja pada 

sektor pertanian. Oleh karena itu petani sebagai sumber daya manusia, 
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memegang peranan inti di dalam pembangunan pertanian. Peranan petani 

adalah memelihara tanaman dan hewan guna mendapatkan hasil-hasilnya 

yang bermanfaat serta mempelajari dan menerapkan metode baru yang 

diperlukan agar usaha taninya lebih produktif (A.T. Mosher, 1968;34) 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Produksi padi pada dasarnya merupakan hasil dari bekerjanya faktor 

produksi secara bersama-sama, faktor produksi tersebut antara lain: luas 

lahan (X1), modal/sarana produksi yang dalam penelitian ini modal tersebut 

ialah  pupuk, (X2) dan tenaga kerja (X3). 

Dalam kegiatan produksi padi kepemilikan lahan yang merupakan salah 

satu faktor produksi umumnya sangat berpengaruh terhadap hasil produksi 

padi, hal ini dikarenakan semakin luas lahan yang dimiliki oleh petani maka 

semakin besar potensi petani untuk meningkatkan hasil produksinya. 

Modal juga sangat berperan dalam kegiatan input produksi padi 

terutama untuk pengadaan sarana produksi seperti pupuk. Pupuk memegang 

peranan penting dalam keberhasilan usaha tani padi. Pemupukkan yang 

tidak berimbang seperti yang dilakukan petani sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan proses produksi. Menurut BPTP Bengkulu (2009). karena 

suatu proses produksi akan membutuhkan input produksi. Input atau 

korbanan ini semula berupa fisik, kemudian dinilai dalam bentuk uang atau 

rupiah, yang disebut dengan total biaya produksi. 
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Dalam produksi padi diperoleh keluaran (output) padi, proses produksi 

akan berjalan dengan lancar jika faktor produksi yang dibutuhkan dapat 

terpenuhi. Dimana faktor-faktor produksi tersebut seperti luas lahan, Biaya 

pupuk dan biaya tenaga kerja. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut 

diperkirakan akan mempengaruhi hasil produksi padi di Kabupaten Malang. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

Model konseptual pada bagan di atas menggambarkan permasalahan 

yang perlu dikaji dan dianalisis oleh seorang peneliti, masalah tersebut 

yakni adanya pengaruh dari luas lahan,biaya pupuk dan upah tenaga kerja 

terhadap produksi padi. 

 

E. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto,2006). Oleh karena itu jawaban sementara yang menjadi hipotesis 

dari penelitian ini adalah: Diduga bahwa Luas lahan, pupuk dan tenaga kerja  

berpengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Malang. 

Luas Lahan Panen 

(X1) 

Tenaga kerja 

(X3) 

Pupuk (X2) Produksi Padi  

(Y) 


