
11 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu sumber informasi penulis 

memperkaya toeri serta pemahaman dalam mengkaji dan mengalisis penelitian 

yang telah dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal yang 

terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Penelitian pertama, penelitian ini dilakukan oleh (Saragih, n.d., 2014) Yang 

berjudul “Analisis Efisiensi Produksi Usahatani Perkebunan Kelapa Sawit 

Swadaya	 (Studi Kasus Pada Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya di Perbatasan 

Desa Dayo dengan Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Rokan 

Hulu)” . Hasil dari penelitian adalah Efisiensi produksi kelapa sawit efisien secara 

teknis, akan tetapi belum secara harga dan belum efisien secara ekonomis. 

Perbedaan dalam penelitian terletak pada Lokasi Penelitian serta penentuan 

variabel.  

Penelitian kedua diambil dari jurnal yang dilakukan oleh (Azzuhdan, 

Dwiastuti, & Suhartini, 2014) yang berjudul “Analisis efisiensi ekonomi produksi 

crude palm oil  di PT Windu Nabatindo Abadi, Kabupaten Kotawaringin Timur.”  

Hasil dari penelitian ini adalah Faktor produksi berpengaruh nyata (TBS,CaCo3, 

Soda Ash, Tenaga Kerja). Efisiensi teknis sudah mendekati kondisi full efficiency. 

Efisiensi ekonomi juga belum pada full efficiency dengan nilai 0,9. Perbedaan: 
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Penelitian yang dilakukan Azzuhdan, Rini D, & Suhartini, lokasi penelitian 

berbeda, penentuan variabel independen, data time series metode analisis DEA. 

Penelitian ketiga, (Riati, 2016) “Efisiensi Penggunaan Faktorproduksi Dan 

Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Swadaya Di Kecamatan Kemuning”. Faktor-

faktor dominan yang mempengaruhi produksi kelapa sawit swadaya adalah jumlah 

tanaman dan jumlah tenaga kerja. Faktor produksi yang sudah mencapai kondisi 

efisien secara teknis adalah penggunaan pupuk dan tenaga kerja. Effisiensi harga 

tidak ada satu faktorpun yang efisien. Perbedaan: lokasi penelitian, variabel 

independent, analisis faktor produksi Cobb-Dauglas. 

Penelitian keempat, (Ridho, Hadi, & Yusri, 2012) “Efisiensi Produksi 

Kelapa Sawit Pola Swadaya Di Desa Senama Nenek Kec Tapung Hulu Kabupaten 

Kampar.” Hasil dari penelitian ini adalah faktor Inefisiensi teknis adalah umur 

petani, pengalaman, umur kelapa sawit. Sedangkan efisiensi harga dan ekonomi 

belum dapat dikatakan efisien. Perbedaan: Lokasi penelitian, variabel independent 

Penelitian kelima merupakan (Alwarritzi, Nanseki, & Chomei, 2015) jurnal 

internasional yang berjudul “Analysis of the factors influencing the technical 

efficiency among oil palm smallholder farmers in Indonesia.” Inefisiensi teknis 

relative tinggi 41 persen, factor yang sangat dominan adalah kelembagaan, tingkat 

pedidikan, kredit di sekor pertanian. Penelitian ini menekankan pada divertivikasi 

pertanian kelapa sawit. Perbedaan: lokasi penelitian, variabel independent. 

 Konsep Produksi 

Produksi atau produk dalam bidang ilmu pertanian maupun bidang lain dapat 

bervariasi antara satu dan lainnya karena perbedaan kualitas yang dihasilkan. 
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Beberapa literatur telah mengungkapkan bahwa faktor-faktor produksi diantaranya 

seperti luas lahan dan modal sangat berperan dalam menunjang suatu produksi. 

 Produksi Kelapa Sawit 

Kelapa sawit adalah tanaman tahunan, tanaman ini memiliki daya adaptasi 

dan respon yang baik terhadap faktor produksi yang digunakan pada proses 

budidaya. Dalam suatu perkebunan kelapa sawit, kegiatan di sektor hulu dan 

ketepatan sistem budidaya menjadi syarat mutlak. Sistem budidaya yang semakin 

baik akan memberikan hasil produksi tanaman yang lebih memadai dan 

memberikan keuntungan yang lebih besar. Banyak faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan untuk mendapatkan perkebunan kelapa sawit dengan produktivitas 

yang tinggi. Faktor-faktor tersebut antara lain populasi pohon, tenaga kerja, pupuk, 

pestisida, umur panen. 

2.3.1. Jarak Tanam 

Jarak tanam pada proses pembukaan lahan dapat mempengaruhi 

produktivitas yang akan dihasilkan. Menurut (U.Lubis, 2008) beberapa jarak tanam 

yang dianjurkan, namun secara umum jarak tanam tersebut dihitung berdasarkan 

kerapatan pohon per hektar. Tabel 2.1 merupakan standart yang biasa digunakan 

dalam produksi kelapa sawit 
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Tabel 2.1 Jarak Tanaman pada beberapa Kerapatan Pohon 
Kerapatan (Pohon/ha) Jarak (m) 

Dalam Barisan Antar Barisan 
143 9,00 7,80 
133 9,30 8,05 
130 9,40 8,14 
128 9,50 8,22 

Sumber: Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) 

2.3.2. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang 

sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan 

mengurus rumah tangga. Faktor produksi tenaga kerja menentukan tingkat 

keberhasilan usahatani jika jumlah penggunaan tenaga sesuai dengan kebutuhan. 

Petani dalam menjalankan usahataninya tidak hanya menyumbangkan tenaga 

melainkan bertindak sebagai manajer (Mubyarto, 1995). Dalam usahatani sebagian 

besar tenaga kerja berasal dari keluarga petani sendiri yang terdiri dari ayah sebagai 

kepala keluarga, isteri, dan anak-anak petani. Tenaga kerja yang berasal dari 

keluarga petani ini merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian secara 

keseluruhan dan tidak pernah dinilai dengan uang. Ukuran tenaga kerja dapat 

dinyatakan dalam hari orang kerja (HOK). Hari orang kerja wanita (HOKW) setara 

dengan 0,8 HOKP (Soekartawi, 2003). Curahan tenaga kerja pria dalam usahatani 

padi sebesar300 HOK/ha/tahun sedangkan tenaga kerja wanita 220 

HOKW/ha/tahun. Curahan tenaga kerja dalam satu tahun rata-rata 476 HOK/ha. 

Setiap musim tanam memerlukan tenaga kerja sebanyak 159 HOK/ha. Tenaga kerja 

merupakan salah satu aspek penting dalam memperoleh output dan pengelolaan 

produksi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dua sistem yaitu sistem labour 
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intencive dan sistem capital intencive. Sistem labour intencive merupakan sistem 

dengan lebih banyak penggunaan tenaga kerja. Sistem capital intencive merupakan 

sistem penggunaan tenaga kerja yang memanfaatkan mesinmesin pertanian 

(Hernanto, 1991). 

2.3.3. Pupuk 

Pemupukan tiap kebun disusun berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu : 

dosis pupuk yang ditetapkan berdasarkan kemampuan tanah untuk memasok unsur 

hara untuk pertumbuhan dan produksi tandan kelapa sawit, waktu pemberian pupuk 

yang ditetapkan berdasarkan pola curah hujan, dan intensitas pemberian pupuk 

yang ditetapkan berdasarkan penyebaran akar kelapa sawit di dalam tanah. Namun 

secara umum tanah tropis kekurangan unsur hara N, P dan K sehingga ketiga unsur 

hara tersebut harus ditambah melalui pemupukan anorganik. Pemberian pupuk 

pertama sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan dan kedua diakhir musim 

hujan (Sumarto 2010). 

2.3.4. Pestisida 

Hama dan penyakit dapat mengganggu pertumbuhan tanaman kelapa sawit. 

Pertumbuhan yang terganggu akan mempengaruhi produktivitas tanaman kelapa 

sawit baik itu bobot buah, kualitas buah, bahkan akan mengakibatkan tanaman mati 

sehingga tidak menghasilkan buah. Beberapa hama dan penyakit yang menyerang 

tanaman sawit antara lain : nematoda, tungau, ulat api, oil palm bunch moth, 

kumbang Oryctes, babi hutan, tikus, root blast, garis kuning, dan dry basal rot. 

Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, pengendalian hama dan penyakit pada 



 16 

perkebunan kelapa sawit dapat menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 

Teknologi tersebut antara lain pengendalian dengan menggunakan 

mikroorganisme, feromon dan biofungisida (Sumarto 2010). 

2.3.5. Umur Panen 

Tanaman muda lebih mudah dipanen daripada tanaman tua. Tanaman muda 

di panen dengan menggunakan dodos atau kampak, sedangkan tanaman tua dipanen 

dengan egrek. Pada tanaman tua lebih banyak brondolannya daripada tanaman 

muda dan akan membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk mengutip brondolan 

yang umumnya berserakan disekitar pohon (Naibaho 1998). 

Kelapa sawit merupakan tanaman yang mempunyai produktivitas penghasil 

minyak yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman lain. Tanaman kelapa 

sawit mempunyai tahap proses pertumbuhan yaitu tanaman yang belum 

menghasilkan (TBM) dengan umur tanaman 0-2,5 tahun dan tanaman 

menghasilkan (TM) dengan umur tanaman 3-25 tahun (Sulistiyo,dkk. 2010). 

Produksi tandan buah segar (TBS), minyak sawit, dan minyak inti sawit 

yang terkandung di dalam per batang pohon kelapa sawit tidak sama setiap 

tahunnya, tetapi berkembang sesuai dengan umur tanamannya, menurut Balai 

Penelitian Marihat di Sumatera Utara bahwa panen tahun pertama sekitar 10-11 

ton/ha/tahun dengan derajat ektrasi dan rendemen sebesar 16-18 persen. 

Selanjutnya akan meningkat sampai 20-30 ton/ha/tahun dengan derajat ekstrasi dan 

rendemen sebesar 23-25 persen pada umur tanaman 6 tahun dan seterusnya 

(Pardamean, 2011). 

  



 17 

Tabel 2.2 Standart Produksi Kelapa Sawit Berdasarkan Kelas Lahan 
Umur 

(tahun) 
Kelas S1 Kelas S2 Kelas S3 

TBS JTP RBT TBS JTP RBT TBS JTP RBT 
3 9,0 21,6 3,2 7,3 18,1 3,1 6,2 15,9 3,0 
4 15,0 19,2 6,0 13,5 17,6 5,9 12,0 17,4 5,3 
5 18,0 18,5 7,5 16,0 17,3 7,1 14,5 16,6 6,7 
6 21,1 16,2 10,0 18,5 15,1 9,4 17,0 15,4 8,5 
7 26,0 16,0 12,5 23,0 15,0 11,8 22,0 15,7 10,8 
8 30,0 15,3 15,1 25,5 14,9 13,2 24,5 14,8 12,7 
9 31,0 14,0 17,0 28,0 13,1 16,5 26,0 12,9 15,5 

10 31,0 12,9 18,5 28,0 12,3 17,5 26,0 12,5 16,0 
11 31,0 12,2 19,6 28,0 11,6 18,5 26,0 11,5 17,4 
12 31,0 11,6 20,5 28,0 11,0 19,5 26,0 10,8 18,5 
13 31,0 11,3 21,1 28,0 10,8 20,0 26,0 10,3 19,5 
14 30,0 10,3 22,5 27,0 10,1 20,5 25,0 9,6 20,0 
15 27,9 9,3 23,0 26,0 9,2 21,8 24,5 8,3 20,6 
16 27,1 8,5 24,5 25,5 8,5 23,1 23,5 7,4 21,8 
17 26,0 8,0 25,0 24,5 7,8 24,1 22,0 6,7 23,0 
18 24,9 7,4 26,0 23,5 7,2 25,2 21,0 6,0 24,2 
19 24,1 6,7 27,5 22,5 6,6 26,4 20,0 5,5 25,5 
20 23,1 6,2 28,5 21,5 5,9 27,8 19,0 5,1 26,6 
21 21,9 5,8 29,0 21,0 5,6 28,6 18,0 4,2 27,4 
22 19,8 5,1 30,0 19,0 5,0 29,4 17,0 4,2 28,4 
23 18,9 4,8 30,5 18,0 4,6 30,1 16,0 3,8 29,4 
24 18,1 4,4 31,9 17,0 4,2 31,0 15,0 3,6 30,4 
25 17,1 4,1 32,4 16,0 3,8 32,0 14,0 9,9 31,2 

Rata-rata 24,0 10,8 20,9 22,0 10,2 20,1 20,0 9,9 19,2 
Keterangan: TBS = Tandan Buah Segar 
 JTP = Jumlah Tandan per Pohon 
 RBT = Rata-Rata Berat Tandan 
Sumber: Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) 

 Konsep Efisiensi Produksi 

Ilmu ekonomi produski mempelajari konsep efisisiensi skala produksi. 

Konsep tersebut digunakan untuk menentukan kenaikan hasil produksi dengan laju 

yang menaik, konstan, atau bahkan menurun. Apabila terdapat kenaikan produksi 

naik, peristiwa tersebut dinamakan efisiensi skala produksi yang menaik 

(increasing return to scale). Dengan demikian, efisiensi skala kenaikan hasil 

produksi hanya sebanding dengan hasil sebelumnya berarti efisiensi skala produksi 
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adalah teap (constan return to scale). Sedangkan kenaikan produksi menurun dari 

sebelumnya disebut efisiensi skala produksi yang menurun (decreasing return to 

scale). 

2.4.1. Konsep Efisiensi Produksi 

Efisien adalah usaha perkebunan rakyat yang dapat memaksimumkan laba. 

Maksimisasi laba pada produksi usaha perkebunan rakyat dapat tercapai apabila 

petani dapat memproduksi di daerah II. Daerah ini biasa disebut daerah rasioan, 

yaitu daerah dimana manajer harus memilih input untuk menghasilkan keuntungan 

yang maksimal. Menurut , keuntungan maksimum merupakan turunan pertama dari 

fungsi produksi terhadap masing-masing faktor produksi sama dengan nol. 

2.4.2. Konsep Inefesiensi Produksi 

Menurut (Coelli, Rao, O’Donnell, & Battes, 2005)1, terdapat setidaknya dua 

metode pendekatan alternatif untuk mengetahui sumber-sumber inefisiensi. Tahap 

pertama yakni dengan menduga nilai skor efisiensi bagi suatu perusahaan. Tahap 

kedua yaitu dengan menduga pada regresi inefisiensi yang diduga sebagai fungsi 

dari variabel internal perusahaan (sosial-ekonomi petani), pendekatan kedua ini 

umum disebut inefisiensi stochastic frontier yang dimodelkan dalam bentuk 

variabel-variabel yang diasumsikan relevan dari suatu poduksi. Untuk mengukur 

inefisiensi teknis menggunakan variabel 𝑢" yang diasumsikan bebas serta 

                                                
1Coelli, J. T., Rao, D. P., O'Donnell, C. J., & Battese, G. E. An Introduction To Efficiency And 

Productivity Analysis 2nd Edition. (Spring Street: Springer Science, USA, 2005). Hlm 28 
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distribusinya normal dengan. Nilai parameter distribusi µ efek inefisiensi teknis 

dapat diperoleh dari: 

µ	 = 	d% +	𝑍"d+𝑊"  .......................................................................................  (1) 

Dimana d adalah parameter yang dicari, 𝑍" merupakan variabel penjelas, 

dan 𝑊" adalah variabel acak. 

 Konsep Fungsi Produksi 

Fungsi produksi menurut (Soekartawi, 2003) didefinisikan hubungan fisik 

anara variabel yang dijelaskan (Y) dan variabel yang menjelaskan (X).2 Variabel 

yang dijelaskan biasanya disebut output dan variabel penjelas disebut berupa input. 

Secara matematis bentuk fungsi produksi, dapat dijleaskan sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑓(𝑋-, 𝑋/, . . . . , 𝑋", …𝑋2)	 ...........................................................................  (2) 

Dimana: 

Y   = Hasil produk fisik 

X5, … X6 = Faktor-faktor produksi 

Pada produksi sektor pertanian umum digunakan lebih dari satu faktor 

produksi. Agar dapat menguraikan fungsi produksi dan menganalisis kontribusi 

masing-masing faktor produksi, maka dari sejumlah faktor produksi harus 

diasumsikan tidak tetap (variabel berubah-rubah). Untuk faktor-faktor produksi 

lainya diasumsikan konstan. 

                                                
2Soekartawi, Teori Ekonomi Produksi dengan pokok pembahasan analisis Cobb-Douglas Revisi ed, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm 17 
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Hubungan faktor produksi pada pertanian mengikuti asas kenaikan hasil yang 

berkurang (law of diminishing returns). Fungsi tersebut dapat diartikan bahwa 

setiap penambahan masukan produksi akan menambahkan masukan produksi, 

hanya saja penambahan produk tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan proporsi 

masukan yang ditambahkan (Soekartawi, 2003)3. 

Produktivitas suatu produk dapat diukur dengan memakai produk marjinal 

(PM) dan produk rata-rata (PR). Produk marjinal ialah penambahan sutu masukan 

input yang menyebabkan penambahan atau pengurangan satu-satuan output. 

Produksi rata-rata adalah perbandingan output total dengan input produksi. 

Hubungan antara produk marjinal dan produksi rata-rata, bila produk marjinal 

lebih besar dari produk rata-rata maka posisi produk rata-rata masih dalam keadaan 

naik, dan sebaliknya. Apabila terjadi produk marjinal sama dengan produk rata-rata 

maka produk rata-rata dalam keadaan maksimum. Hal ini dapat kita lihat pada 

gambar dibawah ini: 

  

                                                
3Ibid. Hlm 189 
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Gambar 2.1 Fungsi Produksi Noeklasik 
Sumber: Debertin (2002) 

Pada Gambar 2.1 menunjukkan bahwa fungsi MPP akan berubah seiring 

dengan peningkatan jumlah input xi. Pada awalnya, ketika produktivitas input 

ximeningkat, maka MPP juga akan meningkat hingga mencapai titik perubahan 

(inflection point). Pada titik inilah produktivitas marjinal mencapai titik terbaiknya. 

Setelah melewati inflection point, produk marjinal dan penambahan xiakan terus 

menurun, hingga mencapai titik nol. Total output yang dihasilkan (TPP) mencapai 

titik maksimum ketika fungsi MPP berada pada titik nol, namun jika xiterus 

ditambah, maka fungsi MPP menjadi negatif dan terjadi penurunan pada TPP. Pada 

kondisi tersebut, tidak rasional jika produsen atau petani tetap berproduksi. Produk 

rata-rata (APP) ini tidak akan pernah negatif dan APP meraih titik maksimum 

setelah melewati inflection point, tetapi sebelum TPP atau produk yang dihasilkan 

mencapai titik maksimum, ketika bersinggungan dengan fungsi MPP. 
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 Konsep Fungsi Stochastic Frontier 

Fungsi produksi frontier adalah fungsi produksi digunakan untuk mengukur 

nilai suatu fungsi produksi yang sebenarnya dihadapkan pada posisi frontier-nya. 

Fungsi produksi yaitu hubungan fisik antara faktor-faktor produksi dan hasil ayau 

output produksi, maka fungsi produksi frontier adalah hubungan fisik faktor-faktor 

produksi terhadap posisi produksi pada frontier dimana posisinya terletak pada 

garis isokuan (Soekartawi, 2003). Model stochastic frontier merupakan 

pengembangan dari model deterministic.4 Bentuk matematika fungsi produksi 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

Ln y-= b%+ b6ln x6+ (v6 − u6) ..........................................................................   (3) 

Fungsi umum yang digunakan (v6 − u6) dituliskan dengan e6. Faktor v6 

merupakan variabel acak berguna untuk mengukur kesalahan dan faktor yang 

belum ada kepastian seperti musim, hama, dan lain sebagainya di dalam variabel 

output, serta variabel input yang belum terjawab pada fungsi produksi. Variabel 

acak	v6. variabel lainnya yakni u6 merupkan variabel non negatif terdistribusi 

secara bebas dengan beberapa bentuk. Dengan dugaan variabel v6 dan 

u6terdistribusi secara bebas terhadap x6, sehingga pendugaan parameter dengan 

metode ordinary least square dari persamaan stochastic frontier (6) menghasilkan 

parameter B% yang konsisten dan tidak bias. model persamaan (6) dijabarkan pada 

gambar 2.1 sebagai berikut: 

                                                
4Deterministik merupakan pengukuran edek yang belum terduga (stochastic effect) di dalam batas 

produksi 
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Gambar 2.2 Fungsi Produksi Stochastic frontier 
Sumber:  (Coelli, Prasada Rao, O’Donnell, & Battese, 2005) 

Gambar 2.2 melukiskan pada kondisi petani satu yang menggunakan input 𝑥- 

akan menghasilkan output 𝑦- dengan asumsi petani satu dipengaruhi oleh kondisi 

yang menguntungkan, akan tetapi petani satu pendapatan maksimum pada 𝑦-, dan 

variabel acak digambarkan 𝑣- bernilai positif. Selanjutnya, petani dua mewakili 

input 𝑥- dan output maksimum yang didapat oleh petani dua adalah 𝑦/, kondisi 

yang dialami oleh petani dua tidak menguntungkan dengan variabel 𝑣/ bernilai 

negatif. 

 Kerangka Pemikiran 

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penyumbang devisa, dan 

penyedia lapangan kerja, oleh sebab itu komoditas ini harus terus dikembangkan. 

Selain itu, usaha perkebunan kelapa sawit telah banyak dilakukan oleh petani lokal, 

tetapi produksi masih belum dapat dikatakan optimal, dikarenakan produktivitas 

yang sangat rendah. Kurang optimalnya produktivitas sangat berkaitan dengan 

banyak faktor, diantaranya yakni pengetahuan yang dimiliki oleh petani, serta 

faktor iklim yang ada.  
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Perkebunan rakyat masih banyak menyisakan permasalahan produktivitas, 

hal ini terlihat dari pertumbuhan luas areal dengan perkembangan produktivitasnya. 

Pada latar belakang telah dijelaskan antara perkembangan tiap tahunnya, luas areal 

dan produktivitas pada perkebunan rakyat memiliki korelasi negatif. Fakta ini 

menerangkan bahwa penggunaan pengalokasian input belum dapat dikatakan 

efisien. Kemudian rendahnya produktivitas bisa disebabkan karena pengalokasian 

biaya produksi belum pasa titik minimum. Kombinasi input yang optimum akan 

mencapai tingkat full efficiency dimana akan memberikan efek yang positif 

terhadap petani di perkebunan rakyat. 

Analisis fungsi produksi Cobb-Douglas digunakan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi usahatani kelapa sawit. Analisis 

efisiensi memakai fungsi produksi stochastic frontier untuk menentukan efisiensi 

teknis, seperti faktor-faktor yang mempengaruhinya dan nilai produk marjinal serta 

menghitung efisiensi biaya. Faktor-faktor tersebut dapat berkaitan langsung dengan 

kegiatan operasional usaha, yang terdiri dari luas lahan, penggunaan bibit, jenis 

pupuk, tenaga kerja, dan pestisida. Selain itu, terdapat faktor-faktor produksi yang 

diduga mempengaruhi inefisiensi usahatani kelapa sawit, yaitu usia petani, 

pendidikan formal, status kepemilikan lahan, mutu benih, dan lama waktu menjadi 

petani. Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan pada penelitian terdahulu 

serta informasi-informasi yang berkaitan dengan usahatani kelapa sawit.  

Berdasarkan analisis fungsi produksi stochastic frontier akan diketahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan tingkat efisiensi usahatani kelapa 

sawit, serta berdasarkan analisis produk marjinal akan diketahui tingkat efisiensi 
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biaya, dan perkalian tingkat efisiensi teknis dan efisiensi biaya akan diketahui 

efisiensi ekonomi, efisiensi diduga berpengaruh terhadap keuntungan dan 

produktivitas usahatani kelapa sawit. Hasil yang diperoleh dapat menjadi masukan 

bagi pengambil keputusan terkait dengan faktor-faktor apa yang perlu dibenahi 

untuk meningkatkan efisiensi usahatani kelapa sawit, sehingga petani dapat 

memaksimalkan pendapatan yang diperoleh. 
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Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pemikiran

Produksi Kelapa Sawit 

Penerimaan 

Kelapa Sawit: 
•Penyumbang devisa 
•Penyerapan tenaga kerja 
•Komoditas strategis 

Kondisi Kelapa Sawit: 
•Produktivitas rendah 
•Diduga penggunaan input belum 

optimal. 

Input Produksi: 
1. Jumlah populasi pohon 
2. Tenaga kerja 
3. Jumlah Pupuk 
4. Jumlah Pestisida 
5. Umur panen 
•  

Biaya 
input 

Biaya 
output 

Output Poduksi: 
Tandan Buah Segar 

Biaya 

Faktor yang mempengaruhi 
Efisiensi: 
1. Usia petani 
2. Jumlah tanggungan keluarga 
3. Bibit sertifikasi 
4. Pengalaman bertani 
5. Pendidikan formal 

Efisiensi 
Biaya, dan 
Ekonomis 

Efisiensi 
Teknis 

Keuntungan Petani Kelapa Sawit 

Mengetahui Faktor Inefisiensi Petani Kelapa 
Sawit 
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