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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan petani jeruk cukup banyak sekali namun tidak semua faktor 

variabel dalam setiap penelitian berpengaruh secara nyata. Penelitian yang 

dilakukan Wanda (2015) mengenai Analisis Pendapatan Usaha Tani Jeruk 

Siam (Studi Kasus Di Desa Padang Pangrapat Kecamatan Tanah Grogot 

Kabupaten Paser), dengan menggunakan jumlah produksi, biaya produksi, 

penerimaan, harga, dan pendapatan sebagai variabel dalam penelitian serta 

menggunakan R/C rasio sebagai alat analisa data mengungkapkan bahwa nilai 

R/C Ratio usaha tani jeruk siam sebesar 3,35 dan dapat dikatakan bahwa usaha 

tani jeruk siam di Desa Padang Prapat Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser 

layak untuk dijalankan. 

Penelitian berikutnya yaitu Alitawan (2017), melakukan penelitian 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani jeruk pada Desa 

Gunung Bau Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, menggunakan luas 

lahan, jumlah produksi, biaya usaha tani dan pendapatan petani sebagai 

variabel penelitian serta menggunakan analisa regresi linier berganda 

mengungkapkan bahwa seluruh variabel berpengaruh secara simultan terhadap 

pendapatan, Seluruh variabel berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan 

dan luas lahan memiliki pengaruh dominan terhadap pendapatan. 
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Penelitian selanjutnya yaitu Nainggolan, Tarigan, dan Salmiah (2012), 

yang melakukan penelitian tentang Analisis Usahatani Jeruk Dan Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Petani (Studi Kasus: Desa Perjuangan 

Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi). Variabel yang digunakan yaitu luas 

lahan, pengalaman bertani, jumlah tenaga kerja, modal dan penerimaan petani 

dengan menggunakan analisis R/C rasio dan regresi linier berganda, 

menemukan bahwa usaha tani jeruk di Desa Perjuangan Kec. Sumbul Kab. 

Dairi layak dijalnakan karena nilai R/C rasio adalah 3,68. Hasil berikutnya 

yaitu pengalaman bertani, banyaknya TK, modal dan banyak tanah 

memberikan pengaruh terhadap penerimaan. 

Sebagai acuan dari 3 penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa lahan, 

modal, dan tenaga kerja dijadikan sebagai salah satu variabel independen 

dengan hasil yang berbeda. Hal ini terjadi karena setiap penelitian terdapat 

kemungkinan hasil yang sama dan hasil yang berbeda. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu selain menggunakan modal, luas lahan, dan 

tenaga kerja. 

B. Landasan Teori 

1. Teori dan Fungsi Produksi 

Teori produksi merupakan analisa mengenai bagaimana seharusnya 

seorang pengusaha atau produsen, dalam teknologi tertentu memilih dan 

mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkan 

sejumlah produksi tertentu, seefisien mungkin (Suherman, 2000). 
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Menurut Sukirno (2000), pengertian fungsi produksi adalah berkaitan 

antara faktor-faktor produksi dan capaian tingkat produksi yang dihasilkan, 

dimana faktor produksi sering disebut dengan istilah input dan jumlah 

produksi disebut dengan output. fungsi produksi secara matematis dapat 

digambarkan sebagai berikut Sukirno (2000): 

Q = f ( K, L, R, T ) 

Dimana : 

K = Jumlah stok modal atau persediaan modal 

L = Jumlah tenaga kerja ( yang meliputi jenis tenaga kerja ) 

T = Tingkat teknologi yang digunakan 

R = Biaya sewa lahan 

Q = Jumlah produksi yang dihasilkan 

Dari persamaan di atas dijelaskan bahwa jumlah output tergantung dari 

kombinasi penggunaan modal, tenaga kerja, dan bahan mentah. Semakin 

tepat kombinasi input, semakin besar kemungkinan output dapat diproduksi 

secara maksimal. 

Salvatore (2006) menjelaskan bahwa hubungan antara masukan pada 

proses produksi dan hasil keluaran dapat digambarkan melalui fungsi 

produksi. Fungsi ini menunjukkan keluaran Q yang dihasilkan suatu unit 

usaha untuk setiap kombinasi masukan tertentu. Untuk menyederhanakan 

fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 

Q = f{K, L} 
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Persamaan ini menghubungkan jumlah keluaran dari jumlah kedua 

masukan yakni modal dan tenaga kerja. Cobb-Douglas adalah salah satu 

fungsi produksi yang paling sering digunakan dalam penelitian empiris. 

Fungsi ini juga meletakkan jumlah hasil produksi sebagai fungsi dari modal 

(capital) dengan faktor tenaga kerja (labour). Dengan demikian dapat pula 

dijelaskan bahwa hasil produksi dengan kuantitas atau jumlah tertentu akan 

menghasilkan taraf pendapatan tertentu pula.  

2. Teori Ekonomi Pembangunan 

Arti pembangunan dapat diartikan berbeda antara satu referensi dengan 

referensi lainnya. Akan tetapi secara global terdapat sebuah kata sepakat 

bahwa pembangunan adalah suatu process menuju perubahan (Riyadi dan 

Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). 

Pembangunan seperti yag disampaikan Nugroho dan Rochman Dahuri 

(2004) mampu dimaknai menjadi sebuah usaha yang terkontrol agar 

memunculkan alternatif-alternatif yang sah untuk setiap masyarakat dalam 

memenuhi dan mendapat aspirasinya. 

Tikson (2005), pembangunan nasional juga didefinisikan seperti 

perubahan keadaan ekonomi, sosial dan budaya yang di sengaja dalam 

kebijakan serta strategic ke tujuan yang diinginkan. Peruabahan pada struktur 

ekonomic contohnya, bisa dilihat melalui peningkatan hasil production yang 

cepat di sector industri dan jasa, sehingga perannya dalam pendapatan nasional 

semakin tinggi. 

Beberapa definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli : 
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a. Smith dalam Suryana (2000: 55) menjelaskan bahwa pembangunan 

ekonomi adalah suatu proses penggabungan antara peningkatan 

penduduk dan perkembangan tekhnologi. 

b. Simon Kuznets dalam Jhingan (2000: 57) menjelaskan bahwa 

pembangunan ekonomi merupakan peningkatan jangka panjang 

pada kemampuan negara untuk menyediakan berbagai barang-

barang kebituhan ekonomic pada masyarakatnya. Kemampuan ini 

meningkat sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian 

kelembagaan dan idiologi yang dibutuhkan. 

Dari beberapa pengertian diatas maka bisa diambil kesimpulan bahwa 

pembangunan ekonomi merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara 

untuk menumbuhkan pendapatan nasional. Berdasarkan kesimpulan 

tersebut pmbangunan ekonomi memiliki 3 karakter utama diantaranya yaitu 

(Bannock, 2004): 

a. Pembangunan sebagai suatu proses, artinya pembangunan 

economic dapat dijelaskan seperti halnya suatu tahapan wajib 

dikerjakankan setiap masyarakat atau negara. Hal ini berlangsung 

secara berkesinambungan dan bukan merupakan suatu kegiatan 

yang sifatnya tidak disengaja. 

b. Pembangunan sebagai usaha untuk menngkatkan pendapatan 

perkapita, pemabangunan merupakan tindakan nyata yang wajib 

dikerjakan oleh negara guna mempertumbuhkan pendapatan per 

kapita. Dengan demikian, akan dibutuhkan peranan serta \semua 
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aspek yang ada pada suatu negara dalam berpartisipasi aktf untuk 

process pembangunan 

c. Kenaikan pendapatan per kapita terjadi dalam jangka yang lama, 

perekonomian dinkatakan berkembang jika pendapatan per kapita 

jangka lama cenderung meningkat. Tetapi, hal ini tidak berarti 

bahwa pendapatan per kapita harus meningkat secara 

berkesinambungan, tetapi pada kurun waktu tertentu dapat turun, 

dengan penurunnya tidak terlalu besar. 

3. Pembangunan Sektor Pertanian 

Pembangunan sector tani bisa diartikan menjadi process perubahan 

social. Pada prakteknya dalam meningkatkan status dan kesejahteraan tidak 

hanya ditujukan petani saja, tapi juga diartikan untuk menumbuhkan bakat 

sumberdaya manusia secara economic, socal, politic, culture, maupun 

melalui (improvement), (growth) dan (change) (Iqbal dan Sudaryanto, 

2008). 

Menurut Suhendra (2004) di berbagai belahan negara, keberhasilan 

sektor tani menjadi prasyarat untuk pembangunan sector industri dan jasa. 

Kebijakan dalam penetapan sector tani sebagai hal utama pembangunan 

ekonomi (Simatupang dan Syafa’at, 2000). 

4. Peran Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 

Pada awal tahun 1990, sejalan dengan rendahnya hasil tani dalam PDB, 

pembangunan ekonomi dan kebijakan-kebijakan mulai mengesampingkan 

sector tani. Titik focus pembangunan ekonomi mengarah pada sector 
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industri dan jasa. Akan tetapi, saat krisis melanda, gerakan reformasi yang 

terjadi tidak jelas arahnya, process desentralisasi perekonomian yang 

menimbulkan rakyat menderita, sehingga Indonesia mulai sekali lagi 

menjadikan sector tani sebagai pondasi utama dalam pembangunan 

ekonomi (Arifin, 2005). 

Peranan pertanian sudah membuktikan bahwa dari kesuksesan sector 

tani pada saat ekonomi mengalami krisis mampu memberikan pasokan pada 

persediaan pangan utama pada jumlah mencukupi dan pertumbuhannya 

yang meningkat positif dalam menstabilkan tingkat pertumbuhan ekonomi 

nasional. Keadaan tersebut yang menjadi salah satu pemikiran utama 

dicetuskannya kebijakan yang lebih berpihak pada sektor tani untuk 

memperbanyak lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan 

meningkatkan laju pembangunan ekonomi yang lebih baik (Sudaryanto dan 

Munif, 2005). 

Beberapa landasan melihat pentingnya percepatan sector pertanian 

Indonesia disampaikan oleh Simatupang (1997) yaitu: 

a. Sector pertanian menjadi lahan untuk penyerapan pekerja, sehingga 

percepatan pembangunan sector tani dapat membantu mengurangi 

permasalahan pengangguran. 

b. Sector pertanian menjadi landasan penting dalam ekonomi desa. 

Maka, percepatan sector tani paling pas dalam meningkatkan 

ekonomi desa untuk menaikkan penghasilan penduduk Indonesia 

dan sekaligus mengurangi kemiskinan. 
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c. Pertanian sebagai penghasil bahan makanan utama, maka 

percepatan disektor pembangunan pertanian dapat menyediakan 

kebutuhan pangan terjamin. Hal ini penting dalam membantu 

mengurangi ketergantungan pangan di pasar dunia. 

d. Harga untuk hasil tani mempunyai nilai yang tinggi dalam IHK 

(indeks harga konsumen), sehingga pergerakannya sangat 

mempengaruhi laju inflasi. maka, percepatan pembangunan tani 

dapat membantu agar stabilitas perekonomian Indonesia terjaga. 

e. Percepatan pembangunan sector tani begitu penting dalam 

mendorong kegiatan ekspor dan mengurangi kegiatan impor hasil 

tani, sehingga hal ini bisa membuat keseimbangan neraca 

pembayaran terjaga. 

f. percepatan pembangunan dalam tani dapat menumbuhkan kinerja 

sector industri. Hal ini disebabkan karena ada keterkaitan yang kuat 

antara sector tani dengan sektor industri yang meliputi hubungan 

produk, konsumsi dan investasi. 

5. Pengertian Usaha Tani 

Usahatani adalah proses dalam menentukan serta memanajemen 

pemakaian segala factor produksi tani guna medapatkan penghasilan yang 

maksimal (Suratiyah, 2006). Usahatani adalah aktifitas bertanam dengan 

menggunakan sumber seperti lahan, pekerja, uang, dan air guna mendapat 

penghasilan untuk kelangsungan kebutuhan hidup. 
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Soekartawi (2002) menyatakan bahwa usahatani merupakan hal yang 

mempelsjari bagaimana cara menempatkan sumber daya dengan efisien 

sebagai tujuan mendapatkan pendapatan yang besa pada waktu tertentu. 

Tani memiliki 4 unshur utama (Hermanto, 1996). Unshur yang pertama 

yaitu lahan. Area yang akan digunakan bertani merupakan factor production 

yang dipengaruhi olsh tingkat suburan, luas lahan, lokcatin, dan fasilitas. 

Kedua yaitu pekerja yang bisa berasal dari orang luar atau dari orang 

famili sendiri. Ketiga yaitu modal yang dipakai dalam menumbuhkan 

produktivitas kerja serta kekayaan bertani. Keempat atau yang terakhir yaitu 

memanajemen, mengkoordinasi, dan mengorganisasiksn berbagai factor 

produksi tani seperti yang diharapkan. 

6. Faktor Produksi Usaha Tani 

Process produksi pertanian dalam mendapatkan sebuah produk mampu 

distimulus oleh beberapa faktor. factor produksi yang dipakai, seperti uang 

awal, tanah, TK, biji, pupuk and yang lainnya merupakan factor yang 

mampu menggerakkan biaya dan penhasilan orang tani (Prawirokusumo, 

1990). 

a. Pengertian Luas Lahan 

Lahan merupakan factor produksi penting dalam tani karena lahan 

tempat dimana tanaman dapat ditanam dan hasil produksi karena lahan 

tanah tempat tumbuh tanaman. Lahan tanah mempunyai sifat tidak 

sama dengan factor produksi lainnya relatif tetap dan permintaan akan 

lahan tumbuh tinggi sehingga bersifatnya langka. 
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Lahan tanah bertani adalah penentu dari komoditas tani. Secara 

global bisa didefinisikan, semakin banyak tanah yang ditanami maka 

semakin bannyak jumlah production yang dipanen. Ukuran lahan 

pertanian dapat dinyatakan dengan hektar (Mubyarto, 1989: 89). 

b. Pengertian Modal 

Modal merupakan aset atau harta yang didalamnya mencakup 

factor produksi dan TK yang memproduksi sesuatu yang baru dalam 

hal ini yaitu hasil bertani. Modal bertani selain lahan adalah hewan 

ternak, alat bertani, pupuk, cangkul, biji, obat hama, dan hasil tani yang 

belum laku dan yang masih belum panen. Dengan demikian tanah bisa 

dimasukan dalam modal (Mubyarto, 1989: 106). 

modal dan peralatan bisa membuat penggunaan land dan labour 

juga dapat disaving. Oleh karena itu, modal dapat dibagi menjadi 2, 

yaitu land saviing capital dan labour saviing capital (Suratiyah, 2006: 

33). 

Modal juga dapat dikatakan land saviing capital jiika dengan 

modal tsb dapat saving penggunaan lahan, tetapi production dapat 

diperbanyak tanpa harus memperlebars area land, contoh pemakaian 

kompos dan biji unggul. Modal dikatakan labour saviing capital jika 

dengan modal tsb dapat menghemat penggunaan tenaga kerja, contoh 

penggunaan traktor dan tehnologi dalam penggarapan lahannya. 

c. Pengertian Uang Tenaga Kerja 
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Uang tenaga kerja merupakan sesuatu yang diberikan with pelaku 

usaha agar mendapatkan factor produksi yang akan dipakai dalam 

mengelola usahan sehingga mampu menghasilkan hasil yang banyak 

(Rahim dan Hastuti, 2007). 

Tenaga kerja adalah salah satu factor produksi yang sangat penting 

dalam usahatani. Pemakaian TK yang intensif dimana apabila TK 

mampu memberi faedah yang maksimal dalam process produksi. Jasa 

para pekerja yang digunakan untuk pembayaran dibayarkan dengah 

uang. didalam usahatani setengah dari TK merupakan sanak famili 

sendiri. Anak petani yang mempunyai umur 12 thn sudah mampu 

menjadi tenaga produktif bagi petani dalam menolong penggarapan 

sawah. 

Dalam bertani kebutuhan pekerja yang dibutuhkan mencakup 

hampir semua process produksi terjadi, usaha ini berkaitan dengan 

berapa macam tahap kerja, yaitu: (a) menyiapkan tanam-tanaman, (b) 

mengadakan alat produksi tani, (c) menanam, (d) maintenance seperti 

memberi pupuk, obat, menyiram, dan memelihara, (e) panen dan 

mengangkut hasil tani, (f) penjualan (Hermanto, 1996: 71-72). 

d. Pengertian Pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan suatu proses jangka panjang 

dengan menggunakan prosedur sistematis, dimana tenaga kerja 

mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan 

umum. (Mangkunegara, 2003). 
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Menurut UU SISDIKNAS Nomor 20 (2003), tingkatan pendidikan 

dari jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan 

yang telah ditetapkan berlandaskan tingkat perkembangan masing-

masing, pencapaian tujuan, dan pengembangan kemampuan, terdiri 

dari: 

1) Pendidikan dasar : Jenjang pendidikan selama SD hingga SMP 

selama 9 (sembilan) tahun pertama. 

2) Pendidikan menengah : Jenjang pendidikan SMA lanjutan dari 

pendidikan dasar. 

3) Pendidikan tinggi : Jenjang pendidikan lanjutan dari pendidikan 

program S1, S2, dan S3. 

e. Pengertian Harga 

Harga merupakan nilai dari suatu barang atau jasa. Selain itu, harga 

merupakan nilai yang diberikan konsumen untuk jumlah faedah dari 

barang atau jasa. Harga ada dua peran dalam keputusan para pembeli 

yaitu: 

1) Peran alokasi, merupakan fungsi dalam membantu buyer dalam 

memdapatkan faedah tertinggi yang diinginkan beedasarkan dayay 

belinya. Dengan harga juga membamtu buyer dalam daya belinya 

pada berjenis jenis barang atau jasa. buyer membandingkan harga 

semua alternatif yang ada, kemudian memilih harga yang di 

kehendaki. 
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2) Peran information, yaitu fungsi harga faktor-faktor produk, seperti 

kualitas. Hal ini berfaedah pada kondisi pembeli mengalami 

kesukaran dalam menilai factor produktion atau manfaatnya secara 

objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang 

mahal menggambarkan kualitas yang tinggi. (Tjiptono, 2008:152). 

7. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan merupakan hasil pengurangan antara pendapatan dan 

semua biaya yang digunakan dalam satu periode (Suratiyah, 2006). 

Penghasilan dan biaya tani dapat distimulus oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yang terdiri dari usia petani, ilmu bertani, 

pengalaman bertani, terampilan bertani, jumlah pekerja, tanah yang 

digunakan tani dan modal. Suratiyah (2006) 

Faktor eksternal seperti harga bibit dan tersedianya fasilitas produksi. 

Alat produksi dan pasar harga tidak mampu dikendalikan oleh petani 

sekalipun petani tersebut memliki modal yang besar. Jika pada salah satu 

alat tidak tersedia maka para petani hanya akan memakai factor produksi 

tersebut secara sedikit, sama halnya dengan harga-harga pupuk sangat 

mahal hingga tidak terjangkau bisa merubah biaya dan penghasilan. 

Rahim dan Diah (2007) mengungkapkan bahwa penghasilan tani yaitu 

penerimaan - biaya. Menurut Sukirno (2002) uang total usahatani 

(pendapatan bersih) merupakan hasil pengurangan dari penerimaan total - 

biaya total yang dikeluarkan selama process produksi, dimana semua input 

milik keluarga juga diperhitungkan sebagai biaya produksi. 
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Selain itu Prayitno dan Arsyad (1997) mengungkapkan bahwa 

pendapatan petani dari usahataninya dapat dihitung sebagai jumlah 

penerimaan yang berasal dari nilai penjualan hasil dikurangi dengan jumlah 

nilai pengeluaran yang terdiri dari : 

1) Pengeluaran input misalnya bibit, pupuk, pestisida. 

2) Pengeluaran upah tenaga kerja. 

3) Pengeluaran pajak, iuran air, bunga kredit. 

C. Kerangka Penelitian 

Beberapa kajian yang membahas mengenai pendapatan petani jeruk 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi 

pendapatan petani jeruk. Bila dilihat dari kondisi daerah penelitian yang 

merupakan salah satu daerah penghasil jeruk terbanyak maka perlu mencermati 

beberapa faktor yang mampu mempengaruhi pendapatan petani jeruk. Maka 

dapat disusun kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini. 

 
Gambar 2.1  

Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini terutama di Kecamatan Bangorejo antara lain 

adalah jumlah luas lahan usahatani di Kecamatan Bangorejo memiliki luas 

lahan yang berbeda-beda. Modal usahatani yang merupakan salah satu faktor 

Luas lahan (X1) 

Pendapatan petani 

jeruk (Y) 
Modal (X2) 

Tenaga kerja (X3) 
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produksi dalam bentuk dana maupun perlengkapan dan tenaga kerja dilihat dari 

jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam mengelola lahan tani. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah praduga terhadap rumusan masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian, dimana perumusan masalah dalam penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011). Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

H1: Diduga luas lahan, modal, dan tenaga kerja memiliki pengaruh positif 

terhadap pendapatan petani jeruk. 


