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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Sari (2012) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam membeli produk industri garment yang bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli suatu produk tertentu. Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis 

faktor dan mendapatkan hasil penelitian bahwa faktor produk, harga, saluran 

distribusi, promosi, budaya, sosial, pribadi, dan psikologis merupakan faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Selain objek penelitian dan lokasi 

penelitian, teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini juga 

menjadi salah satu perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada 

penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Accidental 

Sampling sedangkan teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan adalah 

Proportioned Stratified Random Sampling. 

 Mustika dan Apriliani (2013) menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebertahanan pedagang kuliner tradisional di Kabupaten  

Klungkung. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebertahanan pedagang kuliner tradisional serombotan  dalam upaya pelestarian 

kearifan lokal di Kabupaten Klungkung sekaligus melihat karakteristik para 

pedagang serombotan di Kabupaten Klungkung. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian tersebut untuk mengetahui karakteristik pedagang serombotan 

adalah teknik analisis statistik deskriptif sedangkan teknik analisis untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebertahanan para pedagang 
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serombotan adalah analisis faktor. Berdasarkan analisis karakteristik diketahui 

bahwa pedagang serombotan di Kabupaten Klungkung memiliki rentang usia 26-

35 tahun. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kebertahanan 

pedagang kuliner tradisional serombotan di Kabupaten Klungkung dipengaruhi 

oleh dua faktor utama, yaitu faktor Eksternal (Proses Pemasaran dan Pengaruh 

Keberadaan Pesaing) dan Faktor Internal (Kemudahan Memperoleh Modal Usaha, 

Ketersediaan Bahan Baku, dan Proses Pengelolahan Bahan Baku). Perbedaan 

antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian 

dan lokasi penelitian serta teknik penentuan sampel. Penelitian ini menggunakan 

teknik Random Sampling dalam menentukan sampel sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan menggunakan teknik Proportioned Stratified Random Sampling. 

Hermawan  dan Riana  (2014)  menganalisis faktor-faktor yang menentukan 

loyalitas karyawan pada PT. Inti Buana Permai Denpasar Bali yang bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menentukan loyalitas karyawan pada PT. Inti Buana 

Permai Denpasar Bali. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah analisis faktor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat empat faktor 

yang menentukan loyalitas karyawan pada PT. Inti Buana Permai Denpasar Bali 

yaitu faktor kompensasi, faktor tanggung jawab, faktor disiplin dan faktor 

partisipasi. Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 

tersebut hanya terletak pada objek serta lokasi penelitian. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Buruh Tani 

 Buruh merupakan salah satu faktor yang penting dan perlu diperhitungkan 

dalam proses produksi, ketersediaan dan jenis tenaga kerja serta kualitas tenaga 
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kerja juga diperhatikan agar proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien 

(Soekartawi, 1990). Buruh, pekerja, tenaga kerja, karyawan pada dasarnya adalah 

manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuanya untuk mendapatkan balasan 

berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainya dari pemberi kerja atau 

majikan. Buruh adalah individu yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan 

imbalan secara harian atau borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

Secara umum buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain agar mendapatkan 

upah. Teori Karl Marx dalam Soekartawi (1990) tentang nilai lebih dari buruh dan 

majikan menjelaskan bahwa kelompok yang memiliki dan menikmati nilai lebih 

disebut sebagai majikan dan kelompok dalam proses menciptakan nilai lebih itu 

disebut buruh. 

Buruh tani adalah seseorang yang bekerja di bidang pertanian dengan 

membantu petani mengelola lahan pertanian yaitu menanam dan memelihara 

tanaman milik petani agar tumbuh dengan baik sehingga memperoleh pendapatan 

dari hasil pertanian yang baik tersebut. Buruh tani sama halnya seperti seorang 

petani yang bekerja menggarap sawah atau lahan pertanian lainnya namun buruh 

tani tidak memiliki lahan pertanian sendiri melainkan buruh tani bekerja di lahan 

pertanian milik orang lain yaitu tuan tanah atau petani, kemudian pemilik lahan 

tersebut yang akan memberikan upah kepada buruh tani sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati.  

Bentuk pekerjaan buruh tani mulai dari pra tanam, tanam, panen dan paska 

panen. Pra tanam adalah kegiatan buruh tani mengelola lahan pertanian pada saat 

sebelum ditanami seperti mancangkul sawah dan membuat galengan atau batas 

antar petakan sawah dengan sawah lainya. Masa tanam adalah kegiatan buruh tani 
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secara massal untuk menanam padi, jika pekerjaan sudah selesai buruh tani akan 

bekerja untuk menyiangi rumput dan gulma yang bisa menggngagu pertumbuhan 

tanaman utama serta melakukan pemupukan dan penyemprotan hama. Para buruh 

tani melakukan kegiatan memotong padi, melepaskan padi dari jeraminya dan 

mengangkut hasil panen yang dikehendaki oleh pemiliknya pada masa panen. 

Pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani pada masa paska panen antara lain 

membantu menjemur padi dan mengangkut padi ke mesin penggilingan. 

2.2.2 Tenaga Kerja  dan Angkatan Kerja 

 Menurut Phoenix (2007) definisi dari kata tenaga kerja adalah orang yang 

bekerja atau mengerjakan sesuatu seperti membuat barang atau pelayanan jasa 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan  masyarakat, sedangkan 

definisi dari kata angkatan kerja adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, 

yaitu 15-64 tahun yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan sehigga tenaga 

kerja dan angkatan kerja dapat diartikan seseorang yang berkerja dengan usia 

produktif. 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik 

dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan angkatan kerja menurut (Soeroto, 

1986) merupakan sebagian dari jumlah penduduk dalam usia kerja yang 

mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai pekerjaan, tapi secara aktif atau pasif 

mencari suatu pekerjaaan. 

Dengan kata lain juga dapat dikatakan bahwa angkatan kerja ialah bagian 

penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Kata “mampu” 

menunjukan kepada tiga hal. Pertama, mampu fisik yaitu cukup umur dan jasmani 
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sudah kuat. Kedua, mampu mental yaitu mempunyai mental sehat. Ketiga, secara 

yuridis cukup mampu dan tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan 

melakukan pekerjaan. Sedangkan kata “bersedia” maksudnya  orang yang 

bersangkutan dapat secara aktif maupun secara pasif mencari pekerjaan atau tidak 

ada unsur paksaan serta adanya kebebasan pribadi untuk memiliki pekerjaaan yang 

sesuai dengan keinginan (Soeroto, 1986). 

2.2.3 Sektor Pertanian  

Pertanian adalah salah satu sektor dimana didalamnya terdapat kegiatan 

pemanfaatan sumberdaya hayati untuk membantu proses produksi suatu bahan 

pangan, bahan baku untuk industri dan sebagai sumber energi. Sektor pertanian 

merupakan salah satu mata pencaharian terbesar di dunia (Soekartawi, 1987). 

Peranan sektor pertanian berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi nasional dalam 4 bentuk diantaranya : 

a. Kontribusi produk, penyediaan makanan penduduk, menyediakan bahan baku  

    untuk industri manufaktur seperti industri : tekstil, barang dari kulit, makanan  

    dan minuman. 

b. Kontribusi0pasar,0pembentukan0pasar0domestik0untuk barang0industri0dan  

    barang konsumsi. 

c. Kontribusi faktor produksi, penurunan peran pertanian di pembangunan  

    ekonomi,  maka terjadi transfer surplus modal dan tenaga kerja dari sektor  

    pertanian ke sektor lain. 

d. Kontribusi devisa, pertanian sebagai sumber penting bagi surplus neraca  

    perdagangan (NPI)  
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    melalui ekspor produk pertanian dan pertanian yang menggantikan produk 

impor. 

2.2.3.1 Pentingnya Pertanian 

 Pertanian sangat berkontribusi pada aktivitas ekonomi, mata pencarian dan 

untuk melestarikan lingkungan, sehingga sektor ini berperan penting untuk 

pembangunan negara. Sebagai aktivitas ekonomi pertanian dapat menjadi sumber 

pertumbuhan bagi ekonomi nasional, penyedia kesempatan investasi bagi sektor 

swasta, dan penggerak utama industri-industri yang terkait dengan pertanian dan 

perekonomian non pertanian pedesaan. Sektor pertanian di negara-negara yang 

berbasis pertanian menghasilkan rata-rata 29 persen dari produk domestik bruto-

PDB (gross domestic product- GDP) dan menyerap 65 persen angkatan kerja yang 

ada. Produksi pertanian penting bagi ketahanan pangan karena hal itu merupakan 

sumber pendapatan bagi mayoritas kaum miskin pedesaan. Secara khusus, produk 

pertanian memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara (Sunardi, 2008). 

 Pertanian sebagai sumber mata pencaharian bagi kira-kira 86 persen rakyat 

pedesaan. Sektor ini menyediakan pekerjaan bagi 1,3 miliar petani gurem dan buruh 

tani. Jumlah penduduk sebesar 3 miliar tinggal di wilayah pedesaan, hampir separuh 

dari jumlah seluruh umat manusia di negara-negara berkembang, yaitu 5,5 miliar 

jiwa yang hidup. Penduduk pedesaan tersebut sekitar 2,5 tinggal di keluarga yang 

terlibat dalam pertanian (buruh tani), dan 1,5 miliar merupakan keluarga petani 

gurem (Sunardi, 2008). 

 Sebagai pelestarian lingkungan sektor pertanian merupakan salah satu 

pelaku utama dalam upaya pelestarian alam, umumnya secara tak disadari dan tak 

dihargai, dengan menyerap gas karbon, mangatur batas air, dan keragaman hayati. 
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Peran pertanian juga meminimalkan kelangkaan sumber daya alam, perubahan 

iklim dan rusaknya atas lingkungan yang beralih fungsi. Pertanian juga berperan 

sebagai pengatur hubungan antar pertanian, konservasi sumber daya alam dan 

lingkungan agar lebih stabil dan terjaga. 

 Pertanian memiliki kemampuan khusus untuk mengurangi kemiskinan. 

Pertumbuhan sektor pertanian memiliki kemampuan khusus untuk mengurangi 

kemiskinan disemua tipe negara. Estimasi lintas negara menunjukan bahwa 

pertumbuhan PDB yang dipicu oleh pertanian paling tidak dua kali lipat lebih 

efektif dalam mengurangi kemiskinan dari pada pertumbuhan PDB yang 

disebabkan oleh sektor di luar pertanian (Sunardi, 2008). Keterangan tersebut 

membuktikan bahwa sektor pertanian berperan sangat penting untuk meningkatkan 

perekonomian, peluang kerja, pelestarian lingkungan dan mengurangi kemiskinan. 

2.2.4 Faktor Penyebab Bertahannya Buruh Tani di Sektor Pertanian 

 Faktor-faktor penyebab bertahannya buruh tani di sektor pertanian 

merupakan beberapa alasan yang dimiliki para buruh tani untuk tetap bertahan di 

sektor pertanian meskipun tidak sedikit buruh tani yang sudah beralih profesi ke 

sektor non pertanian. Beberapa hal dapat menjadi faktor penyebab buruh tani 

bertahan di sektor pertanian, faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain: 

2.2.4.1 Lahan Pertanian 

Lahan pertanian merupakan hal terpenting dalam pertanian karena lahan 

pertanian berperan sebagai salah satu faktor produksi, sama seperti pabrik industri 

yang digunakan sebagai suatu tempat untuk mengolah bahan baku menjadi suatu 

barang atau suatu produk, begitu juga lahan pertanian yaitu tempat dimana hasil 

dari pertanian ditanam dan dihasilkan. Jumlah penduduk yang meningkat menuntut 
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keseimbangan secara fisik berupa tanah untuk pemenuhan fasilitas baik berupa 

pemukiman, transportasi hingga fasilitas pendidikan merupakan hal yang membuat 

daerah persawahan semakin terdesak atau dengan kata lain menyebabkan 

berkurangnya lahan pertanian yang merupakan lapangan hidup petani atau buruh 

tani (Astutik, 1998). Penurunan luas lahan di Kecamatan Sawoo masih minim 

terjadi sehingga mengakibatkan banyak buruh tani masih tetap bertahan di sektor 

pertanian. Hal tersebut dibuktikan dari data BPS Kabupaten Ponorogo pada tahun 

2017 yang menunjukkan bahwa luas lahan pertanian baik lahan kering maupun 

basah sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 tetap seluas 5.698,66 m persegi yang 

direpresentasikan  pada grafik dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo (2017) Grafik 

Luas Lahan Pertanian di Kecamatan Sawoo  

 

2.2.4.2 Upah 

 Upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah uang yang 

diterima atau imbalan yang diterima buruh yang didapat dari petani sesuai 
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pekerjaan yang telah dilakukanya. Pendapatan sangatlah berkaitan dengan 

penyebab transformasi karena pendapatan merupakan tujuan utama dari seseorang 

untuk bekerja. Peraturan pemerintah No.8 1982 tentang perlindungan upah 

disebutkan bahwa upah adalah sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk 

pekerjaan jasa yang telah dilakukan yang dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang 

yang ditetapkan menurut pesetujuan atau peraturan perundang-udangan yang 

berlaku. 

 Menurut Kasryno (1984) fakta yang mungkin bisa dibahas ialah pendapatan 

sebagai buruh tani lebih rendah dari pendapatan sebagai buruh industri, tukang 

becak, atau sektor non pertanian lainya. Tetapi saat ini upah yang diterima buruh 

tani di Kecamatan Sawoo cukup besar. Pendapatan buruh tani dalam sehari sekitar 

80 ribu rupiah hingga 90 ribu rupiah, pendapatan itu belum ditambah lagi dengan 

uang rokok dan 2 kali uang makan dalam sehari kerja. Buruh tani lepas mendapakan 

penghasilan sekitar 115-120 ribu rupiah dalam sehari kerja, hal tersebut membuat 

buruh tani bertahan untuk menjadi buruh tani. 

 Hubungan kerja antara petani dan buruh tani memiliki sistem upah yang 

digunakan untuk membayar upah kepada buruh tani yang menggarap lahan 

pertanian petani. Menurut Kasryno (1984) berdasarkan cara pembayaran kepada 

buruh tani, di desa-desa penelitian di Jawa terdapat dua jenis sistem upah, yaitu 

upah borong dan upah harian.  Pembayaran upah borong adalah pembayaran sesuai 

kesepakatan sebelum bekerja hingga pekerjaan diselesaikan. Jenis pekerjaan yang 

diupah dengan sistem borongan ialah jenis pekerjaan panen, mengelola tanah, dan 

tanam.  
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Akan tetapi oleh karena masalah panen dalam masyarakat tani mempunyai 

arti sendiri, maka pembahasan mengenai masalah panen akan dipisahkan dari 

sistem borongan, meskipun jika dilihat dari cara pengupahannya termasuk ke dalam 

sistem borong. Pembayaran upah harian didasarkan pada jumlah harian buruh tani. 

Jenis pekerjaan yang diupahkan dengan sistem upah harian ialah menyiang dan 

memelihara tanaman. Sistem upah harian memberikan penghasilan kepada buruh 

tani sesuai dengan harian mereka berkerja dalam sehari harinya (Kasryno, 1984). 

2.2.4.3 Pendidikan 

 Pengertian pendidikan menurut Friedman (2014) adalah segala sesuatu 

usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia 

Indonesia, jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup, baik didalam 

maupun di luar sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

 Salah satu faktor seseorang mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan 

yang tinggi dikarenakan seseorang tersebut memiliki pendidikan yang tinggi atau 

memiliki keterampilan dalam bidang tertentu. Pendidikan bukan satu-satunya 

faktor yang menentukan pendapatan yang diperoleh, masih terdapat hal-hal lainnya 

yang mempengaruhi pendapatan seseorang. Akan tetapi pendidikan tinggi yang 

dimiliki oleh seseorang mampu membuat mereka memiliki alternatif pekerjaan 

yang bisa meningkatkan pendapatannya. 

Menurut Friedman (2014) pendidikan berarti bimbingan yang diberikan 

oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita 

tertentu. Makin tinggi pendidikan dari seseorang maka semakin mudah untuk 

mendapatkan pekerjaan, sehingga pendapatan yang diperoleh pun semakin 
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meningkat. Sebaliknya jika pendidikannya kurang akan menghambat seseorang 

untuk berkembang terhadap nilai-nilai yang baru dikenali. 

 Buruh tani yang bertahan di sektor pertanian enggan untuk beralih keluar 

sektor pertanian  karena tingkat pendidikanya yang rendah sehingga mereka 

kesulitan untuk mencari pekerjaan yang sesuai atau beralih keluar sektor pertanian. 

Buruh tani yang bertahan di sektor pertanian enggan beralih ke sektor non pertanian 

dikarenakan rata-rata pekerjaan yang di inginkan dibatasi dengan pendidikan yang 

ditempuh sehingga menghambat buruh tani untuk keluar dari sektor pertanian. 

Pendidikan dan kreatifitas dari buruh tani yang rendah membuat mereka kesulitan 

untuk beradaptasi atau memulai pekerjaan diluar sektor pertanian. 

2.2.4.4  Usia 

 Mereka yang tergolong di bawah usia dewasa akan menerimaa upah juga 

yang lebih rendah bila dibandingkan dengan tenaga kerja yang dewasa (Soekartawi, 

1990). Hal tersebut membuat buruh tani yang bekerja di sektor pertanian bertahan 

di sektor pertanian karena sudah memiliki upah yang cukup tinggi  untuk memenuhi 

kebutuhanya sehari-hari. Usia yang dimiliki juga membuat bertahan di sektor 

pertanian karena kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan diluar sektor pertanian apa 

lagi ditambah dengan usia yang makin matang membuat pendapatan di sektor 

pertanian juga cukup tinggi karena memiliki pengalaman yang cukup untuk bekerja 

di bidang pertanian.  

2.2.4.5 Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap lama 

mencari kerja. Pencari kerja yang mempunyai pengalaman kerja biasanya akan 

lebih cepat mendapatkan pekerjaan dibanding pencari kerja yang tidak memiliki 
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pengalaman kerja. Terutama bagi mereka yang telah memiliki pengalaman bekerja 

di sektor pertanian, ia akan cenderung mudah mencari pekerjaan di sektor pertanian 

yang telah dikuasai dan dimengerti (Hendrik, 2014). 

Pengalaman bekerja di sektor pertanian membuat buruh tani bertahan di 

sektor pertanian karena dengan pengalaman yang dimiliki buruh tani akan lebih 

mudah mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian karena sudah banyak langganan 

para petani dan juga sudah mengerti pekerjaan apa saja yang akan dilakukan saat 

bekerja dibidang pertanian akan memudahkan buruh tani untuk bekerja. Buruh tani 

yang memiliki pengalaman bekerja di bidang pertanian akan mendapatkan upah 

yang lebih tinggi karena sudah memiliki pengalaman di bidang pertanian dan sudah 

mengenal para petani atau tempat buruh tani bekerja. Pengalaman bekerja di bidang 

pertanian juga akan memudahkan buruh tani untuk menggarap lahan pertanian para 

petani dan tempat pertanian yang memiliki penanganan berbeda-beda. 

2.2.5 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pikir dapat digunakan untuk mempermudah alur pemikiran dalam 

melakukan penelitian. Kerangka pemikiran dibawah ini membahas tentang faktor-

faktor penyebab buruh tani bertahan pada sektor pertanian di Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo. Kerangka pemikiran yang ada pada penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar berikut : 
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Variabel yang dipertimbangkan untuk bertahannya  buruh tani 

1. Tidak ada batasan usia di sektor pertanian

2. Jarak antara lahan pertanian dengan tempat tinggal

3. Sudah lama bekerja disektor pertanian

4. Tingkat pendidikan yang dimiliki

5. Mendapatkan uang konsumsi

6. Memiliki kemampuan bekerja disektor pertanian

7. Masih tersedia lahan pertanian

8. Lahan pertanian yang subur dan mudah digarap

9. Mendapatkan uang tambahan saat lembur

10. Mendapatkan bonus jika panen

11. Mendapatkan upah yang sesuai

 

 Faktor yang menyebabkan buruh tani bertahan

 Faktor yang dominan dipertimbangkan buruh tani

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Analisis Faktor 


