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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh 

seseorang atau beberapa orang dan dianggap relevan dengan topik penelitian, 

yaitu analisa usahatani dan efisiensi faktor produksi pada cabai merah besar. 

Tujuannya adalah sebagai pemerkuat penelitian sekarang serta agar tidak 

menyimpang dari kadiah penelitian yang seharusnya dilakukan. 

 Penelitian (Darsan, 2015) berjudul “Analisis Usahatani Cabai Merah Besar 

(Capsium annum L) Studi Kasus di Desa Semambung, Kecamatan Kanor, 

Kabupaten Bojonegoro” di latar belakangi oleh prospek pembudidayaan 

komoditas cabai merah besar dan upaya meningkatkan pendapatan petani guna 

menjamin kesinambungan pembangunan perekonomian. Tujuan penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui rata-rata pendapatan, efisiensi dan kelayakan usahatani 

cabai merah besar. Metode pengambilan data menggunakan observasi dan 

wawancara langsung pada petani dengan menggunakan kuisioner, sedangkan 

pengambilan sampel menggunakan random sampling atau acak. Metode analisis 

data penelitian ini menggunakan analisa pembiayaan usahatani dan R/C ratio. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perbandingan antara jumlah penerimaan 

dengan jumlah biaya didapatkan hasil R/C ratio 2,15 lebih besar dari 1,2. Artinya 

ushatani cabai merah besar di Desa Semambung layak untuk diusahakan. 

Penenelitian (Fajar et al, 2016) berjudul “Efektivitas dan Efisiensi 

Penggunaan Faktor Produksi Usahatani Cabai Merah Besar di Desa Baturiti
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Kecamatan Baturiti, Tabanan” di latar belakangi oleh luas tanam yang mencapai 

62% dari total luas tanam cabai merah besar di Kecamatan Baturiti. Namun, 

permasalahan yang sering terjadi adalah hasil panen berfluktuasi akibat pengaruh 

cuaca, fluktuasi harga input maupun output serta kurangnya pemahaman petani 

terhadap manajemen usahatani. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

penggunaan faktor produksi usahatani cabai merah besar yang efektif dan efisien 

dengan biaya minimum mampu menghasilkan produksi secara optimal. Metode 

pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan 

dari 125 responden cabai merah besar kemudian dianalisis secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model fungsi 

produksi Cobb-Douglas yang sudah disederhakan ke dalam bentuk log linier. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu efektivitas penggunaan faktor produksi 

(benih, urea, ZA, KCL, TSP, NPK, pestisida dan tenaga kerja) pada usahatani 

cabai merah besar di Desa Baturiti Kecamatan Tabanan masih sangat rendah. 

Penggunaan faktor produksi yang tergolong sangat tidak efektif yaitu pupuk urea 

dengan efektivitas sebesar 3,54%, pupuk ZA 1,01%, pupuk KCL 3,31%, pupuk 

TSP -3,8%, pupuk NPK 16,11%, pestisida -16,53% dan tenaga kerja sebesar 

31,65%. Sedangkan dari segi efisien tidak ada faktor produksi yang efisien. Hal 

tersebut terjadi karena penggunaan yang berlebihan sehingga menyebabkan 

perbandingan antara nilai produksi marjinal terhadap harga satuannya menjadi 

lebih kecil dari satu. 

Penelitian (Wahida et al, 2015) berjudul “Efisiensi Penggunaan Input 

Produksi pada Usahatani Bawang Merah Varietas Lembah Palu di Desa 

Bulupountu Jaya Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi” dilatar belakangi 
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oleh bawang merah merupakan salah satu komoditi sayuran yang mempunyai 

peluang pasar yang besar dalam sektor agribisnis. Kabupaten Sigi menjadi salah 

satu penghasil bawang merah Varietas Lembah Palu di Sulawesi Tengah dan 

memiliki luas tanam tertinggi yaitu 893 ha atau 71% dari total luas tanam bawang 

merah. Namun penggunaan input produksi (lahan, benih, pupuk dan tenaga kerja) 

pada tanaman bawang merah varietas Lembah Palu belum diketahui efisien secara 

teknis atau tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 

penggunaan input produksi pada tanaman bawang merah varietas Lembah Palu di 

Desa Bolupountu Jaya sudah efisien secara teknis dan teknologi budidaya yang 

dilakukan oleh petani sesuai dengan prosedur. Metode dalam penelitian ini 

dilakukan secara sensus yaitu mengambil keseluruhan populasi yang aktif 

mengolah usahatani Bawang Merah varietas Lembah Palu berjumlah 31 Kepala 

Keluarga yang ditentukan secara sengaja. Analisis data menggunakan metode 

regresi berganda dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Kesimpulan penelitian 

berdasarkan pengujian hipotesis yaitu input produksi lahan, bibit, pupuk dan 

tenaga kerja secara simultan berpengaruh sangat nyata terhadap produksi bawang 

merah varietas Lembah Palu. Secara parsial keempat input produksi mempunyai 

pengruh positif dan sangat signifikan pada taraf α = 0,01. Keempat variabel input 

produksi yaitu lahan (X1), bibit (X2), pupuk (X3) dan tenaga kerja (X4) terdapat 

tiga input produksi yang belum efisien secara harga yaitu diantaranya input 

produksi lahan (X1), bibit (X2), pupuk (X3). Sedangkan input produksi tenaga 

kerja (X4) efisien secara harga. 

Penelitian (Anjarwati et al, 2013) berjudul “Efisiensi Penggunaan Faktor 

Produksi Pada Usahatani Cabai Merah (Capsium sp.) di Lahan Pasir Pantai 
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Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo” dilatar belakangi oleh meningkatya 

produksi cabai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara signifikan setiap 

tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rata-rata pendapatan 

petani per musim, faktor-faktor yang berpengaruh pada produksi usahatani (luas 

lahan, jumlah benih, tenaga kerja, pupuk kotoran ayam, pupuk kotoran sapi, 

pupuk ZA, pupuk phonska, pupuk SP36, pupuk NPK Mutiara, insektisida furadan, 

fungisida antracol, insektisida abmacetin dan fungisida ampligo)  dan efisiensi 

penggunaan faktor produksi usahatani cabai merah di lahan pasir pantai. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan 

kuisioner. Pemilihan lokasi secara purposive sampling, dengan pertimbangan 

Desa Glagah yangbpaling banyak memproduksi cabai. Jumlah sampel yang 

digunakan sebanyak 40 orang petani. Kesimpulan penelitian ini yaitu faktor 

produksi yang berpengaruh nyata terhadap produksi cabai merah adalah benih, 

tenaga kerja, pupuk kotoran ayam, pupuk NPK Mutiara dan fungisida Ampligo 

dengan hasil Fhitung > Ftabel yaitu 35,370 > 2,70. Sedangkan faktor-faktor produksi 

luas lahan, pupuk kotoran sapi, pupuk ZA, pupuk Phonska, pupuk SP36, 

insektisida Furadan, fungisida antracol, insektisida abamectin dan insektisida 

confidor tidak berpengaruh nyata terhadap produksi cabai merah. Hasil efisiensi 

menunjukkan bahwa nilai PMx/Px pada benh, tenaga kerja, pupuk kotoran ayam, 

pupuk NPK Mutiara, fungisida ampligo jenis benih dan penggunaan mulsa > 

ataupun < 1. Artinya penggunaan faktor produksi tersebut pada usahatani cabai 

merah di lahan pasir pantai sudah efisien, sehingga penggunaanya tidak perlu 

ditambah atau dikurangi. 
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2.2 Kajian Teori 

Penelitian ini meliputi beberapa bahasan yang perlu dikaji dengan teori-

teori, diantara bahasan tersebut yaitu usahatani, efisiensi produksi, fungsi produksi 

dan cabai merah besar.  

2.2.1 Usahatani 

Menurut Suratiyah (2006), ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana seseorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi 

berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat 

sebaik-baiknya. Ilmu usahatani sebagai ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang 

mempelajari cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan, dan 

mengkordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi selektif dan efisien 

mungkin sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan semaksimal mungkin. 

Ilmu usahatani adalah ilmu terapan yang membahas atau mempelajari 

bagaimana menggunakan sumberdaya secara efisien dan efektif pada suatu usaha 

pertanian agar diperoleh hasil maksimal. Sumber daya itu adalah lahan, tenaga 

kerja, modal dan manajemen (Shinta, 2011). 

Menurut organisasinya, usahatani dibagi menjadi 3 yakni, individual, 

kolektif dan kooperatif. Usahatani individual ialah usahatani yang seluruh proses 

dikerjakan oleh petani sendiri beserta keluarganya mulai dari perencanaan, 

mengolah tanah, hingga pemasaran ditentukan sendiri. Usahatani kolektif ialah 

usahatani yang seluruh proses dikerjalan bersama oleh suatu kelompok kemudian 

hasilnya dibagi dalam bentuk natura maupun keuntungan. Usahatani kooperatif 

ialah usahatani yang tiap prosesnya dikerjakan secara individual, hanya pada 

beberapa kegiatan dianggap penting dikerjakan oleh kelompok, misalnya 
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pembelian saprodi, pemberantasan hama, pemasaran hasil dan pembuatan saluran 

(Suratiyah, 2006). 

2.2.2 Efisiensi Produksi 

Menurut Soekartawi (1990), efisien diartikan sebagai upaya penggunaan 

input sekecil-kecilnya untuk mendaptkan produksi yang sebesar-besarnya. 

Menurut Hanafie (2010), konsep efisien dibagi menjadi tiga yaitu efisiensi teknis 

(technical efficiency), efisiensi harga (price efficiency), dan efisiensi ekonomi 

(economic efficiency). 

Menurut Shinta (2011), fisiensi teknis (technical efficiency) digunakan 

untuk mengukur tingkat produksi yang dicapai pada tingkat penggunaan input 

tertentu. Efisiensi teknis dapat dicari dengan melihat penambahan input secara 

fisik yang digunakan pengaruhnya terhadap penambahan produksi yang 

dihasilkan. Efisiensi harga (price efficiency) digunakan mengukur tingkat 

keberhasilan petani dalam dalam usahanya untuk mencapai keuntungan maksimal, 

dimana efisiensi harga dicapai pada saat nilai produk dari masing-masing input 

sama dengan biaya marginalnya. Sedangkan efisiensi ekonomis menurut 

Soekartawi (2003), merupakan besaran yang menunjukkan perbandingan antara 

keuntungan yang sebenarnya dengan keuntungan maksimum. 

2.2.3 Fungsi Produksi 

Menurut Soekartawi (2003), fungsi produksi adalah hubungan fisik antara 

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

biasanya berupa output dan variabel X berupa input. Secara matematis, hubungan 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Y = f ( X₁, X₂, X₃,……………….Xn) 
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Fungsi produksi menunjukkan hubungan teknis antara hasil produksi fisik 

(output) dengan faktor-faktor produksi (input). Dikenal juga dengan istilah factor 

relationship (FR)  (Hanafie, 2010).  

2.2.4 Cabai Merah Besar (Capsium Annum L.) 

Cabai merupakan tanaman perdu dari family terung-terungan (Solanaceae). 

Keluarga ini diduga memiliki sekitar 90 genus dan sekitar 2.000 spesies yang 

terdiri dari tumbuhan herba, semak, dan tumbuhan kerdil lainnya. Namun, secara 

ekonomis yang dapat dimanfaatkan hanya beberapa spesies saja salah satunya 

adalah cabai. Tanaman cabai (Capsium sp.) diperkirakan sekitar 20 spesies 

sebagian besar tumbuh di Amerika. Jenis spesies tanaman cabai yang sudah akrab 

dengan kehidupan manusia, yaitu cabai besar (C. annum), cabai kecil (C. 

frustescens), C. baccatum, C. pubescens, dan C. chinense (Setiadi, 2008).  

Cabai merah terdiri dari dua jenis, yaitu cabai merah keriting dan cabai 

merah besar atau cabai bulat. Cabai merah besar memiliki bentuk buah pendek 

sampai panjang, dan bagian ujungnya tumpul atau bulat. Rasa buah kurang pedas 

dan sedikit manis. Kulit buah relatif lebih tebal dibandingkan dengan cabai 

keriting. Buah yang masih muda berwarna hijau, lalu coklat, akhirnya setelah 

masak menjadi merah tua. Batang tanaman cabai tegak, tingginya 50-90 cm. 

Batang cabai sedikit mengandung zat kayu, terutama di dekat permukaan tanah. 

Kadang-kadang batangnya tidak cukup kuat menyangga buah cabai yang banyak, 

sehingga perlu diberi ajir sebagai penahan (Tjahjadi, 1991). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Usahatani merupakan kegiatan untuk memproduksi di lingkungan pertanian 

dengan menggunakan sumberdaya secara efektif dan efisien agar memperoleh 
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hasil yang maksimal. Penggunaan faktor produksi dalam usahatani cabai merah 

besar di Kecamatan Dau yaitu lahan, benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja 

akan berpengaruh pada jumlah produksi yang dihasilkan sehingga mempengaruhi 

keuntungan yang diperoleh petani. 

Penggunaan input produksi tidak semua memiliki pengaruh yang positif 

terhadap produksi cabai merah besar. Oleh karena itu perlu diuji statistika terlebih 

dahulu. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan pengaruh faktor 

produksi terhadap produksi cabai tersebut. Selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan model regresi linier berganda. Berdasarkan uraian di atas maka 

gambaran dari kerangka pemikiran peneliti adalah sebagai berikut : 
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Usahatani Cabai 

Merah Besar 

Input Produksi : 

- Luas Lahan 

- Pupuk 

- Pestisida 

- Bibit 

- Tenaga Kerja 

Struktur Biaya : 

- FC (Fix cost) 

- VC (Variabel Cost) 

- TC (Total Cost) 

Jumlah Fisik Penggunaan 

Input Produksi 

Fungsi Produksi Cobb-Douglas 

Y = aX1
b1X2

b2 X3
b3 X4

b4 X5
b5 

Faktor Produksi yang 

Mempengaruhi Produksi 

Efisien Teknis 

 Penerimaan 

 Keuntungan 

 Pendapatan 

Efisiensi Usahatani 

Bagan 1. Kerangka Pemikiran 

Analisis Model Regresi 

Log Y = log α + β1 log X1 + β2 log X2 

+ β3 log X3 + β4 log X4 + β5 log X5 + u 
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2.4  Hipotesis 

 Diduga penggunaan faktor produksi (luas lahan, bibit, pupuk, tenaga 

kerja, dan pestisida) berpengaruh terhadap produksi usahatani cabai merah besar 

(Capsium Annum L.) di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 
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