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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Mubarak (2007)berjudul “ Analisis Agribisnis Rumput Laut (Eucheuma 

cottonii) Di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisa pengadaan sarana dan prasarana produksi, kemudian 

menganalisa pemasaran rumput laut, dan analisis usaha agribisnis rumput 

laut.Metode analisis data menggunakan metode sampling acak sederhana (simple 

random sampling).Hasil penelitian menunjukkan dimana usaha budidaya rumput laut 

membutuhkan waktu kurang lebih 45 hari.Dengan ditunjang aspek-aspek teknis 

budidaya.Kemudian rantai pemasaran rumput laut setiap periodenya ditampung 

melalui 2 orang pengepul.Marjin pemasaran sebesar Rp 200,-/kg. Aspek finansial 

dalam total biaya usaha budidaya rumput laut per rakit Rp 1.012.500,00 dimana 

terbagi dalam biaya produksi dan penerimaan tiap periode. Hasil analisis untung-rugi 

agribisnis rumput laut menguntungkan dan sangat berpeluang untuk 

dikembangkan.Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada komoditas dan alat 

analisis yang diterapkan yaitu peneliti tidak menggunakan analisis untung-rugi. 

 Minarso (2008)berjudul “ Analisis Integrasi Hulu-Hilir Pada Agribisnis 

Singkong Di Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa 

integrasi hulu-hilir agribisnis singkong dan menganalisa perkembangan agroindustri 

singkong.Daerah penelitian ditentukan secara purposive (Sengaja).Metode analisis 

data menggunakan metode deskriptif kuantitatif.Analisis data menggunakan analisis
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 Input-output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa input agribisnis sub-sistem hulu 

(Usahatani) proporsi input terbesar berasal dari masyarakat dalam bentuk tenaga 

kerja. Output agribisnis singkong sub-sistem Hulu (Usahatani) merupakan nilai 

singkong segar yang berasal dari hasil dalam satu musim tanam. Input agribisnis 

singkong sub-sistem (Agroindustri) proporsi input terbesar berasal dari sektor 

pertanian dalam bentuk bahan baku (singkong segar). Output agribisnis singkong 

sub-sistem hilir yaitu produk olahan berupa tepung tapioka (Starch).Integrasi hulu-

hilir dilihat dari indeks daya menarik dan mendorongnya.Sub-sektor hilir (industri 

pengolahan) secara signifikan berpengaruh terhadap perkembangan sub-sektor hulu 

(usahatani) dengan nilai indeks sebesar 1,35. Sehingga dapat dijadikan sektor 

kunci.Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada komoditas dan peneliti tidak 

menggunakan analisis output-input. 

 Chalil (2003) berjudul “ Agribisnis Ubi Kayu di Propinsi Sumatera Utara “. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi produksi dan pendapatan pada 

usahatani ubi kayu, mengetahui kondisi pemasaran ubi kayu dan mengetahui 

hubungan antara subsistem agribisnis ubi kayu.Metode analisis data menggunakan 

analisis regresi berganda dengan analisis deskriptif.Dengan hasil bahwa kondisi 

produksi dan pendapatan pada usahatani ubi kayu sudah cukup baik dan lancar.Akan 

tetapi tidak menunjukkan perkembangan atau mancari peluang pasar lainnya. 

Kondisi pemasarannya yaitu dengan rantai pemasaran pendek sehingga share margin 

yang terbesar dapat diperoleh pihak produsen. Untuk hubungan antara subsistem 
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agribisnis ubi kayu dibedakan atas dua kelompok yaitu hubungan tidak erat dan tidak 

kontinyu pada penyedia sarana produksi dengan petani, untuk hubungan yang erat 

dan kontinyu pada subsistem produksi, pemasaran, dan pengolahan karena saling 

menguntungkan. 

 I, Saptana, dan Sudaryanto (1991)berjudul “ Analisis sistem agribisnis Jeruk 

di Kalimantan Selatan”. Penelitian ini dilakukan untu membahas keragaan dan 

permasalahan dalam subsistem produksi, pemasaran, serta dinamika keterkaitan 

antara subsistem produksi dan pemasaran dalam rangka mengembangkan jeruk di 

Kalimantan Selatan.Metode dalam analisa data menggunakan perhitungan usahatani 

dan analisa penyebaran harga dari produsen ke konsumen.Sehingga hasil yang 

diperoleh yaitu dilihat dari tahapan perkembangan pasar sebaiknya pengembangan 

produksi diarahkan pada usahatani rakyat. Bukan hanya itu banyak kendala 

pemasaran sehingga berakibat pada tata cara penjualan jeruk oleh petani dan posisi 

tawar menawar mereka. Nampak bahwa betapa pentingnya pembinaan pemasaran 

ditingkat petani.Pada tingkat makro, pengembangan pemasaran berhadapan dengan 

daya serap pasar dan kurangnya diversifikasi tujuan pemasaran. Dalam 

pengembangan diversifikasi, dukungan dari institusi terkait seperti perdagangan dan 

perhubungan sangat dibutuhkan.(Ternak and Unlam 1989) 

 Faisal, Hadi, dan Arifudin (2014)berjudul “Strategi Pengembangan 

Agribisnis Buah Naga di Pulau Bengkalis” Bertujuan untuk mengetahui penerapan 

sistem agribisnis pengembangan buah naga di pulau Bengkalis, dan mendesain 
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strategi pengembangan yang tepat bagi pengusaha buah naga di Pulau Bengkalis. 

Analisis yang digunakan mentabulasi data menggunakan metode deskriptif. Hasil 

penelitian diperoleh pengembangan agribisnis buah naga di dukung oleh tiga 

subsistem. Strategi pengembangan agribisnis yang harus dilakukan pengusaha yaitu 

meningkatkan luas areal, dukungan kerjasama oleh pemerintah, berpartisipasi dalam 

penelitian, mendorong pengembangan peoduk yang mampu menciptakan nilai 

tambah dari buah naga. 

 Sunawirawan (2010)berjudul “Analisis Efisiensi Produksi dan Pendapatan 

Usahatani Sawi Di Kota Bandar Lampung” bertujuan untuk mengetahui factor-faktor 

produksi pada usahatani sawi dan menganalisis tingkat pendapatan usahatani sawi di 

kota Bandar Lampung. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis fungsi 

produksi, analisis efisiensi ekonomi, dan analisis pendapatan dengan menggunakan 

R/C rasio. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan faktor-faktor produksi pada 

usahatani sawi di Kota Bandar Lampung belum efisien. Penggunaan faktor produksi 

luas lahan, benih, dan pupuk SP 36 perlu ditingkatkan, sedangkan pupuk kandang 

dan pestisida harus dikurangi agar pendapatan usahatani meningkat.Usahatani sawi 

di Kota Bandar Lampung merupakan usahatani yang menguntungkan. Hal ini dilihat 

dari tingkat pendapatan sebesar Rp. 1.640.004 per 1.851,43 m² dengan R/C rasio 

sebesar 2,58. 
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2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Budidaya Sawi Hijau 

 Rukmana (1994) tanaman sawi hijau dapat diklarifikasikan sebagai 

berikut : 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospemae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Papavorales 

Famili  : Brassicaceae 

Genus  : Brassica 

Spesies  :Brassica juncea L. 

Sawi hijau (Brassica rapa var. parachinensis L) merupakan jenis sayuran 

yang cukup populer. Dikenal pula sebagai caisim, caisi, atau sawi bakso, 

sayuran ini mudah dibudidayakan dan dapat dimakan segar atau diolah menjadi 

asinan.aJenis sayuran ini mudah tumbuh di dataran rendah maupun dataran 

tinggi. Bila ditanam pada suhu sejuk tumbuhan ini akan cepat berbunga.Karena 

biasanya dipanen seluruh bagian tubuhnya (kecuali akarnya). 

Sawi hijau merupakan herba atau terna semusim (annual) berakar serabut 

yang tumbuh dan menyebar ke semua arah disekitar permukaan tanah, tidak 

membentuk krops.Perakarannya sangat dangkal pada kedalaman sekitar 5 

cm.tTanaman sawi hijau memiliki batang sejati pendek dan tegap terletak pada 

bagian dasar yang berada di dalam tanah. 
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Tanaman sawi hijau umumnya mudah berbunga dan berbiji secara alami, 

baik didataran tinggi maupun dataran rendah.Struktur bunga sawi hijau 

tersusun dalam tangkai bunga yang tumbuh memanjang (tinggi) dan bercabang 

banyak. Tanah yang cocok untuk ditanami sawi adalah tanah gembur, banyak 

mengandung humus, subur, serta pembuangan airnya baik.Pemupukan yang 

dibutuhkan dalam lahan sawi perlu diperhatikan komposisinya dan diberikan di 

pingir-pinggir bedengan.jTanaman sawi tergolong umur panen sekitar 30 – 40 

hari setelah tanam yang benar-benar sudah memenuhi syarat untuk dikonsumsi. 

2.2.1.1 Teknik Budidaya Sawi Hijau 

1. Syarat tumbuh tanaman sawi yaitu iklim untuk tanaman sawi tidak 

cocok di hawa panas, yang dikehendaki ialah hawa yang dingin 

dengan suhu antara 15° C - 20°C. ketinggian tempat yang cocok untuk 

tanaman sawi yaitu berada di daerah pegunungan yang tingginya lebih 

dari 1000 mdpl.ssSyarat penting untuk tanaman sawi ialah tanahnya 

gembur, banyak mengandung humus (subur), dan drainase baik.  

2. Pengadaan benih 

Perbanyakan tanaman sawi dilakukan dengan biji yang dihasilkan 

dari tanaman yang dibiarkan hingga berkembang dan akhirnya tua, 

berbuah dan menghasilkan biji. Benih sawi berbentuk bulat, kecil-kecil. 

Permukaannya licin mengkilap dan agak keras. Warna kulit benih coklat 

kehitaman. Benih yang akan digunakan harus mempunyai kualitas yang 
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baik, kemasan, varietas, kadar air, suhu penyimpanan juga harus 

diperhatikan.  

3. Pengolahan tanah 

Sebelum menanam sawi hendaknya tanah digarap lebih dahulu, 

supaya tanah-tanah yang padat bisa menjadi longgar, sehingga pertukaran 

udara di dalam tanah menjadi baik. Tanaman sayuran dibutuhkan tanah 

yang tanahnya harus gembur sampai cukup dalam,di dalam tanah tidak 

boleh banyak batu, air dalam tanah mudah meresap ke bawah, ini berarti 

tanah tersebut tidak boleh mudah menjadi padat, pada musim hujan air 

pembuangan air harus cukup baik atau bisa membuat bedengan. 

4. Penanaman sawi hijau dapat dilakukan setelah tanaman sawi berumur 3-4 

minggu sejak benih disemaikan. Jarak tanam yang digunakan umumnya 

20 x 20 cm. 

5. Pemeliharaan tanaman sawi meliputi tahapan penyiangan, 

pembumbunan, serta pemupukan susulan. 

a. Kegiatan penyianganbiasanya dilakukan 2 minggu sekali. 

Penyiangan yaitu kegiatan membersihkan tanaman liar seperti 

mencabut rumput-rumput liar. Tujuannya agar tanaman tidak 

terganggu oleh gulma. 

b. Pemupukan dilakukan pada sebelum dan setelah tanaman 

dilakukan penyemaian guna membantu pertumbuh yang baik, kira-
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kira dilakukan sebanyak 2-3 kali pemupukan bila diperlukan. 

Pengaplikasian pupuk diberikan di pinggir-pinggir bedengan.  

6. Pengendalian hama dan penyakit, hama yang sering menyerang tanaman 

sawi adalah ulat daun. Apabila tanaman telah diserangnya maka perlu 

disemprot dengan insektisida. Penyemprotan dilakukan minimal 2 kali 

sebelum dipanen agar keracunan pada konsumen dapat terhindar. 

Beberapa jenis penyakit yang diketahui menyerang tanaman sawi 

antara lain: penyakit akar pekuk atau akar gada, bercak daun altermaria, 

bususk basah, embun tepung, rebah semai, busuk daun, busuk 

Rhizoctonia, bercak daun, dan virus mosaic. 

7. Pemanenan tanaman sawi dapat dipetik hasilnya setelah berumur sekitar 

30 sampai 40 hari masa tanam. Banyak cara yang dilakukan untuk 

memanen sawi yaitu dengan mencabut seluruh tanaman. 

2.2.2 Saluran Distribusi 

Menurut Basu Swastha (1996:190), saluran distribusi untuk suatu barang 

adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang 

tersebut dari produsen sampai ke konsumen. Saluran merupakan suatu jalur 

yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya 

sampai pada pemakai. Adapun lembaga-lembaga yang ikut ambil bagian dalam 

penyaluran barang adalah produsen, perantara (pedagang dan agen), dan 

konsumen akhir.erSaluran distribusi ini merupakan suatu struktur yang 
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menggambarkan alternatif saluran yang dipilih, dan menggambarkan situasi 

pemasaran yang berbeda oleh berbagai macam perusahaan atau lembaga usaha. 

Fungsi saluran distribusi yaitu bertugas menyalurkan barang dari 

produsen ke konsumen.sdPara anggota saluran pemasaran yang melakukan 

sejumlah tugas penting yaitu penelitian, promosi, kontak, penyelarasan, 

negosiasi, distribusi fisik, pembiayaan dan pengambilan resiko.iiOleh karena 

itu, fungsi pemasaran lebih mendasar daripada badan yang melaksanakan 

tugas-tugas tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 

2.2.3 Pendapatan usahatani 

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur 

kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini 

mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Sukirno 

(2000)pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh 

rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-

faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain. Pendapatan adalah 

jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama 

satu periode tertentu, baik harian, mingguan, nulanan maupun 

tahunan.aKegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa 

nilai uang yang diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah 

dikeluarkan. 
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Penerimaan adalah hasil kali antara produksi yang diperoleh dengan 

harga jual.Pendapatan merupakan penerimaan yang dikurangi dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan.Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung dari 

pekerjaan dibidang jasa atau produksi, serta waktu jam kerja yang dicurahkan, 

tingkat pendapatan perjam yang diterima. 

Ilmu usahatani biasanya juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

bagaimana cara mengalokasikan sumberdaya yang tersedia secara efektif 

dan efisisen diharapkan pada waktu tertentu akan memperoleh keuntungan 

yang tinggi. Ada dua kategori tujuan dari usahatani yaitu memaksimumkan 

keuntungan dan meminimumkan pengeluaran.aBeberapa faktor ataupun 

unsur pokok dari usahatani, faktor tersebut meliputi Alam, tenaga kerja, 

modal, dan pengolahanSoekartawi (1995) 

keuntungan atau pendapatan merupakan selisih antara penerimaan 

dengan biaya produksi. Penerimaan merupakan hasil perkalian antara 

jumlah produksi dengan harga produk, sedangkan biaya produksi 

merupakan hasil perkalian antara jumlah faktor produksi dengan harga 

faktor produksi (Soekartawi, 1995). Secara matematis dirumuskan sebagai 

berikut: 
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π = TR-TC 

Keterangan : 

π  = Pendapatan 

TR  = Total Penerimaan 

TC = Total biaya 

Besarnya keuntungan yang diperoleh suatu kegiatan usahatani 

tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti luas lahan, 

tingkat produksi, intensitas pengusahaan pertanaman, dan efisiensi 

penggunaan tenaga kerja.Usahatani dapat dikatakan menguntungkan atau 

tidak dilihat dengan menganalisis Return Cost Ratio (R/C rasio) Soekartawi 

(1995) 

1.2.5 fungsi Produksi 

Menurut Soekartawi (2002), Produksi adalah proses yang dapat 

mengubah bebrapa input menjadi output. Produksi tersebut merupakan hasil 

bekerjanya beberapa faktor produksi. Proses produksi dapat diformulasikan 

dalam hubungan input-output. Hubungan fisik antara input dan output disebut 

fungsi produksi.  

Penelitian ini pada fungsi produksi yang digunakan adalah fungsi 

produksi Cobb-Douglas. Fungsi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel yang saling berkaitan 
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dalam suatu hubungan yang logis (Soekartawi, 2002). Secara matematis 

fungsi produksi Cobb-Douglasdirumuskan sebagai berikut: 

Y =      
     

     
  ………..  

      

Pendugaan dalam persamaan agar memudahkan dalam perubahan 

menjadi bentuk linier berganda dengan cara melogaritmakan persamaan 

sebagai berikut: 

Ln Y= Ln    +    Ln   +    Ln   +    Ln  ……   Ln  + u 

 Keterangan : 

 Y = Peubah yang dijelaskan (output) 

 X1 = input (i=1,2,3,….,n) 

 b0 = titik potong (intersep) 

 b1 = koefisien regresi 

 e = bilangan natural 2,7182 

 n = 1,2,3,……,n 

 u = unsur sisa 

 berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa b1 dan b2 adalah tetap 

walaupun variabel tersebut dilogaritmakan. Hal ini karena b1 dan b2 merupakan 

elastisitas produksi (Soekartawi, 2002). Jumlah pendugaan parameter regresi (∑ bi) 

dalam fungsi produksi Cobb-Douglas memberikan petunjuk terhadapt peubah 

keluaran secara proporsional. Bila ∑ bi=1, menunjukkan skala usaha konstan, artinya 
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bila masukan menjadi dua kali, maka secara proporsional pengeluaran akan menjadi 

lebih besar dua kali (Soekartawi, 2002). 

 Model fungsi Cobb-Douglas lebih banyak dipergunakan karena model ini 

memiliki keistimewaan antara lain: 

1. penyelesaian relative mudah, dan dapat diformulasikan dalam bentuk linier. 

2. Pendugaan garis merupakan hasil koefisien regresi dan elastisitas produksi. 

3. Jumlah besaran elastisitas merupakan tingkat skala produksi (return to scale) 

(Soekartawi,2002). 

Kelemahan dari fungsi Cobb-Douglas adalah seiring terjadi multikolinieritas. 

Cara mengatasinya dapat dilakukakan dengan mencari informasi pendahulu, 

mengeluarkan satu variabel pengganggu, transformasi variabel dan menambah data 

baru (Soekartawi, 1994),namun tidak menutup kemungkinan pada fungsi Cobb-

Douglas terjadi maslaah heteroskedastisitas ataupun autokorelasi. Menurut Supranto 

(1995), beberapa cara untuk mengatasi uji multikolinieritas yaitu mencari informasi 

pendahulu, mengeluarkan satu variabel atau lebih dan kesalahan pengganggu, 

transformasi peubahn, dan penambahan data baru. 

Beberapa asumsi yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pendugaan 

dengan fungsi Cobb-Douglas yaitu sampel yang digunakan dipilih secara acak, 

terjadinya persaingan sempurna antara masing-masing sampel, dan harga yang 

bervariasi, nilai peubah bervariasi diantara masing-masing sampel, tidak ada 
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perbedaan teknologi antara setiap pengamatan dan data tidak boleh bernilai nol 

(Soekartawi, 2002). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dibuat bertujuan untuk menjelaskan permasalahan 

yang akan diteliti dengan dikuatkan oleh teori dan penelitian sebelumnya. 

Penelitian mengacu pada permasalahan yang akan diselesaikan oleh peneliti 

yaitu dengan melakukan survei lokasi penelitian untuk memperoleh data 

primer sehingga dapat mengetahui saluran pemasaran, agribisnis sawi hijau, 

dan pendapatan yang diperoleh petani selama budidaya sawi hijau di Desa 

Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Diperoleh skema kerangka 

pemikiran agribisnis sawi hijau sebagai berikut : 
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Bagan 1. Skema kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran yang disajikan pada bagan 1 menunjukkan bahwa 

agribisnis sawi hijau terdapat dua sub-sektor yaitu sub-sektor hulu dan sub-sektor 

hilir. Dimana sub-sektor hulu agribisnis meliputi subsistem input dan proses dimana 

subsistem input meliputi benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja,luas lahan, peralatan, 

untuk subsistem proses yaitu budidaya sawi hijau mulai dari pengadaan benih, 

pengolahan tanah, penyebaran benih, pemupukan, penyemaian, penyemprotan hama 

Sub-sektor Agribisnis Hilir Sub-sektor Hulu Agribisnis 

AGRIBISNIS 

Penunjang Output Proses Input 

Budidaya a. Benih 

b. Pupuk 

c. Pestisida 

d. Tenaga 

Kerja 

e. Luas 

Lahan 

f. Peralatan 

Sawi 
a. Sarana dan 

Prasarana 

b. Penyuluhan 

pertanian 

c. Motivasi 

1. Pengolahan Lahan 

2. Penyebaran benih 

3. Pemupukan 

4. Penyemaian 

5. Penyemprotan hama dan penyakit 

6. Penyiangan 

7. Panen 

8. Sortasi 

Keuntungan 
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dan penyakit, penyiangan, panen kemudian sortasi. Sub-sektor Hilir agribisnis 

meliputi subsistem output dan subsistem penunjang. Subsistem output yaitu hasil 

produksi sawi dari petani.sSubsistem penunjang yaitu lembaga yang menyediakan 

sarana dan prasarana, kemudian demi menjadikan petani lebih berkembang maka 

dilakukan penyuluhan petanian agar bisa memotivasi dan lebih meningkatkan 

keuntungan usahatani sawi. 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara guna menguji kebenarannya, adapun 

hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Diduga ada pengaruh variabel (luas lahan, benih, pupuk, tenaga kerja, 

pestisida) yang mempengaruhi produksi sawi hijau di desa Banjarejo 

Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. 


