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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk membantu penelitian ini peneliti menggunakan penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang pernah

penulis baca diantaranya :

Neonbota, S, L (2016) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Usahatani Padi Sawah Di Desa Haekto

Kecamatan Noemuti Timur”. Variabel yang digunakan antara lain : luas

lahan, benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, pengalaman usahatani,

pendidikan dan modal. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel positif

dan signifikan adalah variabel pupuk, tenaga kerja dan modal. Sedangkan

variabel luas lahan, pengalaman, benih dan pendidikan berpengaruh tidak

nyata terhadap produksi usahatani padi sawah.

Adapun relevansi penelitian diatas dengan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti yakni hampir sama karena adanya kesamaan

variabel yaitu luas lahan dan tenaga kerja. Namun, relevansi antara kedua

penelitian ini adalah membahas produksi padi. Fokus penelitian diatas di

Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur, sedangkan peneliti berfokus di

Provinsi Jawa Timur.
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Triyanto, J (2006) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis

Produksi Padi Di Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh input luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk dan pompa air

terhadap produksi padi di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa variabel luas lahan, tenaga kerja, benih dan pompa air berpengaruh

positif dan signifikan, namun pupuk bepengaruh negatif dan siginifikan

terhadap produksi padi di Jawa Tengah.

Adapun relevansi penelitian diatas dengan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti yakni hampir sama karena adanya kesamaan

variabel yaitu luas lahan dan tenaga kerja. Namun, relevansi antara kedua

penelitian ini adalah membahas produksi padi. Fokus penelitian diatas di

Jawa Tengah, sedangkan peneliti berfokus di Provinsi Jawa Timur.

Khakim, L (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh

Luas Lahan, Tenaga Kerja, Penggunaan Benih dan Penggunaan Pupuk

Terhadap Produksi Padi Di Jawa Tengah”. Data yang digunakan adalah

data sekunder dan model yang digunakan penelitian ini yaitu analisis

regresi berganda engan metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil

menunjukkan bahwa secara parsial uji t, luas lahan, tenaga kerja dan

pupuk berpengaruh sangat signifikan pada p < 0,01. Sedangkan

penggunaan benih berpengaruh signifikan pada α = 10%.

Adapun relevansi penelitian diatas dengan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti yakni hampir sama karena adanya kesamaan
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variabel yaitu luas lahan dan tenaga kerja. Namun, relevansi antara kedua

penelitian ini adalah membahas produksi padi. Fokus penelitian diatas di

Jawa Tengah, sedangkan peneliti berfokus di Provinsi Jawa Timur.

Kartikasari, D (2011) “Pengaruh Luas Lahan, Modal Dan Tenaga

Kerja Terhadap Hasil Produksi Padi Di Kecamatan Keling Kabupaten

Jepara”. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode

pengumpulan data berupa kuisoner dan observasi serta diolah menggunakan

SPSS. Hasil menunjukkan bahwa luas lahan, modal dan tenaga kerja

berpengaruh secara signifikan terhadap produksi padi.

Adapun relevansi penelitian diatas dengan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti yakni hampir sama karena adanya kesamaan

variabel yaitu luas lahan dan tenaga kerja. Namun, relevansi antara kedua

penelitian ini adalah membahas produksi padi. Fokus penelitian diatas di

Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, sedangkan peneliti berfokus di

Provinsi Jawa Timur.

B. Landasan Teori

1. Teori Produksi

Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi

dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan

pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah

mengkombinasikan berbagai input atau masukan untuk menghasilkan

output. Hubungan teknis antara input dan output tersebut dalam bentuk
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persamaan, tabel atau grafik merupakan fungsi produksi (Tati

Suhartati, 2003)

Produksi fisik dihasilkan dihasilkan oleh bekerjanya faktor-faktor

produksi sekaligus yaitu tanah, modal dan tenga kerja. Faktor produksi

adalah semua korban yang diberikan pada tanaman agar tanaman

tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor

produksi sangat menentukan besar kecilnya produksi yang diperoleh.

(Mubyarto, 2007)

Produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output,

sehingga nilai barang tersebut bertambah. Fungsi produksi adalah

suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara

tingkat outpt dan tingkat penggunaan input. Tujuan dari fungsi

produksi padi sawah (termasuk petani yang menggarap lahan dengan

tangannya sendiri) adalah mengubah input menjadi output sehingga

tercipta produksi.

Dalam berbagai pengalaman menunjukkan bahwa lahan, bibit,

pupuk, obat-obtan dan tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat

menentukan diantara faktor lain. Selanjutnya bahwa melaukukan usaha

di sektor pertanian seorang petani selalu berfikir sebagaimana

mengalokasikan sarana produksi yang dimiliki seefisien mungkin

untuk dapat memperoleh produksi yang maksimal dan keuntungan

yang maksimal pula.kemudian untuk memahami hubungan antara
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faktor-faktor produksi atau hubungan input dan output diketahui

melalui pendekatan fungsi produksi.

2. Fungsi Produksi

Produksi secara luas dapat diartikan sebagai pengolahan bahan

baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Produksi dalam

arti ekonomi mempunyai pengertian semua kegiatan untuk menambah

atau meningkatkan nilai kegunaan (utility) suatu barang dan jasa.

Didalam ilmu ekonomi dikenal dengan adanya fungsi produksi yang

menunjukkan adanya hubungan antara hasil produksi fisik (output)

dengan faktorfaktor produksi (input). Yang dimaksud dengan faktor

produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar

tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik

(Nuraini, 2013:68)

Dalam bentuk matematika sederhana fungsi tersebut dituliskan

sebagai berikut:

Y = f(X1,X2,X3................Xn)

Dimana: Y = hasil produksi fisik

X1,X2....Xn = faktor-faktor produksi

Didalam produksi pertanian, faktor produksi memang menentukan

besar kecilnya produksi yang akan diperoleh. Untuk menghasilkan

produksi (output) yang optimal maka penggunaan faktor produksi

tersebut dapat digabungkan. Dalam berbagai literatur menunjukkan

bahwa faktor produksi lahan, modal untuk membeli bibit, pupuk, obat-
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obatan, tenaga kerja dan aspek manajemen adalah faktor produksi

terpenting diantara faktor produksi yang lain (Soekarwati, 2002:48),

seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat ketrampilan dan

lain-lain. Dalam praktek, faktor-faktor produksi yang mempengaruhi

produksi ini dibedakan atas dua kelompok (Soekarwati, 2002:48):

a. Faktor biologis, seperti lahan pertanian dengan macam dan tingkat

kesuburannya, bibit, varietas, pupuk, obat-obatan, gulma dan lain

sebagainya.

b. Faktor sosial ekonomi, seperti biaya produksi, harga tenaga kerja,

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, resiko dan ketidakpastian,

kelembagaan, tersedianya kredit dan sebagainya. Ditinjau dari segi

pembangunan hal terpenting mengenai usaha tani adalah dalam

usaha tani hendaknya senantiasa berubah, baik dalam ukuran

maupun dalam susunannya, untuk memanfaatkan periode usaha

tani yang senantiasa berkembang secara lebih efisien.

3. Luas lahan

Tanah merupakan faktor produksi terpenting dalam pertanian

karena tanah merupakan tempat dimana usaha tani dapat dilakukan

dan tempat hasil produksi dikeluarkan karena tanah tempat tumbuh

tanaman. Tanah memiliki sifat tidak sama dengan faktor produksi lain

yaitu luas relatif tetap dan permintaan akan lahan semakin meningkat

sehingga sifatnya langka (Mubyarto, 2007). Menurut Dinas Pertanian

dan Perkebunan bahwa tanah dan lahan menurut penggunaan
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dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu tanah sawah dan tanah

kering (BPS Provinsi Jawa Timur).

Tanah sawah dibedakan menurut jenis irigasi/pengairan yaitu

irigasi teknis, setengah teknis, irigasi sederhana dan sawah tadah hujan.

Sedangkan tanah kering atau non irigasi terdiri dari tanah untuk bangunan,

pekarangan dan halaman, industri, ladang/tegal, padang rumput, tambak,

kolam, hutan dan lain lain.

Atas dasar pengertian lahan dan fungsi lahan diatas, dapat

disimpulkan bahwa lahan merupakan faktor yang penting dalam sektor

pertanian ini. Lahan mempunyai nilai ekonomis yang bisa sangat tinggi,

dengan begitu akan menguntungkan pemiliknya. Dalam konteks pertanian,

penilaian tanah subur mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada tanah

tidak subur.

4. Tenaga Kerja

Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat.

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), Tenaga Kerja adalah setiap orang

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Tenaga kerja dalam usaha tani merupakan tenaga kerja yang

dicurahkan untuk usaha tani sendiri atau usaha keluarga. Dalam ilmu
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ekonomi yang dimaksud tenaga kerja adalah suatu alat kekuatan fisik dan

otak manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari manusia dan ditujukan

pada usaha produksi. Setiap usaha pertanian yang akan dilaksanakan pasti

memerlukan tenaga kerja. Oleh karena itu dalam analisa ketenagakerjaan

dibidang pertanian, penggunan tenaga kerja dinyatakan oleh besarnya

curahan tenaga kerja yang dipakai adalah besarnya tenaga kerja efektif

yang dipakai. Skala usaha akan mempengaruhi besar kecilnya berapa

tenaga kerja yang dibutuhkan dan pula menentukan macam tenaga kerja

yang bagaimana diperlukan (Soekarwati, 2002:26).

Menurut sebagian pakar ekonomi pertanian, tenaga kerja (man

power) adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu yang berumur antara 15-

64 tahun, merupakan penduduk potensial yang dapat bekerja untuk

memproduksi barang atau jasa. Angkatan kerja (labor force) adalah

penduduk yang bekerja dan mereka yang tidak bekerja, tetapi siap untuk

bekerja atau sedang mencari kerja. Sementara yang bukan angkatan kerja

(not in the labor force) adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya

tetapi tidak terlibat dalam suatu usaha atau tidak terlibat dalam suatu

kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Penduduk yang termasuk

kelompok ini adalah orang yang bersekolah, mengurus rumah tangga,

orang jompo, dan atau penyandang cacat. Orang yang bekerja (employed

persons) adalah orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan

barang atau jasa dengan tujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan,

baik mereka yang bekerja penuh (full time) maupun tidak yang bekerja
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penuh (part time), sementara yang disebut pencari kerja atau

pengangguran (unemployment) adalah mereka yang tidak bekerja dan

sedang mencari kerja menurut referensi waktu tertentu, atau orang yang

dibebastugaskan bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan (Moehar Daniel,

2004:87).

Tenaga kerja manusia dibedakan atas tenaga kerja pria, wanita, dan

anak-anak. Tenaga kerja manusia dapat mengerjakan semua jenis

pekerjaan usaha tani berdasarkan tingkat kemampuannya. Kerja manusia

dipengaruhi oleh umur, pendidikan, ketrampilan, pengalaman, tingkat

kecakapan dan tingkat kesehatan. Dalam usaha tani kebutuhan tenaga

kerja yang diperlukan meliputi hampir seluruh proses produksi

berlangsung, kegiatan ini meliputi beberapa jenis tahapan pekerjaan,

antara lain yaitu : (a) persiapan tanaman, (b) pengadaan sarana produksi

pertanian (bibit, pupuk, obat hama/penyakit yang digunakan sebelum

tanam), (c) penanaman/persemaian, (d) pemeliharaan yang terdiri dari

penyiangan, pemupukan, pengobatan, pengaturan air dan pemeliharaan

bangunan air, (e) panen dan pengangkutan hasil, (f) penjualan. (Hernanto,

1996:71)

5. Komoditas Padi

Tumbuhan padi (Oryza Sativa L) termasuk golongan tumbuhan

Gramineae, yang mana ditandai dengan batang yang tersusun dari

beberapa ruas. Tumbuhan padi bersifat merumpun, artinya tanaman

tanamannya anak beranak. Bibit yang hanya sebatang saja ditanamkan
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dalam waktu yang sangat dekat, dimana terdapat 20-30 atau lebih

anakan/tunas baru (Siregar, 1981).

Padi merupakan bahan makanan pokok sehari-hari pada

kebanyakan penduduk di negara Indonesia. Padi dikenal sebagai

sumber karbohidrat terutama pada bagian endosprema, bagian lain

daripada padai umumnya dikenal dengan bahan baku industri, antara

lain: minyak, dari bagian kulit luar beras (katul), sekam sebagai bahan

bakar atau bahan pembuat kertas dan pupuk. Padi memiliki nilai

tersendiri bagi orang yang biasa makan nasi dan tidak dapat digantikan

oleh bahan makanan yang lain, oleh sebab itu padi disebut juga

makanan energi.

Padi adalah komoditas utama yang berperan sebagai pemenuh

kebutuhan pokok karbohidrat bagi penduduk. Komoditas padi

memiliki peranan pokok sebagai pemenuhan kebutuhan pangan utama

yang setiap tahunnya meningkat sebagai akibat pertambahan jumlah

penduduk yang besar serta berkembangnya industri pangan dan pakan

(Yusuf, 2010).

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Luas Lahan dengan Produksi Padi

Alam sangat besar pengaruhnya terhadap pertanian. Diantara sekian

banyak faktor alam seperti iklim, tanah dan sebagainnya, maka tanah

adalah satu faktor produksi terpenting didalam pertanian. Hal ini bisa

dibuktikan dengan besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah

dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya (Soeratno, 1987).
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Luas lahan garapan adalah jumlah seluruh lahan garapan sawah yang

diusahakan petani. Luas lahan berpengaruh terhadap produksi padi dan

pendapatan petani. Sesuai dengan pendapat (Soekarwati, 2002:4) bahwa

semakin luas lahan garapan yang diusahakan petani, maka akan semakin

besar produksi yang dihasilkan dan pendapatan yang akan diperoleh bila

disertai dengan pengolahan lahan yang baik.

Lahan pertanian  merupakan penentu dari pengaruh komoditas

pertanian. Secara umum dikatakan, semakin luas lahan  (yang digarap atau

ditanam), semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan

tersebut (Rahim, 2007)

2. Hubungan Tenaga Kerja dengan Produksi Padi

Tenaga kerja memiliki pengaruh yang nyata terhadap produksi

padi. Penggunaan tenaga kerja akan insentif apabila biaya tenaga kerja

yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam

proses produksi. Hubungan antara jumlah tenaga kerja dengan tingkat

produksi yang digunakan dapat dibedakan dalam tiga tahap, yaitu tahap

pertama produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat, tahap

kedua produksi total pertambahannya semakin lambat dan tahap ketiga

produksi total semakin lama semakin berkurang. Namun secara umum

dikatakan semakin banyak tenaga kerja maka semakin banyak produksi

yang dihasilkan.

Tenaga kerja manusia terdiri dari tenaga kerja pria, wanita dan anak-

anak. Tenaga kerja hewan digunakan umtuk pengolahan tanah dan

angkutan. Sedangkan tenaga kerja mekanik digunakan untuk pengolahan
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tanah, pemupukan, pengobatan, penanaman dan panen. Tenaga kerja

mekanik bersifat subtitusi sebagai pengganti tenaga kerja manusia atau

tenaga kerja ternak. Banyak dari pemduduk Indonesia merupakan tenaga

kerja pada sektor pertanian. Oleh karena itu petani sebagai sumberdaya

manusia, memegang peranan inti di dalam pembangunan pertanian.

Peranan petani adalah memlihara tanaman dan hewan guna mendapatkan

hasilnya yang bermanfaat serta mempelajari dan menerapkan metode baru

yang diperlukan agar usaha taninya lebih produktif.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan pengaruh antar variabel bebas

terhadap variabel terikat yaitu pengaruh luas lahan dan tenaga kerja

terhadap produksi padi. Proses produksi akan berjalan lancar jika faktor-

faktor produksi tersebut dapat terpenuhi. Dalam penelitian ini terdiri dari

dua faktor yaitu luas lahan dan tenaga kerja yang mempengaruhi produksi

padi di Provinsi Jawa Timur.

Dalam kegiatan produksi padi kepemelikan lahan yang merupakan

salah satu faktor produksi umumnya sangat berpengaruh terhadap hasil

produksi padi, hal ini dikarenakan semakin luas lahan yang dimiliki oleh

petani maka semakin besar hasil produksinya.

Faktor kedua dalam kegiatan produksi padi yaitu tenaga kerja yang

berpengaruh terhadap hasil produksi padi, dalam hal ini dikarenakan jika

semakin besar tenaga kerja maka semakin besar pula produksi padi yang

dihasilkan.



19

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kerangka pemikiran sebagai

berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Model konseptual pada bagan diatas menggambarkan permasalahan

yang perlu dikaji dan dianalisis oleh seorang peneliti, masalah tersebut

yakni adanya pengaruh dari luas lahan dan tenaga kerja terhadap produksi

padi.

E. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul

(Arikunto, 2006). Oleh karena itu jawaban sementara yang menjadi

hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Diduga bahwa luas lahan dan tenaga kerja sektor pertanian

berpengaruh terhadap produksi padi di Kabupaten Provinsi Jawa

Timur.

Luas Lahan

(X1)

Tenaga Kerja

(X2)

Produksi Padi

(Y)
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2. Diduga terdapat perbedaan antar strata produktivitas terkait pangaruh

luas lahan dan tenaga kerja sektor pertanian terhadap produksi padi di

Kabupaten Provinsi Jawa Timur.


