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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Penelitian Terdahulu 

Visca Yudhiartie (2001) dalam Skripsi berjudul Analisis Beberapa Faktor 

Yang Mempengaruhi Produksi Apel di Setra Produksi Apel Kabupaten Malang 

Tahun 1985-1999. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah apel di 

Kabupaten Malang selama ini dipengaruhi oleh variabel luas lahan, insektisida, 

pupuk NPK, dan curah hujan. Variabel yang digunakan adalah luas lahan, 

insektisida, pupuk NPK, dan curah hujan, Pemilihan keempat variabel didasarkan 

pada teori yaitu teori produksi Cobb-Douglas dan studi kepustakaan yang 

dilakukan, dan diuji apakah keempat variabel tersebut pada kenyataannya 

berpengaruh terhadap produksi apel di Kabupaten Malang. Analisis yag 

digunakan adalah menggunakan analisis fungsi produksi Cobb-Douglass. Hasil 

penelitian ini diketahui bahwa varia bel luas lahan, insektisida, pupuk NPK, dan 

eurah hujan secara bersama-sama berpengaruh terhadap produksi apel. Keempat 

variabel luas lahan, insektisida, pupuk NPK, dan curab hujan berdasarkan "uji 

parsial t mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produksi apel. 

Dwi Retno Andriani (2010) dalam jurnal berjudul Analisis Keunggulan 

Komparatif dan Kompetitif Usahatani Apel di Kecamatan Poncokusumo 

Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis tingkat keunggulan 

komparatif dan kompetitif komoditas apel dalam menghadapi liberalisasi perdagangan, 

mengkaji pengaruh divergensi baik akibat distorsi pasar maupun distorsi kebijakan dalam 

sistem usahatani apel, dan mengkaji pengaruh perubahan input, output produksi, nilai 

tukar dan tingkat bunga terhadap tingkat keunggulan komparatif dan kompetitif 
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komoditas apel. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Keunggulan komparatif 

usahatani apel di Kecamatan Poncokusumo lebih besar daripada keunggulan 

kompetitifnya yaitu dengan nilai Koefisien Biaya Sumberdaya Domestik harga sosialnya 

adalah 0,236 dan Koefisien Biaya Sumberdaya Domestik harga aktualnya sebesar 0,793. 

Keunggulan kompetitif yang rendah menyebabkan komoditas apel lokal sulit menembus 

pasar ekspor serta menimbulkan banyaknya apel impor di pasar domestik, sehingga 

menyebabkan turunnya harga apel yang berakibat menurunnya pendapatan dan 

keuntungan produsen apel lokal. 

H. Santoso & Sabita (2011) dalam jurnal berjudul Dampak Perubahan 

Iklim Terhadap Produksi dan Pendapatan Apel (Maulus sylvestris L.). Tujua dari 

penelitian adalah untuk mendiskripsikan sikap dan pengetahuan petani apel di 

lapang tentang adanya perubahan iklim, mengetahui dampak perubahan iklim 

terhadap produksi usahatani apel, mengetahui perbedaan pendapatan usahatani 

apel dengan adanya dampak perubahan iklim. Analisis yang digunakan yaitu 

aalisis deskriptif dan analisis kuantitatif untuk menghitung pendapatan usahatani 

apel. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa uji beda rata-rata menunjukkan 

perbedaan pendapatan usahatani apel dengan rata-rata pendapatan tahun 2009 

sebesar Rp 62.635.124 dan rata-rata pendapatan tahun 2010 sebesar Rp 

38.965.423 sehingga selisihnya sebesar Rp 23.669.701. 

Irsyad Asrar dkk, (2015) dalam jurnal berjudul Analisis Produksi 

Usahatani Kakao Di Desa Masari Kecamatan Parigen Selatan Kabupaten Parigi 

Moutong. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah 

tanaman, penggunaan pupuk, penggunaan pestisida, dan tenaga kerja terhadap 

produksi usahatani kakao di Desa Masari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten 

Parigi Moutong. Variabel yang diteliti meliputi jumlah tanaman yang berproduksi 
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(pohon), penggunaan pupuk (kg), penggunaan pestisida (liter), dan  tenaga kerja 

(HOK), dianalisis menggunakan Analisis Cobb-Douglas. Hasil dari penelitian 

yaitu nilai (R
2
) sebesar 0,856, variabel produksi usahatani kakao sebesar 85,6 % 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

model. Hasil uji-F menunjukkan variabel jumlah tanaman yang berproduksi (X1), 

penggunaan pupuk (X2), penggunaan pestisida (X3), dan tenaga kerja (X4) 

berpengaruh nyata terhadap porduksi kakao. Hasil uji-t menjelaskan bahwa secara 

masing-masing variabel bebas (X) berpengaruh nyata terhadap produksi usahatani 

kakao 

Rosneni La Jauda. dkk, (2016)  dalam jurnal berjudul Analisis Pendapatan 

Usahatani Kakao Di Desa Tikong, Kecamatan Talibu Utara, Kabupaten 

Kepulauan Sula. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui besarnya 

pendapatan petani dari usahatani kakao. Variabel dari penelitian yaitu luas lahan, 

jumlah produksi, harga jual, pendapatan, modal dan penyusutan alat. Analisis 

yang digunakan adalah analisis biaya, penerimaan dan analisis pendapatan. Hasil 

dari penelitian yaitu  pendapatan petani kakao di Desa Tikong yang memiliki luas 

lahan 0,5 - 1,5 Ha adalah sebesar Rp 2.392.749 dan pendapatan petani kakao yang 

memiliki luas lahan >1,5 - 2 Ha adalah sebesar Rp 2.766.698.  

Purwanto dkk, (2015) dalam jurnal berjudul Analisis Produksi dan 

Pendapatan Usahatani jagung Hibrida di Desa Modo Kecamatan Bukal Kabupaten 

Buol. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh faktor lahan, 

benih, pupuk dan tenaga kerja terhadap produksi usahatani jagung hibrida di Desa 

Modo Kecamatan Bukal Kabupaten Buol, mengetahui besarnya pendapatan petani 

dari usahatani jagung hibrida di Desa Modo Kecamatn Buakal Kabupaten Buol. 
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Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah luas lahan (X1), benih (X2), 

pupuk (X3) dan tenaga kerja (X4). Hasil dari penelitian adalah Faktor Variabel 

luas lahan, benih, pupuk dan tenaga kerja secara simultan dan persial berpengaruh 

sangat nyata terhadap produksi jagung, pada taraf signifikan α 0,01%. Hal ini 

dibuktikan oleh nilai F-hitung 518,995 > F-tabel 3,719 yang artinya H0 ditolak 

dan H1 diterima. Rata-rata pendapatan responden usahatani Jagung Hibrida di 

Desa Modo adalah Rp. 5.984.661/1,18 ha atau Rp. 5.071.746/1.00 ha selama satu 

kali musim tanam. 

Hindarti. dkk, (2012) dalam jurnal berjudul Analisis Respon Petani Apel 

Terhadap Penerapan Sistem Pertanian Organik di Bumiaji, Batu. Tujuan dari 

penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

keuntungan usahatani apel organik, menganalisis resiko produksi usahatani apel 

organik, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani 

apel dalam penerapan sistem pertanian organik. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian adalah harga bibit, harga fungisida, harga herbisida, harga output dan 

iklim, harga pupuk kandang, insektisida, upah tenaga kerja dan hama penyakit. 

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi. berdasarkan pembagian desa di 

Kecamatan Bumiaji. Hasil analisis regresi fungsi keuntungan Cobb Douglass 

menyimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh nyata terhadap keuntungan 

usahatani apel organik adalah harga bibit, harga pupuk kandang, harga herbisida, 

dan upah tenaga kerja, dengan pengaruh terbesar adalah variabel harga bibit. 

Sedangkan hasil analisis fungsi resiko produksi Cobb Douglass menyimpulkan 

bahwa harga bibit, harga fungisida, harga herbisida pengaruhnya kecil terhadap 

produksi apel organik, sedangkan harga output dan iklim mempunyai pengaruh 
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yang cukup besar terhadap produksi apel organik. Sementara itu harga pupuk 

kandang, insektisida, upah tenaga kerja dan hama penyakit tidak berpengaruh 

nyata terhadap resiko produksi usahatani apel organik. Berdasarkan hasil analisis 

menggunakan model logit menunjukkan bahwa luas lahan, jumlah anggota 

keluarga, pengalaman dan pendapatan berpengaruh terhadap keputusan petani 

apel untuk menerapkan sistem pertanian organik. Variabel yang mempunyai 

pengaruh terbesar terhadap keputusan petani untuk menerapkan sistem pertanian 

organik adalah pendapatan usahatani apel. Sedangkan variabel umur dan 

pendidikan petani tidak berpengaruh terhadap keputusan petani untuk menerapkan 

sistem pertanian organik 

Penelitian terdahulu yang dilakukan meliputi tentang bagimana faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi proses produksi suatu usaha tani. Variabel-

variabel yang terkait dalam proses produksi meliputi pengaruh luas lahan terhadap 

hasil produksi usaha tani, pengaruh penggunaan pupuk, pestisida, serta tenaga 

kerja. Pendapatan yang dihasilkan juga berkaitan dengan faktor produksi yang 

digunakan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut timbul pemikiran 

untuk memahami lebih spesifik bagaimana faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi produksi serta pendapatan usahatani apel di Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang.  

 

1.2 Tinjauan Pustaka  

Pembahasan dalam penelitian ini akan mencakup beberapa konteks 

pembahasan diantaranya yaitu kajian tentang tanaman hortikultura apel dan kajian 

tentang faktor-faktor yang meliputi dalam proses produksi usahatani apel. Kajian 
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tersebut berguna untuk membahas bagaimana hasil produksi apel dan hasil 

usahatani dari kedua kegiatan pertanian tersebut. Faktor produksi apel dalam 

penerapannya berkaitan terhadap beberapa aspek yaitu dari faktor karakteristik 

petani dan juga faktor lingkungan. Karakteristik petani dapat memegang peranan 

yang penting dalam proses produksi apel.  

1.2.1 Kajian Buah Apel (Malus domestica) 

Klasifikasi tanaman apel (Malus domestica) berdasarkan taksonominya 

yaitu sebagai berikut :  

Kingdom   : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Superdivisi : Spermatophyta  

Divisi : Magnoliophyta 

 Kelas : Dicotyledone  

Subkelas : Rosidae  

Ordo : Rosales  

Famili : Rosaceae 

 Genus : Malus  

Spesies : Malus domestica auct. non Borkh.  

Apel merupakan jenis buah-buahan yang biasanya kulitnya berwarna 

merah apabila telah masak dan siap dimakan, namun bisa juga berwarna hijau atau 

kuning. Kulit buah apel sedikit lembek, daging buahnya keras dan mempunyai 

beberapa biji didalamnya. Ketinggian 700-1200 meter diatas permukaan laut laut 

dengan suasana yang kering atau basah, asal tidak banyak turun kabut merupakan 

tempat yang tepat untuk menanam atau memproduksi buah apel. Manfaat yang 
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banyak ditemukan pada buah apel antara lain sebagai penurun kolesterol dalam 

darah, penurun tekanan darah, penstabil gula darah, agen anti kanker, dan buah 

andalan bagi yang sedang menjalankan diet menurunkan berat badan. Apel 

merupakan sumber yang kuat dari antioksidan, termasuk polifenol, flavonoid, 

vitamin C, dan sumber serat yang baik, selain itu, buah apel juga mengandung 

pektin. Pektin dalam bahan pangan sering digunakan sebagai pengental, 

pembentuk gel, dan sebagai stabilizer(Anggraini, 2017). 

Apel merupakan salah satu buah yang banyak dikonsumsi di Indonesia. 

Berdasarkan Biro Pusat Statistik, rata-rata konsumsi apel penduduk Indonesia 

adalah 0,6 kg perkapita pertahun, dan mengalami peningkatan rata-rata 0,02% tiap 

tahun dari tahun 1985 sampai tahun 1987. Kandungan quercetin dalam buah apel 

banyak ditemukan secara melimpah, dalam 100 gram buah apel, terkandung 

sekitar 4,42 mg aglikon quercetin dan 13,2 mg glikosida quercetin . Kandungan 

quercetin ini bervariasi tiap buahnya dipengaruhi oleh perbedaan varietas, nutrisi 

tanaman yang dipakai, kondisi pertumbuhan, proses pengolahan, dan 

penyimpanan. Di negara Indonesia, salah satu pusat budidaya buah apel terletak di 

Malang yaitu Batu dan Poncokusumo. Apel malang (Malus sylvestris Mill) 

terdapat dalam berbagai varietas unggulan yang memiliki karakteristik dan ciri 

khas tersendiri seperti Rome Beauty, Manalagi, Anna, dan Wangling. Keempat 

varietas unggulan tersebut, apel Rome Beauty dan Manalagi merupakan yang 

paling populer dan sering dijumpai di swalayan(Anggun dkk., 2014). 

1.2.2 Fungsi Produksi Pada Usahatani 

Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan diantara faktor-faktor 

produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi dikenal 
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pula dengan istilah input dan jumlah produksi disebut sebagai output. Fungsi 

produksi selalu dinyatakan dalam rumus sebagai berikut : 

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

Keterangan : 

Q : Jumlah produksi yang dihasilkan  

K : Jumlah stok modal 

L : Jumlah tenaga kerja  

T : Tingkat teknologi yang digunakan  

 Persamaan tersebut adalah pernyataan matematik yang pada dasarnya 

memiliki arti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah 

modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang 

digunakan. Jumlah produksi yang berbeda dengan sendirinya akan memerlukan 

berbagai faktor produksi tersebut dalam jumlah yang berbeda-beda. Satu tingkat 

produksi tertentu, dapat pula digunakan  gabungan faktor produksi yang berbeda. 

Produksi hasil pertanian tertentu perlu digunakan tanah yang lebih luas jika bibit 

unggul dan pupuk tidak digunakan. Luas tanah dapat dikurangi apabila pupuk, 

bibit unggul serta teknik bercocok tanam modern digunakan. Perbandingan dari 

berbagai faktor-faktor produksi dalam menghasilkan sejumlah barang tertentu 

dapat ditentukan gabungan faktor produksi yang paling ekonomis untuk 

memproduksi sejumlah barang tertentu(Sadono,2016). 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi pertanian adalah 

penggunaan teknologi. Penggunaan, pupuk, bibit unggul dan obat-obatan 

pertanian atau pestisida merupakan contoh dari teknologi yang dapat diterapkan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi produksi adalah luas lahan garapan dan 
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intensifnya pengelolaan usahatani. Faktor  produksi dialokasikan secara optimal 

jika nilai produksi marginal dari input sama dengan biaya korbanan marginal atau 

harga input bersangkutan akan dapat mencapai keuntungan yang maksimum. 

Fungsi produksi mencerminkan kombinasi berbagai faktor produksi yang 

digunakan untuk menghasilkan produksi.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu  faktor biologi seperti bibit, lahan pertanian dengan macam dan 

tingkat kesuburannya, dan sebagainya yang kedua adalah faktor sosial ekonomi, 

seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat pendidikan, tingkat 

pendapatan, dan sebagainya. Fungsi produksi ditentukan oleh faktor-faktor 

produksi pendukung yang tersedia. Hubungan input-output untuk setiap sistem 

produksi pada sektor pertanian merupakan suatu fungsi dari luas lahan, modal dan 

biaya tenaga kerja.  

Menurut Avi Budi Setiawan (2011), Produksi merupakan perubahan dari 

dua atau lebih input (sumberdaya) menjadi satu atau lebih output (produk). 

Kegiatan produksi merupakan hasil kombinasi dari berbagai input atau masukan 

untuk menghasilkan output. Fungsi produksi adalah kaitan di antara faktor- faktor 

produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor-faktor produksi dikenal 

dengan istilah input dan hasil produksi sering dinamakan output.  

Proses produksi dalam penerapannya terdapat tiga tipe produksi atas input atau 

faktor produksi, yaitu: 

a. Increasing return to scale, yaitu apabila tiap unit tambahan input menghasilkan 

tambahan output yang lebih banyak daripada unit input sebelumnya. 
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b. Constant return to scale, apabila unit tambahan input menghasilkan tambahan 

output yang sama dari unit sebelumnya. 

c. Decreasing return to scale, apabila tiap unit tambahan input menghasilkan 

tambahan output yang lebih sedikit daripada unit input sebelum- nya.  

1.2.3 Fungsi Produksi Cobb Douglass 

Menurut Soekartawi (1989), fungsi Cobb-Douglass adalah suatu fungsi 

atau persamaan yang melibatkan dua atau  lebih variabel. Variabel Y (dependen) 

dan variabel X (independen). Penyelesaian  hubungan antara Y dan X biasanya 

dengan cara regresi, yaitu variasi dari variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. 

Secara matematik , fungsi Cobb-Douglass dapat dituliskan sebagai berikut : 

Y = aX1
b1 

 X2
b2 

 X3
b3 

... Xn
bn 

e 

Keterangan:  

Y   : Output produk (variabel dependen) 

X1 Xn   : Input produksi (variabel independen) 

a   : Konstanta (intersep) 

b1 bn   : koefisien regresi (elastisitas produksi)  

 Penyelesaikan fungsi Cobb-Douglass selalu dilogaritmakan dan diubah 

bentuk fungsinya menjadi fungsi linear, maka ada beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi sebelum menggunakan fungsi Cobb-Douglass, antara lain : 

a. Tidak ada nilai pengamatan yang bernilai nol, sebab logaritma dari bilangan 

nol adalah suatu bilangan yang besarnya tidak diketahui (infinite) 

b. Asumsi jika tidak ada perbedaan teknologi pada setiap pengamatan pada fungsi 

produksi. Fungsi produksi Cobb-Douglass yang digunakan sebagai model 

dalam suatu pengamatan, dan bila diperlukan analisa yang merupakan lebih 
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dari datu model, maka perbedaan model tersebut terletak pada intercept dan 

bukan pada kemiringan garis (slope) model tersebut. 

c. Tiap model X adalah perfect competition 

d. Perbedaan lokasi pada fungsi produksi seperti iklim sudah tercakup pada faktor 

kesalahan. 

Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah fungsi produksi yang banyak 

digunakan oleh para peneliti sebagai alat analisis. Fungsi produksi Cobb Douglas 

merupakan suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel. 

Variabel yang satu disebut dengan variabel dependen (Y) atau variabel yang 

dijelaskan dan yang lain disebut variabel independen (X) atau variabel yang 

menjelaskan(Ismayani, 2013). 

Menurut Sandi (2014), menyatakan bahwa model fungsi produksi tersebut 

ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural agar menjadi model regresi 

linier berganda (Multiple Linear Regression) untuk memudahkan dalam 

melakukan analisis. Persamaan regresi linear berganda dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut :  

Ln Y = ln b0+b1 ln X1 +b2 ln X2 +b3 ln X3 + b4 ln X4 +µ  

 Menurut Ramadhani (2011), keunggulan dari fungsi Cobb Douglas antara 

lain : 

a. Bentuk fungsi produksi Cobb-Douglass sederhana dan mudah penerapannya 

b. Fungsi produksi Cobb-Douglass mampu menjelaskan keadaan skala hasil 

(return to scale) apakah dalam keadaan meningkat, tetap ataupun menurun 
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c. Koefisien-koefisien fungsi produksi Cobb-Douglass secara langsung 

menggambarkan elastisitas produksi dari setiap input yang digunakan untuk 

dipertimbangkan dan dikaji pada fungsi produksi cobb douglass 

d. Koefisien intersep dari fungsi produksi Cobb-Douglass merupakan indeks 

efisiensi produksi yang secara langsung menggambarkan efisiensi penggunaan 

input dalam menghasilkan output dari sistem produksi yang sedang dikaji 

1.2.4 Konsep Biaya, Penerimaan, dan Pendapatan Usahatani 

Analisa biaya dan pendapatan dapat dilakukan terhadap usahatani sebagai 

satu kesatuan (unit) maupun terhadap tiap komoditi yang diusahakan. analisa ini 

umumnya dibedakan dalam 2 cara berdasarkan sifatnya yaitu riil dan perusahaan. 

1. Biaya 

Berdasarkan bentuk biaya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : 

a. Biaya tunai (cash) yaitu pengeluaran dalam bentuk uang tunai untuk berbagai 

pembelian atau pembayaran 

b. Biaya tidak tunai yaitu biaya yang nilainya diperhitungkan dari penggunaan 

faktor produksi seperti biaya tenaga kerja dari dalam keluarga yang tidak 

dibayarkan tunai, biaya tenaga kerja berupa natura, pupuk kandang dari milik 

sendiri, bibit dari milik sendiri, dsb. 

Berdasarkan sifatnya biaya dibedakan menjadi : 

a. Biaya Tetap (fixed cost) yaitu pengeluaran yang besarnya tidak tergantung atau 

tidak ada kaitannya dengan besarnya produksi. Biaya ini dapat berbentuk tunai 

maupun tidak tunai. Biaya tunai dapat berupa sewa tanah/pajak bumi dan 

bunga uang, yang tidak tunai atau diperhitungkan berupa penyusutan alat-alat. 
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b. Biaya tidak tetap (variable cost) yaitu pengeluaran yang besarnya tergantung 

atau ada kaitannya dengan besarnya produksi. Contoh biaya variabel adalah 

biaya sarana produksi (bibit, pupuk, obat-obatan), tenaga kerja. Biaya ini bisa 

tunai atau tidak tunai 

c. Total Biaya (Total Cost) merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan tidak 

tetap 

2. Pendapatan 

Pendapatan dapat dibedakan menjadi : 

a. Pendapatan kotor usahatani (Gross Farm Income) merupakan total penerimaan 

(total revenue) dari pemakaian sumber daya dalam usahatani, atau dengan kata 

lain pendapatan kotor merupakan nilai semua produksi (value of production). 

Produksi tanaman merupakan penjumlahan dari nilai produksi yang dijual, nilai 

yang dikonsumsi sendiri termasuk yang diamalkan, nilai yang digunakan dalam 

kegiatan produksi (bibit, benih, makanan ternak), niai yang digunakan sebagai 

pembayaran upah, dan nilai yang tersisa digudang.  

b. Pendapatan bersih (net farm income) merupakan selisih antara Pendapatan 

kotor usahatani dengan total biaya. Pendapatan bersih dapat dikatakan sebagai 

keuntungan (profit) usahatani 

Perhitungan usahatani dapat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perhitungan 

riil dan perhitungan perusahaan. Perhitungan riil didasarkan pada biaya-biaya riil 

atau biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh petani, sedangkan perhitungan 

perusahaan diperhitungkan dari semua faktor produksi yang digunakan, baik 

secara nyata (tunai) maupun yang diperhitungkan. Cara peritungannya adalah 

sebagai berikut : 
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1. Perhitungan Riil 

a. Biaya tetap meliputi sewa tanah yang dapat berupa tanah milik sendiri dan 

tanah sewa. Tanah milik sendiri dihitung berdasarkan besarnya pajak tanah 

(PBB) dan sewa tanah dihitung berdasarkan sewa tanah yang dibayarkan. 

Bunga uang dihitung dari biaya uang pinjaman yang benar-benar dibebani 

bunga. Penyusutan alat diperhitungkan terhadap alat-alat yand digunakan. 

Biaya tetap lain seperti upah buruh tetap, pungutan/retribusi yang tidak 

dikaitkan dengan produksi. 

b. Biaya Variabel meliputi saprodi, tenaga kerja dan biaya variabel lain. Saprodi 

diperhitungkan dari saprodi yang benar-benar dibeli oleh petani. Tenaga kerja 

dihitung dari tenaga kerja luar keluarga yang dibayar baik dengan natura 

maupun uang. 

2. Perhitungan Perusahaan 

a. Biaya tetap meliputi sewa tanah, tanah milik sendiri dan tanah sewa. Tanah 

milik sendiri dinilai sebesar harga sewa bila tanah tersebut disewakan atau 

sebesar oportunity cost dari tanah tersebut. Bunga uang diperhitungkan dari 

semua biaya tunai yang dikeluarkan x suku bunga x waktu (jumlah bulan) 

selama proses produksi. Penyusutan alat dan biaya tetap lain sama dengan 

perhitungan riil.  

b. Biaya variabel meliputi saprotan, tenaga kerja dan biaya variabel lain bila ada 

yang diperhitungkan. Saprotan meliputi semua faktor produksi yang digunakan 

baik dari pembelian maupun milik sendiri dan pemberian dinilai sebagai biaya. 

Tenaga kerja baik dari dalam maupun luar kelurga diperhitungkan jumlahnya. 

Perhitungan secara perusahaan apabia tenaga kerja dari dalam keluarga sudah 
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dikonversi/dinilai sama dengan tenaga kerja dari luar yang membawa alat-alat 

sendiri, maka biaya penyusutan alat tidak diperhitungkan lagi(Anas Tain, 

2005). 

Rosneni, dkk. (2016) menyatakan bahwa salah satu indikator untuk 

mengukur kesejahterahan seseorang atau masyarakat adalah pendapatan. 

Pendapatan individu yaitu 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, bulanan maupun tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan 

memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari penjualan produk 

yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan. Pendapatan juga busa diasumsikan 

sebagai selisih antara penerimaan dengan pengeluaran total usahatani. Rumus 

pendapatan adalah sebagai berikut :   

   Pd = TR - TC  

Keterangan : 

Pd  : Pendapatan Usahatani  

TR : Total Penerimaan 

TC : Total Biaya   

Penerimaan usahatani merupakan nilai produk dari total usahatani dalam jumlah 

tertentu yang dijual,diberikan kepada orang lain yang dikomsumsi dan diperoleh 

dari jumlah produk secara keseluruhan dikalikan dengan harga yang berlaku 

ditingkat petani. Penerimaan (TR) adalah banyaknya produksi total dikalikan 

dengan harga peneriamaan total diformulasikan sebagai berikut : 



 

21 

 

    TR = P x Q  

Keterangan : 

TR (Total Revenue) : Total Penerimaan  

P (Price)  : Harga Produk (Rp) 

Q (Quantity)  : Jumlah Produk (Unit) 

 Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah 

yang akan digunakan untuk menciptakan barang – barang yang diproduksi 

perusahaan tersebut.  

a. Total Cost (TC)  

Keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dinamakan biaya 

total. Biaya produksi total atau total biaya didapat dari menjumlahkan biaya tetap 

total (total fixed cost) dan biaya variable total (total variable cost). Biaya total 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :   

 TC = TFC+TVC   

Keterangan : 

TC (Total Cost)  : Total Biaya (Rp) 

TFC (Total Fixed Cost) : Total Biaya Tetap (Rp) 

TVC (Total Variable Cost) : Total Biaya Variabel (Rp) 

b. Total Fixed Cost (TFC) 

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi 

(input) yang tidak dapat diubah jumlanya dinamakan biaya tetap total. Contoh 

biaya tetap adalah penyusutan peralataan usaha yang dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut 
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∑ = 
                      

             
  

c. Total Variabel Cost (TVC)  

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang 

dapat diubah jumlahnya dinamakan biaya variable cost. Contoh biaya variabel 

adalah biaya bahan baku 

1.2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Pada Usahatani 

 Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Kegiatan 

produksi tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada bahan yang memungkinkan 

dilakukannya proses produksi itu sendiri. Produksi dapat dilakukan dengan  

melibatkan orang sebagai tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam 

segala bentuknya, serta kecakapan. Semua unsur tersebut disebut faktor-faktor 

produksi (factors of production). Unsur penopang usaha penciptaan nilai atau 

usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor produksi. 

Pengertian produksi lainnya yaitu hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi 

dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input.  

 Aktivitas dalam menghasilkan output dengan mengunakan teknis produksi 

atau memproses input dengan sedemikian rupa dapat diartikan sebagai kegiatan 

produksi. Elemen input dan output merupakan elemen yang paling banyak 

mendapatkan perhatian dalam pembahasan teori produksi. Elemen input masih 

dapat diuraikan berdasarkan jenis ataupun karakteristik input. Tenaga kerja, 

modal, bahan material, tanah, informasi dan aspek manajerial merupakan input 

dalam sistem produksi (Nofriadi,2016). 

 Menurut Soekartawi (1989) mengemukakan bahwa pilihan terhadap 

kombinasi penggunaan tenaga kerja, benih, pupuk, obat-obatan yang optimal, 
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akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kombinasi input dapat menciptakan 

sejumlah produksi dengan cara yang lebih. Sempitnya lahan, kurangnya modal, 

rendahnya produktivitas tenaga kerja, serangan penyakit, mahalnya harga pupuk 

organik dan nonorganik dan kurangnya kesuburan lahan merupakan kendala yang 

sering dihadapi oleh petani dalam berusahatani. Biaya produksi dapat dikurangi 

dengan mengandalkan kemampuan penggunakan faktor produksi dengan jumlah 

dan kombinasi, dengan demikian pendapatan petani akan meningkat karena 

jumlah produksi yang optimal. Kenaikan atau penurunan produksi dapat terjadi 

karena perubahan penggunaan input produksi. Petani akan mengubah penggunaan 

input produksi apabila dapat meningkatkan pendapatannya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi dalam prakteknya dibagi menjadi dua kelompok yaitu : 

a) Faktor biologi, seperti lahan pertanian dengan macam dan tingkat 

kesuburannya, bibit, varitas, pupuk, obat-obatan, gulma, dan lain sebagainya 

b) Faktor sosial-ekonomi, seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat 

pendapatan, tingkat pendidikan, risiko dan ketidakpasrian, kelembagaan, 

tersedianya kredit, dan lain sebagainya 

. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa produksi suatu usahatani dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dijadikan variabel 

yang dapat mempengaruhi proses usahatani apel. Variabel yang berpengaruh 

nyata terhadap proses produksi dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

mengembangkan penelitian melalui peningkatan produksi yang diperoleh petani. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produksi pada sektor pertanian yaitu : 

1. Luas Lahan 
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Salah satu faktor yang banyak berpengaruh terhadap hasil pertanian adalah 

luas lahan. Faktor tersebut merupakan faktor utama dalam proses produksi 

sebagai keberhasilan usahatani. Lahan sebagai salah satu faktor produksi yang 

merupakan pabriknya hasil pertanian yang mempunyai kontribusi yang cukup 

besar terhadap usahatani. Besar kecilnya hasil dari produksi usahatani yang 

dihasilkan dapat dipengaruhi oleh luas dan sempitnya lahan yang digunakan(Nita, 

2014). 

 Menurut Soekartawi (1989) menyatakan bahwa kesuburan lahan pertanian 

juga menentukan produktivitas lahan pertanian. Lahan yang subur akan 

menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada lahan yang tingkat 

kesuburannya rendah. Kesuburan lahan pertanian biasanya berkaitan dengan 

struktur dan tekstur tanah. Struktur dan tekstur tanah pada akhirnya juga dapat 

menentukan macam tanah tersebut. Tanah liat, grumosol, alluvial adalah contoh 

jenis tanah yang selanjutnya dapat menentukan jenis tanaman apa yang cocok 

ditanami diatas tanah tersebut. 

Menurut Kosmayanti (2012), luas lahan pertanian merupakan sesuatu yang 

sangat penting dalam suatu proses produksi usahatani. Lahan yang sempit sudah 

pasti kurang efesien dibanding lahan yang lebih luas. Semakin sempit lahan 

usaha, semakin tidak efisien usahatani yang dilakukan kecuali bila usahatani 

dijalankan dengan tertib. Salah satu unsur yang penting untuk menambah 

pendapatan usahatani adalah tanah karena tanah merupakan pabrik pertanian. 

Lahan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur besar kecilnya 

usahatani. Ukuran- ukuran tersebut antara lain:  
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a. Total lahan usahatani merupakan jumlah luas lahan yang digunakan untuk 

usahatani, dinyatakan  dalam satuan hektar (ha). 

b. Total luas pertanian merupakan jumlah aljabar dari luas pertanaman pada 

lahan usahatani yang diusahakan dalam waktu satu tahun. 

c. Luas tanaman utama merupakan pengukuran terhadap tanaman utama dimana 

tidak dipesoalkan apakah sebagai digolongkan lahan kering yang tidak 

disawahkan yang diusahakan untuk tanaman lain. 

2. Modal 

Modal merupakan faktor yang dapat menentukan besarnya produksi dan 

pendapatan. Kurangnya modal dalam usaha tani dapat menimbulkan penggunaan 

sarana produksi menjadi sangat terbatas yang pada gilirannya akan mempengaruhi 

produksi dan pendapatan. Modal menjadi salah satu aspek yang terpenting karena 

digunakan petani untuk memproduksi hasil selanjutnya. Modal kerja pada 

hakikatnya merupakan jumlah yang terus menerus ada dalam menopang usaha 

yang menjembatani antara saat pengeluaran untuk memperoleh bahan atau jasa 

dengan waktu penerimaan penjualan. Tanpa adanya modal, suatu usaha tidak akan 

dapat berjalan walaupun syarat-syarat lain untuk mendirikan suatu bisnis sudah 

dimiliki. Modal dalam usahatani dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan 

baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu 

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses 

produksi(Kosmayanti, 2012). 

3. Tenaga Kerja 

Faktor produksi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang penting dan 

perlu diperhitungkan dalam proses produksi. Ketersediaan tenaga kerja, kualitas, 
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dan macam tenaga kerja juga harus diperhatikan. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan pada faktor produksi tenaga kerja adalah :  

a. Ketersediaan Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang memadai diperlukan dalam setiap produksi. Jumlah tenaga 

kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan sampai tingkat tertentu sehingga 

jumlahya optimal. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan masih dikaitkan dengan 

kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, musim dan upah tenaga kerja. 

b. Kualitas tenaga kerja 

Kualitas tenaga kerja perlu diperhatikan, karena apabila diabaikan maka akan 

terjadi kemacetan dalam proses produksi. Alat-alat canggih sering dijumpai tidak 

dioperasikan karena belum tersedianya tenaga kerja yang memiliki klasifikasi 

untuk mengoperasikan alat tersebut(Soekartawi,1989). 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama dalam suatu 

usaha tani. Sebagian besar tenaga kerja berasal dari keluarga petani  itu sendiri. 

Tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani ini merupakan anggota 

keluarganya saja pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak pernah 

dinilai dalam uang. Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang 

penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang 

cukup baik kualitasnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam faktor 

produksi tenaga kerja adalah ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja,jenis 

kelamin,tenaga kerja musiman dan upah tenaga kerja. (Nofriadi, 2016). 

 Febriandi, dkk. (2017) menyatakan bahwa  penggunaan tenaga kerja 

sangat mempengaruhi produktifitas usahatani. Seluruh tahapan-tahapan produksi 

pada usahatani memerlukan tenaga kerja diantaranya seperti pengolahan tanah, 



 

27 

 

pembibitan, pemupukan, pemberantasan hama penyakit, pemeliharaan atau 

penyiangan, panen hingga pengolahan pasca panen. Produktifitas tenaga kerja 

yang tinggi dapat mencerminkan penggunaan input produksi yang efisien.  

 Menurut Apriadi (2015) menyatakan bahwa seorang petani dengan waktu 

hari kerja yang banyak maka akan meningkatkan pendapatan mereka hal ini 

disebabkan karena petani yang sering mengontrol lahannya atau membersihkan 

lahannya dari hama tanaman seperti tikus, serangga pemakan tanaman akan 

menghasilkan produksi yang besar daripada seorang petani yang hanya sekali-kali 

mengontrol dan membersihkan lahannya dari hama tanaman. Hari Orang kerja 

atau HOK merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan hal ini 

dikarenakan petani yang memiliki banyak jam hari kerja didalam mengontrol dan 

mengelola lahannya seperti membersihkan hama tanaman dari tikus dan burung 

pemakan padi, akan lebih banyak menghasilkan produksi ketimbang petani yang 

memiliki sedikit teknologi untuk memonitoring lahannya. 

d. Pupuk   

 Pupuk adalah bahan atau zat makanan yang diberikan atau ditambahkan 

pada tanaman dengan maksud agar tanaman tersebut tumbuh. Pupuk yang 

diperlukan tanaman untuk menambah unsur hara dalam tanah ada beberapa 

macam. Pupuk dapat digolongkan menjadi dua yaitu pupuk alam dan pupuk 

buatan. Sejarah penggunaan pupuk pada dasarnya merupakan bagian dari sejarah 

pertanian itu sendiri. Penggunaan pupuk diperkirakan ada mulai pada permulaan 

dari manusia mengenal bercocok tanam >5.000 tahun yang lalu. Bentuk primitif 

dari pemupukan untuk memperbaiki kesuburan tanah terdapat pada kebudayaan 

tua manusia di negeri-negeri yang terletak di daerah aliran sungai-sungai Nil, 
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Euphrat, Indus, di Cina, Amerika Latin, dan sebagainya. Lahan-lahan pertanian 

yang terletak di sekitar aliran-aliran sungai tersebut sangat subur karena menerima 

endapan lumpur yang kaya hara melalui banjir yang terjadi setiap tahun. Di 

Indonesia sebenarnya pupuk itu sudah lama dikenal para petani. Mereka mengenal 

pupuk sebelum Revolusi Hijau turut melanda pertanian di Indonesia(Bowo, 2010) 

Faktor lain yang cukup penting dalam menunjang peningkatan produktivitas lahan 

pertanian tanaman pangan di pedesaan adalah infrastruktur. Infrastruktur sebagai 

salah satu faktor tetap yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor 

pertanian dan produktivitas- nya. Salah satu infrastruktur yang menunjang sektor 

pertanian tanaman pangan adalah irigasi. 

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan produksi 

tanaman pangan adalah kebijakan subsidi harga pupuk. Pembelian pupuk urea 

yang murah mengakibatkan petani menggunakan input produksi pupuk semakin 

banyak. Faktor penyebab perlambatan produktivitas sebagai bagian komoditas 

tanaman pangan dikarenakan tidak adanya terobosan teknologi padi secara 

signifikan. Banyak petani yang menggunakan pupuk urea melebihi standar 

pemakaian per hektarnya, karena para petani berpikir semakin banyak pupuk urea 

yang digunakan maka hasil panen padi akan semakin meningkat. Penggunaan 

dosis pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah. 

Penyebab kelelahan lahan pertanian karena terbentuknya tanah keras dan padat, 

serta berkurangnya kemampuan tanah dalam penyediaan unsur 

nitrogen(Fazyriyan, 2013). 

 Menurut Frobel dkk, (2013) pemupukan bertujuan untuk mengganti unsur 

hara yang hilang dan menambah persediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman 
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untuk meningkatkan produksi dan mutu tanaman. Ketersediaan unsur hara yang 

lengkap dan berimbang untuk dapat diserap oleh tanaman merupakan faktor yang 

menentukan pertumbuhan dan produksi tanaman. Terdapat dua jenis pupuk yang 

ada di pasaran yaitu pupuk anorganik dan organik. Pupuk anorganik adalah pupuk 

hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis dan merupakan hasil 

industri atau pabrik pembuat pupuk. Pemberian pupuk anorganik dapat 

merangsang pertumbuhan secara keseluruhan khususnya cabang, batang, daun, 

dan berperan penting dalam pembentukan hijau daun. Pupuk organik adalah 

pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang 

berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat 

dibentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, 

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Pemberian pupuk organik dapat 

memperbaiki struktur tanah, menaikan bahan serap tanah terhadap air, menaikan 

kondisi kehidupan di dalam tanah, dan sebagai sumber zat makanan bagi tanaman.  

e. Pestisida 

 Salah satu kendala utama dalam peningkatan produksi usahatani adalah 

gangguan hama dan penyakit. Tujuan pemakaian pestisida untuk mengendalikan 

dan melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tanaman. Beberapa 

kelebihan dari pestisida yaitu mudah diperoleh, cara aplikasi mudah serta hasil 

cepat tampak. Petani menganggap pemakaian pestisida merupakan tindakan wajib 

bagi keberhasilan usaha tani. Dampak negatif pestisida sering kali tidak 

diperhitungkan, baik terhadap diri sendiri, tanah, air, produk dan maupun 

lingkungan sekitar. Aplikasi pestisida tidak semua tepat sasaran. Ledakan 
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populasi hama atau penyakit dapat menyebabkan penurunan hasil panen, gagal 

panen serta kerugian besar di lokasi pertanaman usahatani. 

 Penggunaan pestisida terkesan sudah menyatu dengan para petani dan 

bahkan sering kali menjadi senjata pamungkas dalam usahatani. Pestisida 

mempunyai kekurangan berupa dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. 

Residu pestisida bersifat karsinogenik (menyebabkan penyakit kanker) dan secara 

umum berdampak buruk bagi kesehatan. Residu pestisida dapat tertinggal dalam 

tanah dan air, menimbulkan resistensi hama dan penyakit serta musuh alami 

punah. Residu pestisida berdampak buruk bagi produk, manusia, dan lingkungan. 

Penggunaan pestisida tidak sepenuhnya mengenai sasaran sehingga menimbulkan 

residu dan berdampak negatif bagi tanah, air, tanaman maupun manusia. Perilaku 

petani yang kurang disiplin dalam penggunaan, baik dari segi jenis, takaran 

maupun frekuensi, dapat menyebabkan tingginya pencemaran(Arif Anshori, 

2016). 

 Menurut Ragita Damayanti (2016) menyatakan bahwa pada umumnya 

petani menggunakan lebih dari satu jenis pestisida dalam setiap aplikasi, yaitu 

sebanyak 68,70% petani menggunakan dua macam pestisida untuk setiap 

penyemprotan, sedangkan petani yang menggunakan satu dan tiga macam (jenis) 

setiap aplikasi  hanya 9,1%. Dosis pestisida yang digunakan petani setiap aplikasi, 

diketahui terdapat 44,4% petani menggunakan dosis melebihi anjuran, sedangkan 

yang menggunakan dosis sesuai anjuran sebanyak 36,4% bahkan ada yang 

menggunakan dosis sampai 2 kali ukuran dosis anjuran sebanyak 12,1%. Hal itu 

disebabkan oleh kekhawatiran bahwa penggunaan dosis sesuai anjuran tidak akan 

efektif dalam mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 
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Menurut Jerry (2003) menyatakan bahwa pestisida atau pembasmi hama 

merupakan bahan yang digunakan untukpengendalian, penolak, atau pembasmi 

organisme pengganggu berupa serangga, tikus, atau mikroba lainnya yang 

dianggap mengganggu. Diharapkan dengan penggunaan pestisida, akan 

menyebabkan peningkatan jumlah produksi tanaman. 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 Apel merupakan salah satu komoditas hortikultura yang dapat 

dibudidayakan di Indonesia. Apel merupakan tanaman tahunan dan berasal dari 

daerah subtropics. Salah satu daerah yang menjadi sentra produksi apel di 

Indonesia adalah Desa Poncokusumo Kabupaten Malang. Usaha meningkatkan 

produksi pada usahatani merupakan suatu usaha pokok dalam membangun 

pertanian dengan cara memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk mencapai hasil 

yang maksimal. Faktor-faktor produksi pada usahatani dapat diketahui melalui 

jumlah luas lahan, pupuk yang digunakan, penggunaan pestisida, dan tenaga kerja. 

Karakteristik petani seperti umur petani, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan 

keluarga dan pengalaman berusahatani juga dapat mempengaruhi hasil produksi 

dan pendapatan apel di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. 

Kesejahterahan petani apel dapat ditingkatkan melalui pembangunan pertanian 

pada peningkatan produksi apel. 

 Usaha untuk meningkatkan hasil produksi apel petani apel juga tidak 

terlepas dari bantuan pemerintah yaitu melalui penyuluhan tentang cara 

pengolahan lahan pertanian apel. Penggunaan faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi apel ini dianalisis menggunakan analisis fungsi produksi Cobb-

Douglass. Fungsi produksi Cobb Douglass digunakan untuk mengetahui faktor-
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faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi usahatani jagung atau 

dengan kata lain merupakan alat analisis yang digunakan untuk menjelaskan 

hubungan faktor-faktor produksi (X) dengan produksi (Y). Kegiatan produksi apel 

juga berkaitan dengan pendapatan yang akan dihasilkan. Analisis pendapatan 

usahatani digunakan untuk menghitung besarnya biaya, penerimaan dan juga 

pendapatan petani apel di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, 

hipotesis penelitian ini yaitu :  

1. Diduga variabel luas lahan (X1), biaya pupuk (X2), biaya pestisida (X3), dan 

biaya tenaga kerja (X4), berpengaruh terhadap pendapatan apel di Desa 

Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang 

2. Diduga variabel luas lahan (X1), jumlah pupuk (X2), jumlah  pestisida cair 

(X3), jumlah  pestisida padat (X4), jumlah tenaga kerja (X5), berpengaruh 

terhadap produksi apel di Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo 

Kabupaten Malang. 

 


