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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Cholis (2017) melakukan penelitian dengan judul  “Analisis faktor – 

faktor yang mempengaruhi produksi padi di kabupaten malang”. Variabel 

yang digunakan yaitu, luas lahan, biaya tenaga kerja dan biaya pupuk dengan 

menggunakan alat analisis regresi linier berganda data panel. Hasil dari 

penelitian ini adalah, Luas lahan, biaya tenaga kerja dan biaya pupuk 

berpengaruh positif signifikan terhadap produksi padi pada 33 kecamatan di 

kabupaten Malang. 

Fidiana (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hasil 

Produksi Sektor Pertanian Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur “  

dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan produksi 

sektor pertanian serta menganalisa pengaruh tenaga kerja dan luas lahan sektor 

pertanian di provinsi Jawa Timur. Menggunakan Alat analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel tenaga kerja dan 

luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi sektor 

pertanian di Jawa Timur.  

Hasil Penelitian Mufriantie (2014) Di Kota Bengkulu mengatakan 

Secara keseluruhan (serempak) variabel yang diamati berpengaruh signifikan 

terhadap produksi, sedangkan secara parsial variabel luas lahan, pupuk urea , 

pupuk kandang dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

produksi dan variabel benih berpengaruh signifikan terhadap produksi bayam.
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 Menurut Hendrawanto (2008) di Bogor Faktor yang berpengaruh 

terhadap produksi cabang usahatani cabai merah yaitu tenaga kerja, benih, 

pupuk urea, SP 36, KCI, NPK dan pupuk kandang. Sementara, hasil penelitian 

Edy Suprapto (2010) di kabupaten Sragen dari olah data primer penelitian ini 

menunjukkan  bahwa variabel independen yang meliputi luas lahan, modal, 

biaya tenaga, biaya bibit, biaya pupuk, dan penyuluhan. Baik secara simultan, 

maupun parsial, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan 

petani. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Definisi Usahatani 

Usahatani merupakan kemampuan dari petani dalam 

mengorganisasikan dan mengkoordinir faktor – faktor produksi yang 

dikuasainya dengan sebaik – baiknya. Dengan demikian petani yang kurang 

mampu memanfaatkan benih, pupuk, luas lahan, tenaga kerja dan pestisida 

akan memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah (Yusri, 2005). Ilmu 

usahatani didefinisikan secara berbeda oleh beberapa orang, bahwa 

usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang 

mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk 

tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu 

(Soekartawi, 2002). 

Pendapat lain mendefinisikan usahatani sebagai suatu organisasi 

produksi lapangan dimana terdapat unsur lahan yang mewakili alam, unsur 

tenaga kerja yang bertumpu pada keluarga petani, unsur modal yang 
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beraneka ragam jenisnya dan unsur pengelolaan atau manajemen yang 

perannya dibawakan oleh seorang petani (Hermawan, 2008). 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan usahatani 

merupakan suatu kegiatan produksi dalam pertanian dimana mengelola 

berbagai sumberdaya pertanian yang tersedia secara efektif dan efisien 

dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh petani untuk 

memperoleh keuntungan. Selain itu produksi di lapangan akan dinilai dari 

penerimaan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Selisih antara 

penerimaan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan merupakan 

pendapat usahatani. 

Usahatani memiliki empat unsur pokok, yakni unsur pokok yang ada 

dalam usahatani yang pertama adalah lahan. Merupakan tempat kegiatan 

produksi dan tempat tinggal keluarga petani. Lahan berperan sebagai faktor 

produksi yang dipengaruhi oleh tingkat kesuburan, luas dan letak lahan, 

hubungan lahan dan manusia, intensifikasi, lokasi dan fasilitas -fasilitas. 

Unsur pokok yang kedua adalah tenaga kerja. Kelangkaan tenaga kerja akan 

mengakibatkan mundurnya penanaman, kemudian berpengaruh pada 

pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas produk. Tenaga kerja 

dapat berasal dari keluarga petani sendiri, maupun tenaga kerja yang berasal 

dari luar keluarga. Unsur pokok ketiga yang ada dalam usahatani adalah 

modal. Modal merupakan hasil perpaduan faktor produksi lahan dan tenaga 

kerja. Modal ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan 

kekayaan usahatani itu sendiri.  
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Menurut fungsinya modal dibagi menjadi modal tetap atau modal 

yang dapat digunakan untuk lebih dari satu proses produksi dan modal 

lancar atau modal yang digunakan untuk sekali proses produksi. Unsur 

pokok terakhir dalam usahatani dalam usahatani adalah pengelolaan atau 

menejemen. Pengelolaan merupakan kemampuan petani dalam menentukan 

mengorganisasikan dan mengkoordinasikan faktor – faktor produksi 

pertanian sebagaimana yang diharapkan. Keberhasilan petani dalam 

mengelola usahatani dilihat dari produktivitas dari setiap faktor – faktor 

usahanya (Hermawan, 2008). 

2. Biaya Usahatani 

Biaya secara umum merupakan nominal uang yang dikeluarkan oleh 

pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan. Bagi 

produsen biaya diartikan sebagai nominal uang yang dikeluarkan untuk 

membeli barang dan jasa yang digunakan sebagai input dalam proses 

produksinya, selanjutnya input tersebut digunakan untuk memproduksi 

output atau komoditi. Sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen 

digunakan untuk memenuhi kenutuhan konsumsi, baik berupa barang 

maupun jasa akhir, yang mamu memberikan manfaat bagi konsumen. 

 Biaya usahatani dibedakan menjadi dua yakni, biaya tetap fixed cost 

yang disebut juga dengan biaya yang relatif tetap jumlahnya, dan terus 

dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak ataupun sedikit. 

Yang termasuk biaya tetap adalah sewa tanah, pajak, alat pertanian dan iuran 

irigasi. Biaya tidak tetap atau variable cost yang merupakan biaya yang 
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besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang didapat, seperti biaya saprodi 

(tenaga kerja, pupuk, pestisida dan bibit). Biaya usahatani akan dipengaruhi 

oleh jumlah pemakaian input, harga dari input, tenaga kerja, upah tenaga 

kerja dan intensitas pengelolaan usahatani (Mubyarto, 1986). 

Biaya – biaya tersebut didefinisikan sebagai berikut (Rahardja, 

2006)  : 

a. Biaya Tetap (Fixed Cost – FC) 

Biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak mengalami 

perubahan walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan 

(dalam batas tertentu). Artinya biaya yang besarnya tidak tergantung 

pada besar kecilnya kuantitas produksi yang dihasilkan. Yang termasuk 

biaya tetap seperti gaji yang dibayar tetap, sewa tanah, pajak tanah, alat 

dan mesin, bangunan ataupun bunga uang serta biaya tetap lainnya. 

b. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost – VC) 

Biaya tidak tetap atau biaya variabel merupakan biaya yang 

secara total berubah – ubah sesuai dengan perubahan volume produksi 

atau penjualan. Artinya biaya variabel berubah menurut tinggi 

rendahnya output yang dihasilkan atau tergantung kepada skala 

produksi yang dilakukan. Yang termasuk biaya variabel dalam 

usahatani seperti biaya bibit, biaya pupuk, biaya obat – obatan, serta 

termasuk ongkos tenaga kerja yang dibayar berdasarkan penghitungan 

volume produksi. 

c. Biaya Total 
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 Biaya Total (Total Cost/TC) adalah biaya yang meliputi 

keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

mendanai aktivitas produksi. Adapaun rumus Biaya Total (TC) adalah 

sebagai berikut : 

 TC = FC + VC 

 Keterangan : 

 TC  =  Total Cost (Biaya Total) 

 FC  =  Fixed Cost (Biaya Tetap) 

 VC  =  Variable Cost  (Biaya Variabel) 

3. 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 mengkombinasi berbagai 

input atau masukan untuk menghasilkan output. Hubungan teknis antara 

input dan output tersebut dalam bentuk persamaan, tabel atau grafik 

merupakan fungsi produksi (Salvatore dalam Tati Suhartati, 2003). 

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 output 

dan tingkat penggunaan input-input/ faktor produksi. (Boediono, 1999). 

Tujuan dari fungsi produksi petani selada air (termasuk petani yang 

menggarap lahan dengan tangannya sendiri) adalah mengubah input 

menjadi output sehingga tercipta produksi. 
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Secara umum fungsi produksi menunjukkan bahwa jumlah barang 

produksi tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan. Jadi hasil 

produksi merupakan variabel tidak bebas, sedangkan faktor produksi 

merupakan variabel bebas. Fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut: 

(Nuraini, 2013). 

Q = (K, L, R, T) 

Q = Output 

K = Kapital/modal 

L = Labour/tenaga kerja 

R = Resources/sumber daya 

T = Teknologi 

Dari persamaan di atas pada dasarnya berarti bahwa besar kecilnya 

tingkat produksi sesuatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah 

tenaga kerja, jumlah kekayaan alam dan tingkat teknologi yang digunakan. 

Jumlah produksi yang berbeda-beda tentunya memerlukan faktor produksi 

yang berbeda-beda pula. Tetapi ada juga bahwa jumlah produksi yang tidak 

sama akan dihasilkan oleh faktor produksi yang dianggap tetap, biasanya 

adalah faktor produksi seperti modal, mesin, peralatannya serta bangunan 

perusahaan. Sedangkan faktor produksi yang mengalami perubahan adalah 

tenaga kerja. 

4. Fungsi Produksi 
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Fungsi produksi merupakan keterkaitan antara faktor-faktor 

produksi dan capaian tingkat produksi yang dihasilkan, dimana faktor 

produksi sering disebut dengan istilah input dan jumlah produksi disebut 

dengan output. (Sadono Sukirno, 2000 : 42). 

Dalam beberapa literatur, sebagian para ahli mencantumkan hanya 

tiga faktor produksi, yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja. Masing-masing 

faktor mempunyai fungsi yang berbeda dan saling terkait satu sama lain. 

Kalau salah satu faktor tidak tersedia maka proses produksi atau usaha tani 

tidak akan berjalan, terutama ketiga faktor seperti tanah, modal dan tenaga 

kerja (Daniel, 2004). 

Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang 

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

biasanya berupa output dan variabel yang menjelaskan biasanya berupa 

input (Soekarwati, 1990). Secara matematis, hubungan ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

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

Dengan fungsi produksi seperti tersebut di atas, maka hubungan Y 

dan X dapat diketahui dan sekaligus hubungan X1......Xn dan X lainnya juga 

dapat diketahui. Dimana: 

Y  = Produksi atau variabel yang dipengaruhi oleh faktor produksi X 

X  = Faktor produksi atau variabel yang mempengaruhi Y 
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Di mana dalam penelitian ini variabel dependen (Y) adalah hasil 

panen padi, dan variabel independen (X) adalah faktor-faktor produksi, X1 

adalah biaya pupuk, X2 adalah luas lahan, X3 adalah tenaga kerja sektor 

pertanian. 

Dalam bidang pertanian, produksi fisik dihasilkan oleh bekerjanya 

beberapa faktor produksi sekaligus, antara lain tanah, benih, pupuk, obat 

hama dan tenaga kerja. Seorang produsen yang rasional tentunya akan 

mengkombinasikan faktor-faktor produksi sedemikian rupa untuk mencapai 

usaha tani yang efisien (Mubyarto, 1977). Untuk meningkatkan produksi 

dapat dilakukan dengan cara (Soekarwati, 1990): 

a. Menambah jumlah salah satu dari input yang digunakan 

b. Menambah beberapa input (lebih dari input yang digunakan) 

Akan tetapi perlu diingat bahwa penambahan input yang terus 

menerus akan mengakibatkan berlakunya hukum penambahan hasil 

produksi yang semakin berkurang (law of diminishing returns).  

Produksi pada umumnya membutuhkan berbagai macam faktor 

produksi, misalnya tenaga kerja, modal dan berbagai bahan mentah lainya 

(Widayat, 2001). Pada setiap proses produksi, faktor-faktor produksi 

tersebut digunakan dalam kombinasi tertentu. Misalnya dari faktor-faktor 

produksi tersebut digunakan input X1, penggunaan terus ditambah 

sedangkan input yang lain tetap, maka fungsi produksi dianggap tunduk 

pada hukum yang disebut The Law of Diminishing Returns. Hukum ini 
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mengatakan bahwa “Bila satu macam input penggunaannya terus ditambah 

sedang input-input yang lain penggunaannya tidak berubah, maka tambahan 

output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang 

ditambahkan tadi mula-mula menaik akan tetapi kemudian menurun bila 

input tersebut ditambah. Untuk selanjutnya, input yang berubah dinamakan 

input variabel”. Tambahan output yang diperoleh karena adanya tambahan 

satu unit input tersebut dinamakan Marginal Physical Product (MPP). 

Penambahan faktor produksi tidak selalu memberikan hasil yang 

optimal, dan hukum alam tidak dapat dielakkan, hakekatnya kenaikan hasil 

yang semakin berkurang, berlaku bagi semua faktor produksi. Hal ini berarti 

mulai berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (law of 

diminishing returns). 

Pada gambar 2.1 dilukiskan tahapan kenaikan produksi yang 

berkaitan dengan hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. 

Dimana :  

 Y = Hasil Produksi (output) 

 EP = Elastisitas Produksi 

 HPT = Hasil Produksi Total 

 HPM = Hasil Produksi Marginal 

 HPR = Hasil Produksi Rata-rata 

 X = Faktor Produksi (input) 
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Pada gambar 2.1 dilukiskan tahapan kenaikan produksi yang berkaitan 

dengan hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Pada gambar A 

menunjukan bahwa produksi total (HPT) bergerak dari titik 0 menuju ke titik 

A, B dan C. Gambar B menunjukan sifat – sifat dan gerakan kurva hasil 

produksi rata – rata (HPR) dan hasil produksi marginal (HPM). Keduanya 

mempunyai hubungan yang erat, ketika kurva HPT mulai berubah arah pada 

titik A, maka kurva HPM mencapai titik maksimum, dan batas inilah mulai 

berlsku hukum kensiksn yang selalu berkurang. 

Titik B adalah titik dimana kurva HPM mempunyai arah paling besar, 

yang menunjukan hasil produksi rata-rata (HPR) mencapai maksimum 

dimana kurva HPT memotong kurva HPM. Titik C adalah titik dimana kurva 

HPT mencapai maksimum, dimana kurva HPM memotong sumbu X yaitu 

pada saat HPM menjadi negative. 

 Elastisitas produksi merupakan presentase perubahan hasil produksi total di 

bagi dengan presentase perubahan faktor produksi, sehingga dapat di tulis 

sebagai : 

  

Dimana : Y adalah hasil produksi (output) dan X adalah faktor 

produksi (input). Karena 
𝑌

𝑋
 adalah HPR, dan 

Δ𝑦

Δ𝑥
 adalah HPM, maka 𝐸𝑝 = 

𝐻𝑃𝑀

𝐻𝑃𝑅
 

ketika HPM = HPR yaitu ketika HPM memotong kurva HPR pada titik 

maksimum B maka 𝐸𝑝= 1. Disebelah  kiri titik ini dimana HPM > HPR maka 

𝐸𝑝 > 1, dan disebelah kanan HPM < HPR maka 𝐸𝑝 < 1. 



18 
 

 
 

Oleh karena itu selama 𝐸𝑝 masih lebih besar dari satu, maka masih 

ada kesempatan bagi petani untuk mengatur kembali kombinasi penggunaan 

faktor produksi sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

(Mubyarto, 1977). 

5. Biaya Produksi 

Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang 

bersama sama faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan 

barang-barang baru yaitu dalam hal ini hasil pertanian. Modal petani yang 

diluar tanah adalah ternak, cangkul, alat-alat pertanian, bibit, pestisida, hasil 

panen yang belum dijual tanaman yang masih ada di sawah. Dalam pengertian 

yang demikian tanah bisa dimasukkan dalam modal (Mubyarto, 1989). 
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Dengan modal dan peralatan maka penggunaan tanah dan tenaga kerja 

juga dapat dihemat. Oleh karena itu, modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

landsaving capital dan labour saving capital (Suratiyah, 2006).Modal 

dikatakan land saving capital jika dengan modal tersebut dapat menghemat 

penggunaan lahan, tetapi produksi dapat dilipat gandakan tanpa harus 

memperluas areal. Contohnya pemakaian pupuk, bibit unggul, pestisida, dan 

intensifikasi. Modal dikatakan labour saving capital jika dengan modal 

tersebut dapat menghemat penggunaan tenaga kerja. Contohnya pemakaian 

traktor untuk membajak, mesin penggiling padi (Rice Milling Unit/RMU) 

untuk memproses padi menjadi beras. 

Pupuk adalah bahan yang mengandung zat hara dibutuhkan oleh 

tanaman. Pemupukan dalam bidang pertanian dilakukan dengan 

membenamkan sejumlah pupuk ke dalam tanah, yang terdapat akar 

tanamannya. Dengan kata lain, pupuk yang diberikan tidak langsung dimakan 

ikan, akan tetapi dipakai oleh jasad renik yang disebut plankton. (Arisman, 

1981) 

Definisi pemupukan adalah  memberikan bahan berupa pupuk yang 

mudah terurai atau mampu berurai menjadi zat hara dalam air. Zat hara akan 

dipergunakan oleh phytoplankton untuk berkembang biak. Phytoplankton 

dengan bantuan sinar matahari sebagai produsen dalam mata rantai atau jaring 

makanan. Selanjutnya phytoplankton dimakan zooplankton, zooplankton 

dimakan ikan-ikan kecil dan seterusnya. Selain dimanfaatkan oleh 
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phytoplankton, zat hara dalam air tersebut juga dimanfaatkan oleh tanaman 

air. (Zulkifli, 2002) 

6. Luas Lahan 

Lahan merupakan faktor produksi terpenting dalam pertanian karena 

lahan merupakan tempat dimana usaha tani dapat dilakukan dan tempat hasil 

produksi dikeluarkan karena lahan atau 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, 1989). Menurut Dinas Pertanian dan Perkebunan, juga 

dari Dinas Pengairan Tanah atau lahan menurut penggunaan dibedakan 

menjadi dua bagian besar, yaitu tanah sawah, dan tanah kering/non-sawah 

(BPS, Kab Tuban, 2015). 

Tanah sawah dibedakan menurut jenis irigasi/pengairan yaitu irigasi 

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

Sedangkan tanah kering/non-sawah terdiri dari tanah untuk bangunan, 

pekarangan dan halaman, industri, ladang/tegal/kebun/huma, padang 

rumput, tambak, kolam/tebat, hutan dan lain-lain. 

Lahan sawah merupakan lahan pertanian yang berpetak-petak dan 

dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, 

yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh 

atau status lahan tersebut. Lahan yang dimaksud termasuk lahan yang 

terdaftar di Pajak Bumi Bangunan, Iuran Pembangunan Daerah, lahan 

bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas 
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tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, 

palawija atau tanaman semusim lainnya. (BPS, Kab Tuban, 2017) 

 

7. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam produksi, 

kerena tenaga kerja merupakan faktor penggerak faktor input lainya, tanpa 

adanya skill dan pengetahuan serta pengaruh usia dan sumber daya manusia 

yang masih rendah maka faktor tenaga kerja tersebut tidak berarti. Faktor 

produksi tenaga kerja, merupakan faktor produksi yang penting dan perlu 

diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup bukan saja 

dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi juga kualitas dan macam tenaga 

kerja perlu pula diperhatikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada 

faktor produksi tenaga kerja adalah : 

1. Tersedianya tenaga kerja  

Setiap proses produksi diperlukan tenaga kerja yang cukup 

memadai. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan sampai tingkat tertentu sehingga jumlahnya optimal. Jumlah 

tenaga kerja yang diperlukan ini memang masih banyak dipengaruhi dan 

dikaitkan dengan kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, musim dan upah 

tenaga kerja.  

2. Kualitas tenaga kerja 

Dalam proses produksi, apakah itu proses produksi barang-barang 

pertanian  
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atau bukan, selalu diperlukan spesialisasi. Sejumlah tenaga kerja yang 

mempunyai spesialisasi pekerjaan tertentu ini sangat diperlukan untuk 

menghasilkan produk yang lebih berkualitas sesuai kemampuan yang 

dimilikinya. Akan tetapi tenaga kerja yang berspesialisasi ini tersedianya 

adalah dalam jumlah yang terbatas dan ini telah menjadi masalah global 

sampai saat ini. Bila masalah kualitas tenaga kerja ini tidak diperhatikan, 

maka akan terjadi kemacetan dalam proses produksi. Sering dijumpai 

alatalat teknologi canggih tidak dioperasikan karena belum tersedianya 

tenaga kerja yang mempunyai klasifikasi untuk mengoperasikan alat 

tersebut. 

3. Jenis Kelamin 

Kualitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, apalagi 

dalam proses produksi pertanian. Tenaga kerja pria mempunyai 

spesialisasi dalam bidang pekerjaan tertentu seperti mengolah tanah, dan 

tenaga kerja wanita mengerjakan tanam. 

4. Tenaga Kerja Musiman 

Pada umumnya, pertanian ditentukan oleh musim. Oleh karena 

itulah seringkali terjadi penyediaan tenaga kerja musiman. Biasanya 

tenaga kerja musiman ini muncul saat suatu proses produksi yang 

berlangsung ketika dalam usahatani sebagian besar tenaga kerja yang 

berasal dari keluarga petani sendiri membutuhkan tenaga kerja 

tambahan untuk mengerjakan tanahnya misalnya dalam penggarapan 

tanah baik dalam bentuk pekerjaan ternak. Selain tenaga kerja musiman, 
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ada juga yang disebut dengan pengangguran tenaga kerja musiman. 

Pengangguran musiman ini muncul setelah masa tanam selesai dan 

proses menunggu panen. Dalam keadaan menunggu panen inilah 

biasanya para petani lebih memilih untuk tinggal dirumah. 

Biaya tenaga kerja yang digunakan adalah jumlah biaya yang 

dibayarkan kepada setiap karyawan yang terlibat secara langsung dalam 

proses produksi. Dimana sistem pembayaran yang digunakan adalah 

sistem pembayaran upah karyawan atau pekerja 

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha 

kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa, yang telah dilakukan 

yang dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas 

dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang – undang serta 

dibayar atas suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan 

termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk 

keluarganya (Sumarsono, 2003: 141). 

Penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya dalam 

meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja, diarahkan agar penentuan 

besarnya mengacu kepada terpenuhinya kebutuhan hidup minimum. Ini 

sesuai dengan standar Internasional bahwa upah minimum yang 

ditetapkan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum (BPS, 

2000: 13) 

C. Hubungan Antar Variabel 
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1. Hubungan Luas Lahan Dengan Produksi Selada Air 

Alam sangat berpengaruh besar terhadap sektor pertanian. Diantara 

sekian banyak faktor alam seperti iklim, tanah dan air, maka tanah adalah 

satu faktor produksi terpenting dalam pertanian. Hal ini bisa dibuktikan 

dengan besarnya balas jasa yang di terima oleh tanah dibandingkan faktor 

produksi lainya (Soeratno,1987). 

Luas lahan garapan adalah jumlah seluruh lahan garapan sawah 

yang disuahakan petani. Luas lahan berpengaruh terhadap produksi padi 

dan pendapatan petani. Menurut (Soekarwati,1990:4) bahwa semakin luas 

lahan garapan yang diusahakan petani, maka akan semakin besar produksi 

yang dihasilkan dan pendapatan yang akan diperoleh jika disertai dengan 

pengolahan lahan yang baik. (Fadoli, Hernanto, 1991:64) menggolongkan 

luas lahan garapan menjadi 3 kelompok yaitu : 

1) Lahan garapan sempit, yang luasnya kurang dari 0,5 Ha. 

2) Lahan garapan sedang, yaitu lahan yang luasnya 0,5 sampai 

dengan 2 Ha. 

3) Lahan garapan luas,yaitu lahan yang luasnya lebih dari 2 Ha. 

Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh komoditas 

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

di tanam maka akan semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan. 

(Rahim,2007) 

2. Hubungan Biaya Produksi dengan Produksi Selada Air 



25 
 

 
 

Modal adalah faktor penting dalam pertanian khususnya terkait 

bahan produksi atau sarana produksi seperti bibit dan obat – obatan. Maka 

faktor modal sangat menentukan tingkat jumlah penggunaan bibit yang di 

terapkan. Kekurangan modal menyebabkan kurangnya masukan yang 

diberikan sehingga menimbulkan resiko kegagalan atau rendahnya hasil 

yang akan diterima (Daniel,2004). 

Pesatnya pertumbuhan selada air juga tidak terlepas dari dukungan 

penyediaan bibit dan obat disertai kebijakan harga yang kondusif. 

Meskipun demikian, pemanfaatan bibit dan obat dalam jangka Panjang 

dapat menurunkan tingkat produksi selada air (Haries Istiawan,2010) 

Berdasarkan peranannya dalam menyediakan nutrisi dan 

memperbaiki sifat tanah maka penggunaan obat diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi pemupukan nitrogen, kinerja fisiologi dan hasil 

tanaman selada air (Iqbal, 2008) sehingga produksi dalam pertanian bisa 

meningkat. 

3. Hubungan Tenaga Kerja Dengan Produksi Selada Air 

Tenaga kerja mempunyai kontribusi yang nyata terhadap produksi 

padi (Iskandar Zulkarnain, 2004). Upah tenaga kerja merupakan faktor 

produksi (input) yang penting dalam usaha pertanian. Penggunaan tenaga 

kerja akan efektif jika biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dapat 

memberikan manfaat yang optimal dalam proses produksi, yaitu upah 

borongan dan upah harian. Pembayaran upah borongan didasarkan pada 
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satuan hasil kerja, sedangkan pembayaran upah harian didasarkan pada 

jumlah hari buruh tani bekerja. Tingkat upah di pedesaan diduga 

dipengaruhi oleh kebutuhan dasar minimum atau mekanisme pasar tenaga 

kerja (Dermawan, 2007). 

Tenaga kerja manusia terdiri dari, tenaga kerja pria, tenaga kerja 

wanita dan tenaga kerja anak-anak. Tenaga kerja hewan juga digunakan 

untuk pengolahan tanah dan angkutan. Sedangkan tenaga kerja mekanik 

digunakan untuk pengolahan tanah, pemupukan, pengobatan penanaman 

serta panen. Tenaga kerja mekanik bersifat subtitusi sebagai pengganti 

tenaga kerja manusia atau tenaga kerja ternak, seiring berkembangnya 

teknologi semakin banyak alat – alat yang diciptakan untuk meringankan 

pekerjaan para petani. Banyak dari penduduk Indonesia merupakan tenaga 

kerja di sektor pertanian. Oleh karena itu petani sebagai sumber daya 

manusia memegang peran penting dalam pembangunan pertanian. Peran 

petani adalah memelihara tanaman dan hewan guna mendapatkan hasil – 

hasil yang bermanfaat serta mempelajari dan menerapkan metode baru 

yang diperlukan agar lebih produktif. (Habib, 2013) 

D. Kerangka Pemikiran 

Produksi padi pada dasarnya merupakan hasil dari bekerjanya faktor 

produksi secara bersama – sama, faktor produksi tersebut adalah : Luas lahan 

(X1), biaya produksi yang dalam penelitian ini adalah bibit, obat dan 

transportasi (X2) dan di tambah tenaga kerja (X3). 
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Dalam kegiatan produksi selada air, kepemilikan lahan yang merupakan 

salah satu faktor produksi umumnya sangat berpengaruh terhadap hasil 

produksi selada air, hal ini dikarenakan semakin luas lahan yang di miliki oleh 

petani, maka akan semakin besar produksi yang dihasilkan dari lahan tersebut. 

Dalam produksi selada air diperoleh output selada air, proses produksi 

akan berjalan lancar jika faktor produksi yang dibutuhkan dapat terpenuhi. 

Dimana faktor produksi seperti luas lahan, biaya produksi dan tenaga kerja. 

Kombinasi dari ketiga faktor tersebut diperkirakan akan mempengaruhi hasil 

produksi selada air di Desa Wringin Anom Kecamatan Poncokusumo. untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:  
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Gambar 2.5.Kerangka pemikiran teoritis 

 

   

 

 

 

 

Model konsep pada bagan diatas menggambarkan permasalahn yang 

perlu dikaji dan dianalisis oleh seorang peneliti, masalah, tersebut yaitu adanya 

pengaruh dari biaya sarana produksi, luas lahan dan tenaga kerja terhadap 

produksi selada air. 

E. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi 

dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. 

Hipotesis penelitian ini adalah : diduga luas lahan, biaya produksi dan jumlah 

tenaga kerja mempengaruhi tingkat produksi petani selada air di Desa Wringin 

Anom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. 

Luas Lahan 

(X1) 

Biaya Produksi 

(X2) 

Produksi Selada 

Air (Y) 

Tenaga Kerja (X3) 


