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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Christiani (2013) meneliti tentang “Peranan Perkebunan Kelapa Sawit 

Dalam Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Muaro Jambi”.  Penelitian 

ini bertujuan mengetahui potensi ekonomi perkebunan kelapa sawit  di kabupaten 

Muaro Jambi dilihat dari aspek pendapatan dan aspek tenaga kerja. Alat analisis 

yang digunakan adalah analisis sektor basis dengan  menggunakan analisis 

Location Quetion (LQ), analisis shift share, analisis multiplier dan analisis 

kontribusi. Hasil dari penelitian ini adalah variabel Potensi, Kontribusi, Dampak 

berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kabupaten 

Muaro Jambi. 

Rismandani (2015) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Luas Lahan Karet 

Terhadap PDRB Sektor Perkebunan Kabupaten Aceh Barat”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh Luas Lahan Karet dan Pengeluaran 

Pemerintah sektor perkebunan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sub 

Sektor Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat. Alat analisis yang digunakan ialah 

analisis regresi berganda, koefisienkorelasi, koefisiendeterminasi, uji t dan uji f 

yang diolah dengan menggunakan Software Statistical Programe and Service 

Solution (SPSS) versi 18. Hasil dari penelitian ini adalah nilai konstanta sebesar 

1569.723 koefisien Determinasi sebesar 14,2 artinya pengaruh yang ditimbulkan 

oleh Luas Lahan Karet dan Pengeluaran Pemerintah sektor perkebunan Terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto Sub Sektor Perkebunan sebesar 14,2 persen 
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sedangkan sisanya 85,8 persen di pengaruhi oleh variabel lain diluar model 

penelitian ini. 

Dony Hidayat (2006) meneliti tentang “Peranan Perkebunan Kelapa Sawit 

di Provinsi Riau Dalam Otonomi Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Peranan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau Dalam Otonomi 

Daerah. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan perkebunan kelapa sawit mempunyai potensi sangat 

besar terlihat dari luas dan produksi yang dihasilkan. 

Mara (2013) meneliti tentang “Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat 

Terhadap Pendapatan Wilayah Desa (PDRB) Di Provinsi Jambi”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Terhadap 

Pendapatan Wilayah Desa (PDRB) Di Provinsi Jambi. Alat analisis yang 

digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah variabel 

Perkebunan Kelapa Sawit berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB desa 

didaerah Provinsi Jambi. 

Nugraha (2014) meneliti tentang “Pengaruh Luas Lahan Kelapa Sawit 

Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sub Sektor Perkebunan Di Kabupaten 

Nagan Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  Pengaruh Luas Lahan 

Kelapa Sawit Terhadap PDRB Sub Sektor Perkebunan Di Kabupaten Nagan Raya 

Dari Tahun 2003-2012. Alat analisis yang dignakan adalah analisis regresi linier 

sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah variabel Luas Lahan Kelapa Sawit 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sub sektor perkebunan kelapa 

sawit dikabupaten Nagan Raya. 
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Hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

pengembangan dalam mengamati pendapatan wilayah (PDRB), perbedaan 

penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu variabel yang digunakan meliputi 

jumlah Luas Lahan kelapa sawit dan Produksi kelapa sawit, dan periode yang 

digunakan sekarang 6 tahun yaitu 2011 – 2017 serta penelitian ini dilakukan di 

Provinsi Riau. 

B. Tinjauan Teori 

1. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan jumlah nilai tambah 

bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan 

jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. 

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap 

tahun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 

pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya.  

Pendapatan regional atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk 

melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan pendapatan regional harga 

konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke 

tahun. Dengan demikian, Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikator 

untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam 

memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat digunakan sebagai perencanaan 

dan pengambilan keputusan (Sukirno 2006). 
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Pendapatan regional atas dasar harga konstan didapat melalui operasi 

pengurangan Pendapatan regional atas dasar harga berlaku dengan perkembangan 

inflasi. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan 

menggunakan harga pada setiap  (Tahun 2011 – 2017). 

Menurut Bank Indonesia bahwa pengukuran Produk Domestik Regional 

Bruto dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : 

a) Pendekatan Produksi 

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai barang atau jasa 

akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam 

jangka waktu satu tahun. Dalam menghitung Produk Domestik Regional Bruto 

dengan pendekatan produksi yang di hitung adalah nilai produksi tambahan atau 

value added yang diciptakan.  

b) Pendekatan Pendapatan 

Produk Domestik Regional Bruto adalah balas jasa yang diterima oleh 

faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara 

dalam jangka wkatu tertentu. Balas jasa yang di maksud adalah gaji, upah, sewa 

tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum di potong dengan pajak langsung. 

c) Pendekatan Pengeluaran 

Produk Domestik Regional Bruto merupakan semua komponen 

permintaan akhir yang terdiri dari : pengeluran konsumsi rumah tangga dan 

lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap 
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domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto (merupakan ekspor 

dikurangi impor). 

2.  Perkebunan 

2.1 Pengertian Perkebunan 

Perkebunan menurut Undang - Undang Nomor.18 Tahun 2004 tentang 

Perkebunan yaitu segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada 

tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan 

memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Perkebunan menurut 

fungsinya dapat diartikan sebagai usaha untuk menghasilkan lapangan pekerjaan, 

peningkatan pendapatan dan devisa negara dan pemeliharaan kelestarian sumber 

daya alam. Sedangkan perkebunan berdasarkan pengelolaannya dapat di bagi 

menjadi : 

a) Perkebunan Rakyat, yaitu usaha penanaman yang di lakukan oleh rakyat yang 

sebagian hasilnya untuk di jual, perkebunan rakyat sendiri area 

pengusahaannya dengan skala yang terbatas luasnya.  

b) Perkebunan Besar, yaitu usaha penanaman yang di lakukan oleh Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) atau pihak swasta yang selururuh hasilnya di jual 

dengan skala area pengusahannya yang sangat luas. 

c) Pekebunan Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yaitu usaha penanaman yang di 

mana perusahaan besar (pemerintah atau swasta) bertindah sebagai inti 

sedangkan rakyat berperan sebagai plasma. 
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Sedangkan menurut jenis tanamannya juga dapat di artikan sebagai usaha 

budidaya tanaman yang di lakukan oleh rakyat, pemerintah maupun swasta selain 

tanaman pangan dan holtikultura. Perkebunan berdasarkan produknya dapat di 

artikan sebagai usaha budidaya tanaman yang ditujukan untuk menghasilkan 

bahan industri (misal : karet, tembakau, cengkeh, kapas), bahan industri (misal: 

kelapa, kelapa sawit dan kakao) dan makanan (misal:tebu, teh, kopi dan kayu 

manis) (Syamsulbahri,1996). 

Perusahaan perkebunan merupakan suatu perusahaan berbentuk badan 

usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan 

diatas lahan yang di kuasai dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin 

usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perusahaan 

perkebunan yang diusahakan oleh pemerintah (BUMN) di sebut perkebunan 

Besar Negara (PBN) dan perusahaan yang diusahakan oleh swasta di sebut 

Perkebunan Besar Swasta (Perkebunan Kelapa Sawit ,2008). 

2.2 Perkembangan Perkebunan di Indonesia 

Sejarah Indonesia sejak masa penjajahan sampai sekarang tidak dapat 

dipisahkan dari sektor perkebunan, karena sektor perkebunan memiliki arti 

penting dan menentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di 

berbagai wilayah di indonesia. Bangsa indonesia di jajah karena komoditas 

perkebunan, nilai yang sangat tinggi dimasa lalu membuat hampir semua bangsa 

tergiut untuk menguasainya. 

Tahun 1938 di Indonesia terdapat 243 perkebunan besar. Pada tahun 1870 

dengan keluarnya undang-undang agrarian, pengaturan perkebunan swasta di 
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Indonesia menjadi lebih tegas dan jelas. Keluarnya undang-undang tersebut 

mempunyai tujuan utama mengundang penanaman modal swasta ke indonesia 

untuk berusaha mengembangkan produk-produk pertanian yang diperlukan oleh 

pasar dunia. Sejak tahun 1957 perkebunan telah di ambil alih dan dikelola oleh 

bangsa Indonesia.  

Perkembangan perkebunan setelah order baru dengan program 

Pembangunan Lima Tahun (PELITA) tahap demi tahap memfokuskan program 

pembangunan terutama dalam sektor tanaman pangan, sedangkan sektor 

perkebunan memberikan kerangka landasan peningkatan produksi dan 

diversifikasi tanaman ekspor. Dan pada tahun 1992 telah berhasil membuat 

Undang-Undang Nomor.12 tentang budidaya tanaman. Dengan adanya undang-

undang tersebut pemerintah telah memberikan kebebasan kepada petani untuk 

menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya, serta kewajiban 

pemerintah dalam menjamin penghasilan petani (Syamsulbahri, 1996). 

2.3  Prospek Tanaman Perkebunan 

Pengembangan tanaman perkebunan pada masa mendatang mempunyai 

tantangan dalam hal untuk mendapatkan jenis tanaman yang cocok dengan 

kondisi daerah atau kondisi alamnya dan mempunyai prospek pemasaran yang 

baik untuk masa mendatang. Tanaman perkebunan yang merupakan komoditi 

terutama ditujukan untuk mendukung industri dan sebagai salah satu sumber 

untuk meningkatkan devisa negara serta untuk kemakmuran rakyat. Tentulah 

harapan dalam pengembangan tanaman perkebunan amatlah penting. Dari 
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berbagai komoditi perkebunan diusahakan baik oleh perkebunan besar maupun 

perkebunan rakyat tidak dapat dipungkiri bahwa selalu diarahkan untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan 

keseimbangan antara sektor ekonomi dan lingkungan. Kemajuan abad informasi 

akibat dari globalisasi akan sangat mempengaruhi prospek pengembangan 

tanaman perkebunan. Perubahan-perubahan pasar luar negeri dan peluang untuk 

mendukung industri dalam negeri merupakan hal yang harus mendapatkan 

perhatian bagi prospek pengembangan tanaman perkebunan di Indonesia. Prospek 

pengembangan tanaman perkebuanan mengacu pada penggunaan lahan, upaya 

meningkatkan produktivitas lahan tidak berbasis pada satu macam komoditi, 

tetapi disesuaikan dengan potensi sumber daya alam pada setiap wilayah.  

3. Lahan 

Istilah lahan digunakan berkenaan dengan permukaan bumi beserta 

segenap karakteristik-karakteristik yang ada padanya dan penting bagi 

perikehidupan manusia. Secara lebih rinci, istilah lahan atau land dapat 

didefinisikan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua 

komponen biosfer yang dapat dianggap tetap yang berada di atas dan di bawah 

wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, 

tumbuhan dan hewan. 

Lahan juga di artikan sebagai tanah yang di gunakan untuk usaha 

pertanian. Jadi, tidak semua tanah merupakan lahan pertanian dan sebaliknya 

semua lahan pertanian adalah tanah ( Daniel, 2004). 
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Lahan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun atas komponen 

struktural yang sering disebut karakteristik lahan, dan komponen fungsional yang 

sering disebut kualitas lahan. Kualitas lahan ini pada hakekatnya merupakan 

sekelompok unsur-unsur lahan yang menentukan tingkat kemampuan dan 

kesesuaian lahan.Lahan sebagai suatu sistem mempunyai komponen- komponen 

yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju kepada sasaran-sasaran 

tertentu. 

Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai sumberdaya 

dalam hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. sumberdaya lahan yang paling penting bagi pertanian, yaitu iklim, 

relief dan formasi geologis, tanah, air, vegetasi, dan anasir artifisial (buatan). 

Potensi suatu wilayah untuk pengembangan pertanian pada dasarnya 

ditentukan oleh kecocokan antara sifat fisik lingkungan yang mencakup 

iklim,tanah, terain, dan hidrologi dengan persyaratan penggunaan lahan atau 

persyaratantumbuh tanaman. 

Kecocokan antara sifat fisik lingkungan dari suatu wilayahdengan 

persyaratan penggunaan atau komoditas yang dievaluasi memberikangambaran 

atau informasi bahwa lahan tersebut potensial dikembangkan untuk komoditas 

tersebut, artinya bahwa jika lahan tersebut digunakan untuk penggunaan tertentu 

dengan mempertimbangkan berbagai asumsi mencakupmasukan yang diperlukan 

akan mampu memberikan hasil sesuai dengan yangdiharapkan. 

Menurut Rayes ( 2007 ) lahan memiliki banyak fungsi yaitu: 

a. Fungsi Produksi 
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Sebagai basis bagi berbagai sistem penunjang kehidupan, melalui produksi 

biomassa yang menyediakan makanan, pakan ternak, serat, bahan baku kayu dan 

bahan – bahan biotik lainnya bagi manusia baik secara langsung maupun melalui 

binatang ternak termasuk budi daya kolam dan tambak ikan.  

b. Fungsi Lingkungan 

Biotik lahan merupakan bagi keragaman daratan yang menyedikan habitat 

biologi dan plasma nutfah bagi tumbuhan hewan da jasad mikro di atas dan di 

bawah permukaan tanah.  

c. Fungsi Pengatur Iklim 

Lahan dan penggunaan nya merupakan sumber (source) dan rosot (sink) 

gas rumah kaca dan menentukan neraca energi global berupa pantulan, serapan 

dan tranformasi dari energi radiasi matahari dan daur hidrologi global. 

d. Fungsi Hidrologi 

Lahan mengatur simpanan dan aliran sumber daya air tanah dan air 

permukaan serta mempengaruhi kualitasnya.  

e. Fungsi Penyimpanan 

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai bahan mentah dan mineral 

untuk dimamfaatkan oleh manusia.  

 

f. Fungsi Pengendali Sampah dan Polusi 

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga da pengubah 

senyawa – senyawa berbahaya. 

g. Fungsi Ruang Kehidupan 
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Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia , industri , 

dan aktivitas sosial seperti olah raga dan rekreasi.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa lahan 

merupakan tanah dengan segala ciri, kemampuan maupun sifatnya beserta segala 

sesuatu yang terdapat diatas nya termasuk di dalamnya kegiatan manusia dalam 

memamfaatkan lahan. lahan memiliki banyak fungsi yang dapat di mamfaatkan 

oleh manusia dalam uasah meningkatkan kualitas hidupnya. 

4. Produksi  

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. (Sukirno, 2000). 

Produksi adalah hubungan antara faktor-faktor produksi yang disebut input 

dengan hasil produksi yang disebut output (Sudarsono, 1984). Dari input yang 

tersedia setiap perusahaan termasuk didalamnya sektor pertanian, ingin 

memperoleh hasil maksimun sesuai dengan tingkat teknologi yang ada pada saat 

itu. Suatu fungsi produksi dapat memberi gambaran kepada kita tentang produksi 

yang efisien secara teknis, artinya semua penggunaan input dalam produksi serba 

minimal atau serba efisien (Sudarsono,1984). Sedangkan menurut Deliarnov 

(1994) dari input yang tersedia setiap perusahaan ingin memperoleh hasil yang 

maksimal sesuai dengan tingkat teknologi yang tertinggi pada saat itu. 

a. Menurut (Soekartawi,1990) dalam (Mudakir,2007) untuk meningkatkan 

produksi dapat di lakukan dengan cara sebagai berikut : Menambah jumlah 

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

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Luas Lahan dengan Produk Domestik Regional Bruto 

Sektor Perkebunan 

Luas tanah/kekayaan alam merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut (Adam Smith 

dalam boediono, 1981), karena untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah dapat dilihat dari PDRB ADHK. Pernyataan tersebut juga mengartikan 

bahwa selama sumber-sumber ini belum di manfaatkan sepenuhnya maka 

pertumbuhan ekonomi masih tetap dapat di tingkatkan. Maka dengan di 

tingkatkannya lahan yang diperuntukkan untuk perkebunan, khususnya 

perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau akan meningkatkan atas penerimaan 

PDRB. 

2. Hubungan Produksi dengan Produk Domestik Regional Bruto 

Sektor Perkebunan 

Dimana proses meningkatnya kapasitas produksi maka akan menghasilkan 

tingkat pendapatan yang semakin besar (Todaro, 2000). Maka dengan semakin 

meningkatnya produksi kelapa sawit akan meningkatkan penerimaan atas Produk 

Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Provinsi Riau. 

D. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari setiap 

variabel yaitu Luas Lahan kelapa sawit (X1) dan Produksi kelapa sawit (X2) 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perkebunan (Y) kabupaten / 
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kota di Provinsi Riau tahun 2011-2017. Berdasarkan dari penelitian terdahulu 

dapat diketahui bahwa Luas Lahan kelapa sawit (X1) berpengaruh terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perkebunan (Y) begitu juga dengan 

Produksi kelapa sawit (X2) berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto Sektor Perkebunan (Y). Hal ini dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh Christani (2013), Rismandani (2015), Dony Hidayat (2006), 

serta penelitian dari Mara (2013). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

Mengacu pada latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah di 

kemukakan pada uraian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

1. Diduga Produksi Kelapa sawit berpengaruh terhadap produk domestic 

regional bruto sector perkebunan kabupaten/kota di Provinsi Riau. 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

Sektor Perkebunan 

Luas Lahan Kelapa 

Sawit (+) 

 

Produksi 

 Kelapa Sawit (+) 
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2. Diduga Luas Lahan kelapa sawit berpengaruh terhadap produk domestic 

regional bruto sector perkebunan kabupaten/kota di Provinsi Riau. 


