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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Suryati (2017) dengan judul “Pengaruh Modal Kerja, Luas Lahan, Dan 

Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Petani Bawang Merah di Desa Sakuru 

Kecamatan Monta Kabupaten Bima”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel secara simultan dan parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel modal kerja, luas lahan, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap hasil 

produksi. Dan faktor modal kerja, luas lahan lebih elastis dibanding tenaga kerja 

artinya modal lebih berpengaruh terhadap produksi. 

Astari dan Setiawina (2016) dengan judul “Pengaruh Luas Lahan, Tenaga 

Kerja, Dan Pelatihan Melalui Produksi Sebagai Variabel Intervening Terhadap 

Pendapatan Petani Asparagus di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten 

Badung”. menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel luas lahan, tenaga kerja 

dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen hasil produksi 

dan pendapatan petani. 

Nurrohmah (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Produksi Dan 

Pendapatan Petani Padi Sawah Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan 

pada tahun 2016. Berdasarkan hasil estimasi model yang ditaksir, berbagai macam 

uji dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Produksi dan Pendapatan 

petani padi berpengaruh signifikan.
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Rijal, Fajri Jakfar, dan Widyawati (2016) dengan judul ‘’ Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Bawang Merah Di Desa Lam 

Manyang Kecamatan Peukan Bada’’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel modal, luas lahan, pupuk, bibit, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap 

hasil produksi. Nilai koefesien determinasi dari model ini sebesar 0.971 artinya 

bahwa 97.1% produksi bawang merah di Desa Lam Manyang di pengaruhi oleh 

faktor modal (X1), luas Lahan (X2), pupuk (X3), bibit (X4) dan tenaga kerja (X5), 

sedangkan 2.9% dipengaruhi oleh variabel lain. Jika dalam keadaan konstan nilai 

elastisitas produksi berada pada daerah 1 karena memiliki nilai lebih dari satu, yaitu 

sebesar 2.856. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Usaha Tani 

Usahatani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola 

input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, teknologi, pupuk, benih, dan 

pestisida) dengan efektif, efisien, dan kontinyu untuk menghasilkan produksi yang 

tinggi sehingga pendapatan usahataninya meningkat (Rahim dan Hastuti, 2007: 

158). Menurut Soekartawi (2002: 1), ilmu usaha tani biasa diartikan sebagai ilmu 

yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada 

secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada 

waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani dapat mengalokasikan sumberdaya 

yang mereka miliki (yang dikuasai) sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien bila 

pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output). Ditinjau dari 
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segi pembangunan hal terpenting mengenai usahatani adalah dalam usahatani 

hendaknya senantiasa berubah, baik dalam ukuran maupun dalam susunannya, 

untuk memanfaatkan periode usahatani yang senantiasa berkembang secara lebih 

efisien. 

2. Teori Pendapatan 

Dalam bagian ini kita berasumsi bahwa tujuan dari  produsen  atau 

pengusaha adalah untuk memperoleh laba yang  maksimum.  Laba  yang 

masksimum merupakan tujuan satu-satunya dari produsen. Dalam kondisi ini 

produsen atau pangusaha akan berusaha untuk memilih kombinasi input  

terbaik  dan tingkat output yang menghasilkan keuntungan. Jadi perusahaan 

akan berusaha membuat perbedaan yang sebesar-besarnya antara biaya 

produksi dan penerimaan total. 

Perusahaan yang menginginkan laba maksimum  akan  mengambil 

keputusan secara marjinal, dimana perusahaan dapat menyesuaikan variabel- 

variabel yang bisa dikontrol untuk memungkinkan memperoleh laba yang 

maksimum (Nicholson, 1999: 262). Dengan pendekatan ini produsen akan 

memperoleh keuntungan pada saat Marginal Cost (MC) sama dengan 

Marginal Revenue (MR). Sepanjang laba marjinal (MR) positif, produsen  

boleh  memproduksi lebih banyak output, dan menggunakan lebih banyak 

input, akan tetapi bila laba marijinal tersebut telah mencapai 0 maka sebaiknya 

produsen menstop penambahan produksi sebab dengan penambahan produksi 

ini tdak akan membawa keuntungan bagi produsen. 

Hubungan antara laba maksimum dengan pendekatan  marjinal  
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dapat  dilihat dari penjelasan berikut. Pendapatan adalah selisih antara 

total penerimaan dan total pengeluaran. 

π = TR-TC 

Dimana π adalah pendapatan bersih, TR (total revenue) adalah total 

penerimaan dari perusahaan yang diperoleh dari perkalian antara jumlah 

barang yang terjual dengan harga barang tersebut. 

TR = P . Q 

TC (total cost) adalah total biaya yang dikeluarkan oleh produsen 

dalam menghasilkan output. Untuk mencari total cost (biaya total) adalah 

dengan menjumlahkan total fixed cost (biaya tetap total) dengan total 

variable cost (biaya variabel total). 

TC = TFC + (P1X1 + P2X2 + … + Pnxn) atau 

TC = TFC + TVC  

Keterangan: 

TC = Total Cost 

TFC = Total Fixed Cost 

TVC = Total Variable Cost. 

Keuntungan maksimal dicapai dengan syarat turunan pertama 

dari persamaan (2.1) diatas sama dengan nol. 

DG/dQ = dTR/dQ — dTC/dQ 

atau dapat ditulis: 

0 = MR – MC 
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Keterangan: 

dπ = laba maksimum 

MR = Marginal Revenue atau turunan pertama dari TR (dTR/dQ) MC 

= Marginal Cost atau turunan pertama dari TC (dTC/dQ). 

3. Teori Produksi 

Teori produksi berfokus pada efisiensi, yaitu (1) memproduksi output 

semaksimum mungkin dengan tingkat penggunaan input tetap, atau (2) 

memproduksi output pada tingkat tertentu dengan biaya  produksi  yang  

seminimum mungkin. Sistem produksi modern  lebih  memfokuskan  perhatian  

pada pendekatan kedua, yaitu: memproduksi output pada tingkat tertentu sesuai 

dengan permintaan pasar, dengan biaya produksi  seminimum  mungkin. 

Sebaliknya, sistem produksi konvensional lebih memfokuskan perhatian pada 

pendekatan pertama, yaitu: memproduksi output semaksimum mungkin 

dengan tingkat input yang tetap. Starategi produksi konvensional berdasarkan 

pendekatan pertama memiliki beberapa kelemahan mendasar, antara lain 

(Gaspersz, 1996: 179–180):  

1) Ada kemungkinan kuantitas produksi yang dihasilkan melebihi 

permintaan pasar, yang berarti kelebihan jumlah produksi tersebut 

harus disimpan di gudang. Berdasarkan konsep sistem produksi 

modern, penyimpanan output tidak memberikan nilai tambah pada 

output itu sendiri, sehingga terjadi pemborosan akibat kelebihan 

inventory itu. Inventory yang berlebihan membutuhkan biaya 

penyimpanan dan pemeliharaan atas inventory itu. 
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2) Secara konseptual, output maksimum tercapai pada penggunaan 

tingkat input yang lebih besar apabila dibandingkan dengan 

penggunaan input yang memaksimumkan produk rata-rata dari input 

itu (average product of input). Hal ini berarti tingkat produktivitas 

parsial dari input pada kondisi output maksimum adalah lebih rendah 

daripada tingkat produktivitas parsial  dari  input pada kondisi produk 

rata-rata maksimum.  

3) Kelebihan produksi di atas tingkat permintaan pasar, apabila dijual 

oleh produsen, akan menimbulkan penawaran berlebih (excess 

supply), sehingga keseimbangan pasar terganggu yang akan menekan 

harga jual produk itu. 

4. Fungsi Produksi 

Fungsi produksi merupakan hubungan antara faktor produksi (input) dengan 

hasil produksi (output). Faktor produksi merupakan hal yang mutlak dalam proses 

produksi karena tanpa faktor produksi kegiatan produksi tidak dapat berjalan. 

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 : 

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

Q = Jumla Output 

f = fugsi 

K = Kapital / Modal 
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L = Labour / Tenaga kerja 

R = Resources / Sumber daya 

T = Teknologi 

Dari persamaan diatas 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.(Ida Nuraini, 2016 hal 68-69). 

Menurut Sunaryo (dalam Saputri, Wantara,2015:4), fungsi produksi 

memiliki sifat-sifat seperti fungsi utility, apabila input berubah output juga 

meningkat. Namun tambahan input pertama akan memberikan tambahan output 

yang lebih besar dibandingkan dengan tambahan output yang disebabkan oleh 

tambahan input berikutnya, sifat ini disebut Law of diminishing return. Secara 

grafis, cateris paribus, fungsi produksi tenaga kerja saja (L) (diasumsikan K tetap). 

Maka Q = f (K, L). 

 

5. Fungsi Produksi Jangka Pendek 

Dengan menganggap salah satu input menjadi konstan dalam  jangka  

pendek maka fungsi produksinya menjadi (Joesron dan Fathorozi, 2003: 78): 

Q = f (L) 
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Dimana Q adalah jumlah output (produksi), f adalah fungsi, dan L 

adalah Labor (tenaga kerja). 

Fungsi produksi dengan satu input variabel di atas, dapat diturunkan 

Avarage Physical Product of Labor (APPL) dan Marginal Physical Product of 

Labor (MPPL). APPL didefinisikan sebagai total produk (TP) dibagi jumlah unit 

tenaga kerja yang digunakan, sedangkan MPPL ditentukan oleh perubahan total 

produksi per unit perubahan jumlah tenaga kerja yang  digunakan.  Secara 

matematis APPL dan MPPL dapat ditulis (Joesron dan Fathorrozi, 2003: 78-79): 

APPL = Q/L 

MPPL = dQ/dL 

Keterangan: 

APPL = Avarage Physical Product of Labor  

MPPL =Marginal Physical Product of Labor  

dQ/dL = turunan pertama dari Q=f(L). 

Hubungan antara APPL dan MPPL dapat pula dikaitkan dengan elastisitas 

produksi. Elastisitas produksi (Ep) itu sendiri menunjukkan persentase perubahan 

output sebagai akibat perubahan input ((Joesron dan Fathorrozi, 2003: 80). Secara 

sederhana dapat ditulis: 

𝐸𝑝 =
%𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎han 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

%Perubahan 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
 

Karena APPL = Q/L dan MPPL = dQ/dL, maka elastisitas produksi dapat 

ditulis kembali menjadi: 
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𝐸𝑝 =
𝑀𝑃𝑃𝑙

𝐴𝑃𝑃𝑙
 

Dari persamaan diatas, terdapat tiga keadaan yang dapat dijelaskan, yakni: 

1) APPL > MPPL, maka elastisitas produksi (Ep)  mempunyai  nilai  <  1 

(inelastis). 

2) APPL < MPPL, maka elastisitas produksi (Ep) mempunyai nilai > 1 

(elastis). 

3) APPL = MPPL, maka elastisitas produksi (Ep) mempunyai nilai = 1 

(unitary). 

Gambar 2.1 

Fungsi Produksi 

 
Sumber : Sunaryo, (dalam Saputri, Wantara:2015:4) 

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas, dapat ditunjukkan tahapan-tahapan 

sebagai berikut:  

1) Tahapan pertama dimulai dari tenaga kerja (L) = 0 sampai MPPL = APPL, 

atau dari L = 0 sampai APPL maksimum. Keadaan ini menunjukkan nilai 

elastisitas produksi > 1 (elastis).  
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2) Tahapan kedua dimulai dari MPPL = APPL, atau APPL maksimum sampai 

MPPL = 0. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produksi < 1 

(inelastis), namun pada saat MPPL = APPL maka elastisitas produksi = 1 

3) Tahapan ketiga dimulai dari MPPL = 0 atau MPPL negatif. Keadaan ini 

menunjukkan nilai elastisitas produksi negatif.  

Tahapan yang ideal bagi perusahaan untuk berproduksi adalah pada saat 

APPL = MPPL, yang menunjukkan elstisitas produksi = 1. Namun, tahapan yang 

rasional, yakni dari APPL maksimum sampai MPPL = 0, selebihnya tidak 

menguntungkan produsen karena dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang 

digunakan dalam proses produksi justru akan menurunkan output. 

Berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang (the law of 

diminishing returns) dimulai dari MPPL maksimum. Pada kondisi ini, 

bertambahnya tenaga kerja tidak menaikkan produktivitas marjinal karena tenaga 

kerja yang dipakai terlalu banyak sehingga mereka akan bekerja berebut dan 

produksi marjinal justru akan turun, kemudian menjadi nol, dan akhirnya menjadi 

negatif. 

6. Fungsi Produksi Jangka Panjang  

Apabila dua input yang digunakan dalam proses produksi menjadi input 

variabel semua, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan 

isoquant dan isocost. Isoquant adalah kurva yang menunjukkan kombinasi input 

yang dipakai dalam proses produksi, yang menghasilkan output tertentu dalam 

jumlah yang sama. Isoquant memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Turun dari kiri atas ke kanan bawah,  
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b. Cembung ke arah titik origin  

c. Tidak saling berpotongan 

d. kurva di atas menunjukkan jumlah output yang lebih banyak, artinya 

perubahan produksi digambarkan dengan pergeseran isoquant. 

Adapun slope atau kemiringan dari isoquant yang dapat diturunkan dari 

fungsi produksi Q = f(K,L) adalah: 

−
𝑑𝐾

𝑑𝐿
=

𝑀𝑃𝐿

𝑀𝑃𝐾
 

Isocost adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara dua 

input berbeda yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama. Secara 

umum dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑇𝐶 = 𝑃𝑘. 𝐾 + 𝑃𝐿 . 𝐿 

Keterangan:  

TC = Total Cost (Total Biaya)  

PK = harga input capital  

K = kapital  

PL = harga input tenaga kerja  

L = tenaga kerja (Labor).  

Adapun slope dari isocost dapat diturunkan dari persamaan diatas tersebut 

yaitu: 

𝑇𝐶
𝑃𝐾⁄

𝑇𝐶
𝑃𝐿⁄

𝑎𝑡𝑎𝑢
𝑇𝐶

𝑃𝐾
 .

𝑃𝐿

𝑇𝐶
=

𝑃𝐿

𝑃𝐾
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7. Luas Lahan 

Luas penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting 

dalam proses produksi ataupun usaha tani dan usaha pertanian. Dalam usaha tani 

misalnya pemilikan atau penguasaan lahan sempit sudah pasti kurang efisien 

dibanding lahan yang lebih luas. Semakin sempit lahan usaha, semakin tidak efisien 

usaha tani dilakukan. Kecuali bila suatu usaha tani dijalankan dengan tertib dan 

administrasi yang baik serta teknologi yang tepat. Tingkat efisiensi sebenarnya 

terletak pada penerapan teknologi. Karena pada luasan yang lebih sempit, 

penerapan teknologi cenderung berlebihan (hal ini berhubungan erat dengan 

konversi luas lahan ke hektar), dan menjadikan usaha tidak efisien (Daniel 2004: 

56). 

Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh komoditas pertanian. 

Secara umum dikatakan, semakin luas lahan (yang digarap/ditanami), semakin 

besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Ukuran lahan pertanian 

dapat dinyatakan dengan hektare (ha) atau are. Di pedesaan, petani masih 

menggunakan ukuran tradisional, misalnya patok dan jengkal (Rahim 2007: 36). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa luas lahan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah luas tanah sawah yang digarap atau ditanami padi pada satu 

kali musim panen dengan satuan hektare (ha). Meskipun oleh petani tradisional 

masih menggunakan ukuran patok dan jengkal (petak) peneliti melalui proses 

transformasi dari ukuran luas lahan tradisional kedalam ukuran yang dinyatakan 

dalam hektare (ha). 
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8. Tenaga Kerja 

Dalam ilmu ekonomi (Daniel, 2002 : 86) yang dimaksud tenaga kerja adalah 

suatu alat kekuatan fisik dan otak manusia yang tidak dapat dipisahkan dari manusia 

dan ditujukan pada usaha produksi. Tenaga kerja ternak atau traktor bukan 

termasuk faktor tenaga kerja, tetapi termasuk modal yang menggantikan tenaga 

kerja. Tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengelola 

sumber daya alam tersebut dengan menggunakan tenaga dari manusia atau biasa 

disebut dengan sumber daya manusia. Dalam faktor ini ada pengelompokan 

tersendiri bagi tenaga kerja yaitu berdasarkan sifatnya dan kemampuan atau 

kualitasnya. 

Tenaga kerja dalam usaha tani merupakan tenaga kerja yang dicurahkan 

untuk usaha tani sendiri atau usaha keluarga. Dalam ilmu ekonomi ynag dimaksud 

tenaga kerja adalah suatu alat kekuatan fisik dan otak manusia, yang tidak dapat 

dipisahkan dari manusia dan ditujukan pada usaha produksi. Setiap usaha pertanian 

yang akan dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja. Oleh karena itu dalam 

analisa ketenagakerjaan dibidang pertanian, penggunan tenaga kerja dinyatakan 

oleh besarnya curahan tenaga kerja yang dipakai adalah besarnya tenaga kerja 

efektif yang dipakai. Skala usaha akan mempengaruhi besar kecilnya berapa tenaga 

kerja yang dibutuhkan dan pula menentukan macam tenaga kerja yang bagaimana 

diperlukan. 

9. Biaya Usaha Petani 

Menurut Kuswadi (2007 : 72) bahwa biaya adalah semua pengeluaran untuk 

mendapatkan barang dan jasa dari pihak ketiga. Hal senada juga dikemukakan oleh 
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Mulyadi (2007 : 8) bahwa biaya adalah pengorbanan yang diukur dengan satuan 

uang yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Kusnadi (2006 : 

168) bahwa biaya adalah manfaat yang dikorbankan dalam rangka memperoleh 

barang dan jasa. Manfaat (barang dan jasa) yang dikorbankan diukur dalam Rupiah 

melalui pengurangan aktiva atas pembebanan utang pada saat manfaat itu diterima. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa biaya adalah pengorbanan 

yang dikeluarkan saat sekarang dan diharapkan dapat memperoleh hasil tertentu 

pasa masa yang akan datang. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Luas Lahan terhadap Tingkat Pendapatan Petani Buah 

Menurut Mubyarto (dalam Hijratullaili,2009:13) di negara agraris 

seperti Indonesia, tanah merupakan faktor produksi yang paling penting 

dibandingkan dengan faktor produksi yang lain karena balas jasa yang 

diterima oleh tanah lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dalam 

bidang pertanian, penguasaan tanah bagi masyarakat merupakan unsur 

yang paling penting untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

2. Pengaruh  Tenaga Kerja terhadap Tingkat Pendapatan Petani Buah 

Menurut Soekarwati (dalam Miftakhuriza, 2011) tenaga kerja dalam 

kegiatan produksi ditentukan oleh jumlah dan mutu tenaga kerja untuk 

pelaksanaan berbagai usaha. Sehingga semakin tinggi jumlah produksi 

buah naga yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut maka akan 

berpengaruh terhadap tingginya tingkat pendapatan yang di akan 

dihasilkan. Jadi semakin tinggi tenaga kerja yang digunakan maka tingkat 
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produksi akan semakin tinggi dan pendapatan yang dihasilkan oleh petani 

juga akan meningkat. 

3. Pengaruh Biaya Usaha terhadap Tingkat Pendapatan Petani Buah 

Suratiyah (2006:68) menyatakan bahwa biaya yang tersedia 

berhubungan langsung dengan peran petani sebagai manajer dan juru tani 

dalam mengelola usaha taninya. Seberapa besar tingkat penggunaan faktor 

produksi tergantung pada modal yang tersedia. Oleh karena petani sebagai 

manajer tidak dapat menyediakan dana maka terpaksa penggunaan faktor 

produksi tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Akibatnya 

produktivitas rendah dan pendapatan juga rendah. 

D. Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya dalam penelitian ini pendapatan petani buah naga itu sendiri 

dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor. Tinggi rendahnya tingkat produksi yang 

diperoleh petani buah naga nantinya juga berpengaruh terhadap tingkat pendapatn 

yang dihasilkan nantinya. Dengan demikian dapat dilihat dalam kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peneliti 2018 

E. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hubungan antara Luas Lahan, 

Tenaga Kerja, dan Biaya Usaha Tani terhadap Tingkat Pendapatan Petani Buah di 

Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, maka Hipotesis 

pada penelitian ini adalah : 

Diduga faktor Luas lahan, Tenaga Kerja, dan Biaya Usaha Tani, mempengaruhi 

Tingkat Pendapatan Petani Buah di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo 

Kabupaten Banyuwangi. 

Petani Buah 

Luas Lahan  Biaya Usaha  Tenaga Kerja  

Pendapatan Petani Buah  

Jumlah Produksi  


