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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang analisis faktor–faktor yang mempengaruhi tingkat 

pendapatan petani sebelumnya sudah ada yang meneliti, namun menghasilkan 

hasil penelilitian yang berbeda-beda. Beberapa penelitian tersebut antara lain 

oleh Antonius Y. Luntungan, (2012) yang berjudul “Analisis Tingkat Pendapatan 

Usaha Tani Tomat Apel Di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa”. Tujuan 

dari Penelitian ini yaitu mengetahui tingkat pendapatan yang diterima oleh petani 

tomat apel dalam  setiap kali masa tanam di Kecamatan Tompaso Kabupaten 

Minahasa. Penelitian ini menggunakan alat analisis tabel dan analisis regresi 

linear berganda yang menghasilkan kesimpulan bahwa jumlah produksi dan 

biaya produksi mempunyai pengaruh terhadap pendapatan usahatani tomat apel 

yang signifikan. 

Christofel D Nababan, (2009) yang berjudul “Analisis Fakor – Faktor yang 

Mempengaruhi Pendapatan Petani Jagung di Kec. Tiga Binanga Kab. Karo”. 

Variabel yang diamati antara lain biaya pupuk, jumlah tenaga kerja, dan luas 

lahan. Penelitian ini dianalisis dengan métode Uji Statistik Linier Berganda, Uji 

R-Square, Uji t Statistik, Uji F statistik dan Uji Penyimpangan Asumsi Klasik. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah biaya pupuk berpengaruh negatif terhadap 

pendapatan petani jagung, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan 
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petani jagung, dan luas lahan berpengaruh posistif terhadap pendaptan petani 

jagung.  

Amini pali, (2016) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Jagung Di Desa Bontokassi Kecamatan 

Galesong Selatan Kabupaten Takalar”. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk 

mengetahui pengaruh harga output (jagung) terhadap pendapatan usahatani 

jagung di Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Penelitian 

ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda yang menghasilkan 

kesimpulan bahwa variabel biaya pupuk, biaya pestisida, biaya benih, variabel 

jumlah tenaga kerja, dan variabel harga output tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan usahatani jagung. 

Wulandara sujana, (2010) yang berjudul “Analisis Pendapatan Dan Faktor-

Faktor Produksi Yang Mempengaruhi Usahatani Tomat Di Desa Lebak 

Muncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung”. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi tomat 

apel pada petani tomat kelompok tani dan non kelompok tani di Desa Lebak 

Muncang, Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. Penelitian ini 

menggunakan alat analisis R-C Rasio yang menghasilkan kesimpulan bahwa 

faktor-faktor produksi yang berpengaruh nyata terhadap usahatani tomat apel 

pada petani kelompok tani adalah variabel benih, pupuk kandang, pupuk P, 

pupuk K, pestisida cair dan tenaga kerja, sedangkan variabel yang tidak 
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berpengaruh nyata terhadap produksi tomat apel adalah pupuk N dan pestisida 

padat. Pada petani non kelompok tani variabel yang berpengaruh nyata pada 

produksi tomat apel adalah benih, pupuk kandang, pupuk K, pestisida cair dan 

tenaga kerja, sedangkan variabel yang tidak berpengaruh nyata terhadap produksi 

tomat apel adalah pupuk N, pupuk P dan pestisida padat. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian 

ini dilakukan di kabupaten malang dengan subjek petani apel serta menggunakan 

3 variabel yang diteliti, yaitu biaya pupuk, luas lahan perkebunan dan jumlah 

tenaga kerja. 

B.  Tinjauan pustaka 

1. Usaha Perkebunan Apel 

Di alam liar, pohon apel tumbuh cukup mudah dari benih. Akan tetapi, 

seperti kebanyakan tanaman tahunan, apel biasanya dibiakkan secara aseksual 

dengan cara okulasi, karena kecambah apel merupakan sejenis "heterozigot 

ekstrem", yaitu tidak mewarisi DNA dari induk untuk menghasilkan apel baru 

dengan sifat-sifat induk, dan malah menjadi berbeda dengan induknya. 

Kebanyakan kultivar apel baru memulai siklus hidup sebagai kecambah yang 

terjadi secara kebetulan atau dibiakkan dengan menyilangkan kultivar yang 

memiliki ciri yang diinginkan. 

Tumbuhan apel juga dapat mengalami mutasi genetik pada tiap cabang 

pohonnya. Beberapa cabang yang termutasi dapat berkembang menjadi varian 
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yang lebih baik daripada batang induknya. Beberapa diantaranya bahkan 

dapat dikatakan sebagai jenis pohon apel yang baru. Penanam apel 

menghasilkan apel yang lebih kuat melalui proses penyilangan. Misalnya, 

sejak 1930-an, Excelsior Experiment Station di Universitas Minnesota telah 

memperkenalkan kultivar apel kuat penting yang ditanam secara luas di 

seluruh negeri Minnesota dan Wisconsin, baik secara komersial maupun 

pribadi. Contoh kultivar-kultivar baru itu adalah Haralson, Wealthy, 

Honeygold, dan Honeycrisp. Apel telah diaklimatisasi di Ekuador pada 

ketinggian yang sangat tinggi. Di wilayah tersebut, tanaman apel berbuah dua 

kali per tahun karena kondisi beriklim sedang sepanjang tahun. 

Penyerbukan pohon apel harus diserbukkan silang untuk berbuah. Pada 

setiap musim berbunga, petani apel menyediakan polinator untuk mengangkut 

serbuk sari, seperti lebah madu. Lebah Orchard Mason turut digunakan 

sebagai polinator tambahan dalam perkebunan apel komersial. 

Pohon apel merupakan tanaman berhabitus pohon dan berdaun bersifat 

gugur, tinggi tanaman mencapai ketinggian 3 hingga 12 meter, dengan tajuk 

lebar dan biasanya sangat beranting. Daun tanaman berbentuk lonjong dengan 

panjang 5 - 12 cm dan lebar 3 - 6 centimeter, yang tersusun secara tunggal 

dalam ranting. Bunga tanaman apel akan mekar di musim semi atau menjelang 

memasuki musim hujan, bersamaan dengan percambahan daun. Bunga 

berwarna putih dengan baur merah jambu yang berangsur pudar, komposisi 
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bunga terdapat lima kelopak, dan mencapai diameter 2.5 hingga 3.5 cm. 

Buahnya masak pada musim gugur, dan biasanya berdiameter 5 hingga 9 

centimeter. Inti buah apel memiliki lima ginoseum yang tersusun seperti 

bintang lima mata, masing-masing berisi satu hingga tiga biji (Prihatman, 

2000). 

2. Jenis-Jenis Apel 

a. Apel Manalagi 

Apel ini memiliki rasa yang paling manis dan daging buahnya sedikit 

keras. Warnanya hijau kekuningan. Sedangkan aromanya begitu harum 

(wangi) dibandingkan jenis apel yang lain. Untuk daunnya berkembang 

melebar. Memiliki kandungan air yang cukup sedikit. 

b. Apel Rome Beauty 

Memiliki warna kulit buah hijau bersembur warna merah. Rasanya 

segar sedikit asam. Bentuknya sedikit bulat hampir sama dengan bentuk 

apel Manalagi. Hanya saja memiliki lekukan di bagian ujung relatif 

dalam. Rome Beauty daging buahnya sedikit keras tetapi jika masak di 

pohon, buahnya terasa lebih renyah. Jenis apel ini sering digunakan untuk 

bahan pembuatan sari apel karena rasanya yang kuat. 

c. Apel Anna 

Jenis yang sering menjadi andalan wisata petik apel adalah apel 

Anna. Memang, Apel Anna yang bisa dikatakan baru berkembang di Kota 
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Batu sejak 14 tahun terakhir. Apel Anna mempunyai rasa kombinasi asam 

dan manis. Daging buahnya lunak (masir) tetapi memiliki isi yang padat. 

Bentuk apel Anna seperti trapesium terbalik. Selain itu, apel Anna 

memiliki aroma buah apel yang tajam. Kulitnya yang tipis, membuat apel 

Anna tidak dapat bertahan lama seperti apel Manalagi. 

3. Biaya Produksi 

 Menurut Halcrow (1991:76) Teori produksi secara umum dimulai 

dengan pemikiran, kita memiliki sejumlah lahan (ruang), manajemen, enaga 

kerja dan modal. Pada keadaan waktu tertentu, kita dapat menghasilkan 

sejumlah produk maksimum dari sumberdaya-sumberdaya di atas. Hubungan 

input dengan output secara teknis ini oleh ahli ekonomi disebut fungsi 

produksi. Fungsi produksi adalah hubungan-hubungan teknis antara  input dan 

output, yang ditandai jumlah output maksimal yang dapat diproduksikan 

dengan satu set kombinasi input tertentu. 

 Menurut Ida Nuraini (2013:67) penawaran datangnya dari produsen, 

dengan demikian sekarang ini kita mempelajari bagaimana sikap dari 

produsen dalam menawarkan barang-barang yang diproduksinya. Produsen 

merupakan pihak yang mengkoordinasi transformasi berbagai input untuk 

menghasilkan output. Dan tentunya seorang produsen dalam kegiatannya 

untuk menghasilkan output menginginkan agar menekan ongkos atau biaya 

produksi serendah-rendahnya dalam suatu jangka waktu tertentu. Efisiensi 



14 
 

 
 

dalam suatu proses produksi akan sangat ditentukan oleh proporsi masukan 

atau input yang digunakan serta produktivitas masing-masing input untuk 

setiap masukan atau factor produksi tersebut. Hubungan teknis antara faktor 

produksi dengan hasil produksi tersebut dengan fungsi produksi. 

 Menurut Ida Nuraini (2013) biaya produksi tidak dapat dipisahkan dari 

proses produksi sebab biaya produksi merupakan masukan atau input 

dikalikan dengan harganya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ongkos 

produksi adalah semua pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung 

oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu jenis barang ditanggung oleh 

perusahaan untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa yang siap untuk 

dipakai konsumen. 

Dalam biaya produksi kita juga mengenal biaya produksi jangka pendek 

dan biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek meliputi 

biaya tetap (fixed cost) dan biaya berubah (variable cost). 

 Menurut Boediono (1991), biaya mencakup suatu pengukuran nilai 

sumber daya yang harus dikorbankan sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas 

yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Berdasarkan volume kegiatan, 

biaya dibedakan atas biaya tetap dan biaya tidak tetap (variable): 

a. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap adalah banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam 

kegiatan produksi yang meliputi gaji karyawan (tenaga kerja). 
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b. Biaya Variabel (Variabel Cost) 

Biaya variable adalah sejumlah biaya tergantung pada besar kecilnya 

produksi. Biaya variable meliputi jumlah bibit dan jumlah pupuk. 

c. Biaya Total (Total Cost) 

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 : Biaya Total 

FC  : Biaya Tetap 

VC : Biaya Variabel (Biaya Tidak Tetap) 

Kegiatan produksi merupakan proses transformasi masukan menjadi 

suatu keluaran. Proses produksi dalam agribisnis menjadi suatu kegiatan 

yang sangat menentukan keberhasilan usaha dan merupakan penyedot 

biaya paling besar. Pada usaha produksi primer, seperti usahatani, 

perkebunan, petanian, perikanan, dan kehutanan, kegiatan 

pengorganisasian input-input dan fasilitas menjadi penentu dalam 

pencapaian optimalisasi alokasi sumber-sumber produksi. 

Menurut Hariyati (2007), fungsi diatas hanya menyebutkan bahwa 

produk yang dihasilkan tergantung dari faktor-faktor produksi, tapi 
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belumlah memberikan hubungan kuantitatif antara produk dan faktor-

faktor produksi itu. Untuk dapat memberikan hubungan kuantitatif fungsi 

produksi haruslah dinyatakan dalam bentuknya yang khas, seperti 

misalnya: 

a. Y = a + bX  (fungsi linier) 

b. Y = a + bX - cX2  (fungsi kuadratis) 

c. Y = aX1bX2cX3d  (fungsi Cobb-Douglas) 

Keterangan : 

Y   : Produk yang dihasilkan 

X, X1, X2, X3 : Faktor Produksi 

a, b, c  : Variabel faktor-faktor produksi 

Apabila suatu faktor produksi variable masih sedikit sekali jumlah 

yang dipergunakan jika dibandingkan dengan faktor-faktor produksi tetap, 

terdapatlah kecenderungan terjadi kenaikan hasil bertambah. Sebaliknya 

faktor variable itu sudah banyak jumlah yang dipergunakan jika 

dibandingkan dengan faktor-faktor tetap, maka tipe penambahan faktor 

produksi dengan satu-satuan akan mempunyai kecenderungan untuk 

mengakibatkan hasil berkurang. 
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4. Teori Pendapatan 

Analisa pendapatan merupakan indikator penting yang berfungsi 

sebagai tolak ukur apakah kegiatan ekonomi dapat terwujud secara 

semestinya dalam mencapai keberhasilan tujuan kegiatan ekonomi itu sendiri. 

 Pendapatan atau dapat juga disebut keuntungan, adalah merupakan 

selisih antara penerimaan total dengan biaya tidak tetap (Soekartawi, 

2002:29). Menurut Boediono (1992) dalam penelitian Anggun (2006:12), 

pendapatan atau income dari seseorang warga masyarakat adalah hasil 

penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada faktor produksi. 

Dan sektor produski ini membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk 

digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar 

faktor produksi. Harga sektor produksi di pasar faktor produksi seperti halnya 

juga untuk barang-barang di pasar barang) ditentukan oleh tarik menarik 

antara penawaran dan permintaan. 

 Pandangan yang hampir sama menurut Soekartawi, dkk (1986) 

Penerimaan petani  dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penerimaan bersih 

petani  dan penerimaan kotor petani  (gross income). Penerimaan bersih petani  

adalah seslisih antara penerimaan kotor dengan pengeluaran total petani . 

Pengeluaran totak petani  adalah nilai semua masukan yang habis terpakai 

dalam proses produksi, tidak termasuk tenaga kerja dalam keluarga petani . 

Sedangkan penerimaan kotor petani adalah nilai total produksi petani  dalam 
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jangka waktu tertentu baik yang dijual maupun tidak dijual. Perhitungan 

penerimaan kotor secara matematis dapat ditulis sebagai berikut : 

TR = P × Q 

Keterangan : 

TR : Penerimaan Total 

P : Harga 

Q : Jumlah produk yang dihasilkan 

 Penerimaan dalam proses produksi pertanian dipengaruhi oleh variable 

jumlah produksi (Q) yang dihasilkan serta tingkat harga komoditi (P) yang 

berlaku. Total penerimaan (TR) meningkat seiring dengan meningkatnya hasil 

produksi secara bersama diikuti dengan peningkatan harga komoditas tersebut 

(Boediono, 1991). 

 Pandangan lain di sampaikan Sukirno (2002) dalam jurnal ilmiah Pukuh 

Ariga (2013:21) Pendapatan total petani (pendapatan bersih) adalah selisih 

penerimaan total dengan biaya total yang dikeluarkan dalam proses produksi, 

dimana semua input miliki keluarga diperhitungkan sebagai biaya produksi. 

 Pendapatan petani ketika menarik fakta dilapangan tidak akan lepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhinya Menurut Suratiyah (2006) dalam jurnal 

ilmiah Pukuh Ariga (2013:20) pendapatan dan biaya petani  ini dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari umur petani , 

pendidikan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, jumlah tenaga kerja, 
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luas lahan dan modal. Faktor eksternal berupa harga. Faktor eksternal berupa 

harga dan ketersediaan sarana produksi. Ketersediaan sarana produksi dan 

harga tidak dapat dikuasai oleh petani  sebagai individu meskipun dana 

tersedia. Bila salah satu sarana produksi tidak tersedia maka petani  akan 

mengurangi penggunaan faktor produksi tersebut. 

 Pendapatan bersih (keuntungan) adalah selisih antara total penerimaan 

(TR) dan total biaya (TC). Keuntungan juga merupakan insentif bagi 

perusahaan untuk melakukan proses produksi. Keuntungan inilah yang 

mengarahkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya ke proses 

prouksi tertentu. Perusahaan bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan 

dengan kendala yang dihadapi (Christofel D Nababan, 2009). 

 Keuntungan adalah kompensasi antara resiko yang ditanggung 

perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar pula 

resiko yang diterima perusahaan. Perusahaan dikatakan memperoleh laba jika 

π positif (π > 0) dimana TR > TC. Laba maksimum tercapai bila nilai π 

mencapai maksimum (Raharja dan Manurung, 1999). Secara matematis 

keuntungan dapat ditulis sebagai berikut : 

π = TR – TC 

Keterangan : 

π : Tingkat Keuntungan Usaha (Rp) 

TR : Total revenue (Rp)  

TC : Total Cost (Rp) 
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Gambar 2.1 Laba/Pendapatan Maksimum 

Berdasarkan gambar diatas, profit maksimum dicapai pada saat 

produsen memproduksi output sebanyak QE. Besarnya profit maksimum 

tersebut adalah sebesar jarak dari titik B sampai titik C. Jadi profit maksimum 

terletak pada jarak terlebar antara kurva TR dan kurva TC (pada saat TR 

berada diatas TC). Untuk mengetahui jarak terlebar antara TR dan TC harus 

dibuat garis sejajar dengan kurva TC. Jarak terlebar antara TR dan TC terletak 

pada kemiringan kurva yang sama antara kurva TR dan kurva TC. Sementara 

itu titik A menunjukkan titik Break Event Point (titik pulang pokok), yang 

berarti TR = TC atau kondisi dimana perusahaan tidak mengalami untung atau 

rugi (Ida Nuraini, 2013). 
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5. Hubungan Antar Variabel 

a. Pengaruh Biaya Pupuk Terhadap Pendapatan 

Penggunaan pupuk alami maupun buatan dapat memperbaiki 

struktur tanah dan mengandung zat hara yang dibutuhkan tanaman. 

Besarnya biaya pupuk untuk membeli pupuk buatan guna memenuhi 

kebutuhan zat hara tanaman buah apel dari penanaman hingga 

mengahasilkan panen buah apel berkualitas yang dapat meningkatkan 

pendapatan petani apel. 

b. Pengaruh Luas Lahan Perkebunan 

Semakain luas lahan perkebunan yang dimiliki maka semakin 

banyak pula kuantitas jumlah pohon yang ditanam dan jumlah produksi 

apel yang didapat ketika musim panen telah tiba. Sehingga diharapkan 

dengan adanya lahan yang luas bisa memaksimalkan para petani dalam 

mendapatkan pendapatan yang diharapkan. 

c. Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja 

Semakin optimalnya tenaga kerja yang dipekerjakan dapat 

memaksimalkan pendapatan petani apel.  

C. Kerangka Pemikiran 

Usahatani holtikultura khususnya buah – buahan di Indonesia selama ini 

hanya dipandang sebagai usaha sampingan yang sederhana serta ditanam di 

perkarangan atau areal sempit, penerapan Teknik budidaya, dan penanganan 
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pasca panen yang masih sederhana. Permintaan pasar terhadap buah baik dari 

pasar lokal maupun pasar ekspor yag menghendaki mutu tertentu, ukuran 

seragam, dan pasokan buah yang bersinambungan. Oleh karena itu dalam rangka 

mengembangkan buah – buahan di Indonesia dan untuk meningkatkan daya 

saingnya baik di pasar lokal maupun pasar ekspor, pemerintah menggalangkan 

pembangunan pertanian bidang holtikultura dan strategi pemasarannya (Arifin 

etal dalam Erwanto 2010:1).  

Apel termasuk salah satu jenis buah yang populer disamping jeruk dan 

mangga. Sebagai buah segar, apel banyak disajikan dalam pesta, buah penyerta 

kunjungan orang sakit maupun sesaji upacara agama di Bali. Selain dikonsumsi 

dalam bentuk buah segar, kelezatan apel bisa dinikmati dalam bentuk minuman 

maupun dodol yang banyak dijajakan di Kota Wisata Batu. 

Jika kita mendengar kata Pujon pasti kita teringat dengan olahan susunya, 

tetapi jika kita berkunjung ke Desa Madiredo kita akan disuguhkan dengan 

kebun apel yang begitu luas ditambah udara pegunungan yang sejuk membuat 

tanaman ini tumbuh dengan bagus, dalam setahun petani dapat memanen 3 kali 

sehingga keuntungan yang besar membuat petani enggan beralih untuk berocok 

tanam yang lainnya. Apel yang dihasilkan Desa Madiredo ini sangat bagus, 

untuk prosesnya pun ketika apel sudah panen maka langkah selanjutnya proses 

pengeringan, daun dihabiskan agar tanaman ini dapat bersemi kembali. Produksi 

apel terbesar khususnya apel Malang berada di Desa Madiredo. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pujon,_Malang
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Tak puas rasanya jika pergi ke Desa Madiredo tak berkunjung ke wisata 

petik apel. Wisata ini tepatnya berada di Dusun Bengkaras Desa Madiredo, lahan 

apel terluas yang akan menggugah lidah anda. Jenis apel yang ada yaitu apel 

manalagi, dan apel romebeauty. Variasi apel ini membuat keaneragaman kebun 

petik apel di Desa Madiredo. Untuk dibawa pulang tentu harus bayar perkilo 

gramnya. 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan usahatani apel di 

Dusun Bengkaras Desa Madiredo Kecamatan Pujon Malang antara lain : biaya 

pupuk, jumlah tenaga kerja, dan luas lahan perkebunan.  

Hubungan luas lahan dengan pendapatan bahwa semakin luas lahan petani 

maka pendapatannya juga akan meningkat. Hubungan antara luas lahan dengan 

pendapatan bahwa luas lahan berpengaruh positif terhadap pendapatan atau 

penghasilan petani (Astari, 2015). 

penggunaan pupuk harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Apabila 

melebihi dapat menyebabkan kematian tanaman dan pemberian pupuk secara 

terus-menerus dapat berakibat buruk pada kondisi tanah (Amanda Rizka Nabilla, 

2014). 

Tenaga kerja yang  tersedia harus sesuai dengan lahan yang tersedia pula, 

dengan kualitas  tenaga kerja yang baik dan memiliki keahlian khusus atau skill 

sehingga  mampu mengelolah lahan dengan baik dan benar (Christofel D 

Nababan, 2009). 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian empiris yang telah dilakukan 

sebelumnya, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah diduga bahwa 

biaya pupuk, luas lahan perkebunan, dan jumlah tenaga kerja mempengaruhi 

tingkat pendapatan petani apel di Desa Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang. 
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