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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian dari Thursina Mahyuddin / Elsa Riski Ananda (2017) 

yang berjudul “Pengaruh Harga, Produksi dan Tenaga Kerja Terhadap 

Pendapatan Usaha Pengelolahan Gula Aren  di Kecamatan Rantau 

Kabupaten Aceh Tamiang”. Variabel dalam penelitian ini adalah Harga 

(X1), Produksi (X2), Tenaga Kerja (X3) dan Pendapatan (Y). Lokasi 

penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang 

dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Rantau sebagai daerah 

pengelolahan gula aren. Jenis penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha gula 

aren yang berada di Kecamatan Rantau yang terdiri dari 16 Desa yang 

dimana 7 Desa merupakan Desa penghasil gula aren. Dari 7 Desa di ambil 

3 Desa untuk di jadikan sampel secara purpusive. Metode yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah metode sampel jenuh (Total Sampling). 

Pengumlan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, 

kuesioner. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda dengan uji statistik uji F dan uji t. Hasil perhitungan 

penelitian ini dengan menggunakan teknis analisi regresi linier berganda 

menunjukan Y =  -97,841 + 1,741 X1 + 15,797 X2 – 0,00041 X3. Hasil 

perhitungan uji F dengan nilai Fhitung sebesar 437,367 lebih besar dari Ftabel 

3,335 yang artinya secara bersama-sama variabel Harga, Produksi, Tenaga 
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Kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan. Hasil perhitungan uji t 

menunjukan nilai thitung variabel Harga (X1) 0,860 lebih kecil dari ttabel 

1,6991 yang artinya variabel Harga (X1) tidak berpengaruh positif 

terhadap pendapatan. Variabel Produksi (X2) 8,0997 lebih besar dari ttabel 

1,6991 yang artinya variabel Produksi (X2) berpengaruh positif terhadap 

pendapatan. Variabel Tenaga Kerja (X3) -0,0002 lebih kecil dari ttabel 

1,6991 yang artinya variabel Tanaga Kerja (X3) tidak berpengaruh positih 

terhadap pendapatan. 

Penelitian dari Tanrigiling Rayid, Sofyan Nurdin Kasim dan Muh. 

Erik Kurniawan (2012) yang berjudul “Pengaruh Harga Jual dan Volume 

Penjualan Terhadap Pendapatan Pedagang Pengumpul Ayam Potong”. 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel Harga Jual (X1), Volume 

Penjualan (X2) dan Pendapatan (Y). Penelitian ini dilakukan di pedagang 

pengumpul ayam di Kota Makasar. Jenis penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi berganda dengan uji statistik uji F dan uji t. 

Hasil perhitungan analisis linier berganda diperoleh hasil sebagai berikut 

Y= -255.800.000 + 12.499,644 X1 +14.563,925 X2. Hasil perhitungan uji 

F dengan nilai Fhitung sebesar 197,950 lebih besar dari Ftabel 3,23 yang 

artinya secara bersama-sama variabel Harga Jual (X1), Volume Penjualan 

(X2) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Pedagang Pengumpul Ayam 

Potong. Hasil perhitungan uji t menunjukan nilai thitung variabel Harga Jual 

(X1) 4,462 lebih besar dari ttabel 1,680 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil 
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dari 0,05 yang artinya  variabel Harga Jual (X1) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Pegadang Pengumpul Ayam Potong. 

variabel Volume Penjualan (X2) 18,833 lebih besar dari ttabel 1,680 dan 

nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya  variabel Volume 

Penjualan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan 

Pegadang Pengumpul Ayam Potong.  

Penelitian dari Darsan (2014) yang berjudul “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan usaha tani salak”. Variabel dalam penelitian ini 

adalah Jumlah Produksi (X1), Luas Lahan (X2) dan Harga Jual (X3) dan 

Pendapatan (Y). Lokasi penelitian ini dilakukan di petani Desa Wedi 

Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini di pilih berdasarkan lahan sempit, sedang, luas. Metode yang 

dilakukan dalam pengambilan sampel adalah (proportionate stratified 

random sampling) yaitu  sampel petani kecil dengan kriteria luas tanaman 

salak <0,5 hektar, petani sedang 0,5 – 0,8 hektar, petani besar >0,8 hektar. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dengan 

metode kuesioner, wawancara, observasi. Teknik analisis dalam penelitian 

ini menggunakan analisis regresi berganda dengan uji statistik uji F dan uji 

t. Hasil perhitungan analisis linier berganda diperoleh hasil sebagai berikut 

Y= -2327968,590 + 231,451 X1 + 36,483 X2+ 96,,329 X3. Hasil 

perhitungan uji F dengan nilai Fhitung sebesar 342,362 lebih besar dari Ftabel 

dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya secara 
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bersama-sama variabel Jumlah Produksi (X1), Luas Lahan (X2) dan Harga 

Jual (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Hasil 

perhitungan uji t menunjukan nilai thitung variabel Jumlah Produksi (X1) 

11,999 lebih besar dari ttabel 1,298 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 yang artinya  variabel Jumlah Produksi (X1) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Pendapatan Usaha Tani Salak. Variabel Harga 

(X3) 12,235 lebih besar dari ttabel 1,298 dan nilai signifikan 0,000 lebih 

kecil dari 0,05 yang artinya  variabel Harga (X3) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Usaha Tani Salak. Sedangkan Variabel 

Luas Lahan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan dengan 

nilai thitung lebih kecil dari ttabel 1,067<1,298.  

Penelitian dari Mochammad Faisal Hamzah dan Wahyu Hidayat  

(2018) yang berjudul “Analisis Pendapatan Petani Pisang di Desa 

Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”. Variabel dalam 

penelitian ini adalah variabel Luas Lahan (X1), Jumlah Produksi (X2) dan 

Biaya Produksi (X3) dan Pendapatan (Y). Lokasi penelitian ini di lakukan 

di petani pisang Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten 

Lumajang. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 110 petani pisang di Desa 

Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Metode dalam 

penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan 

kriteria di temukan 45 sampel sebagai objek penelitian. Jenis data yang 

digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
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ini adalah dengan dokumentasi dan kuisioner yang sudah di susun 

pertanyaan. Teknik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis 

regresi linier berganda, dengan menggunakan uji F dan uji t. Hasil 

perhitungan analisis linier berganda diperoleh hasil sebagai berikut Y= -

6,472590 + 0,327302 X1 + 0,011054 X2+ 0,594453 X3. Hasil perhitungan 

uji F dengan nilai Fhitung sebesar 93,81769 lebih besar dari Ftabel 3,22 dan 

nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya secara 

bersama-sama variabel Luas Lahan (X1), Jumlah Produksi (X2) dan Biaya 

Produksi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. 

Hasil perhitungan uji t menunjukan nilai thitung variabel Luas Lahan (X1) 

2,303248 lebih besar dari ttabel 2,01808 dan nilai signifikan 0,000 lebih 

kecil dari 0,05 yang artinya  variabel Luas Lahan (X1) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Pendapatan Petani Pisang. Variabel Jumlah 

Produksi (X2) 5,949043 lebih besar dari ttabel 2,01808 dan nilai signifikan 

0,0099 lebih kecil dari 0,05 yang artinya  variabel Jumlah Produksi (X2) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Petani Pisang. 

Variabel Biaya Produksi (X3) 2,705342 lebih besar dari ttabel 2,01808 dan 

nilai signifikan 0,0094 lebih kecil dari 0,05 yang artinya  variabel Biaya 

Produksi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan 

Petani Pisang.  

Penelitian dari Novita Sari (2018) yang berjudul “Pengaruh Harga, 

Luas Lahan dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Karet di 

Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin”. Variabel dalam penelitian ini 



18 
 

 
 
 

adalah Harga (X1), Luas Lahan (X2), Biaya Produksi (X3) dan Pendapatan 

(Y). Lokasi penelitian ini dilakukan di petani karet di Betung Kecamatan 

Betung Kabupaten Banyuasin. Jenis penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah petani karet 

di Betung dengan jumlah petani karet sebanyak 4.505 kepala keluarga. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini secara acak tidak membedakan 

strata (sample random sampling). Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data dalam 

penelitian ini berupa keisioner dan literatur yang berhubungan dalam 

penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan program SPSS setelah semua data terkumpul, langkah pertama 

data di uji validitas, uji reliabilitas, asumsi klasik (uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas). Kemudian menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda, dengan uji F dan uji t. Hasil perhitungan 

uji validitas variabel semuanya valid dan uji reliabilitas semua variabel 

reliabel. Di uji asumsi klasik, uji normalitas menunjukan hasil data yang 

sudah di olah dari responden terdistribusi normal, uji multikolinearitas 

menunjukan bahwa setiap variabl terbebas dari masalah multikolinearitas. 

Uji heteroskedastisitas menunjukan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil 

perhitungan regresi linier berganda diperoleh hasil sebagai berikut: Y = 

5,393 + 0,126 X1 + 0,713 X2 + 0,507 X3. Hasil perhitungan uji F dengan 

nilai Fhitung sebesar 35,853 lebih besar dari Ftabel 2,70 nilai signifikan 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya secara bersama-sama 
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variabel Harga (X1), Luas Lahan (X2), Biaya Produksi (X3) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan. Hasil perhitungan uji t 

menunjukan nilai thitung variabel Harga (X1) 2,023 lebih besar dari ttabel 

1,985 dan nilai signifikan 0.039 lebih kecil dari 0,05 yang artinya  variabel 

Harga (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Petani 

Karet. Variabel Luas Lahan (X2) 4,044 lebih besar dari ttabel 1,985 dan nilai 

signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya  variabel Luas Lahan 

(X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Petani Karet. 

Variabel Biaya Produksi (X3) 2,807 lebih besar dari ttabel 1,985 dan nilai 

signifikan 0,006 lebih kecil dari 0,05 yang artinya  variabel Biaya 

Produksi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan 

Petani Karet.   

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Jumlah Produksi 

Teori yang dikemukakan Soekirno (2014) produksi adalah hubungan 

yang bersifat teknis yang menunjukan sejumlah output yang dihasilkan 

dengan menggunakan sejumlah input-input spesifik antar faktor-faktor 

produksi. Di sini dapat di artikan bahwa jumlah produksi mengalami 

peningkatan maka pendapatan yang diterima akan meningkat. 

Menurut Soekartawi (1993 : 47) menyatakan bahwa produksi di 

pengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang diantaranya adalah komoditi, 

tenga kerja, luas lahan, iklim, modal managemen dan faktor sosial 

ekonomi yang ada di produsen. Untuk lebih jelasnya Soekarwati dalam 
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(1993 : 4) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi 

di bedakan menjadi dua kelompok diantaranya: 

a. Faktor biologi seperti lahan pertanian dengan tingkat kesuburan 

tanahanya, varietas, pupuk, bibit dan obat-obatan. 

b. Faktor sosial ekonomi lebih meliputi apa yang di keluarkan di luar 

faktor biologi seperti biaya produksi, tenaga kerja, harga, tingkat 

pendidikan, dan pendapatan. 

2. Volume Penjualan 

Menurut Astuti (2005) menyatakan bahwa semakin besar volume 

penjualan suatu produk, maka akan semakin besar pula pendapatan yang 

akan diterima oleh prudusen. Dapat dikatakan juga bahwa volume 

penjualan meningkat secara langsung ataupun tidak langsung akan 

meningkatkan pendapatan. 

Menurut Basu Swastha DH. (2005) dalam buku yang berjudul 

Azas-azas marketing, menyatakan bahwa penjualan merupakan interaksi 

antar produsen dengan konsumen atau interaksi antar induvidu yang 

bertujuan untuk menciptakan, dan mempertahankan yang sudah 

ditawarkan agar antara produsen dengan konsumen bisa saling 

menguntungkan. Penjualan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan 

manusia dalam menawarkan hasil produksi nya kepada pembeli yang 

sedang mencari barang yang berguna sebagai pemuas, sehinggga di situ 

terjadi tawar menawar antara penjual dengan pembeli dan terjadi tukar 

barang dan uang dengan harga yang sudah disepakati. 
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a. Tujuan penjualan 

Tujuan dari penjualan adalah kemampuan usaha dalam menjual produk 

yang sudah di ciptakan atau di produksi, jika produksi sudah dilakukan 

maka yang akan dilakukan adalah menjual produk tersebut. Jika 

penjualan produk mengalami keberhasilan maka keuntungan akan di 

dapat. Begitu pula jika terjadi sebaliknya, jika terjadi kegagalan dalam 

menjual produk maka kerugian yang akan di alami. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan 

Kegiatan penjualan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

meningkatkan penjualan., oleh karena itu kegiatan penjualan harus di 

perhatikan. Terutama kegiatan penjualan agar selalu meningkat, maka 

dari itu faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan harus 

diperhatikan, misalnya: 

 Kondisi dan kemampuan dari penjual 

Kondisi dan kemampuan penjual yang artinya kemampuan dari 

penjual yang dimiliki dalam memahami barang yang akan dijual, 

misalnya : jenis dan karakteristik barang yang akan di jual harus 

bisa memahami, harga produk dan jasa, syarat penjualan seperti 

cara pembayaran dan pengiriman barang. 

 Kondisi pasar 

Pasar akan selalu mempengaruhi penjualan terutama transaksi 

antara penjual dan pembeli. Maka dari itu setiap transaksi akan di 

pengaruhi kondisi pasar yang sedang terjadi, kondisi pasar 
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mmeliputi: daya beli, jenis pasar, kelompok pembeli, frekuensi 

pembeli bagaimana keinginan dari pembeli dan karakteristik 

pembeli. 

 Modal 

Modal sangat diperlukan dalam meningkatkan volume penjualan, 

karena volume penjualan bisa besar jika modal awal akan 

diberikan dalam proses produksi tiggi. Jadi faktor yang sangat 

penting dalam volume penjualan  yang sangat berpengaruh adalah 

modal yang akan digunakan dan dapat di lihat dari modal yang 

dikeuarkan maka akan mengetahui laba dari proses produksi. 

3. Harga  

Menurut Astuti (2005) menyatakan bahwa harga jual mempengaruhi 

pendapatan dan kelangsungan hidup. Ini berarti harga dalam hal ini 

adalah harga jual dari suatu produk akan berpengaruh terhadap 

pendapatan. 

Menurut Samuelson (1992 : 374) menyatakan bahwa harga 

merupakan gejala ekonomi yang sangat penting dalam perekonomian dan 

sangat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan jumlah terhadap 

suatu barang atau jasa. Dalam menggambarkan terjadinya suatu harga 

maka di pakai asumsi-asumsi yang berkaitan yaitu dalam hal permintaan 

dianggap bahwa pendapatan, adat kebiasaan, rasa dan dan keadaan 

konsumen lainnya tidak akan mengalami perubahan kecuali harga. 

Dalam penawaran juga di anggap bahwa kecuali harga barang, segala 
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sesuatu yang mempengaruhi penawaran seperti teknik produksi dan 

metode, biaya produksi atau harga produksi, hasil dari produksi yang 

lainnya semua tidak mengalami perubahan kecuali harga, asumsi ini di 

sebut cateris paribus.  

Menurut Gilarso (1994 : 109) menyatakan bahwa harga merupakan 

faktor ekonomi yang sangat penting  dan mempunyai pengaruh yang 

sangat besar bagi konsumen untuk menkonsumsi barang tersebut. Karena 

setiap barang yang akan dikonsumsi yang akan di lihat adalah harga dari 

barang tersebut, setiap konsumen mempunyai kapasitas yang berbeda 

dalam kemampuan menkonsumsi barang. Bagi produsen harga akan 

menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan, 

apabila harga barang yang di produsksi mengalami kenaikan harga, maka 

produksi barang tersebut akan ditingkatkan. Begitu pula yang terjadi 

sebaliknya, produsen akan mengurangi produksi dari suatu produks jika 

harga jual dari barang tersebut mengalami penurunan.  

4. Biaya Produksi 

Menurut Pardamean (2008) pengelolaan perkebunan kelapa sawit baik 

itu yang dikelola oleh perusahaan negara, swasta ataupun rakyat tentu tidak 

terlepas dari masalah biaya produksi, yaitu biaya yang digunakan selama 

pengusahaan tanaman. Biaya produksi adalah salah satu alternatif yang 

dapat dipilih sebagai faktor yang dapat ditekan sehingga tidak terlalu banyak 

mengeluarkan biaya produksi. Upaya untuk menciptakan dan meningkatkan 
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pendapatan  petani dapat pula dilakukan dengan menekan biaya produksi 

menjadi seminimal mungkin. 

Pahan (2010), lancar atau tidaknya suatu usaha yang dilakukan 

tergantung biaya yang dikeluarkan, biaya produksi yang dikeluarkan sebagai 

penunjang aktivitas kegiatan produksi dan akan menunjang produktivitas 

tanaman atau keuntungan bagi petani, selain itu biaya produksi akan selalu 

diperhitungkan, karena biaya produksi yang dikeluarkan akan 

mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh petani 

Menurut Daniel (2002 : 37) menyatakan bahwa ada dua macam 

biaya dalam usaha tani yaitu biaya yang di bayarkan atau biaya tunai dan 

biaya yang tidak di bayarkan atau biaya tidak tunai. Biaya yang di 

bayarkan atau biaya tunai adalah biaya yang di keluarkan untuk 

membayar tenaga kerja selain keluarga atau pemilik usaha, biaya untuk 

membayar input produksi seperti pupuk, babit, obat-obatan dan lain-lain 

biaya yang di keluarkan untuk input produksi. 

5. Pendapatan 

Menurut Kimin dalam Suzana (2007 : 24) menyatakan bahwa 

pendapatan adalah money income atau real income. Money Income 

adalah pendapata yang di dapatkan seseorang atau golongan, 

pendapatan yang berupa uang dalam jangka waktu tertentu, real income 

adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang atau golongan dalam 

bentuk barang atau jasa dan kemudian akan di nilai dalam bentuk uang 

dalam jangka waktu tertentu. 
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Kondisi seseorang dapat di ukur dengan konsep pendapatan yang 

menunjukan jumlah uang yang diterima oleh seseorang atau rumah 

tangga dalam waktu tertentu, di katakan baik apabila pendapatan 

seseorang itu meningkat begitu pula di katakan buruk apabila kondisi 

pendapatan seseorang menurun (Samuelson dan Nordhaus : 2002). 

Definisi lain dari pendapatan adalah penghasilan yang didapatkan oleh 

seseorang dari hasil kerja yang sudah dijalankan, biasanya pendapatan 

seseorang akan di hitung setiap bulan atau setiap tahun. Dengan 

demikian dapat di gambarkan bahwa pendapatan merupakan kondisi 

ekonomi yang terjadi pada seseorang pada kurun waktu tertentu. 

   

 


