
14 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Pembangunan Pertanian 

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya atau proses perbaikan yang 

berkelanjutan dan berkesinambungan pada suatu masyarakat tertentu atau 

keseluruhan masyarakat (Todaro, 2000). Pembangunan pertanian dapat 

dimaknai sebagai suatu proses yang memiliki tujuan untuk menambah hasil 

produksi pertanian pada setiap pelaku ekonomi (produsen) yakni petani. 

Pertambahan hasil pertanian pada akhirnya akan mempengaruhi peningkatan 

produktifitas dan pendapatan petani (Mosher, 2002). Setiap upaya dalam usaha 

untuk mewujudkan pembangunan pertanian, diperlukan andil besar dari 

pemerintah untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendorong 

pembangunan pertanian sehingga dapat dirasakan oleh seluruh pihak dalam 

usaha pertanian. Insentif berupa kemudahan untuk mendapatkan faktor input 

(masukan) dalam produksi pertanian memungkinkan para petani dengan skala 

kecil untuk memperluas hasil produksi pertanian (produktivitas) merupakan 

kewajiban bagi pemerintah (Todaro, 2000).  Dalam pemahaman yang luas, 

pembangunan pertanian bukan hanya sekedar proses atau kegiatan yang 

dilakukan untuk bisa menambah produksi pertanian tetapi lebih dari itu, 

pembangunan pertanian merupakan sebuah proses yang dapat melakukan 

perubahan sosial demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. 

 Pembangunan pertanian harus menjadi fokus utama pemerintah untuk 

dapat mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan 

sungguh–sungguh. Alasan dasar yang menjadi pertimbangan pada penempatan 

pembangunan pertanian pada prioritas utama diantaranya adalah: 
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1. Dilihat dari sisi potensi sumber daya pertanian yang besar. 

2. Kontribusi hasil produksi pertanian terhadap pendapatan nasional. 

3. Nilai ekspor komoditas pertanian yang tinggi.  

4. Komposisi yang tinggi pada penduduk yang bekerja pada sektor 

pertanian. 

5. Peran dan sumbangsih hasil produksi pertanian terhadap pemenuhan 

kebutuhan pangan masyarakat. 

6. Sektor unggulan pada masyarakat pedesaan (Hanani et al., dalam 

Yustika, 2006). 

Sesuai dengan teori pembangunan pertanian menurut Yustika (2006), 

diketahui bahwa jumlah masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada jenis 

sektor perekonomian tertentu adalah dasar dari pertimbangnya pentingnya 

melakukan pembangunan ekonomi pada sektor tersebut. Indonesia dengan 

predikat sebagai negara agraris membawa kesimpulan bahwa pembangunan 

pertanian adalah tindakan mutlak pemerintah untuk segera diwujudkan. Sektor 

pertanian menjadi tumpuan kehidupan masyarakat indonesia hampir mencapai 

angka 87,4 persen dari total seluruh sektor ekonomi di Indonesia. Melihat dari 

sisi kesempatan kerja yang dapat ditawarkan dari sektor pertanian, 64 persen 

proporsi tenaga kerja Indonesia dapat terserap pada sektor pertanian. Dengan 

demikian, kesimpulan yang dapat dibentuk berdasarkan fakta data adalah 

pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang paling penting dalam 

perekonomian Indonesia.  

Pembangunan pertanian yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah 

untuk segera diwujudkan sedikit terhambat karena beberapa kebijakan yang 

tidak mendukung. Kerugian petani akibat kebijakan impor beberapa komoditas 

pertanian yang pernah dilakukan pihak swasta merupakan contoh salah satu 

kasus penghambat pembangunan pertanian (Yustika, 2006). Hal tersebut tidak 
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sejalan dengan asas pembangunan pertanian yang berusaha membuat 

masyarakat petani berada pada kondisi yang lebih sejahtera. 

Pembangunan pertanian pada prosesnya tidak pernah bersih dari setiap 

permasalahan yang akan menghambat proses pencapaian tujuan kesejahteraan 

masyarakat petani. Masalah dasar yang menjadi penghambat pelaksanaan 

pembangunan pertanian diantaranya adalah:  

1. Komposisi besar masyarakat yang berada pada bidang usaha sektor 

pertanian dan terpusatnya kegiatan ekonomi membuat nilai pendapatan 

menjadi kecil. Produktifitas hasil pertanian menjadi hal yang membuat 

pembangunan pertanian sulit dilaksanakan tanpa hambatan. 

2. Pendapatan yang sulit untuk ditingkatkan pada masing–masing individu 

pelaku usaha sektor pertanian. Produktifitas yang rendah membuat 

pendapatan perkapita yang diterima masing-masing petani menjadi relatif 

rendah. Penyelesaian masalah produktifitas melalui analisis faktor 

produksi perlu dilakukan lebih mendalam (Prayitno, 1996). 

Kurangnya penyediaan prasarana pemasaran, sifat tradisional dalam 

bercocok tanam, teknologi dan pengetahuan yang rendah oleh petani, serta 

kesulitan dalam pemenuhan faktor masukan (input) produksi pertanian 

merupakan beberapa hal sebagai katup pemicu rendahnya nilai produktifitas dari 

hasil pertanian (Prayitno, 1996). Perhatian dan keseriusan dari Pemerintah 

Daerah sebagai pemegang hak otonomi untuk menetapkan kebijakan guna 

meningkatkan pembangunan pertanian harus mulai dipersiapkan. Aksi 

Pemerintah Daerah dapat dimulai dengan melakukan peningkatan prasarana 

petani, bahkan sampai pada titik pemberian subsidi untuk mendapatkan faktor 

masukan (input) yang lebih baik meliputi bibit pertanian, pupuk pertanian dan 

alat–alat pertanian yang modern. Bentuk aksi Pemerintah Daerah tersebut 
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memungkinkan untuk dapat terciptanya peningkatan pendapatan masing–masing 

petani di pedesaan.  

Dalam setiap upaya pembangunan pertanian, konsekuensi secara linier 

yang harus siap dilaksanakan adalah pembentukan kebijakan–kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah kepada masyarakat petani. Kebijakan–kebijakan dalam 

ruang lingkup pembangunan pertanian secara prioritas utama tercakup dalam hal 

insentif terhadap faktor input produksi petani. Insentif–insentif dan kesempatan 

usaha ekonomi pertanian yang mudah, memungkinkan masyarakat petani untuk 

meningkatkan nilai produktifitas dan berimbas pada peningkatan jumlah 

pendapatan yang diterima (Todaro, 2000). 

Syarat yang harus terpenuhi dalam upaya pembangunan pertanian menurut 

A.T Mosher (1966) terdapat lima persoalan. Ketika salah satu syarat dalam 

pembangunan pertanian tidak terpenuhi dan tidak terlaksana dengan baik maka 

upaya pembangunan pertanian dalam suatu masyarakat petani dianggap telah 

mengalami kegagalan. Berikut adalah lima syarat mutlak pembangunan 

pertanian: 

1. Tersedianya tempat pemasaran hasil produksi pertanian. 

2. Penggunaan tekhnologi dalam proses produksi pertanian yang terus 

berkembang dan maju. 

3. Kemudahan mendapatkan faktor input dan alat–alat produksi pertanian. 

4. Terdapat stimulus positif bagi petani untuk melakukan proses produksi 

pertanian. 

5. Sarana transportasi dan pengangkutan bagi pemasaran hasil pertanian 

(Mubyarto, 2002). 
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Sesuai dengan syarat mutlak keberhasilan pembangunan pertanian yang 

dikemukakan oleh A.T Mosher (1966) maka dalam upaya pembangunan 

pertanian yang sukses dan sesuai tujuan harus memperhatikan: 

Pertama, Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 

tahun 2004 dilimpahkan hak otonom untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangga daerahnya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertanggung jawab penuh 

pada keberhasilan pembangunan pertanian. Dukungan Pemerintah Daerah 

dapat berupa pemberiaan kesempatan yang mudah bagi petani untuk 

mendapkan faktor masukan (input) untuk setiap proses produksi pertanian. 

kemudahan yang ditawarkan dapat melalui pengadaan dana yang berupa 

bantuan benih, bantuan pupuk dan alat-alat pertanian yang disubsidi. 

Kedua, prioritas sektor pertanian dalam upaya pengenaan strategi kebijakan 

pembangunan ekonomi masyarakat. Sektor industri yang berkembang di dalam 

suatu daerah dapat dijadikan sebagai mitra untuk melaksanakan pembangunan 

pertanian. Langkah yang dapat diambil adalah dengan melalui penggunaan hasil 

produksi pertanian untuk dipergunakan sebagai bahan baku bagi produksi sektor 

industri. Dengan demikian, perkembangan sektor pertanian akan berimbas positif 

pada perkembangan sektor industri. Begitu pula sebaliknya, perkembangan 

sektor industri akan ikut mengkatrol perkembangan sektor pertanian. 

Ketiga, pengurangan adopsi teknologi dari negara atau dari daerah lain. 

Ketergantungan yang dirasakan masyarakat petani dalam suatu daerah terhadap 

daerah lain dalam hal penggunaan tekhnologi pertanian merupakan awal dari 

tersumbatnya keberhasilan pembangunan pertanian. Upaya untuk menciptakan 

sebuah sistem pertanian baru yang tidak tergantung pada teknologi yang berasal 

dari luar negeri atau luar daerah perlu untuk segera diwujudkan. Resiko terburuk 

yang harus ditanggung masyarakat petani ketika menggunakan teknologi yang 



19 
 

bukan berasal dari daerah mereka sendiri adalah kegagalan panen dan 

tanggungan beban finansial yang semakin luas. 

Keempat, posisi petani adalah sumber informasi yang akurat dan tepat. 

Pengenaan strategi kebijakan pembangunan pertanian wajib hukumnya untuk 

disesuaikan dengan permasalahan masyarakat petani dilihat dari kondisi sosial, 

ekonomi, dan budaya petani. Perbedaan permasalahan dan perbedaan 

karakteristik masing–masing masyarakat petani dalam suatu daerah menjadi 

dasar penentu pembuatan kebijakan pembangunan pertanian yang dibeda–

bedakan setiap daerah. Kebanyakan kasus, Pemerintah Daerah selaku 

pemegang hak otonom cenderung menerapkan strategi kebijakan pembangunan 

pertanian berdasarkan data permukaan tanpa pernah perduli untuk masuk lebih 

dalam mengetahui akar permasalahan sektor pertanian kepada masyarakat 

petani yang bersangkutan.  

Kelima, konsep ekonomi berkelanjutan perlu untuk tetap ditanamkan pada 

setiap perilaku produksi dalam sektor pertanian. Kelestarian alam dan seluruh 

sumber daya yang digunakan dalam setiap proses produksi sektor pertanian 

membuat sebuah jaminan yang pasti tentang kemanfaatan dimasa yang akan 

datang. 

Keseriusan untuk memperhatikan lima hal seperti yang dikemukakan di atas 

dengan menggunakan dasar syarat mutlak pencapaian pembangunan pertanian 

oleh A.T Mosher (1966) merupakan kunci sukses untuk mencapai pembangunan 

pertanian. Pembangunan pertanian yang berhasil akan mampu meningkatkan 

kesejahteraan petani melalui peningkatan produktifitas dan pendapatan. 
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1.2 Pendapatan Petani  

1.2.1 Penerimaan Petani 

Penerimaan yang diperoleh petani berasal dari jumlah produksi pertanian yang 

dikalikan dengan harga jual (Soekartawi, 2006). Pernyataan matematis yang 

menggambarkan model penerimaan petani dapat dijelaskan dalam persamaan 

sebagai berikut: 

TR = Y. Py...............................................................................................(2.1) 

Dimana: 

TR  adalah Total penerimaan 

Y  adalah Produksi yang diperoleh dalam usahatani 

Py  adalah Harga Y 

 

1.2.2 Biaya Petani 

Biaya dalam usaha produksi pertanian digolongkan menjadi dua kelompok besar 

yakni biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap (Fixed Cost) merupakan 

sejumlah pengeluaran yang harus ditanggung petani selama proses produksi 

masih berlangsung dengan jumlah pengeluaran yang tidak pernah berubah. 

Biaya tetap akan terus dikeluarkan tanpa memperhitungkan jumlah nilai produksi 

yang dihasilkan, baik itu sedikit maupun dalam jumlah banyak biaya tetap akan 

sama selama produksi masih berlanjut. Contoh biaya tetap dalam sektor 

pertanian adalah biaya sewa lahan pertanian dan biaya alat pertanian. 

Biaya tidak tetap (Variabel Cost) merupakan sejumlah pengeluaran petani yang 

harus ditanggung dengan disesuaikan keinginan jumlah produktifitas hasil 

pertanian oleh para petani. Contoh dari biaya tidak tetap adalah biaya pupuk, 

biaya bibit, dan biaya untuk upah tenaga kerja. Ketika petani menginginkan hasil 

produksi pertanian yang jumlahnya bertambah, konsekuensi yang harus 

ditanggung petani adalah kemauan untuk mengeluarkan biaya pembelian bibit 
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pertanian yang lebih banyak. Begitu pula untuk biaya pupuk, petani dengan 

preferensi produktifitas yang tinggi akan rela mengeluarkan biaya pembelian 

pupuk yang lebih banyak agar kualitas hasil produksi pertanian lebih baik. Biaya 

tidak tetap cenderung memiliki hubungan positif dengan jumlah produktifitas 

yang akan diprogramkan oleh masing-masing petani. 

Persamaan matematis untuk menyatakan hubungan antara biaya tetap (Fixed 

Cost) dan biaya tidak tetap (Variabel Cost) terhadap biaya total (Total Cost) 

pertanian dapat disusun dalam persamaan sebagai berikut: 

TC = FC + VC.................................................................................(2.2) 

Dimana: 

TC adalah Total biaya 

FC adalah Biaya tetap 

VC adalah Biaya variabel 

 

1.2.3 Pendapatan Petani 

Pendapatan dari usahatani merupakan hasil matematis dari penerimaan 

usahatani yang telah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama proses 

produksi pertanian. untuk menghitung pendapatan petani dapat mengunakan 

persamaan matematis sebagai berikut: 

 Pd = TR – TC.................................................................................(2.3) 

Dimana: 

Pd adalah Pendapatan petani 

TR adalah Total penerimaan 

TC adalah Total biaya 

Alat ukur yang paling mudah untuk mengetahui kondisi ekonomi seseorang atau 

rumah tangga adalah melalui tingkat pendapatan. Pendapatan merupakan 
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seluruh uang atau hasil material yang dapat diterima setelah seseorang atau 

rumah tangga melaksanakan kegiatan ekonomi (Sudarman, 2004).  

Melihat dari sisi petani sebagai pelaku ekonomi, pendapatan yang tinggi 

merupakan tujuan utama dari setiap kegiatan produksi pertanian. Usaha yang 

dapat dilakukan petani untuk mencapai tujuan tersebut dapat melalui 

peningkatan hasil produksi pertanian. Kemampuan mengolah dan menggunakan 

faktor masukan (input) produksi yang tersedia merupakan kunci sukses untuk 

meningkatkan hasil pertanian (Ibramsyah, 2006). 

Pendapatan bersih petani dapat didefinisikan sebagai selisih nilai dari 

pendapatan kotor dan total pengeluaran petani selama proses produksi 

pertanian. Pendapatan kotor merupakan nilai produk pertanian, baik yang dijual 

maupun yang tidak diperjualbelikan. Definisi pengeluaran petani adalah semua 

nilai masukan yang habis dipakai atau digunakan saat proses produksi pertania 

berlangsung. Sehingga, pendapatan bersih petani merupakan imbalan yang 

dapat diterima petani dari penggunaan faktor–faktor masukan produksi 

pertanian, pengelolaan, dan modal pinjaman atau hak milik pribadi yang ikut 

diinvestasikan dalam proses produksi pertanian. 

Pendapatan dapat didefinisikan sebagai penerimaan atas kegiatan ekonomi 

berupa produksi, baik barang maupun jasa yang telah dikurangi dengan 

keseluruhan biaya selama proses produksi berlangsung. Petani akan 

mendapatkan pendapatan berupa imbalan uang atau materil setelah melakukan 

kegiatan produksi yang menggunakan beberapa faktor masukan produksi seperti 

lahan, tenaga kerja dan modal (Mubyarto,2002). 

Biaya dan pendapatan dalam pertanian pada dasarnya dipengaruhi oleh dua 

faktor yakni faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Secara 

bersama–sama faktor internal dan faktor eksternal dapat memengaruhi jumlah 

biaya dan pendapatan petani dalam waktu yang bersamaan. Contoh dari faktor 
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internal yang dapat mempengaruhi biaya dan pendapatan adalah umur petani, 

jumlah tenaga kerja dengan status keluarga, luas lahan, modal, dan tingkat 

pendidikan. Faktor eksternal dapat terdiri dari dua sisi yakni sisi input dan sisi 

output. Dilihat dari sisi input, faktor eksternal dapat berupa ketersediaan dan 

harga, sedangkan sisi output berupa permintaan dan harga (Suratiyah, 2008). 

Biaya yang nilainya dinyatakan dengan uang merupakan nilai korbanan yang 

dikeluarkan untuk proses produksi pertanian. Pembelian bibit, pestisida 

merupakan contoh dari biaya petani. Biaya dalam setiap produksi pertanian 

terdiri dari dua jenis biaya yakni biaya tetap dan biaya tidak tetap. Hal yang 

membedakan antara kedua jenis biaya tersebut adalah dari sisi 

ketergantunganya terhadap jumlah produksi. Nilai dari biaya tetap akan sama 

selama proses produksi berjalan, sedangkan nilai biaya tidak tetap dapat 

bertambah atau menurun sesuai dengan jumlah hasil produksi yang diinginkan 

masing-masing petani.  

Ilmu ekonomi memberikan dua pilihan cara yang dapat dilakukan oleh pelaku 

ekonomi khususnya produsen dalam upaya untuk meningkatkan profit, 

diantaranya adalah melalui: 

1. Pendekatan memaksimumkan keuntungan (profit maximization). 

Pendekatan memaksimumkan keuntungan dilakukan dengan cara 

meningkatkan jumlah penjualan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan penjualan melalui peningkatan pemasaran berupa 

produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi yang 

selanjutnya disebut dengan marketing mix.  

2. Pendekatan meminimumkan biaya (Cost minimization). 

Adalah upaya peningkatan profit dengan cara menekan pengeluaran yang 

diperlukan saat proses produksi. Biaya yang diatur dengan sangat cermat 

memungkinkan untuk terjadinya efisiensi pengeluaran. Salah satu contoh 
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dari upaya meningkatkan profit/laba dengan meminimalkan biaya adalah 

pembatasan jumlah tenaga kerja. Dalam proses produksi penggunaan 

tenaga kerja harus didesuaikan dengan jumlah kebutuhan tenaga yang 

diperlukan selama proses produksi. Sehingga, biaya untuk membayar upah 

berupa gaji tenaga kerja dapat ditekan serendah dan seminimal 

mungkin(Sukirno, 2002). 

 

1.3 Teori Produksi 

Produksi dapat diartikan sebagai suatu aktifitas ekonomi yang berusaha 

untuk mengkombinasikan berbagai jenis masukan (faktor input) dalam upaya 

untuk menciptakan atau menghasilkan keluaran (output) tertentu (Case and Fair, 

2007). Secara umum, produksi dapat didefinisikan dengan sebuah upaya untuk 

mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lain dengan karakteristik yang sedikit 

maupun secara keseluruhan berbeda dari sebelumnya. Komoditi yang dihasilkan 

dapat berupa barang maupun jasa, keduanya sama–sama membutuhkan modal 

dan tenaga kerja untuk setiap proses produksinya. Produksi adalah sebuah 

konsep arus (Flow concept) yang memiliki makna kegiatan yang diukur sebagai 

tingkat output per unit periode waktu dengan asumsi dasar bahwa kualitas output 

selalu konstan (Meiners, 2000). 

Menurut Salvatore (2001), produksi merujuk pada transformasi berbagai 

macam faktor–faktor masukan (input) menjadi keluaran (output) beberapa barang 

ataupun jasa. Fungsi produksi menurut Salvatore (2001) merupakan bentuk 

persamaan, grafik, atau tabel yang menggambarkan jumlah (maksimum) 

komoditi yang berhasil diproduksi per unit waktu setiap faktor masukan (input) 

yang digunakan selama proses produksi. 
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Hubungan yang menyatakan antara produksi total (TP), produksi rata – rata 

(AP), dan marjinal produk (MP) dalam jangka pendek untuk satu input ( input 

yang lain dianggap tetap) dapat digambarkan melalui kurva berikut: 

Gambar 2.1 Kurva Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Salvatore, 2001. 

Sepanjang titik A sampai titik C merupakan jumlah pertambahan total 

produksi. Pada titik C terjadi kondisi produksi yang maksimum, ketika  input 

ditambah nilai produksi akan semakin berkurang (law of diminishing marginal 

productifity). Rata–rata produksi (AP) akan mencapai maksimum ketika syarat 

titik perpotongan AP dan MP terjadi. Pada kondisi ini rata–rata produksi akan 

sama dengan tambahan output sebagai akibat dari tambahan 1 unit input 

produksi, dengan asumsi dasar bahwa faktor masukan (input) yang lain dianggap 

tetap atau konstan. 
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1.4 Teori Fungsi Produksi  

Fungsi produksi adalah persamaan yang menyatakan hubungan antara input 

yang digunakan dalam proses produksi dan output yang dihasilkan setelah 

proses produksi (Boediono, 2001). Fungsi produksi dapat dimaknai sebagai 

hubungan teknis yang terjadi antara masukan dan keluaran yang dapat 

dijelaskan dalam bentuk tabel, persamaan, maupun dalam bentuk grafik 

(Salvatore, 2001). Fungsi produksi dapat berupa rumus matematis yang 

menyatakan hubungan antara masukan (Input) dan keluaran (Output) dengan 

tujuan untuk memperlihatkan unit produk total sebagai fungsi dari faktor masukan 

yang digunakan (Case and Fair, 2007). Fungsi produksi dapat dimaknai sebagai 

skedul (tabel atau persamaan matematis) yang menunjukan jumlah output 

terbesar atau maksimum.  Faktor produksi dapat dibedakan dalam dua kelompok 

besar, yakni: 

1. Faktor produksi tetap (Fixed input). 

Adalah penggunaan masukan dalam proses produksi yang tidak dapat 

dengan secara instan (spontan) dirubah jumlah penggunaanya meskipun 

permintaan pasar atas output produksi berubah dengan cepat. Meskipun 

dalam kegiatan ekonomi yang sesungguhnya kondisi yang demikian selalu 

mutlak untuk terjadi. Faktor produksi yang masuk dalam golongan ini, jumlah 

penggunaanya dalam proses produksi tidak dapat ditambah atau dikurangi 

hanya dalam hitungan waktu yang singkat. Contoh dari faktor produksi yang 

tetap dalam kegiatan produksi di pertanian adalah lahan pertanian 

(kuantitas). 

2. Faktor produksi variabel (Variabel input). 

 Adalah faktor input dalam proses produksi dengan waktu yang singkat 

(instan) dapat dirubah jumlahnya, baik dikurangi maupun ditambahkan. 

Pengurangan atau penambahan penggunaan jumlah input disesuaikan 
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dengan perubahan jumlah output yang dikehendaki setiap produsen. Contoh 

faktor produksi variabel dalam kegiatan produksi pertanian adalah biaya 

pupuk dan biaya tenaga kerja (Sudarman, 2004). 

Upaya menaikan jumlah output dalam kegiatan produksi menggunakan 

konsep produksi sejalan dengan pemikiran oleh para ahli teori pertumbuhan 

neoklasik. Ciri dari fungsi produksi adalah sebagai berikut: 

1. Produksi berdasarkan pendapatan pada tingkat skala yang konstan 

(Constan Return to Scale), adalah suatu kondisi yang menyatakan bahwa 

ketika input digandakan jumlahnya maka jumlah output juga akan berlipat 

dua kali atau sama dengan jumlah penambahan input yang digunakan. 

2. Hukum pertambahan hasil yang menurun (The law of diminishing return). 

Penambahan penggunaan faktor  masukan (input) dalam proses produksi 

dengan cara terus menerus pada suatu waktu atau titik akan berada pada 

posisi keluaran (output) yang maksimal, dan kemudian hasil akan kembali 

menurun (Dernberg, 1999). 

Fungsi produksi menyatakan hubungan teknis antara dua variabel yakni 

besarnya jumlah hasil produksi berupa output dan kombinasi penggunaan 

berbagai macam input faktor produksi dengan mempertimbangkan penggunaan 

teknologi yang semakin berkembang. Fungsi produksi menunjukan perubahan 

dari permintaan konsumen atas output hasil produksi menjadi permintaan pihak 

produsen terhadap input–input faktor produksi (Gilarso, 2003). Tujuan setiap 

produsen ketika melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi dengan cara 

mengubah input produksi menjadi output produksi dapat dirumuskan dalam 

persamaan matematika sebagai berikut (Nicholson, 2002): 

Q = F ( K, L, M).................................................................................(2.5) 

Dimana: 

Q adalah jumlah output dalam satu periode produksi 
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K adalah modal dalam proses produksi  

L adalah jam kerja setiap tenaga kerja 

M adalah bahan baku yang digunakan untuk produksi  

Kegiatan produksi dalam sektor pertanian, hasil output dapat dihasilkan 

dengan maksimum melalui penggunaan faktor input seperti lahan, bibit, pupuk, 

obat hama, dan tenaga kerja secara bersamaan. Efisiensi hasil usahatani dapat 

dengan mudah dicapai apabila penggunaan kombinasi faktor input produksi 

pertanian dapat dilakukan dengan baik (Mubyarto, 2002). Keputusan petani 

untuk tidak melakukan penambahan input apabila tidak akan berpengaruh 

terhadap penambahan hasil produksi pertanian adalah suatu tindakan yang 

benar dan sangat baik untuk mencapai efisiensi (Endaryati, 2000). 

Fungsi produksi pada dasarnya merupakan sebuah persamaan yang 

menyatakan hubungan nyata antara variabel yang dijelaskan (Y) dan variabel 

yang menjelaskan (X), sehingga dapat diformulasikan dalam persamaan 

matematis seperti berikut (Soekartawi, 2006): 

Q = F (X1, X2, X3, Xn)........................................................................(2.6) 

Dimana: 

Q  adalah Jumlah produksi 

X1....Xn adalah faktor masukan produksi 

Upaya yang dapat dilakukan sebagai cara untuk meningkatkan hasil 

produksi dalam bidang pertanian dapat dilakukan petani melalui (Soekartawi, 

2006): 

1. Menambah salah satu masukan (input) dalam proses produksi. 

2. Menambah beberapa masukan (input) dalam proses produksi (input 

yang ditambah dapat lebih dari satu jenis). 

Secara umum faktor produksi dapat dibedakan pada dua kategori golongan 

besar sebagai berikut (Soekartawi, 2006): 
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1. Faktor sosial ekonomi. Contoh untuk faktor produksi dalam golongan 

faktor ekonomi sosial adalah biaya produksi, tenaga kerja, pendidikan, 

harga jual, hasil produksi, resiko dan ketidakpastian, kelembagaan, 

adanya kredit dan beberapa faktor produksi yang lain. 

2. Faktor biologi. Contoh dari faktor produksi yang masuk dalam golongan 

faktor biologi adalah lahan pertanian, bibit, pupuk, gulma dan lain 

sebagainya.  

 

2.5.1 Fungsi produksi Cobb – Douglass. 

Fungsi produksi Cobb – Douglass merupakan sebuah persamaan yang 

menyatakan hubungan dua atau lebih variabel yakni variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y). Untuk mengetahui hubungan antara dua jenis variabel 

tersebut dapat dilakukan dengan cara meregresi. Sehingga dalam fungsi 

produksi cobb  douglass kaidah–kaidah  garis regresi juga berlaku (Soekartawi, 

2006).  

Persamaan matematika dari fungsi produksi cobb douglass adalah sebagai 

berikut: 

Y = aX1
b1, X2

b2, .....Xn
bne........................................................................(2.7) 

Dimana: 

Y adalah variabel yang dijelaskan  

X adalah variabel yang menjelaskan 

a,b adalah besaran yang diduga 

Bentuk dari persamaan fungsi produksi seperti dalam persamaan 2.7 tersebut 

adalah fungsi produksi Cobb-Douglass (Cobb Douglass production function).  
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Charles W Douglass dan Paul H. Douglass di tahun 1920 berhasil 

memperkenalkan fungsi produksi yang kemudian lebih diketahui sebagai fungsi 

produksi Cobb-Douglass. Logaritma yang dikenakan pada fungsi produksi Cobb 

Douglass dimaksudkan agar memudahkan pendugaan dan menjadi fungsi 

produksi yang luas (Soekartawi, 2006).  

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan persamaan fungsi 

produksi Cobb Douglass adalah : 

1. Pengamatan yang bernilai nol tidak boleh terjadi. Alasan yang mendasari 

syarat pertama ini karena logaritma dari nilai nol merupakan bilangan 

yang besarnya tidak dapat diketahui. 

2. Tingkat tekhnologi dianggap dalam kondisi yang sama pada setiap usaha 

pengamatan. 

3. Semua variabel X dalam pasar Perfect competition. 

Hasil dari pendugaan yang diperoleh melalui penggunaan fungsi produksi Cobb 

Douglass adalah berupa koefisien regresi. Sehingga nilai dari b1 dan b2 setelah 

dilakukan analisis data merupakan angka yang menunjukan besarnya elastisitas. 

Jumlah dari nilai elastisitas yang didapatkan dari b1 dan b2 adalahukuran return to 

scale. Sehingga, kemungkinan ada 3 alternatif sebagai berikut: 

1. Tambahan hasil yang semakin menurun (Decreassing return to scale). 

Adalah suatu kondisi dimana nilai tambahan output yang dihasilkan 

setelah proses produksi tidak sebanding dengan tambahan input yang 

digunakan. 

2. Tambahan hasil yang konstan (Constant return to scale). Jumlah 

tambahan output yang dihasilkan setelah proses produksi selesaian akan 

sama dengan jumlah tambahan input yang digunakan selama proses 

produksi. 
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3. Tambahan hasil yang meningkat (Incresing return to scale). Proporsi 

jumlah tambahan output yang dihasilkan setelah proses produksi menjadi 

lebih banyak daripada jumlah tambahan input yang digunakan. 

 

1.5 Faktor Produksi Mempengaruhi Pendapatan 

Ketersediaan bahan baku pertanian secara berkelanjutan dengan jumlah yang 

cukup adalah penunjang bagi keberhasilan sektor pertanian dilihat dari lingkup 

teori produksi. Usaha pengembangan usahatani sangat bergantung pada 

ketersediaan faktor masukan (input) berupa sumberdaya. Kegiatan produksi 

dalam sektor pertanian membutuhkan empat faktor input penting berupa:  

1. Tanah, yang dilihat dari dua sudut pandang yakni kuantitas dan kualitas. 

2. Tenaga kerja manusia. 

3. Modal, dalam fungsinya yang digunakan untuk membeli faktor input. 

4. Ketrampilan petani dalam hal manajemen (Prayitno, 1987 dalam 

Suprapto, 2010). 

 

1.5.1 Lahan Sebagai Faktor Produksi 

Luas lahan dapat diartikan sebagai keseluruhan wilayah yang digunakan sebagai 

tempat menanam atau mengerjakan proses penanaman. Ketersediaan luas 

lahan menjamin hasil atau jumlah yang akan diperoleh petani dalam setiap 

proses produksi pertanian. jumlah luas lahan yang meningkat akan berimbas 

pada pendapatan petani yang akan meningkat pula, begitu sebaliknya 

(Mubyarto, 2002). 

Lahan merupakan tempat yang digunakan untuk menjalankan seluruh 

aktifitas makhluk hidup termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Khusus bagi 

manusia pemanfaatan lahan secara garis besar digunakan untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertambahan penduduk yang 



32 
 

tiada henti mendorong untuk setiap pihak yang memanfaatkan ketersediaan 

lahan dituntut harus dengan lebih efisien dan efektif. Pertanian adalah salah satu 

aktivitas manusia yang memposisikan ketersediaan lahan menjadi sangat mutlak 

untuk diperlukan.  

Indonesia sebagai negara agraris, memuat sebuah fenomena yang tidak 

biasa di mana lahan menjadi salah satu faktor produksi yang distribusi 

penguasaanya tidak merata kepada para petani. Karena kondisi yang demikian, 

maka lahan memiliki sifat kekhususan yang menjadi dasar dianggap sebagai 

salah satu faktor produksi usahatani, antar lain (Hernanto, 2007): 

1. Bukan termasuk dalam barang produksi 

2. Luas dianggap tetap, tanpa bisa diperbanyak. 

3. Letak dan posisi yang tidak dapat dipindahkan 

4. Ada kemungkinan untuk diperjualbelikan dan dipindahtangankan. 

5. Tidak pernah terjadi penyusutan. 

6. Produktifitas lahan merupakan bunga bagi lahan. 

Beberapa usaha yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan 

efisiensi penguasaan lahan adalah melalui pemilihan komoditas cabang 

pertanian dan pengaturan pola tanaman. Secara dasar pengukuran terhadap 

efisiensi penggunaan lahan dapat dengan mudah diketahui melalui perbandingan 

jumlah input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan 

(Produktifitas). Tetapi, fakta tentang kondisi pertanian Indonesia saat ini berada 

pada kondisi yang tidak stabil akibat dari pengurangan dan distribusi kepemilikan 

lahan yang kritis. Kondisi yang kritis seperti era saat ini sejatinya tidak akan 

terjadi apabila distribusi lahan dapat merata dengan prasayarat prosentasi 

pertumbuhan tidak melebihi 2,3 persen (Hernanto, 2007). 
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Bahasan tentang lahan selalu dekat kaitanya dengan sektor pertanian dan 

desa. Seiring berjalanya waktu, masalah tentang usaha pembangunan pertanian 

selalu berkompetisi dengan sektor-sektor lain. Meskipun demikian, kondisi 

tersebut tidak secara otomatis membuat lahan pertanian menjadi berkurang, 

tetapi yang terjadi adalah (Hernanto, 2007): 

1. Semakin meluasnya lokasi pertanian dan berada pada posisi menjauhi 

pusat keramaian dan pusat pengembangan. 

2. Lahan  pertanian milik petani kecil sebagian besar lepas kepada petani 

besar. 

3. Kemungkinan petani yang menjadi buruh tani semakin meluas. 

4. Penyempitan kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian. 

Status kepemilikan lahan yang merupakan lahan milik pribadi pada sektor 

pertanian merupakan dasar dari perilaku petani atas pengelolaan lahan 

pertanianya sebagai berikut: (a) Kebebasan untuk mengusahakan lahan; (b) 

Rencana jangka panjang dan jangka pendek secara menyeluruh menjadi hak 

petani; (c) Keputusan usahatani menjadi hak pribadi petani; (d) Penggunaan 

tekhnologi yang canggih sepenuhnya menjadi pilihan petani; (e) Urusan 

memindahtangankan, menjual, dan menyewakan lahan adalah urusan pribadi 

petani tanpa campur tangan pihak luar (Suryani, 2011). 

Lahan sebagai salah satu unsur produksi seringkali digunakan sebagai 

tolak ukur dari besaran usahatani (Size of business). Ukuran lahan sebagai tolak 

ukur besaran usahatani dilihat dari beberapa aspek diantaranya (Soeharjo, 

2003):  

1. Luas total lahan pertanian, ukuran seluruh lahan yang dimiliki petani 

sebagai satu kesatuan dalam proses produksi. 

2. Luas tanam, besaran usahatani yang dilihat melalui luas tanaman yang 

diusahakan dalam pertanian. 
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3. Luas total tanaman, mengukur dan menghitung luas dari semua cabang 

usahatani yang diusahakan oleh setiap petani. 

4. Luas tanaman utama, jumlah tanaman pokok yang diusahakan petani 

dalam lahan pertanian miliknya (dikelola petani). 

 

1.5.2 Modal Sebagai Faktor Produksi 

Uang atau barang yang berproses dalam sebuah kegiatan produksi bersama 

dengan faktor produksi lain seperti lahan, tenaga kerja yang kemudian dapat 

memberikan keluaran berupa hasil produksi dinamakan dengan modal usahatani 

(Mubyarto, 2002). Contoh dari modal pertanian yang berbentuk barang adalah 

alat-alat pertanian seperti sabit, cangkul, dan bajak. Setiap proses produksi 

pertanian, modal yang digunakan sebagai salah satu faktor produksi dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok yakni modal tidak tetap dan modal tetap. 

Modal tetap dapat dicontohkan oleh tanah, bangunan, dan mesin-mesin. 

Sedangkan modal bergerak dapat dicontohkan dengan biaya produksi yang 

digunakan untuk membeli benih (bibit pertanian), membeli pupuk, obat-obatan, 

dan termasuk juga upah (gaji) yang dibayarkan kepada para tenaga kerja.  

Dalam urusan pertanian, petani seringkali menganggap bahwa modal sangat 

identik dengan masalah pembiayaanan yang kadang kala sulit untuk 

ditanggulangi permasalahanya. Bagi masyarakat petani di pedesaan masalah 

klasik yang sering menjadi penghambat bagi berkembangnya usaha pertanian 

adalah kesulitan dalam memperoleh permodalan. Kadangkala yang sering terjadi 

modal yang diperoleh petani dari sumber-sumber permodalan yang tidak resmi 

dikenai tingkat bunga yang sangat tinggi, hal ini tentu sangat memberatkan bagi 

petani.  Tidak menutup kemungkinan lahan pertanian yang dimiliki oleh para 

petani dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan pembiayaan dari kredit.  
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Berbicara mengenai sumber permodalan bagi usaha pertanian, terdapat dua 

golongan sumber permodalan yang dapat diklasifikasikan dalam kegiatan 

ekonomi petani yakni: sumber modal yang berasal dari milik pribadi dan 

permodalan yang didapatkan dari hasil penjualan aset yang ada. Menurut 

Mardiyatmo (2008), modal yang berasal dari milik pribadi petani memeliki 

keuntungan sebagai berikut:  

1. Besaran biaya bunga nol persen, biaya administrasi tidak ada 

sehingga kemungkinan besar tidak menambah beban bagi petani. 

2. Ketergantungan terhadap pihak lain tidak ada, karena setoran dana 

benar murni berasal dari keuangan sendiri. 

3. Masalah waktu dan kerumitan untuk mendapatkan permodalan tidak 

akan pernah terjadi. 

4. Sifat ketidakharusan untuk mengembalikan modal yang telah 

digunakan dalam proses produksi. Modal yang telah ditanamkan 

pemilik untuk proses produksi akan tertanam dalam jangka lama pun 

tidak akan menjadi masalah yang serius bagi para petani. 

Golongan modal yang kedua adalah modal yang bukan berasal dari 

permodalan diri pribadi petani yakni berupa modal pinjaman (hutang). Modal 

golongan kedua ini biasanya permodalan yang asal perolehannya dari pihak luar. 

Keuntungan mutlak dari jenis permodalan yang berasal dari pinjaman adalah 

batasan jumlah pinjaman yang tidak ada sehingga petani dapat meminta 

berapapun modal yang diperlukan. Artinya, seberapapun jumlah modal yang 

dibutuhkan petani akan dapat dengan mudah untuk didapatkan selama memiliki 

agunan yang memang sepadan harganya. Pemerintah telah ikut serta dalam 

upaya penyediaan permodalan pertanian melalui beberapa program. Program 

pemberian kredit yang diluncurkan pemerintah diantaranya adalah: Kredit 
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Ketahanan Pangan dan Energi (KKP – E), Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK–

SUP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Program Kemitraan Bina Lingkungan 

(PKBL). 

 

1.5.3 Usia Petani Sebagai Faktor Produksi 

 Usia termasuk dalam salah satu bagian dari faktor produksi di dalam sektor 

pertanian. Alasan yang mendasari bahwa usia merupakan bagian dari faktor 

produksi adalah karena kaitan usia dengan pengalaman, pengetahuan, dan 

wawasan setiap petani untuk mengelola dan mengorganisir usahatani miliknya. 

Kemampuan dan keahlian petani dapat berkembang seiring dengan 

bertambahnya usia (pengalaman) bertani seseorang. Kematangan dalam 

menjalankan usahatani dapat diukur berdasarkan seberapa lama usahatani 

dijalankan. Semakin matang usia (pengalaman) maka kemungkinan besar kinerja 

pertanian akan cenderung semakin tinggi dan meningkat. 

Pendidikan formal dapat dikatakan belum secara signifikan dapat 

mempengaruhi dan membantu dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. 

Perkembangan usia yang dilihat dari pengalaman bertani berkaitan dengan 

keahlian teknik dan mekanisme bertani akan memiliki peran yang signifikan untuk 

mendorong kenaikan tingkat produksi pertanian. Dengan semakin bertambahnya 

usia yang diukur dari pengalaman petani akan mendorong tingginya tingkat 

kemampuan sumber daya manusia (petani) sekaligus pada peningkatan hasil 

produksi pertanian yang didapatkan. 

 

 

1.5.4 Tenaga Kerja Sebagai Faktor Produksi 

 Tenaga kerja dapat diartikan sebagai keikutsertaan pekerja atau buruh 

untuk bekerja dalam artian reaksi terhadap kesempatan ekonomi bukan hanya 
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karena kemahiran yang mereka miliki sebagai upaya untuk melaksanakan 

perubahan ekonomi. Tenaga kerja adalah sejumlah penduduk yang 

dipergunakan dalam setiap tahapan proses produksi yang melibatkan 

pendidikan, kemahiran serta kekuatan fisik dalam setiap aksi selama proses 

produksi. 

Ilmu ekonomi memperkenalkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor 

penentu keberhasilan pencapaian tingkat produksi yang maksimum termasuk 

juga dalam kegiatan ekonomi di sektor pertanian. Posisi penting dari elemen 

tenaga kerga dalam kegiatan produksi dapat dijelaskan melalui persamaan 

fungsi produksi sebagai berikut: 

Y = f ( X1, X2 )..................................................................................(2.8) 

Dimana: 

Y  adalah tingkat output hasil produksi 

X1 adalah jumlah keikutsertaan tenaga kerja selama produksi 

X2 adalah luas lahan yang digunakan untuk produksi 

Kondisi yang demikian menjadi bukti konkrit bahwa keterlibatan tenaga 

kerja dalam setiap proses dan pelaksanaan produksi sangat dominan. 

Keberadaan setiap faktor produksi pada dasarnya sama rata meskipun beberapa 

faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal merupakan yang paling dominan 

dibutuhkan dalam setiap produksi barang dan jasa. 
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1.6 Studi Penelitian Terdahulu 

Rekapitulasi yang disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini akan memberikan 

informasi lengkap terhadap posisi penelitian dibandingkan dengan studi-studi 

yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain: 
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.  

 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul 

Metode Penelitian dan 

Variabel Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Elly Ratnawati 

(2016) 

Analisis Faktor-Faktor 

Produksi Yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan Petani 

Pada Usahatani Nanas 

(Ananas Comosus) Di 

Desa Sempu, 

Kecamatan Ngancar, 

Kabupaten Kediri. 

Analisis regresi 

menggunakan Fungsi 

Produksi Cobb-Douglas 

 

Luas lahan, harga jual, biaya 

ethrel, pupuk tetes, 

pengalaman petani, biaya 

bibit, biaya pupuk dan biaya 

tenaga kerja 

Luas lahan, harga jual, dan biaya ethrel 

memiliki pengaruh positif terhadap 

pendapatan petani nanas. Sedangkan 

pupuk cair (tetes), pengalaman petani, 

biaya bibit, dan biaya tenaga kerja tidak 

berpengaruh nyata terhadap pendapatan 

petani nanas di Desa Sempu Kecamatan 

Ngancar.  

2 Agung Budi 

Lestari (2016) 

Analisis Pendapatan 

Dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan Usahatani 

Tanaman Nanas 

Varietas Queen Di Desa 

Pandantoyo Kecamatan 

Ngancar Kabupaten 

Kediri. 

Analisis regresi linier 

berganda 

 

Biaya bibit, luas lahan, 

tenaga kerja, dan biaya 

pupuk. 

Faktor produksi biaya bibit memiliki 

pengaruh nyata terhadap pendapatan 

usahatani nanas, sedangkan luas lahan, 

tenaga kerja dan biaya pupuk tidak memiliki 

pengaruh nyata terhadap pendapatan 

usahatani nanas Varietas Queen di Desa 

Pandantoyo kecamatan Ngancar. 

Tabel 2.1: Peta Studi Terdahulu Dari berbagai Parameter 
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No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul 

Metode Penelitian dan 

Variabel Penelitian 
Hasil Penelitian 

 

3 

 

Wahyu 

Prasetya 

(2015) 

 

 

 

 

Analisis Efisiensi Alokatif 

Penggunaan Faktor-

Faktor Produksi 

Usahatani Tanaman 

Nanas Di Desa 

Pandantoyo Kecamatan 

Ngancar Kabupaten 

Kediri 

 

Analisis DEA 

 

Bibit, biaya pupuk, luas 

lahan, dan jumlah tenaga 

kerja 

Lanjutan............... 

Faktor produksi berupa bibit dan biaya 

pupuk (tetes) memiliki pengaruh nyata 

terhadap pendapatan petani nanas di desa 

Pandantoyo, sedangkan luas lahan, jumlah 

tenaga kerja tidak memiliki pengaruh nyata 

terhadap pendapatan petani nanas di Desa 

pandantoyo Kecamatan Ngancar. 

4 Hening Rahma 

Fitriani (2012)  

Analisis Pendapatan Dan 

Efisiensi Penggunaan 

Faktor-Faktor Produksi 

Usahatani Nanas 

(Ananas Comosus) Di 

Desa Margourip 

Kecamatan Ngancar 

Kabupaten Kediri. 

Analisis regresi linier 

berganda dan Analisis 

Efisiensi DEA 

 

Biaya bibit, biaya pupuk, luas 

lahan, usia petani, dan 

tenaga kerja. 

Faktor produksi yang memiliki pengaruh 

nyata terhadap pendapatan petani nanas di 

Desa Margourip adalah biaya bibit, biaya 

pupuk (tetes), dan tenaga kerja. Luas lahan 

dan usia petani tidak memiliki pengaruh 

nyata terhadap pendapatan petani nanas 

desa Margourip kecamatan ngancar. 

5 M. Irfan 

Affandi (2009) 

Analisis Pendapatan dan 

pemasaran hasil 

produksi Petani Nenas 

Bogor (Desa Sukalayu, 

Taman Sari Kabupaten 

Bogor) 

Analisis regresi linier 

berganda 

 

Luas lahan, jumlah bibit, 

tenaga kerja, dan usia petani. 

Hasil penelitian menunjukan secara 

signifikan luas lahan, dan jumlah bibit 

berpengaruh positif terhadap nilai 

pendapatan petani sedangkan tenaga kerja 

dan usia petani memiliki hubungan negatif 

dengan pendapatan petani nanas bogor. 
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Penelitian terdahulu pertama berjudul: Analisis Faktor-Faktor Produksi Yang 

Mempengaruhi Pendapatan Petani Pada Usahatani Nanas (Ananas Comosus) Di 

Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, ditulis oleh Ely Ratnawati 

(2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor 

produksi seperti luas lahan, harga jual, biaya bibit,biaya tenaga kerja, dan biaya 

pupuk yakni (ethrel) terhadap pendapatan petani nanas di Desa Sempu 

Kecamatan Ngancar. Hasil penelitian menunjukan bahwa luas lahan, harga jual, 

dan biaya ethrel memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan petani nanas. 

Sedangkan pupuk cair (tetes), pengalaman petani, biaya bibit, dan biaya tenaga 

kerja tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani nanas di Desa 

Sempu Kecamatan Ngancar. 

Penelitian yang kedua berjudul: Analisis Pendapatan Dan Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Tanaman Nanas Varietas Queen Di 

Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, oleh Agung Budi 

lestari (2016). Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

pendapatan petani nanas Queen diantaranya biaya bibit, luas lahan, tenaga 

kerja, dan biaya pupuk. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Faktor produksi 

biaya bibit memiliki pengaruh nyata terhadap pendapatan usahatani nanas, 

sedangkan luas lahan, tenaga kerja dan biaya pupuk tidak memiliki pengaruh 

nyata terhadap pendapatan usahatani nanas Varietas Queen di Desa 

Pandantoyo Kecamatan Ngancar 

Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul: Analisis Efisiensi Alokatif 

Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Usahatani Tanaman Nanas Di Desa 

Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, oleh Wahyu Prasetya 

(2015). Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh 

baiay bibit, biaya pupuk (tetes), luas lahan, dan tenaga kerja terhadap 

pendapatan petani nanas. Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor 
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produksi berupa bibit dan biaya pupuk (tetes) memiliki pengaruh nyata terhadap 

pendapatan petani nanas di desa Pandantoyo, sedangkan luas lahan, jumlah 

tenaga kerja tidak memiliki pengaruh nyata terhadap pendapatan petani nanas di 

Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar. 

Penelitian terdahulu keempat berjudul: Analisis Pendapatan Dan Efisiensi 

Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Usahatani Nanas (Ananas Comosus) Di 

Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, oleh Hening Rahma 

Fitriani (2012). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang 

memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani nanas di kecamatan Ngancar, 

selain itu pengitungan efisiensi dalam penelitian bertujuan untuk mengukur 

tingkat penggunaan faktor produksi termasuk dalam kategori yang telah efisien 

atau tidak. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor produksi yang memiliki 

pengaruh nyata terhadap pendapatan petani nanas di Desa Margourip adalah 

biaya bibit, biaya pupuk (tetes), dan tenaga kerja. Luas lahan dan usia petani 

tidak memiliki pengaruh nyata terhadap pendapatan petani nanas desa 

Margourip Kecamatan Ngancar. 

Penelitian terdahulu kelima berjudul: Analisis Pendapatan dan Pemasaran 

Hasil Produksi Petani Nenas Bogor (Desa Sukalayu, Taman Sari Kabupaten 

Bogor), oleh M. Irfan Affandi(2009). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

pengaruh faktor-faktor seperti luas lahan, jumlah penggunaan bibit, dan usia 

petani terhadap pendapatan petani. Hasil penelitian menunjukan secara 

signifikan luas lahan, dan jumlah bibit berpengaruh positif terhadap nilai 

pendapatan petani sedangkan tenaga kerja dan usia petani memiliki hubungan 

negatif dengan pendapatan petani nanas bogor. 
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1.7 Kerangka Penelitian 

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa alur pemikiran dari penelitian ini 

didasarkan pada pembangunan pertanian yang diupayakan Pemerintah Daerah 

yang didasarkan pada kondisi sektor unggulan pertanian dalam suatu wilayah. 

Usahatani nanas merupakan mayoritas hasil pertanian di kecamatan Ngancar. 

Inovasi pertanian yang dilakukan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kediri 

berupa hasil produksi pertanian nanas madu yang dikenal sebagai nanas “Madu 

kelud” dari Kecamatan Ngancar yang merupakan satu-satunya sentra produksi 

nanas madu di seluruh Jawa Timur. Hasil pertanian yang berbeda dari daerah 

lain merupakan salah satu strategi untuk mencapai tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang lebih baik. Tetapi tak semudah dalam sebuah teori, usaha 

inovasi pertanian kadang tidak memiliki hasil sesuai dengan harapan pemerintah. 

Alasan penggunaan faktor-faktor masukan dalam proses produksi berupa luas 

lahan, modal, tenaga kerja, dan usia petani dianggap memiliki pengaruh 

terhadap keputusan petani untuk ikut aktif dalam produksi nanas madu di 

kecamatan Ngancar.   

Keputusan penggunaan setiap faktor-faktor masukan dalam proses produksi 

pertanian nanas madu didasarkan pada pertimbangan untuk dapat meningkatkan 

produktifitas dan pendapatan petani. Penggunaan faktor masukan dalam proses 

produksi yang benar dan tepat dapat memberikan efek yang baik bagi 

peningkatan produktifitas pertanian dan kemudian berimbas baik pada 

peningkatan pendapatan petani. Kenaikan produktifitas dan pendapatan petani 

merupakan salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan pertanian yang 

diupayakan oleh Pemerintah.  

Berdasarkan atas pemikiran yang ada pada latar belakang, rumusan masalah 

dan tujuan yang ingin dijawab pada penelitian ini serta melengkapi analisis 
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dengan pemaparan pada Bab II, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3: Kerangka penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2017. 

 

 

 

 

 

Nanas “Madu Kelud” 

Produksi   

Luas lahan  

Biaya bibit 

Tenaga kerja 

Usia petani Pendapatan usahatani Nanas 

Madu 

Pembangunan Pertanian 

Usahatani nanas 

Biaya pupuk 
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1.8 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara yang belum diuji benar salahnya, 

sehingga dapat diterima ataupun ditolak secara empiris. Penelitian ini memiliki 

hipotesis diantaranya sebagai berikut: 

a. Diduga luas lahan, biaya pupuk, biaya bibit, jumlah tenaga kerja, dan usia 

petani berpengaruh positif terhadap pendapatan petani nanas “Madu 

Kelud”. 

 


