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ABSTRACT

ALLOCATION EFFICIENCY FACTOR OF BUSINESS PEOPLE IN THE
DISTRICT OF COFFEE FARMERS TANGGAMUS KEC. ULU BELU

By

M Gery Yandi Khafisar

The purpose of this study to determine the efficiency of the allocation of
production factors on a coffee farm in the district. Ulu Belu.

Research using primary data obtained from questionnaires filled out by respondents
who do coffee farming activities in the District of Ulu Belu district Tanggamus using
OLS.

The conclusion of this study the variables land (X1), fertilizers (X2), labor (X3),
and capital facilities (X4) is jointly have a significant positive effect on coffee
production in the district of Ulu Belu Tanggamus and views of the value of its
efficiency land variable (X1) inefficient pricing, variable fertilizer (X2) is not efficient
pricing, variable labor (X3) have not been efficient in pricing and capital variable
means (X4) is not efficient price.

Keywords: Capital Facility, Fertiliziers, Labor, Land, Production



ABSTRAK

EFISIENSI ALOKASI FAKTOR PRODUKSI USAHA TANI KOPI
RAKYAT DI KABUPATEN TANGGAMUS KECAMATAN ULU BELU

Oleh

M Gery Yandi Khafisar

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efisiensi alokasi faktor produksi pada
usahatani kopi di Kec. Ulu Belu.

Penelitian menggunakan data primer yaitu  data yang diperoleh dari hasil
kuisioner yang diisi oleh responden yang melakukan kegiatan usaha tani kopi di
KecamatanUlu Belu kabupaten Tanggamus dengan menggunakan metode OLS.

Kesimpulan dari penelitian ini variabel lahan (X1), pupuk (X2), tenaga kerja
(X3), dan modal sarana (X4) secara bersama-sama memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap produksi kopi di Kec Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dan
dilihat dari nilai efisiensi nya variabel lahan (X1) tidak efisien secara harga,
variabel pupuk (X2) belum efisien secara harga, variabel tenaga kerja (X3) belum
efisien secara harga dan variabel modal sarana (X4) belum efisIen secara harga.

Kata kunci : Lahan, Modal Sarana, Produksi, Pupuk, Tenaga Kerja
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari sektor pertanian,

khususnya negara Indonesia yang merupakan negara agraris. Sektor pertanian

merupakan salah satu sektor inti di negara Indonesia. Dilihat pada kondisi di

lapangan produk pertanian merupakan produk yang nilai tawarnya rendah ketika

dipengaruhi oleh jumlah output yang berlebih. Akan tetapi, pasca krisis ekonomi

tahun 1997-1998 menyebabkan sektor industri dan jasa mengalami penurunan

yang drastis sedangkan perekonomian Indonesia justru dibantu dengan adanya

sektor pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak

hanya bergantung pada sektor industri saja tetapi juga sektor pertanian.

Peranan sektor pertanian tidak diragukan lagi karena sebagai sumber kehidupan

mulai dari pemenuh kebutuhan pokok, sandang, papan serta mampu memberikan

lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk Indonesia khususnya di desa-

desa. Sektor pertanian sendiri terbagi kedalam beberapa macam subsektor

(Direktorat Jendral Perkebunan, 2013).

Menurut ( Mubyarto 1994 ), di Indonesia sektor pertanian terbagi menjadi lima,

yaitu subsektor pertanian rakyat (subsektor tanaman pangan), subsektor
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perkebunan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, dan subsektor

perikanan.

Sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan

nasional. Sektor pertanian diposisikan sebagai sektor andalan perekonomian

nasional karena memiliki kontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin,

melalui penyerapan tenaga kerja serta memberikan tambahan devisa bagi negara.

Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu

subsektor pertanian yang memiliki basis sumberdaya alam adalahsubsektor

perkebunan. Sebagai salah satu subsektor penting dalam sektor pertanian,

subsektor perkebunan rakyat mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap

perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang penyediaan lapangan kerja

merupakan masalah yang mendesak, dan kontribusi subsektor perkebunan dalam

penyediaan lapangan kerja menjadi nilai tambah sendiri, karena menyediakan

lapangan kerja di pedesaan dan daerah terpencil. Selain itu, subsektor perkebunan

juga merupakan salah satu subsektor pertanian yang mempunyai kontribusim

penting dalam hal penciptaan nilai tambah yang tercermin dari kontribusinya

terhadap Produk Domestik Bruto sebesar Rp 159.75,9 miliar pada tahun 2013

(Direktorat Jendral Perkebunan, 2013).

Salah satu komoditas unggulan dalam subsektor perkebunan adalah kopi. Kopi

merupakan produk yang mempunyai peluang pasar yang baik di dalam negeri

maupun luar negeri. Sebagian besar produksi kopi Indonesia merupakan

komoditas perkebunan yang di ekspor ke pasar dunia. Menurut data statistik

International Coffee Organization (ICO) , Indonesia merupakan negara eksportir
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kopi ke-tiga di dunia. Kontribusi nilai komoditi kopi terhadap perekonomian

Indonesia dapat dilihat dari volume (jumlah) ekspor dan nilai ekspor kopi tersebut.

Besarnya volume dan nilai ekspor komoditas kopi Indonesia yang diekspor ke

berbagai negara pada Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Volume dan nilai ekspor kopi Indonesia ke negara tujuan utama, periode
tahun 2014

No Negara Tujuan Volume Ekspor  (ton) Nilai Ekspor (US$)
1 Jepang 41.234,3 101.350,4
2 Malaysia 29.136,2 54.574,3
3 Amerika Serikat 58.308,5 295.903,1
4 Jerman 37.976,7 84.459,2
5 Italia 29.745,5 60.638,4

Rata- Rata 39.280,2 119.385,1
Sumber : BPS Indonesia, 2014

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa pada Tahun 2014 komoditas kopi Indonesia

diekspor ke lima negara tujuan utama dengan nilai ekspor rata-rata sebesar US$

119,385,1. Hal ini menunjukkan besarnya potensi pengembangan kopi untuk

ekspor guna menopang perekonomian rakyat.

Perkebunan kopi yang pada umumnya didominasi oleh perkebunan rakyat pada

umumnya kurang dikelola dengan baik. Hal ini tentunya membawa konsekuensi

terhadap mutu dan jumlah produksi kopi yang dihasilkan untuk ekspor

(Sutrisno,2012). Perkembangan luas area, produksi dan produktivitas kopi

Indonesia disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan luas area dan produksi komoditi kopi Indonesia, tahun
2012-2014

No Tahun Luas areal (Ha) Produksi (ton)
1 2012 1.235.292,00 691.164
2 2013 1.241.712,00 675.886
3 2014 1.241.715,00 685.099

Rata Rata 1.239.573,00 684.050
Sumber: BPS Indonesia, 2014
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Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa produksi kopi di Indonesia  mengalami

fluktuasi pada tahun 2012 memiliki hasil produksi 691.164 ton, sedangkan tahun

2013 mengalami penurunan produksi 675. 886 ton, dan tahun 2014 hasil produksi

kembali naik dengan hasil produksi sebesar 684.050. (Direktorat jendral

perkebunan) Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan (2013), Pulau Sumatera

merupakan penyumbang terbesar produksi kopi nasional, terutama Provinsi

Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara dan Nangro Aceh Darussalam.

Dilihat dari sumberdaya alam dan tenaga kerja, Provinsi Lampung sangat

berperan terhadap kopi nasional. Persentase pertumbuhan produksi kopi Lampung

tahun 2013 sampai 2015, memiliki jumlah produksi tertinggi dapat dilihat pada

Tabel 3.

Tabel 3. Produksi kopi terbesar menurut provinsi Di Sumatra, 2013–2015(ton)
No Provinsi 2013 2014 2015

1 Aceh 48.282 54.900 56.325

2 Sumatra Utara 57.604 59.984 60.758

3 Sumatra Barat 31.765 30.929 31.110

4 Riau 5.415 1.845 1.754

5 Kepulauan Riau 47 3 3

6 Jambi 13.326 12.909 13.075

7 Sumatra Selatan 139.754 144.878 147.090

8 Kep. Bangka Belitung 3 3 3

9 Bengkulu 56.142 56.236 88.709

19 Lampung 127.073 131.515 131.854

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, 2015

Menurut data (Badan Pusat Statistik dalam Statistik Perdagangan Luar Negeri

2012), kopi tetap menjadi komoditas unggulan pertanian di Provinsi Lampung
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disusul lada hitam, udang (segar/olahan) dan coklat. Perubahan produksi untuk

ekspor dari komoditi kopi mempengaruhi nilai ekspor pertanian secara

keseluruhan di Provinsi Lampung. Dilihat dari tabel 3 bahwa produksi kopi

Lampung memiliki hasil produksi tertinggi kedua setelah Sumatra Selatan, dan

mengalami kenaikan jumlah produksi di setiap tahun nya, yaitu jumlah produksi

pada tahun 2013 sebesar 127.073 ton, sedangkan pada tahun 2014 mengalami

kenaikan produksi menjadi 131.515 ton, dan kembali mengalami kenaikan hasil

produksi pada tahun 2015 menjadi 131.854 ton.

Menurut Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (2013), kopi di Provinsi Lampung pada

umumnya adalah kopi jenis robusta. Di pasaran nasional, kopi Lampung sudah

cukup dikenal. Selama ini ekspor kopi Provinsi Lampung didominasi oleh jenis

robusta kualitas (grade) 1V, dan terbesar berupa biji kopi. Perkebunan kopi di

dataran tinggi Lampung sebagian besar adalah perkebunan rakyat, khususnya di

daerah Tanggamus, Lampung Barat dan Lampung Utara. Data rinci

perkembangan luas lahan ditunjukkan pada Tabel 4
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2014

Dilihat dari tabel 4, luas areal  kopi robusta dan arabika mengalami fluktuasi

setiap tahunnya, pada tahun  2010 kopi robusta memiliki luas areal sebesar 163.

123 Ha,  sedangkan  luas areal kopi arabika di tahun 2010 ,  90 Ha . pada tahun

2011  kopi robusta memiliki luas areal sebesar 161.532  Ha,  sedangkan  luas areal

kopi arabika di tahun 2011, 45 Ha . pada tahun  2012  kopi robusta memiliki luas

areal sebesar  161. 677 Ha,  sedangkan  luas areal kopi arabika di tahun  2012 , 45

Ha . pada tahun  2013  kopi robusta memiliki luas areal sebesar  161.162 Ha,

sedangkan  luas areal kopi arabika di tahun 2013 , 115 Ha . pada tahun  2014  kopi

Tabel 4. Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat di Provinsi Lampung, 2010
-2014 (Hektar)

No Jenis Tanaman 2010 2011 2012 2013 2014

1. Kopi Robusta 163 123 161 532 161 677 161 162 173 670

2. Kopi Arabika 90 45 45 115 149

3. Lada 63 620 63 679 63 640 61 778 60 480

4. Cengkeh 7 289 7 357 7 232 7 687 7 482

5. Karet 75 450 85 075 94 619 127 198 158 999

6. Kelapa Dalam 128 021 126 628 126 458 124 538 119 655

7. Tebu 12 380 9 831 10 570 9 730 12 002

8. Tembakau 478 736 642 945 533

9. Vanilli 527 579 551 471 407

10. Kayu Manis 1 827 1 318 1 328 1 320 1 276

11. Kapuk 1 835 1 661 1 440 1 334 1 297

12. Kelapa
Hybrida

3 329 2 618 2 562 2 486 2 204

13. Kakao 42 427 46 897 50 328 58 781 68 152

14. Kelapa Sawit 80 538 82 670 84 587 86 402 97 884

15. Aren - 1 353 1 290 1 242 1 418

16. Jambu Mete - 109 87 73 69

17. Kemiri - 626 622 614 618

18. Jarak Pagar - 1 456 1 529 1 328 1 072

19. Nilam - 246 242 178 163

20. Pala - 736 692 560 668

21. Pinang - 1 506 1 417 1 147 1 118

22. Cabe Jamu - 780 774 691 671
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robusta memiliki luas areal sebesar 173. 670 Ha,  sedangkan  luas areal kopi

arabika di tahun  2014 , 149 Ha . fluktuasi ini disebabkan  karena kopi Robusta

sudah populer di kalangan  petani sedangkan kopi arabika belum  sepopuler kopi

robusta di kalangan petani. Untuk  hasil produksi tanaman kopi robusta

perkebunan rakyat menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan termasuk

hasil produksi kopi robusta di kabupaten Tanggamus dapat dilihat di tabel 5.

Tabel 5. Produksi Tanaman Kopi Robusta Perkebunan Rakyat Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2014

No Kabupaten/Kota
ProduksiTanaman

(Ton)
Luas Area

(Ha)

1. Lampung Barat 52 543 65010

2. Tanggamus 30 671 43897

3. Lampung Selatan 923 1239

4. Lampung Timur 492 966

5. Lampung Tengah 778 1549

6. Lampung Utara 12 230 18482

7. Way Kanan 17 410 22563

8. Tulang Bawang 63 133

9. Pesawaran 3 542 4649

10. Pringsewu 7 919 7630

11. Mesuji 84 249

12. Tulang Bawang Barat 35 170

13. Pesisir Barat 4 711 6934

14. Bandar Lampung 99 217

15. Metro 1 2

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2014

Dilihat dari tabel 5. produksi tanaman  robusta perkebunan rakyat menurut

kabupaten / kota di Provinsi Lampung  pada tahun  2014 memiliki perbedaan di

setiap kabupatennya. Kabupaten Tanggamus termasuk daerah penghasil kopi
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terbesar di provinsi Lampung dengan hasil produksi pertahun nya sebesar 30.671

ton dengan luas lahan 43987 hektar pada tahun 2014.

Produksi kopi menurut kecamatan di Kabupaten Tanggamus disajikan pada

Tabel 6. Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa luas lahan kopi adalah 43.916.00

ha dengan produksi sebesar 27,581.13 ton. Luas lahan dan produksi kopi di

Kabupaten Tanggamus ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6: Luas Areal dan Produksi Kopi Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus
tahun 2014

No Kecamatan Luas Lahan (Ha) Produksi (Ton)

1 Wonosobo 2,233 1400

2 Semaka 340 442

3 Bandar Negri Semuong 805 400

4 Kota Agung 327 234

5 Pematang Sawa 1,154.00 500

6 Kota Agung barat 216.00 160

7 Kota Agung timur 354.00 155

8 Pulau Panggung 7,399.00 5,250.00

9 Ulu Belu 7,549.00 4,970

10 Air Naningan 6,984.00 4,585

11 Talang Padang 304.00 80

12 Sumberrejo 2,147.00 1,559.32

13 Gisting 1,281.00 680.81

14 Gunung Alip 1,180.00 887

15 Pugung 6,567.00 4180.50

16 Bulok 1,660.00 600

17 Cukuh Balak 1,599.00 843.00

18 Kelumbayan 251.00 289.20

19 Limau 1,191.00 19.6

20 Kilumbayan barat 445.00 336.00

Jumlah Total 43,916.00 27,581.43

Sumber BPS Tanggamus, 2015
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Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa kecamatan Ulu Belu memiliki luas areal lahan

tanaman kopi terbesar di Kabupaten Tanggamus dan termasuk daerah dengan

hasil produksi terbesar di Kabupaten Tanggamus, dengan luas lahan 7,549.00 Ha,

dan dengan hasil produksi 4,970 ton.

Menurut Sukirno (2003:192) fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di

antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor- faktor

produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi disebut dengan output.

Faktor produksi atau input merupakan hal yang mutlak untuk menghasilkan

produksi. Dalam produksi ini seorang petani dituntut untuk mampu

mengkombinasikan beberapa faktor produksi sehingga dapat menghasilkan

produksi yang optimal.

Usahatani kopi peningkatan hasil produksi dapat dilakukan dengan beberapa cara,

salah satunya dengan cara mengoptimalkan penggunaan faktor produksi untuk

kemudian digunakan secara efektif dan efisien. Faktor-faktor produksi yang

dimaksud adalah luas lahan, tenaga kerja, pupuk dan modal sarana. Faktor luas

lahan dan tenaga kerja merupakan peranan yang penting untuk menunjang

keberhasilan produksi kopi. Luas lahan dan modal sarana merupakan sarana

produksi yang sangat penting. Penggunaan modal sarana yang tepat dan efisien

akan menghasilkan produksi yang tinggi. Di samping itu faktor produksi tenaga

kerja bersama-sama dengan faktor produksi yang lain, bila dimanfaatkan secara

optimal dan efisien akan dapat meningkatkan produksi secara optimal. Setiap

penggunaan tenaga kerja yang produktif dan proporsional hampir selalu dapat

meningkatkan produksi.
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B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh faktor produksi (X1) Luas Lahan, (X2) Tenaga Kerja,

(X3) Pupuk, (X4) Modal sarana, terhadap produksi usaha tani rakyat di

Kecamatan Ulu Belu ?

2. Apakah penggunaan faktor produksi pada usaha tani kopi sudah efiisien secara

alokasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat pengaruh faktor produksi (X1) Luas Lahan, (X2) Tenaga Kerja,

(X3) Pupuk, (X4) Modal sarana terhadap produksi usaha tani rakyat di

Kecamatan Ulu Belu.

2. Mengukur efisiensi harga (alokasi) dalam penggunaan faktor-faktor produksi

pada usahatani kopi di di Kabupaten Tanggamus  Kecamatan Ulu belu.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memperoleh pengetahuan tentang efisiensi produksi dalam usahatani kopi.

Dimana penggunaan faktor-faktor produksi harus digunakan secara efisien agar

tercapai output maksimum dengan sejumlah input.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan bagi Pemerintah daerah dalam upayanya untuk

meningkatkan hasil produksi kopi demi peningkatan pendapatan petani dan

untuk efisiensi produksi yang ada dalam menjalankan kegiatan usahatani.

E. Kerangka Berpikir

Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas yang didukung dengan

beberapa faktor-faktor produksi atau input. Misalnya dalam pertanian yaitu

penggunaan faktor-faktor produksi kopi seperti tenaga kerja, luas lahan, modal

sarana, pupuk yang digunakan untuk dikombinasikan sebaik mungkin agar

penggunaan faktor-faktor produksi dalam jumlah tertentu dapat menghasilkan

produktivitas kopi yang tinggi.

Prinsip optimalisasi penggunaan faktor produksi tersebut digunakan secara

seefisien mungkin. Dalam terminologi ekonomi, maka pengertian efisiensi dapat

digolongkan menjadi 3 macam, yaitu efisiensi teknis, efisiensi alokatif (harga) dan

efisiensi ekonomi. Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara

teknis (efisiensi teknis) jika faktor produksi yang dipakai menghasilkan produksi



12

yang maksimum. Dikatakan efisiensi harga atau alokatif jika nilai dari produk

marjinal sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan dan dikatakan

efisiensi ekonomi jika usaha pertanian tersebut mencapai efisiensi teknis dan

sekaligus juga mencapai efisiensi harga. (Soekartawi, 2003:49)

Berdasarkan dari model serta teori yang mendasari penelitian ini, maka secara

skematis, kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.Kerangka Pemikiran

Proses produksi

output input

Pengukuran efisiensi

=
Indeks efisiensi alokasi

Fungsi produksi

> 1
belum

= 1
efisien

belum

< 1
tidak
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F. Hipotesis Penelitian

Berawal dari identifikasi permasalahan serta mengacu pada kerangka pemikiran

yang telah diuraikan, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Faktor produksi (X1) Luas Lahan, (X2) Tenaga Kerja, (X3) Pupuk, (X4)

Modal sarana, berpengaruh positif signifikan terhadap produksi usahatani

rakyat di Kecamatan Ulu Belu.

2. Penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani kopi di Kecamatan Ulu

Belu, belum atau tidak efisien secara alokasi.
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G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari :

BAB I : Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika

penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka berisi landasan teori, tujuan teoritis, dam tujuan

empiris yang relevan dalam penulisan penelitian ini.

BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari tahapan penelitian, sumber data, dan

metode analisis.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan terdiri dari gambaran umum penelitian,

karakteristik responden, profil usaha tani, hasil perhitungan regresi,

uji asumsi klasik, Pengujian hipotesis, koefisien determinasi

berganda, efisiensi alokasi, pembahasan.

BAB V : Penutup terdiri dari simpulan dan saran.

DAFTAR

PUSTAKA

LAMPIRAN





II .TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perusahaan pertanian dalam usaha tani rakyat

Menurut Dr Mubyarto,(1972) Aspek ekonomi : Pertanian rakyat adalah pertanian

yang diusahakan sebagai pertanian keluarga (subsisten/semisubsisten).

Perusahaan pertanian merupakan usaha pertanian yang dikelola secara komersial.

Aspek teknis ekonomis proses pengambilan hasil dari tanah/air Pertanian

generatif adalah pertanian yangmemerlukan usaha-usaha pembibitan atau

pembenihan, pengolahan, pemeliharaan, pemupukan, dan lain-lain baik untuk

tanaman maupun untuk hewan. Pertanian ekstraktif adalah pertanian yang

mengambil hasil dari alam tanpa usaha mengembalikan sebagian untuk keperluan

pengambilan dimasa yang akan datang.

2. Pengertian usahatani dan usaha tani rakyat

Pengertian usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaikan mengalokasikan

sumber daya yang dimiliki petani agar berjalan secara efektif dan efisien dan

memanfaatkan sumberdaya tersebut agar memperoleh kuntungan yang setinggi

tingginya Soekartawi, (2011).Usahatani adalah kegiatan mengorganisasikan atau

mengelola aset dan cara dalam pertanian. Usahatani juga dapat diartikan sebagai
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suatu kegiatan yang mengorganisasi sarana produksi pertanian dan teknologi

dalam suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian Moehar, (2001).

Prawirokusumo, (1990), mengungkapkan ilmu usahatani merupakan ilmu terapan

yang membahas atau mempelajari bagaimana membuat atau menggunakan

sumberdaya secara efisien pada suatu usaha pertanian, peternakan, atau perikanan.

Menurut Tatiek Koerniawati Andajani, (2011) Pertanian memegang peranan

penting dalam pembangunan ekonomi. Pemanfaatan sumberdaya yang efisien

pada tahap-tahap awal proses pembangunan menciptakan surplus ekonomi

melalui sediaan tenagakerja dan formasi kapital yang selanjutnya dapat digunakan

untuk membangun sektor industri. usahatani dalam makna sempit atau pertanian

rakyat adalah usahatani yang dikelola oleh petani dan keluarganya. Umumnya

mereka mengelola lahan milik sendiri atau lahan sewa yang tidak terlalu luas dan

menanam berbagai macam tanaman pangan, palawija dan atau hortikultura.

Usahatani tersebut dapat diusahakan di tanah sawah, ladang dan pekarangan.

Hasil yang mereka panen biasanya digunakan untuk konsumsi keluarga, jika hasil

panen mereka lebih banyak dari jumlah yang mereka konsumsi mereka akan

menjualnya ke pasar tradisional. Jadi pertanian dalam arti sempit dapat dicirikan

oleh sifat subsistensi atau semi komersial. Ciri lain pertanian rakyat adalah tidak

adanya spesifikasi dan spesialisasi. Mereka biasa menanam berbagai macam

komoditi. Dalam satu tahun musim tanam petani dapat memutuskan untuk

menanam tanaman bahan pangan atau tanaman perdagangan.
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Produksi dalam Usahatani Kopi

Menurut (Sukirno 2002,192) bahwa faktor produksi sering disebut dengan

korbanan produksi untuk menghasilkan produksi. Faktor-faktor produksi dikenal

dengan istilah input dan jumlah produksi disebut dengan output. Faktor produksi

atau input merupakan hal yang mutlak untuk menghasilkan produksi. Dalam

proses produksi ini seorang pengusaha dituntut untuk mampu mengkombinasikan

beberapa faktor produksi sehingga dapat menghasilkan produksi yang optimal.

Fungsi produksi adalah kaitan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat

produksi yang diciptakan. Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input dan

hasil produksi sering dinamakan output.

Pada model ini, hubungan antara input dan output disusun dalam fungsi produksi

(production fuction) yang berbentuk :

q = f (K,L,M,...) ……………………………………………………………..

Dimana q mewakili output barang-barang tertentu selama satu periode, K

mewakili mesin (yaitu, modal) yang digunakan selama periode tersebut, L

mewakili input tenaga kerja, dan M mewakili bahan mentah yang digunakan,

bentuk dari notasi ini menunjukkan adanya kemungkinan variabel-variabel lain

yang mempengaruhi proses produksi. Fungsi produksi, dengan demikian,

menghasilkan kesimpulan tentang apa yang diketahui mengenai bauran berbagai

input untuk menghasilkan output (Nicholson, 2002:159).

Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk mempermudah analisis maka faktor produksi

dianggap tetap kecuali tenaga kerja, sehingga pengaruh faktor produksi terhadap

kuantitas produksi dapat diketahui secara jelas. Ini berarti kuantitas produksi
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dipengaruhi oleh banyaknya tenaga kerja yang digunakan. Faktor produksi yang

dianggap konstan disebut faktor produksi tetap, dan banyaknya faktor produksi ini

tidak dipengaruhi oleh banyaknya hasil produksi. Faktor produksi yang dapat

berubah kuantitasnya selama proses produksi atau banyaknya faktor produksi

yang digunakan tergantung pada hasil produksi yang disebut faktor produksi

variabel. Periode produksi jangka pendek apabila di dalam proses produksi yang

bersifat variabel dan yang bersifat tetap. Proses produksi dikatakan jangka

panjang apabila semua faktor produksi bersifat variabel. Adapun dalam sektor

pertanian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produksi yaitu sebagai

berikut :

1. Lahan

Mubyarto (1989), lahan sebagai salah satu faktor produksi yang merupakan

pabriknya hasil pertanian yang mempunyai kontribusi yang cukup besar

terhadap usahatani. Besar kecilnya produksi dari usahatani antara lain dipengaruhi

oleh luas sempitnya lahan yang digunakan. Meskipun demikian, Soekartawi

(1993) menyatakan bahwa bukan berarti semakin luas lahan pertanian maka

semakin efisien lahan tersebut. yang tidak dapat dipisahkan dari manusia dan

ditujukan pada usaha produksi (Daniel, 2002:86)

2. Pupuk

Menurut Sutejo (dalam Rahim dan Diah Retno, 2007:7) Pemberian pupuk penting

dalam usahatani yaitu untuk menambah kesuburan bagi tanaman. Akan tetapi,

penggunaan pupuk yang berlebih juga tidak baik bagi kondisi tanaman, Pemberian

pupuk dengan komposisis yang tepat dapat menghasikan produk yang
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berkualitas. Pupuk yang sering digunakan adalah pupuk organik dan pupuk

anorganik.

3. Tenaga Kerja

Faktor tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu

diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup tidak hanya

dilihat dari tersedianya tenaga kerja akan tetapi juga kualitas dan macam tenaga

kerja juga perlu diperhatikan. (Soekartawi, 1994:7) Dalam ilmu ekonomi, yang

dimaksud dengan tenaga kerja adalah suatu alat kekuatan fisik dan otak manusia.

4.Modal Sarana

Dalam kegiatan proses produksi pertanian, maka modal dibedakan menjadi dua

macam yaitu modal tetap dan tidak tetap. Perbedaan tersebut disebabkan karena

ciri yang dimiliki oleh model tersebut. Faktor produksi seperti tanah, bangunan,

dan mesin-mesin sering dimasukkan dalam kategori modal tetap. Dengan

demikian modal tetap didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses

produksi yang tidak habis dalam sekali proses produksi tersebut. Peristiwa ini

terjadi dalam waktu yang relative pendek dan tidak berlaku untuk jangka panjang

Soekartawi, (2003).

Sebaliknya dengan modal tidak tetap atau modal variabel adalah biaya yang

dikeluarkan dalam proses produksi dan habis dalam satu kali dalam proses

produksi tersebut, misalnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk membeli

benih, pupuk, obat-obatan, atau yang dibayarkan untuk pembayaran tenaga kerja.

Besar kecilnya modal dalam usaha pertanian tergantung dari :
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1.) Skala usaha, besar kecilnya skala usaha sangat menentukan besar-kecilnya

modal yang dipakai makin besar skala usaha makin besar pula modal yang

dipakai.

2.) Macam komoditas, komoditas tertentu dalam proses produksi pertanian juga

menentukan besar-kecilnya modal yang dipakai.

3.) Tersedianya kredit sangat menentukan keberhasilan suatu usahatani

Soekartawi, (2003).

4. Pengertian Produksi

Produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output sehingga nilai

barang tersebut bertambah. Input dapat terdiri dari barang atau jasa yang

digunakan dalam proses produksi dan output adalah barang atau jasa yang

dihasilkan dari suatu proses produksi (Adiningsih, 1991:3).

Suatu proses produksi dapat dikatakan tepat jika proses produksi tersebut efisien.

Artinya, dengbuban sejumlah input tertentu dapat menghasilkan output yang

maksimum. Atau, untuk menghasilkan output tertentu digunakan input minimum.

Dalam memutuskan barang yang akan dihasilkan, produsen selalu bertindak

rasional (Soeratno, 2003:60).

5. Fungsi Produksi

Di dalam fungsi ekonomi dikenal dengan adanya fungsi produksi yang

menunjukkan adanya hubungan antara hasil produksi fisik (output) dengan faktor-

faktor produksi (input). Faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan

pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan
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baik (Soekartawi, 1991: 47-48). Dalam teori ekonomi untuk menganalisis

mengenai produksi selalu dimisalkan bahwa faktor produksi tanah dan modal

adalah tetap jumlahnya. Dengan demikian, dalam menggambarkan hubungan

antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai adalah

melalui hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah

produksi yang dicapai (Sukirno, 2005 :193).

Menurut Joesron dan Fathorozi (2003:77), fungsi produksi adalah hubungan

teknis antara input dengan output. Hubungan antara jumlah output (Y) dengan

sejumlah input yang digunakan dalam proses produksi (X1,X2,X3, ... Xn) maka

dapat ditulis sebagai berikut (Joesron dan Fathorozi 2003:78) :

Y = f (X1,X2,X3, ... Xn)....................................................................................

Dimana:

Y = Output

X1,X2,X3 = Input ke-1,2,3

Xn = Input ke-n

Fungsi produksi di atas dapat dispesifikasikan sebagai berikut (Nicholson,

2002:160) :

Q = f (K, L) ………........................................................................................

Dimana :

Q = Keluaran selama periode tertentu

K = Penggunaan mesin (yaitu modal) selama periode tertentu

L = Jam masukan tenaga kerja
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Notasi-notasi tersebut kemungkinan menunjukkan variabel-variabel lain yang

mempengaruhi proses produksi. Sedangkan menurut Mubyarto (1989: 58) fungsi

produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil

produksi fisik (output) dengan faktor-faktor produksi (input). Fungsi produksi

sangat penting dalam teori produksi karena :

1. Fungsi produksi dapat menunjukkan hubungan antara faktor produksi (output)

secara langsung dan hubungan tersebut dapat lebih mudah dimengerti.

2. Fungsi produksi dapat menunjukkan hubungan antara variabel yang dijelaskan

(dependent variable) Y dan variabel yang menjelaskan (independent variable)

X, serta sekaligus mengetahui hubungan antara variabel penjelas.

Di dalam sebuah fungsi produksi terdapat tiga konsep produksi yang penting,

yaitu :

a. Produksi total (Total Product, TP) adalah total output yang dihasilkan dalam

unit fisik.

b. Produksi marjinal (Marginal Product, MP) dari suatu input merupakan

tambahan produk atau output yang diakibatkan oleh tambahan satu unit input

tersebut (yang bersifat variabel), dengan menganggap input lainnya konstan.

c. Produksi rata-rata (Average Product, AP) adalah output total yang dibagi

dengan unit total input. (Nicholson, 2002:174)

Dalam proses produksi usahatani kopi maka Y berupa kopi, sedangkan X adalah

faktor produksi yang dapat berupa lahan/tanah tempat usaha, tenaga kerja, modal,

dan manajemen. Pertambahan input, misalkan tenaga kerja, tidak selamanya akan

menyebabkan pertambahan output. Apabila sudah melewati titik maksimum maka
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pertambahan hasil akan semakin kecil. Dalam hukum ekonomi kejadian ini

disebut sebagai The Law of Deminishing Returns atau hukum kenaikan hasil

berkurang. Hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang itu berlaku pula bagi

semua faktor produksi (Daniel, 2002:128).

6. Fungsi Produksi Cobb-Douglas

Pada tahun 1989, fungsi produksi Cobb-Douglas pertama kali diperkenalkan oleh

Cobb, C. W dan Douglas, P.H, melalui artikelnya yang berjudul “A Theory of

Production”. Fungsi Produksi Cobb-Douglas adalah fungsi atau persamaan yang

melibatkan dua atau lebih variabel, di mana variabel yang satu disebut variabel

dependen, yang dijelaskan (Y) dan yang lain disebut dengan variabel independen,

yang menjelaskan (X) (Soekartawi, 1994). Nicholson (2002) menyatakan bahwa

fungsi produksi dimana σ = 1 (elastisitas substitusi) disebut fungsi produksi Cobb-

Douglas dan menyediakan bidang tengah yang menarik antara dua kasus ekstrim.

Kurva produksi sama untuk kasus Cobb-Douglas memiliki bentuk cembung yang

“normal”, seperti Gambar 2.2 di bawah ini
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Sumber : Nicholson, Walter, 2002

Gambar 2 Peta Isoquant Untuk Fungsi Produksi Dengan Nilai σ = 1

(Elastisitas Subtitusi)

Secara matematis fungsi produksi Cobb Douglas dapat ditulis dengan persamaan :

Q =AKα Lβ ……………………………………………………….

Dimana :

Q : Output

K : Input modal

L : Tenaga kerja

A : Parameter efisien / koefisien teknologi

α : Elastisitas input modal

β : Elastisitas input tenaga kerja

Fungsi Cobb Douglas dapat diperoleh dengan membuat persamaan linier sehingga

menjadi :

Isoquant 1

Jalur Ekspansi

Isoquant 2

Isoquant 3

Input 1

Input 2
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LnQ = LnA + αLnK + βLnL + Et………………………….................................

Dengan persamaan diatas maka secara mudah akan diperoleh parameter efisiensi

(A) dan elastisitas inputnya . Jadi, salah satu kemudahan fungsi produksi Cobb

Douglas adalah secara mudah dapat dibuat linier sehingga memudahkan untuk

mendapatkannya. (Suhartati, 2003: 104).

7. Fungsi Cobb Douglas sebagai Fungsi Frontier

Fungsi produksi frontier adalah fungsi produksi yang dipakai untuk mengukur

bagaimana fungsi produksi sebenarnya terhadap posisi frontiernya. Karena fungsi

produksi adalah hubungan fisik antara faktor produksi dan produksi, maka fungsi

produksi frontier adalah hubungan fisik faktor produksi dan produksi pada frontier

yang posisinya terletak pada garis isoquant. Garis isoquant ini adalah garis yang

menunjukkan titik kombinasi penggunaan input produksi yang optimal

(Soekartawi, 2003).

Salah satu keunggulan fungsi produksi frontier dibandingkan dengan fungsi

produksi yang lain adalah kemampuannya untuk menganalisa keefisienan ataupun

ketidakefisienan teknik suatu proses produksi. Pengertian efisiensi dalam

produksi, bahwa efisiensi merupakan perbandingan output dan input berhubungan

dengan tercapainya output maksimum dengan sejumlah input, artinya jika rasio

output besar, maka efisiensi dikatakan semakin tinggi.

Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis (efisiensi

teknis) jika faktor produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang maksimum.

Sedang efisiensi harga (efisiensi alokatif) jika nilai dari produk marginal sama
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dengan harga faktor produksi yang bersangkutan, sedangkan efisiensi ekonomi

akan dicapai jika efisiensi teknis dan efisiensi harga juga tercapai.

8. Elastisitas Produksi

Menurut Sudarsono (1992:9) Konsep Elastisitas yang telah dipelajari sebelumnya

juga diterapkan dalam produksi. Elastisitas produksi (ɳ) menunjukkan rasio

perubahan output yang dihasilkan terhadap perubahan relatif jumlah input yang

digunakan. Misalkan input yang berubah adalah pemakaian tenaga kerja (L) maka

elastisitas produksi dapat diformulasikan sebagai berikut :

Atas dasar formula tersebut diketahui bahwa :

· Pada saat MP > AP diperoleh Elastisitas Produksi > 1

· Pada saat MP = AP diperoleh elastisitas produksi = 1

· Pada saat MP = 0 diperoleh Elastisitas Produksi = 0

· Pada saat MP negatif diperoleh Elastisitas Produksi negatif

9. Return To Scale

Return to Scale (RTS) perlu dipelajari karena untuk mengetahui kegiatan dari

suatu usaha yang diteliti apakah sudah mengikuti kaidah increasing, constant atau

decreasing return to scale. Keadaan return to scale (skala usaha) dari suatu

usahatani yang diteliti dapat diketahui dari penjumlahan koefisien regresi semua

faktor produksi. Menurut Soekartawi (1994:169), ada tiga kemungkinan dalam

nilai return to scale, yaitu:
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a. Decreasing Return to Scale (DRS), bila (β1 + β 2 + .... + β n) < 1. Dalam

keadaan demikian, dapat diartikan bahwa proporsi penambahan faktor produksi

akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih kecil.

b. Constant Return to Scale (CRS), bila (β 1 + β 2 + .... + β n) = 1. Dalam keadaan

demikian, dapat diartikan bahwa penambahan faktor produksi akan proporsional

dengan penambahan produksi yang diperoleh.

c. Increasing Return to Scale (IRS), bila (β 1 + β 2 + .... + β n) > 1. Dalam

keadaan demikian, dapat diartikan bahwa proporsi penambahan faktor produksi

akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar.

10. Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan (output)

dengan mengorbankan (input) yang minimal. Suatu kegiatan telah dikerjakan

secara efisien jika pelaksanaan kegiatan telah mencapai sasaran (output) dengan

pengorbanan (input) terendah, sehingga efisiensi dapat diartikan sebagai tidak

adanya pemborosan (Nicholson, 2002:427).

Efisiensi merupakan banyaknya hasil produksi fisik yang dapat diperoleh dari

kesatuan faktor produksi atau input. Situasi seperti ini akan terjadi apabila

pengusaha mampu membuat suatu upaya agar nilai produk marginal (NPM) untuk

suatu input atau masukan sama dengan harga input (P) atau dapat dituliskan

sebagai berikut (Soekartawi, 1994:41) :
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Fungsi produksi= ( )
AP =
MP =
Kondisi optimum pada alokasi

VMP =
= 1 = = 1

=
= 1……= > 1……= < 1…… .

Menurut Soekartawi (1994:42), dalam kenyataan yang sebenarnya persamaan

nilainya tidak sama dengan 1, yang sering kali terjadi adalah :

1. ki > 1, hal ini berarti bahwa penggunaan faktor produksi X belum efisien. Agar

bisa mencapai efisien, maka penggunaan faktor produksi X perlu ditambah.

2. ki < 1, hal ini berarti bahwa penggunaan faktor produksi X tidak efisien,

sehingga perlu dilakukan pengurangan faktor produksi X agar dapat tercapai

efisiensi.

Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis kalau faktor

produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang maksimum. Dikatakan

efisiensi harga kalau nilai dari produk marjinal sama dengan harga faktor produksi

yang bersangkutan dan dikatakan efisiensi ekonomi jika usaha tersebut mencapai
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efisiensi teknis dan sekaligus juga mencapai efisiensi harga. Menurut Soekartawi

(1994:218), pengertian dari efisiensi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu efisiensi

teknis, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi diantaranya yaitu :

10. Efisiensi alokatif (efisiensi harga)

Efisien harga atau alokatif menunjukkan hubungan biaya produksi dan output.

Efisiensi alokatif tercapai jika perusahaan tersebutmampu memaksimalkan

keuntungan yaitu menyamakan nilai produk

marjinal (NPM) setiap faktor produksi dengan harganya.(Nicholson, 2002:175)

mengatakan bahwa efisiensi harga tercapai apabilaperbandingan antara nilai

produktivitas marjinal masing-masing input (NPMxi)dengan harga inputnya (Pxi)

sama dengan 1. Kondisi ini menghendaki NPMxsama dengan harga faktor

produksi X atau dapat ditulis sebagai berikut:

Kondisi optimum pada alokasi

VMP =
= 1 = = 1

=
= 1……= > 1……= < 1…… .

Dimana: Px = Harga faktor produksi X.

Dalam prateknya, nilai Y, Py, X dan Px diambil nilai rata-ratanya, sehingga
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persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut

= 1.........................................................................................................

Dalam banyak kenyataan persamaan di atas tidak selalu sama dengan satu,

yang sering terjadi adalah sebagai berikut :

1. = 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X efisien.

2. > 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X belum efisien untuk

mencapai efisiensi maka input X perlu ditambah.

3. < 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X tidak efisien, untuk

menjadi efisiensi maka penggunaan input X perlu dikurangi.
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B. Tinjauan Empiris

Penelitian Terdahulu

PENULIS Dr. Sucihatiningsih DWP, M.Si ; Dr. Etty Soesilowati , M.Si
JUDUL
PENELITIAN

The Policy Effectiveness of ” Go Organic 2010” (A Case
Study on Implementation and Efficiency of the Production
Factors of Organic Vegetable Cultivation in Semarang
Regency

ALAT ANALISIS Fungsi produksi frontier
KESIMPULAN Pelaksanaan Go Organik seharusnya menggunakan

pendekatan top-down. Tantangan pada pelaksanaan program
ini adalah perbedaan antara petani dan pengambil
keputusan. Variabel yang berpengaruh adalah tanah, pupuk
organik, dan bibit. Dari perhitungan efisiensi diketahui
sayuran organik jauh dari efisiensi teknik, harga, dan
ekonomi.
ET =0,455633
EH = 5,9385
EE = 2,705

PENULIS Avi Budi Setiawan

JUDUL
PENELITIAN

Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-faktor Produksi Pada
Usahatani Jagung Di Kabupaten Grobogan Tahun 2007

ALAT ANALISIS Fungsi produksi frontier stokastik Cobb – Douglas

KESIMPULAN Variabel yang mempengaruhi efisiensi penggunaan faktor-
faktor produksi pada usahatani jagung di Kabupaten
Grobogan adalah luas lahan, bibit, pupuk. Efisiensi Harga
(EH) = 1,53563
Efisiensi Ekonomi (EE) = 1,5346 .
Return to scale = 0,984.
Berarti dapat disimpulkan bahwa proporsi penambahan
input yang digunakan akan menurunkan output yang
diperoleh. Namun dari penghitungan R/C ratio diperoleh
hasil 1,15317. yang berarti bahwa usaha tani jagung
sebenarnya masih menguntungkan untuk terus dikelola.
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PENULIS Rita Yunus

JUDUL
PENELITIAN

Analisis Efisiensi Produksi Usaha Peternakan Ayam Ras
Pedaging Pola Kemitraan Dan Mandiri Di Kota Palu
Provinsi Sulawesi Tengah

ALAT ANALISIS Fungsi produksi frontier stokastik Cobb – Douglas
Analisi R/C

KESIMPULAN nilai R/C ratio peternak mandiri sebesar 1,26 lebih tinggi
dibanding peternak pola kemitraan yang hanya sebesar 1,06.
variabel yang berpengaruh secara signifikan adalah bibit
ayam DOC, bibit, tenaga kerja, bahan bakar. Efisiensi
harga/alokatif = 1,816 dan efisiensi ekonomis pada peternak
pola kemitraan sebesar 1,816 dan 1,587, sedangkan efisiensi
harga/alokatif peternak mandiri = 1,838 dan efisiensi
ekonomis sebesar = 1,593. Secara keseluruhan kedua usaha
ternak tersebut belum mencapai tingkat efisiensi frontier.

PENULIS Annora Khazanani

JUDUL
PENELITIAN

Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi Usahatani
Cabai Kabupaten Temanggung

ALAT ANALISIS Fungsi produksi frontier stokastik Cobb – Douglas
Analisis R/C

KESIMPULAN Variabel yang signifikan adalah luas lahan, bibit, tenaga
kerja, dan pupuk. Nilai R/C Rasio sebsesar 1,277.
.

PENULIS Iswadhie Hasan

JUDUL
PENELITIAN

Analisis Produksi Kopi di Desa Mbenti Kecamatan
Minyambow Kabupaten Manokwari

ALAT ANALISIS Fungsi produksi Cobb – Dougla

KESIMPULAN Koefisiensi lahan bernilai -0,687 menunjukkan bahwa
penambahan luas akan mengurangi produksi, untuk faktor
produksi modal bernilai -0,546 yang berarti penambahan
modal justru akan mengurangi hasil produksi, tenaga kerja
berpengaruh positif dimana penambahan tenaga kerja akan
menambah produksi.
Skala usaha dan efisiensi produksi kopi : Tidak efisien
secara teknis dan ekonomi. elastisitas pada penggunaan
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modal menunjukkan <1 yang berarti tidak efisien; faktor
tenaga kerja belum efisien sehingga perlu dilakukan
penambahan tenaga kerja;
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu  data yang diperoleh dari hasil kuisioner yang diisi oleh

responden yang melakukan kegiatan usaha tani kopi di Kecamatan Ulu Belu

kabupaten Tanggamus

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua

atau yang diperoleh dari hasil publikasi dari lembaga – lembaga lain yang

berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini diambil dari dinas perikanan, dan internet.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006). Sesuai dengan

batasan di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah petani

kopi yang ada di Kecamatan Ulu Belu kabupaten Tanggamus. Dimana jumlah

petani kopi di Kecamatan Ulu Belu terdiri dari 44.407 orang..
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2. Sampel

Sampel sendiri adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang

dianggap bisa mewakili populasi. (Hasan, 2002 :84).

Dalam penelitian ini besaran sampel ditentukan berdasarkan persamaan slovin := ( )
Dimana :

n : Sampel

N : Populasi

e : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran) ke tidak

telitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi. Interval keyakinan yang

digunakan dalam penelitian ini sebesar 90%.

n =
.. ( %)

= 99.97

Berdasarkan penghitungan dengan rumus slovin diketahui jumlah sampel dalam

penelitian ini sebanyak 100 petani kopi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ada beberapa metode, antara

lain adalah sebagai berikut ini :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang

mengajukan pertanyaan lisan kepada responden.
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b. Kuisioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang

diketahui.

D. Variabel Penelitian

Menurut (Sukirno 2002: 192) dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel

yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum pengumpulan data. Variabel

penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Variabel terikat dalam penelitian ini (Y) adalah hasil nilai produksi usahatani

kopi. Produksi yang dimaksud adalah hasil akhir dari proses aktivitas ekonomi

dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input guna menghasilkan

barang-barang baru (utility form). Jumlah produksi atau output (Y), yaitu

jumlah kopi yang dihasilkan oleh petani dalam satuan kilogram (Kg).

b. Luas lahan (X1), adalah luas tanah garapan yang digunakan dalam usahatani

kopi diukur dalam satuan meter persegi (m2).

c. Pupuk (X2), yaitu jumlah pemakaian pupuk pada usahatani kopi dalam satu kali

masa tanam. Dimana pupuk yang digunakan dihitung dalam satuan kilogram

(Kg).

d. Tenaga Kerja (X3), yaitu jumlah tenaga kerja keluarga dan non keluarga petani

yang digunakan per kegiatan dalam satu kali panen didasarkan pada jumlah

hari kerja per orang
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e. Modal sarana (X4), yaitu jumlah alat yang digunakan dalam mendukung faktor

produksi. Dimana Modal Sarana dihitung dari jumlah alat yang digunakan.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi

Untuk mengetahui pengaruh teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan pendekatan Ordinary

Least Square (OLS). Analisis regresi merupakan metode yang menjelaskan dan

mengevaluasi hubungan antara suatu variabel terikat dengan satu atau lebih

variabel bebas. Hubungan tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan

yang menghubungkan variabel terikat Y dengan variabel bebas

X1,X2,X3,X4........Xn. Dalam analisis regresi pola hubungan antara variabel

diekspresikan dalam sebuah persamaan regresi yang diduga berdasarkan data

sampel. Untuk menganalisis tingkat produksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor

lahan, pupuk, tenaga kerja, dan modal sarana dapat dibuat formulasi sebagai

berikut:

Y=F(X1, X2, X3, X4)

Keterangan :

Y   : Produksi Kopi (Kg)

X1 : Lahan (m2)

X2 : Pupuk (Kg)

X3 : Tenaga Kerja (Hari kerja per orang)

X4 : Modal Sarana (Jumlah alat yang digunkan)



38

Dalam penelitian ini menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi

produksi Cobb-Douglas merupakan bentuk persamaan regresi non linier yang

dapat ditulis sebagai berikut :

Y = aX1
b1 X2

b2…Xi
bi…Xn

bn eu

Untuk dapat menaksir fungsi produksi ini, maka persamaan tersebut perlu

ditransformasikan kedalam bentuk linear logaritma natural sebagai berikut :

LnY= Ln β0 + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 + β4LnX4 + Et………………….

Keterangan :

Ln      : Logaritma Natural

Y : produksi

β0 : Konstanta

X1 : luas lahan

X2 : pupuk

X3 : tenaga kerja

X4 : modal sarana

β1-β4 : Koefisien regresi

Et : Residu

Fungsi produksi usahatani kopi diestimasi dengan menggunakan pendekatan

Fungsi Produksi Cobb-Douglas.
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2. Uji Asumsi Klasik

A. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian dari residual model regresi yang digunakan

dalam penelitian tidak homokedastis atau dengan kata lain tidak konstan. Data

yang diambil dari pengamatan satu ke lain atau data yang diambil dari observasi

satu ke yang lain tidak memiliki residual yang konstan atau tetap. Untuk menguji

ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan menguji residual hasil estimasi

menggunakan metode White Heterokedasticity Test (No Cross Term) dengan

membandingkan nilai Obs*RSquare ( 2hitung) dengan nilai Chi-square

( 2tabel). Jika nilai Chi-square yang didapatkan melebihi nilai Chi-square kritis

pada tingkat signifikansi yang dipilih, kesimpulannya adalah terdapat

heterokedastisitas. Jika nilainya tidak melebihi nilai Chi-square kritis, tidak

terdapat heterokedastisitas (Gujarati, 2010).

Hipotesis yang digunakan:

0 : model terbebas dari masalah heteroskedastisitas

: model mengalami masalah heteroskedastisitas

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

JB statistik > 2tabel, p-value > 5%, 0ditolak dan diterima

JB statistik < 2tabel, p-value < 5%, 0diterima dan ditolak

B. Autokorelasi

Autokolerasi menurut Gujarati (2000) adalah keadaan dimana faktor-faktor

pengganggu yang satu dengan yang lain tidak saling berhubungan, pengujian
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terhadap gejala autokorelasi dalam model analisa regresi dilakukan dengan

pengujian Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan membandingkan

nilai Obs*R square dengan nilai Chi-square.  Jika Obs*R square (χ2 -hitung)

>Chi-square (χ2–tabel), berarti hasil uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM

Test mengindikasikan bahwa terdapat masalah autokolerasi didalam model.  Dan

jika Obs*R square (χ2 -hitung) <Chi-square (χ2–tabel),berarti hasil uji Breusch-

Godfrey Serial Correlation LM Test mengindikasikan bahwa tidak ada masalah

autokolerasi. Dalam hal ini, hipotesis pendugaan masalah autokolerasi adalah

sebagai berikut (Gujarati, 2000:117) :

Ho : Obs*R square (χ2 -hitung )>Chi-square (χ2–tabel) maka mengalami masalah

autokolerasi.

Ha : Obs*R square (χ2 -hitung )<Chi-square (χ2–tabel) maka terbebas dari

masalah autokolerasi.

C. Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah residual

terdistri normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji Jarque-Bera

(JB). Pengujian ini diawali dengan menghitung skewness (kemiringan) dan

kurtosis (keruncingan) yang mengukur residual OLS dan menggunakan pengujian

statistik:

JB = n
26 + ( −3)224

di mana n = ukuran sampel, S = koefisien skewness, dan K = koefisien kurtosis.
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Di bawah hipotesis nol, residual memiliki distribusi normal, JB statistik mengikuti

distribusi Chi-square dengan df 2 secara asimtotik.

Hipotesis yang digunakan:

0 : residual terdistribusi dengan normal

: residual terdistribusi  tidak normal

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

JB statistik > 2tabel, p-value> 5%, 0ditolak, diterima

JB statistik < 2tabel, p-value< 5%, 0diterima, ditolak

D. Multikolinearitas

Multikolinearitas berari keberadaan dari hubungan linear yang “sempurna” atau

tepat, diantara sebagian atau seluruh variabel penjelas dalam sebuah model

regresi. Pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan

menghitung Variance Inflation Factor (VIF) dari hasil estimasi. Semakin besar

nilai VIF, variabel Xi akan semakin “bermasalah” atau semakin kolinear. Sebagai

suatu aturan baku, jika nilai VIF suatu variabel melebihi 10, yang akan terjadi di

mana jika nilai R2 melebihi 0,90, variabel tersebut dikatakan sangat kolinear.

Kecepatan dari meningkatnya varians atau kovarians dapat dilihat dengan

Variance Inflation Factor (VIF), yang didefinisikan sebagai:

VIF = 1(1− 2 32 )
Seiring dengan 2 32 mendekati 1, VIF mendekati tidak terhingga. Hal tersebut

menunjukkan sebagaimana jangkauan kolinearitas meningkat, varian dari sebuah
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estimator juga meningkat, dan pada suatu nilai batas dapat menjadi tidak

terhingga (Gujarati, 2010).

0 : VIF > 5, terdapat multikolinearitas antar variabel bebas

: VIF < 5, tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas

F. Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas

secara individual terhadap variabel terikat (Gujarati, 2010). Cara menghitung uji t

statistik adalah:

0 = −0 = −0/√
Dimana:

= rata-rata dari seluruh sampel

0 = rata-rata xó = simpangan baku

n = jumlah sampel

hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

0 : = 0, variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

: ≠ 0, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1) Jika hitung< tabel, maka H0 diterima dan H ditolak, artinya variabel bebas

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat,

2) Jika hitung>ttabel, maka H0 ditolak dan H diterima, artinya variabel bebas

berpengaruh terhadap variabel terikat.
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2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. (Gujarati, 2010)

Cara menghitung uji F statistik adalah:Ftabel= 1F ( 1, 2)
Dimana:

v1 = numerator degree of freedom (k-1)

v2 = denumerator degree of freedom (n-k)

α = tingkat signifikansi

k = jumlah variabel

n = jumlah pengamatan

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

0 : = 0, secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh signifikan

terhadap variabel terikat

: ≠ 0, secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap

variabel terikat

Dengan kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Jika Fhitung<Ftabel, maka H0 diterima dan H ditolak, artinya secara

bersama-sama seluruh variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel

terikat

.
2) Jika F >F , maka H ditolak dan H diterima, artinya secara

bersama-sama seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel

terikat.
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G .Efisiensi Harga

Menurut Nicholson (2002 :175), efisiensi harga tercapai apabila perbandingan

antara nilai produktivitas marginal masing-masing input dengan harga inputnya

sama dengan 1atau dapat ditulis sebagai berikut:

Kondisi optimum pada alokasi

VMP =
= 1 = = 1

=
= 1……= > 1……= < 1…… .

Dimana:

Px = Harga faktor produksi, dalam praktek nilai Y, PY, X dan PX adalah diambil

nilai rata-ratanya, Menurut (Soekartawi 2003:49), dalam kenyataan yang

sebenarnya persamaan nilainya tidak sama dengan 1, yang sering kali terjadi

adalah :

1. = 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X efisien.

2. > 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X belum efisien

untuk mencapai efisiensi maka input X perlu ditambah.

3. < 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X tidak efisien,

untuk menjadi efisiensi maka penggunaan input X perlu dikurangi.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa proporsi penambahan faktor produksi

akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Lahan, Pupuk, Tenaga kerja dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

a. Variabel Lahan berpengaruh positif dan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap

Produksi Kopi di Kec Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

b. Variabel Pupuk berpengaruh positif dan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap

Produksi Kopi di Kec Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

c. Variabel Tenaga kerja berpengaruh Positif dan memiliki pengaruh secara signifikan

terhadap Produksi Kopi di Kec Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

d. Variabel Modal Sarana berpengaruh positif dan memiliki pengaruh secara signifikan

terhadap Produksi Kopi di Kec Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

e. Variabel Lahan (X1), Pupuk (X2), Tenaga Kerja (X3), dan Modal Sarana (X4) secara

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Produksi Kopi di Kec Ulu

Belu Kabupaten Tanggamus.
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2. efisiensi harga (alokatif) dari usahatani kopi di Kec Ulu Belu

a. Variabel lahan tidak efisien secara harga

b. Variabel Pupuk belum efisien secara harga.

c. Variabel Tenaga Kerja belum efisien secara harga.

d. Variabel Modal Sarana Belum efisien secara harga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat penulis berikan

adalah sebagai berikut :

1. Untuk petani kopi di Kec Ulu Belu berkaitan dengan pencapaian efisiensi Alokasi

dalam usahatani kopi, petani diharapkan lebih mampu menggunakan dan memanfaatkan

faktor-faktor produksi yang dimilikinya secara proporsional yaitu antara penggunaan

Luas lahan, Pupuk, Tenaga Kerja dan Modal Sarana

2. Mempertimbangkan proporsi penggunaan luas lahan, pupuk, tenaga kerja dan modal

sarana dengan mengoptimalkan penggunaan luas lahan, pupuk, tenaga kerja dan modal

sarana sesuai dengan kualitas dan kuantitas lahan yang tersedia. Sehingga dapat

menghasilkan output yang maksimal guna mencapai efisien secara harga.

3. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, khusunya dinas teknis seperti Dinas

Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan untuk meningkatkan produksi kopi robusta di

Kecamatan Ulu Belu maka perlu memberikan pelatihan dan sekolah lapang khususnya

bagi petani dan tenaga kerja/buruh tani kopi.
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