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ABSTRACT

ALLOCATION EFFICIENCY OF USING PRODUCTION FACTORS ON
COFFEE PLANTATIONS IN TANGGAMUS DISTRICT (COFFEE

FARMERS STUDY, SUB-DISTRICT PULAU PANGGUNG)

Oleh

Ardi Allbrian

This research aims to analyse efficiency allocation of using production factor on
coffe farm at Pulau Panggung district. This research needs to use prime data; the
data that is obtained through quesioners and interviews with farmers. The
research model uses Cobb-Douglas production function and data analysis used is
OLS (Ordinary Least Square) method with E-Views 8 program and calculation of
allocation efficiency formula. The results of this study indicate that all
independent variables, Land Area (X1), Seed (X2), Fertilizer (X3), and Labor
(X4) have positive and significant effect on dependent variable that is Total
Production (Y). There is an inefficiency in the variable of Land Area (X1),
Fertilizer (X3), and Labor (X4), while Seeds (X2) is not efficient.

Keywords : Allocation Efficiency , Cobb-Douglas, Coffee, OLS, Pulau Panggung



ABSTRAK

EFISIENSI ALOKASI PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI PADA
USAHA PERKEBUNAN KOPI DI KABUPATEN TANGGAMUS (STUDI

PETANI KOPI, KECAMATAN PULAU PANGGUNG)

Oleh

Ardi Allbrian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi alokasi faktor – faktor
produksi usaha tani kopi di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus
dengan menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kuesioner
serta wawancara dengan petani. Model penelitian menggunakan fungsi produksi
Cobb-Douglas dan analisis data yang digunakan adalah dengan metode OLS
(Ordinary Least Square) dengan bantuan program E-Views 8 dan perhitungan
rumus efisiensi alokasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh
variabel bebas, yaitu Luas Lahan (X1), Jumlah Bibit (X2), Jumlah Pupuk (X3),
Tenaga Kerja (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat
yaitu Jumlah Produksi (Y), serta belum terjadi nya efisiensi pada variabel Luas
Lahan (X1), Jumlah Pupuk (X3), dan Tenaga Kerja (X4) sedangkan terjadi
ketidakefisiensian pada variabel Jumlah Bibit (X2).

Kata kunci : Cobb-Douglas, Efisiensi Alokasi, Kopi, OLS, Pulau Panggung.
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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan alam Indonesia memiliki potensi besar dalam menyukseskan

pembangunan khususnya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Walaupun

demikian, cita-cita tersebut tidak dapat dicapai jika tidak ada kerja keras dan

pengorbanan dari seluruh masyarakat. Kekayaan alam harus dimanfaatkan secara

optimal dan dikelola dengan baik sehingga menghasilkan nilai tambah dalam

perekonomian. Mengingat Indonesia merupakan negara agraris, sektor pertanian

merupakan salah satu sektor terbesar penopang perekonomian Indonesia. Selain

merupakan sektor terbesar, sektor pertanian juga merupakan sektor yang paling

tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Pada saat perekonomian Indonesia

mengalami kontraksi sebesar 13,68% pada tahun 1998 dan penyerapan tenaga

kerja nasional menurun 2,13%, sektor pertanian secara keseluruhan tetap

mengalami pertumbuhan sebesar 0,22% (Badan Pusat Statistik, 1999).

Pertanian merupakan salah satu faktor penting mengingat kebutuhan konsumen

akan pangan sangatlah besar dan sebagian besar matapencaharian rakyat

Indonesia berasal dari sektor agraris. Pengembangan sektor pertanian pada era

globalisasi saat ini harus dilakukan mengingat komoditas pertanian tidak hanya

menjadi barang konsumsi, namun juga komoditas industri baik sebagai bahan

baku ataupun barang siap konsumsi. Peranan utama sektor pertanian, dalam
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kebijaksanaan makro nasional difokuskan pada penyediaan bahan pangan untuk

memenuhi kebutuhan lokal dan regional dalam rangka menunjang stok pangan

nasional. Berdasarkan karakteristik komoditas, sektor pertanian dibagi menjadi

lima sub sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan

peternakan. Sub sektor yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perkebunan.

Mengacu pada UU No 18 Tahun 2004, perkebunan adalah kegiatan yang

mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam

ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman

tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta

manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan

masyarakat.

Salah satu komoditi perkebunan yang strategis di Indonesia adalah kopi. Hal ini

ditunjukkan bahwa perkembangan perkebunan kopi di Indonesia terus meningkat.

Kopi merupakan komoditas tropis utama yang diperdagangkan di seluruh dunia

dengan kontribusi setengah dari total komoditas tropis. Menurut Nawrot et al.,

dalam publikasi Kementrian Pertanian (2015:1) kopi adalah salah satu sumber

alami kafein zat yang dapat menyebabkan peningkatan kewaspadaan dan

mengurangi kelelahan. Minuman kopi, minuman dengan bahan dasar ekstrak biji

kopi, dikonsumsi sekitar 2,25 milyar gelas setiap hari di seluruh dunia.

International Cofee Organization menyatakan dalam publikasi Kementrian

Pertanian tahun 2015, bahwa pada tahun 2013 kebutuhan bubuk kopi dunia sekitar

8,77 juta ton. Berdasarkan data FAO, diantara negara negara ASEAN, Indonesia

merupakan produsen dan eksportir kopi terbesar kedua di dunia setelah Vietnam.

Namun demikian, dalam skala dunia Indonesia merupakan penghasil kopi terbesar
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ketiga setelah Brazil dan Vietnam dengan menyumbang sekitar 6% dari total

produksi kopi di dunia, dan Indonesia merupakan pengekspor kopi terbesar

keempat di dunia  dengan pangsa pasar sekitar 11% di dunia.

Perkembangan usaha tani kopi di Indonesia terus meningkat. Hal ini dapat dilihat

dalam Tabel 1 bahwa pada tahun 1980, luas areal perkebunan kopi di Indonesia

hanya seluas 707.464 Ha dengan total produksi sebanyak 294.973 ton. Jumlah

tersebut menjadi berlipat pada tahun 2010, dimana pada tahun tersebut, Indonesia

memproduksi kopi sebesar 686.921 ton dengan luas areal seluas 1.210.365 Ha.

Tahun 2015 merupakan puncak dari produksi kopi di Indonesia dengan total

produksi mencapai 739.005 Ton dengan luas areal seluas 1.254.382 Ha dimana

dari 96,16% diantaranya merupakan hasil dari perkebunan rakyat (PR), sementara

sisanya diusahakan oleh perkebunan besar milik swasta (PBS) sebesar 1,82% dan

perkebunan besar milik negara (PBN) sebesar 2,02% (Direktorat Jendral

Perkebunan, 2015).

Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Kopi di Indonesia menurut Status
Pengusahaan Tahun 2010 – 2015

Tahun
Luas Areal (Ha)

Jumlah
Produksi (Ton)

Jumlah
PR PBN PBS PR PBN PBS

2010 1.162.810 22.681 24.873 1.210.365 657.909 14.065 14.947 686.921

2011 1.184.967 22.572 26.159 1.233.698 616.429 9.099 13.118 638.646

2012 1.187.669 22.565 25.056 1.235.289 661.827 13.577 15.759 691.163

2013 1.194.081 22.556 25.076 1.241.712 645.346 13.945 16.591` 75.881

2014*) 1.198.962 22.581 25.266 1.246.810 654.034 14.106 16.949 685.089

2015**) 1.206.243 22.599 25.540 1.254.382 706.770 14.690 17.545 739.005

Keterangan :
PR : Perkebunan Rakyat
PBN : Perkebunan Besar Negara
PBS : Perkebunan Besar Swasta
*) : Angka Sementara
**) : Angka Estimasi

Sumber : Publikasi Direktorat Jendral Perkebunan 2015
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Lebih dari 80% luas areal perkebunan kopi di Indonesia saat ini merupakan kopi

robusta. Sentra produksi kopi di Indonesia pada tahun 2013 adalah Provinsi

Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.

Provinsi Lampung merupakan sentra produksi kopi terbesar di Indonesia pada

tahun 2013 dan memiliki potensi untuk terus berkembang. Dalam kurun waktu

selama lima tahun (2009-2013), Provinsi Lampung berkontribusi paling besar

dalam memproduksi kopi. Sebesar 21,46% produksi kopi rakyat berasal dari

Provinsi Lampung dengan produksi rata-rata sebesar 142.111 ton, sedangkan

Provinsi Sumatera Selatan merupakan penyumbang terbesar kedua yaitu sebesar

20,18% atau 133.645 ton dari produksi kopi seluruh Indonesia. Hal ini dapat

dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Produksi Perkebunan Kopi Rakyat Terbesar di Indonesia Tahun
2009-2015

Sumber : Publikasi Direktorat Jendral Perkebunan, 2015
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mendukung untuk usaha perkebunan kopi. Sebagai pemasok kopi terbesar di

Indonesia, Provinsi Lampung memiliki beberapa kabupaten yang unggul dalam

memproduksi kopi dan mayoritas usaha perkebunan kopi dimiliki oleh rakyat.

Setidaknya terdapat lima kabupaten yang menghasilkan produksi kopi terbanyak

di Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus adalah penyumbang terbesar kedua

produksi kopi di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Tanggamus pada tahun 2013 dapat memproduksi kopi sebanyak

30.702 ton dengan luas area perkebunan kopi seluas 43.916 Ha dan jumlah petani

sebanyak 62.737. Berikut beberapa kabupaten yang merupakan sentra produksi

kopi robusta di Provinsi Lampung.

Tabel 2. Kabupaten Sentra Produksi Kopi Robusta Perkebunan Rakyat di
Lampung, 2013

Kab/Kota Luas Area
(Ha)

Jumlah Petani
(KK) Produksi (Ton) Produktivitas

(Kg/Ha)

Kab. Lampung Barat 60.494 86.420 52.573 948

Kab. Tanggamus 43.916 62.737 30.702 827

Kab. Way Kanan 22.563 32.233 17.450 878

Kab. Lampung Utara 17.146 24.494 12.254 783

Kab. Pringsewu 7.856 11.223 7.985 1.095

Lampung 161.091 230.130 127.057 886

Sumber : Direktorat Jendeal Perkebunan, Pusdatin 2015

Masyarakat Kabupaten Tanggamus mayoritas bekerja di bidang pertanian

sebanyak 1.420.000 jiwa dan terbanyak pada subsektor perkebunan yaitu

sebanyak 873.000 jiwa (Sensus Pertanian Tanggamus, 2013). Hasil komoditi dari

subsektor perkebunan di kabupaten Tanggamus ada berbagai macam, salah

satunya adalah kopi. Kopi merupakan penyumbang terbesar pada subsektor

perkebunan di kabupaten Tanggamus yaitu sebanyak 59,07% dari keseluruhan

perkebunan yang ada di kabupaten Tanggamus. Pada tahun 2013, Kabupaten
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Tanggamus memproduksi 30.702 ton kopi, sedangkan pada tahun 2014, produksi

kopi di kabupaten Tanggamus sebanyak 27.581,43 ton, dimana penyumbang

terbesarnya adalah kecamatan Pulau Panggung. Luas area perkebunan kopi di

kecamatan Pulau Panggung seluas 7.339 Ha, terbesar kedua setelah kecamatan

Ulu Belu dengan luas area perkebunan kopi seluas 7.549 Ha. Hal ini berbanding

terbalik dengan produksi kopi yang dihasilkan oleh kedua kecamatan tersebut.

Walaupun kecamatan Pulau Panggung memiliki luas area yang lebih sedikit dari

kecamatan Ulu Belu, namun produksi dan produktivitas yang dihasilkan melebihi

kecamatan Ulu Belu .

Tabel 3. Luas Areal dan Produksi Tanaman Kopi Robusta di Kabupaten
Tanggamus Tahun 2014

Kecamatan Luas Area (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha)
Wonosobo 2.223 1.400 753,09

Semaka 340 442 1.300,00

Bandar Negri Semuong 805 400 623,05

Kota Agung 327 234 893,13

Pematang Sawa 1.154 500 764,53

Kota Agung Barat 216 160 952,38

Kota Agung Timur 354 155 767,33

Pulau Panggung 7.339 5.250 879,25

Ulu Belu 7.549 4.970 838,11

Air Naningan 6.984 4.585 786,85

Talang Padang 304 80 444,44

Sumberejo 2.147 1.559 805,85

Gisting 1.281 680 602,49

Gunung Alip 1.180 897 901,51

Pugung 6.567 4.180 764,68

Bulok 1.660 600 648,65

Cukuh Balak 1.599 843 633,83
Kelumbayan 251 289,2 1.279,65

Limau 1.191 19,6 21,08

Kelumbayan Barat 445 336 1.200

Jumlah 43.916 27.581,43 782,39

2013 40.500 173.509 5.350,70

Sumber : Publikasi BPS Tanggamus, 2015
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Kecamatan Pulau Panggung merupakan salah satu sentra perkebunan kopi di

Kabupaten Tanggamus, hal ini tentunya dapat dijadikan contoh bagi daerah lain

yang memiliki potensi usaha perkebunan kopi. Sebagai daerah sentra produksi

kopi, kecamatan Pulau Panggung harus semakin produktif dan efektif dalam

memproduksi kopi setiap periodenya. Syahruni Thamrin (2015) dalam penelitian

berjudul “Efisiensi Teknis Usahatani Kopi Arabika di Kabupaten Enrekang”

mendapatkan bahwa efisiensi usahatani kopi dipengaruhi oleh luas lahan,

penggunaan pupuk Urea, ZA, dan tenaga kerja. Faktor faktor tersebut berpengaruh

secara nyata terhadap fungsi produksi. Sementara itu, variabel yang signifikan

negatif adalah jumlah anggota keluarga.

Salah satu cara untuk meningkatkan produksi kopi adalah dengan cara melakukan

efisiensi faktor produksi yang digunakan. Dalam pelaksanaan usaha perkebunan,

setiap petani tentunya mengharapkan keberhasilan dari usahanya. Salah satu

parameter keberhasilan dalam usaha adalah tingkat keuntungan yang diperoleh

dalam pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien. Efisiensi diperlukan

supaya petani dapat mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan tepat untuk

mendapatkan output yang maksimal.

Soekartawi dalam Ahmad Ridhani Anandra (2010:23) menerangkan bahwa dalam

terminologi ilmu ekonomi, maka pengertian efisiensi ini dapat dibedakan menjadi

tiga yaitu efisiensi alokatif, efisiensi teknis, dan efisiensi ekonomis. Efisiensi

alokatif tercapai jika perusahaan tersebut mampu memaksimalkan keuntungan

yaitu menyamakan nilai produk marginal setiap faktor produksi dengan harganya.

Efisiensi alokatif ini terjadi bila perusahaan memproduksi output yang paling

disukai oleh konsumen. Pencapaian efisiensi alokatif yang tinggi sangat penting
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dalam upaya meningkatkan tingkat kompetitif dan keuntungan usaha tani.

Efisiensi teknis mencakup mengenai hubungan antara input dan output. Suatu

perusahaan dikatakan efisien secara teknis bilamana produksi dengan output

terbesar yang menggunakan set kombinasi beberapa input saja. Sedangkan

efisiensi ekonomis merupakan hasil kali antara seluruh efisiensi teknis dengan

efisiensi alokatif dari seluruh faktor input.

Penggunaan faktor produksi akan sangat menentukan output. Faktor yang

dimaksud adalah luas lahan, jumlah bibit, pupuk, serta jumlah tenaga kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Arif Nugroho (2015) menyebutkan bahwa

faktor lahan merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan

tingkat produksi. Penggunaan faktor produksi pupuk dan tenaga kerja yang belum

tepat juga akan memengaruhi produksi. Penelitian yang dilakukan oleh Isdiana

Suprapti (2014) menyebutkan bahwa penggunaan pupuk dan tenaga kerja belum

optimal, sehingga untuk menambah produksi diperlukan peningkatan terhadap

kedua faktor produksi tersebut. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa

bibit tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas usahatani. Penelitian ini

berusaha untuk menganalisis efisiensi alokatif usaha tani kopi yang dihubungkan

dengan penggunaan faktor-faktor produksi usaha perkebunan kopi.

B. Rumusan Masalah

Keberhasilan usaha perkebunan kopi dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari

faktor produksi maupun kondisi alam. Faktor produksi terdiri dari luas lahan,

tenaga kerja, jumlah pohon, dan pupuk. Sedangkan faktor alam dipengaruhi oleh

keadaan lingkungan serta cuaca yang tepat untuk melakukan usaha tersebut.
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Melalui kajian permasalahan diatas, maka dirumuskan masalah berikut ini :

1. Apakah faktor produksi luas lahan, jumlah pohon, pupuk, dan tenaga kerja

berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah produksi kopi ?

2. Apakah penggunaan faktor faktor produksi usaha tani kopi di Kecamatan

Pulau Panggung sudah efisien secara alokasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah  :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produksi

usaha perkebunan kopi di Kecamatan Pulau Panggung.

2. Untuk menghitung dan mengukur efisiensi alokasi dalam penggunaan faktor-

faktor produksi pada usaha tani kopi di Kecamatan Pulau Panggung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain :

1. Dapat menjadi sumber informasi bagi petani dalam mengalokasikan faktor-

faktor produksi yang digunakan.

2. Dapat menjadi manfaat bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan

ekonomi, terutama dalam bidang perkebunan.

3. Sebagai salah satu syarat kelulusan penulis untuk mencapai gelar Sarjana

Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
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E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dari penelitian ini, maka penelitian ini

dibentuk dalam rangkaian bab-bab yang terdiri dari lima bab dengan uraian

tertentu yang berisikan tentang gambaran umum, teori yang diperlukan guna

menunjang penelitian, permasalahan, hasil, serta kesimpulan dan saran-saran ke

dalam sistematika sebagai berikut :

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

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka berisi landasan teori, tujuan teoritis, dan tujuan empiris

yang relevan dalam penulisan penelitian ini, serta kerangka pemikiran, dan

hipotesis.

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

batasan perubah variabel dan metode analisis.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

Menyajikan hasil perhitungan data melalui alat analisis yang telah disediakan.

BAB V. Penutup

Memuat kesimpulan dan saran setelah melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Teoritis 

1.  Teori Produksi 

Miller dan Meiners dalam Ahmad Ridhani Anandra (2010:28) menyatakan bahwa 

produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang 

mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali berbeda, 

baik dalam pengertian apa, dimana, atau kapan komoditi-komoditi tersebut 

dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen 

terhadap komoditi itu. Dengan demikian, produksi tidak terbatas pada 

pembuatannya saja tetapi juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, 

pengeceran, pengemasan kembali, upaya-upaya mensiasati lembaga regulator atau 

mencari celah hukum demi memperoleh keringanan pajak atau lainnya.  

Iswardono dalam Ahmad Ridhani Anandra (2010:28) menuliskan bahwa teori 

produksi sebagaimana teori perilaku konsumen merupakan teori pemilihan atas 

berbagai alternatif yang tersedia. Dalam hal ini adalah keputusan yang diambil 

seorang produsen untuk menentukan pilihan atas alternatif tersebut. Produsen 

mencoba memaksimalkan produksi yang bisa dicapai dengan suatu kendala 

ongkos tertentu agar dapat dihasilkan keuntungan yang maksimum. 
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Hasil akhir dari suatu proses produksi adalah produk atau output.  Produk atau 

produksi dalam bidang pertanian atau lainnya dapat bervariasi yang antara lain 

disebabkan karena perbedaan kualitas. Hal ini dapat dimengerti karena kualitas 

yang baik dihasilkan oleh proses produksi yang baik yang dilaksanakan dengan 

baik dan begitu pula sebaliknya, kualitas produksi menjadi kurang baik jika 

usahatani tersebut dilaksanakan dengan kurang baik (Soekartawi, 2003:14). 

 

2. Fungsi Produksi 

Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan (Y) dan 

variabel yang menjelaskan (X). Variabel yang dijelaskan biasanya berupa output 

dan variabel yang menjelaskan biasanya berupa input. Faktor-faktor produksi ini 

terdiri dari tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawan. Dalam teori 

ekonomi, untuk menganalisis mengenai produksi, selalu dimisalkan bahwa tiga 

faktor produksi (tanah, modal dan keahlian keusahawan) adalah tetap jumlahnya. 

Hanya tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-ubah 

jumlahnya. Yang dimaksud dengan faktor produksi adalah semua korbanan yang 

diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan 

dengan baik (Soekartawi, 2003:17). 

Dalam bentuk rumus, fungsi produksi dinyatakan : 

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

Dimana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja, R adalah 

kekayaan alam dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. 

Fungsi produksi menunjukkan output atau jumlah hasil produksi maksimum yang 

dapat dihasilkan per-satuan waktu tertentu dengan menggunakan berbagai 
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kombinasi sumber-sumber daya yang dipakai dalam berproduksi (Soekartawi, 

2003:38). 

Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan (Y) dan 

variabel yang menjelaskan (X). Variabel yang dijelaskan biasanya berupa output 

dan variabel yang menjelaskan biasanya dalam bentuk input. Secara matematis, 

hubungan ini dapat ditulis sebagai berikut:  

Y = f ( X1, X2, X3,………,Xi,…..Xn)  

Persamaan diatas menjelaskan bahwa hubungan X dan Y dapat diketahui dan 

sekaligus hubungan Xi, Xn, dan X lainnya juga dapat diketahui. Penggunaan dari 

berbagai macam faktor-faktor tersebut diusahakan untuk menghasilkan atau 

memberikan hasil maksimal dalam jumlah tertentu. Keberadaan fungsi produksi 

menunjukkan jumlah maksimum komoditi yang dapat diproduksi per-unit waktu 

pada setiap kombinasi input alternatif, bila menggunakan teknik produksi terbaik 

yang tersedia.  

Dalam teori ekonomi diambil pula satu asumsi dasar mengenai sifat dari fungsi 

produksi yaitu fungsi produksi dari semua produksi dimana semua produsen 

dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut The Law of Deminishing Return. 

Hukum ini mengatakan bahwa bila satu macam input ditambah penggunaannya 

sedang input-input lain tetap maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap 

tambahan satu unit input yang ditambahkan, mula-mula menaik tetapi kemudian 

seterusnya menurun bila input tersebut terus ditambah. Spesifikasi bentuk fungsi 

produksi tersebut dijabarkan dalam tiga tahap yaitu (Soekartawi, 2003:40).  
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a. Tahap pertama (I) di mana elastisitas produksi EP > 1, merupakan daerah 

irrasional karena produsen masih dapat meningkatkan outputnya melalui 

peningkatan input.  

b. Tahap kedua (II) di mana 0 ≤ EP ≤ 1 merupakan daerah rasional untuk 

membuat keputusan produksi dan daerah ini terjadi apa yang disebut dengan 

efisiensi.  

c. Tahap tiga (III) dengan EP < 0 disebut daerah irrasional karena penambahan 

input akan mengurangi output.  

Fungsi produksi membatasi pencapaian profit maksimum karena keterbatasan 

teknologi dan pasar dimana hal ini akan mempengaruhi ongkos produksi, output 

yang dihasilkan dan harga jual output. Hubungan antara input dengan input, input 

dengan output dan output dengan output yang merupakan karakteristik dari fungsi 

produksi suatu perusahaan tergantung pada teknik produksi yang digunakan. Pada 

umumnya, semakin maju teknologi yang digunakan akan semakin meningkatkan 

output yang dapat diproduksikan dengan suatu jumlah input tertentu. Dalam 

banyak hal, fungsi produksi serupa ataupun analog dengan fungsi utility ataupun 

fungsi preferensi konsumen meskipun ada perbedaannya. Perusahaan 

menggunakan input-input untuk menghasilkan output, pada umumnya 

jumlah/kuantitas ini mempunyai karakteristik cardinal artinya produk/output dapat 

diukur, dapat ditambah dan dapat dilihat fungsi produksi juga menjelaskan bukan 

hanya satu isoquant tetapi seluruh jumlah isoquant, dimana masing-masing 

isoquant menunjukkan tingkat output yang berbeda serta menunjukkan bagaimana 

output berubah menjadi input yang digunakan juga berubah. Didalam sebuah 

fungsi produksi terdapat tiga konsep produksi yang penting, yaitu : 
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a. Produksi Total (TP), adalah total output yang dihasilkan dalam unit fisik. 

b. Produk Marjinal (MP), merupakan tambahan produk atau output yang 

diakibatkan oleh bertambahnya satu unit input, dengan menganggap input 

lainnya konstan. 

c. Produksi Rata-rata (AP), adalah output total yang dibagi dengan unit total 

input. (Nicholson, 2002:174) 

    

3. Fungsi Produksi Cobb-Douglass 

Dwi Arie Putranto dalam thesisnya yang berjudul “Analisis Efisiensi Produksi 

Kasus pada Budidaya Penggemukan Kepiting Bakau di Kabupaten Pemalang” 

menjelaskan bahwa fungsi Produksi Cobb-Douglass adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel dimana variabel yang satu 

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

variabel independen yang dijelaskan (X). Persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

penggunaan fungsi produksi Cobb-Douglass antara lain (Soekartawi, 2003:155):  

1. Tidak ada pengamatan variabel penjelas (X) yang sama dengan 0, sebab 

logaritma dari nol adalah suatu bilangan yang besarnya tidak diketahui 

(infinite). 

2. Dalam fungsi produksi diasumsikan tidak terdapat perbedaan teknologi pada 

setiap pengamatan (non neutral difference in the respective technologies). 

Dalam arti bahwa kalau fungsi produksi Cobb-Douglass yang dipakai sebagai 

model dalam suatu pengamatan dan bila diperlukan analisis yang 
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memerlukan lebih dari 1 model maka perbedaan model tersebut terletak pada 

intercept dan bukan pada kemiringan garis (slope) model tersebut.  

3. Tiap variabel X adalah perfect competition  

4.  Perbedaan lokasi seperti iklim sudah tercakup pada faktor kesalahan  

5.  Hanya terdapat satu variabel yang dijelaskan yaitu (Y)  

Nicholson (2002:367) 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”. Beberapa hal yang menjadi 

alasan fungsi produksi Cobb-Douglass lebih banyak dipakai para peneliti adalah 

sebagai berikut:  

a. Penyelesaian fungsi produksi Cobb-Douglass relatif mudah. 

b. Hasil pendugaan garis melalui fungsi Cobb-Douglass akan menghasilkan 

koefisien regresi sekaligus menunjukkan besaran elastisitas.  

c. Jumlah besaran elastisitas tersebut menunjukkan tingkat return to scale.  

Secara sistematik fungsi Cobb-Douglas dapat dituliskan sebagai persamaan 

berikut :  

Y = a X1
b1

X2
b2

..............Xi
bi

.........Xn
bn

 e
Et

  

Fungsi Cobb-Douglas merupakan fungsi non-linier, sehingga untuk membuat 

fungsi tersebut menjadi fungsi linier, maka fungsi Cobb-Douglas dapat 

dinyatakan pada persamaan berikut :  

Ln Y = Ln a + b1lnX1 + b2lnX2 +………+ bnlnXn + e
Et
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Pada persamaan diatas terlihat bahwa nilai b1, b2, b3,…bn adalah tetap walaupun 

variabel yang terlibat telah dilogaritmakan. Hal ini karena b1, b2, b3,…bn pada 

fungsi Cobb-Douglass menunjukkan elastisitas X terhadap Y, dan jumlah 

elastisitas adalah merupakan return to scale. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

penggunaan penyelesaian fungsi produksi Cobb-Douglass dalam penyelesaiannya 

selalu dilogaritmakan dan diubah bentuk menjadi fungsi produksi linier. 

 

4. Return To Scale 

Return to scale (RTS) atau keadaan skala usaha perlu diketahui untuk mengetahui 

kombinasi penggunaan faktor produksi. Terdapat 3 kemungkinan dalam nilai 

return to scale, yaitu:  

a.  Decreasing Return to Scale (DRS), bila (b1 + b2 + ….+ bn) < 1. Dalam  

keadaan demikian, dapat diartikan bahwa proporsi penambahan faktor 

produksi melebihi penambahan produksi.  

b. Constant Return to Scale (CRS), bila (b1 + b2 + …….. ..+ bn) = 1. Dalam 

keadaan demikian, dapat diartikan bahwa proporsi penambahan faktor 

produksi akan proporsional dengan penambahan produksi yang diperoleh.  

c. Increasing Return to Scale (IRS), bila (b1 + b2 + …….+ bn) > 1. Dalam 

keadaan demikian, dapat diartikan bahwa proporsi penambahan faktor 

produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih 

besar.  

Agar relevan dengan analisis ekonomi, maka nilai b1 harus positif dan lebih kecil 

dari satu. Ini artinya berlaku asumsi bahwa penggunaan fungsi Cobb-Douglass 
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adalah dalam keadaan law of diminishing returns untuk setiap input i; sehingga 

informasi yang diperoleh dapat dipakai untuk melakukan upaya agar setiap 

penambahan input dapat menghasilkan tambahan output yang lebih besar 

(Soekartawi, 2003:163). 

  

5. Elastisitas Produksi 

Konsep elastisitas yang telah dipelajari sebelumnya juga diterapkan dalam 

produksi. Elastisitas produksi menunjukkan rasio perubahan output yang 

dihasilkan terhadap perubahan relatif jumlah input yang digunakan 

(Sudarsono, 1992;9). Atas dasar formula tersebut dapat diketahui bahwa : 

 MP > AP diperoleh Elastisitas Produksi > 1 

 MP = AP diperoleh Elastisitas Produksi = 1 

 MP = 0 diperoleh Elastisitas Produksi = 0 

 MP negatif, diperoleh Elastisitas Produksi yang negatif 

 

6. Efisiensi  

Salah satu elemen penting dalam teori mikro ekonomi modern adalah efisiensi. 

Analisis tentang efisiensi telah menjadi perhatian utama ekonom sejak dahulu. 

Konsep efisiensi lahir didasarkan oleh asumsi bahwa sumber daya untuk memenuhi 

keinginan manusia berada dalam keadaan yang terbatas, sehingga didorong untuk 

menghasilkan suatu output yang sebesar-besarnya dengan korbanan atau input yang 

sekecil-kecilnya. Menurut Miller dan Meiners dalam Ahmad Rhidani Anandra 

(2010:39) permasalahan utama bagi seorang pengambil kebijakan adalah 
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penggunaan sumberdaya secara efisien karena hal tersebut merupakan tujuan yang 

paling penting dalam penentuan keputusan penggunaan input yang digunakan 

untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi berkaitan dengan pencapaian 

output maksimum dari alokasi sejumlah (set) sumberdaya atau input. Jika output 

yang dihasilkan lebih besar dari sumber daya yang digunakan maka semakin 

tinggi pula tingkat efisisensi yang dicapai. Dengan kata lain, efisiensi mengandung 

makna, pencapaian biaya produksi minimal untuk memperoleh nilai tambah yang 

maksimal melalui pemanfaatan teknologi, pengelolaan skala produksi dan kombinasi 

faktor produksi optimal. Efisiensi merupakan komponen penting yang 

dipertimbangkan oleh petani dalam setiap pengambilan keputusan usaha taninya 

karena hasil yang diperoleh tergantung pada efisiensi alokasi faktor input yang 

digunakan dalam kegiatan usaha tani.  

Selain itu Ramli dan A Marhasan dalam Annora Khazanani (2011:36) yang 

menyatakan bahwa tingkat efisiensi yang tinggi tercapai pada saat kondisi optimal 

terpenuhi yaitu apabila tidak ada lagi kemungkinan menghasilakan jumlah produksi 

yang sama dengan menggunakan input yang lebih sedikit dan tidak ada kemungkinan 

menghasilkan produk yang lebih banyak dengan menggunakan input yang sama. 

Soekartawi (2003:43) menyatakan efisiensi merupakan banyaknya hasil produksi 

fisik yang dapat diperoleh dari kesatuan faktor produksi atau input. Situasi seperti 

ini akan terjadi apabila petani mampu membuat suatu upaya agar nilai produk 

marginal (NPM) untuk suatu input atau masukan sama dengan harga input (P) 

atau dapat dituliskan sebagai berikut : 

NPMx = Px ; atau  

NPMx / Px = 1  
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Dalam banyak kenyataan NPMx tidak selalu sama dengan Px, dan yang sering 

terjadi adalah keadaan sebagai berikut:  

1. (NPMx / Px) > 1 ; artinya bahwa penggunaan input x belum efisien. Untuk 

mencapai tingkat efisiensi maka input harus ditambah.  

2. (NPMx / Px) < 1 ; artinya penggunaan input x tidak efisien . untuk mencapai 

atau menjadi efisien maka input harus dikurangi.  

Terminologi ilmu ekonomi menjelaskan bahwa, pengertian efisiensi dapat 

dibedakan menjadi tiga yaitu efisiensi teknis, efisiensi alokatif atau harga dan 

efisiensi ekonomis. Menurut Soekartawi (2003:48), efisiensi terjadi jika petani 

mendapatkan keuntungan maksimum, namun ada beberapa hal yang 

menyebabkan mengapa keuntungan maksimum sulit dicapai petani, yaitu : 

 Petani tidak atau belum memahami prinsip hubungan input-output. 

 Petani sering dihadapkan pada faktor resiko yang tinggi. 

 Petani sering dihadapkan pada faktor ketidakpastian dengan harga di masa 

mendatang. 

 Keterbatasan petani dalam menyediakan input dan kurangnya 

keterampilan petani. 

 

7. Efisiensi Alokasi 

Efisiensi alokatif (harga) menunjukkan hubungan biaya dan output. Efisiensi 

alokatif bisa dicapai jika dapat memaksimumkan keuntungan yaitu menyamakan 

produk marjinal setiap faktor produksi dengan harganya. Suatu usaha tani 
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dikatakan efisien secara alokatif bilamana petani mendapatkan keuntungan yang 

maksimum dari usaha tani yang dijalankannya.  

Menurut Soekartawi dalam Prima Saraswati (2009), apabila fungsi produksi yang 

digunakan adalah fungsi produksi Cobb-Douglas, maka : 

Y = AX
b 

atau Ln Y = Ln A + bLn X 

Maka kondisi produk marjinalnya adalah  

        
  

   
 = A.b     

Dalam analisis efisiensi alokasi, terdapat dua tujuan utama, yaitu maksimisasi 

keuntungan dan harga input dan output berada pada pasar persaingan sempurna, 

maka dapat ditulis sebagai berikut : 

Π = TVP – TFC 

Π = Y . Py – (Pxi . Xi + C
0
) 

Π = f (Xi) . Py - (Pxi . Xi + C
0
) 

Π maksimum 
  

   
 = 0 

  

   
 = f’(Xi) . Py – Pxi = 0 

Jadi, f’(Xi) . Y = Pxi 

MPPxi . Y = Pxi 

Ki = 
        

   
 = 1 (Kondisi π maksimum / Efisien) 

Ki < 1 (Tidak Efisien) 

Ki> 1 (Belum Efisien) 
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Efisiensi harga tercapai apabila perbandingan antara nilai produktivitas marjinal 

masing-masing input (NPMxi) dengan harga inputnya (Pxi) sama dengan 1. 

Kondisi ini mnghendaki NPMx sama dengan harga faktor produksi X atau dapat 

ditulis sebagai berikut : 

 

NPM = Pxi  

MPPxi . Py = Pxi 

(A . bX
b-1

) . Py = Pxi 

(
      

 
) . Py = Pxi 

         

 
 . Py = Pxi 

    

 
 . Py = Pxi 

Ki = 
        

      
 = 1 (kondisi efisien) 

Px = Harga faktor produksi X. Dalam prakteknya, nilai Y, Py, X, Px diambil nilai 

rata-ratanya, dan dalam kenyataan yang sebenarnya persamaan nilainya tidak 

sama dengan 1, sehingga yang sering kali terjadi adalah : 

 Ki = 1, artinya penggunaan faktor produksi telah efisien 

 Ki > 1, artinya penggunaan faktor produksi belum efisien sehingga perlu 

menambah input 

 Ki < 1, artinya penggunaan faktor produksi tidak efisien. Untuk mencapai 

tingkat efisien diperlukan mengurangi penggunaan input.  
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8. Teknik Budidaya Kopi 

a. Penyiapan Lahan 

Tanaman kopi dapat dibudidayakan pada berbagai jenis tanah. Hal penting yang 

perlu diperhatikan dalam pemilihan lahan untuk kebun kopi adalah : 

1. Lahan bukaan baru atau hutan cadangan 

2. Lahan bukaan ulangan atau dari kopi ke kopi 

3. Lahan rotasi, dari tanaman lain ke kopi secara bergantian 

4. Lahan konversi, dari tanaman lain ke kopi secara permanen 

Jika lahan sudah dipilih, maka pohon yang tidak berguna ditebang, tunggul dan 

akarnya dibongkar dan dibersihkan agar tidak menjadi sumber penyakit. Pada 

lahan yang miring sebaiknya dibuat kontur atau teras. Tahap berikutnya, 

dilakukan pembuatan lubang tanam 3-6 bulan sebelum tanam. Lubang tanam 

dibiarkan terbuka lebih kurang 6 bulan. 

b. Penanaman Tanaman Naungan 

Pohon kopi dapat ditanam dengan naungan atau tanpa naungan. Sebagian besar 

kebun kopi dilengkapi dengan naungan meski dengan intensitas yang berbeda-

beda. Kebutuhan naungan tergantung pada kondisi tanaman kopi. Semakin baik 

kondisi tanaman kopi, makin sedikit kebutuhan naungan. Apabila kebun kopi 

terlalu gelap, maka respon terhadap pemupukan akan berkurang. Tanaman kopi 

yang naungannya kurang berpengaruh akan peka terhadap kondisi pertumbuhan 

yang ekstrem dan mudah mengalami pembuahan terlalu lebat.  

Pohon naungan bermanfaat untuk mengurangi penyinaran langsung, mengurangi 

erosi, mencegah embun upas pada dataran tinggi, sumber bahan organik, 
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mengurangi pertumbuhan rumput, dan sebagai sumber bahan bakar untuk 

pengeringan kopi. Penanaman tanaman naungan sebaiknya dilakukan paling 

lambat satu tahun sebelum bibit tanaman kopi dipindah ke kebun. Jarak tanam 

naungan disesuaikan dengan jarak tanam tanaman kopi. 

c. Penyiapan Bibit 

Bibit tanaman kopi yang ideal untuk dipindahkan ke kebun adalah bibit yang 

berumur 7-9 bulan dari persemaian. Kebutuhan bibit tanaman kopi sangat 

ditentukan oleh jarak tanam dan kesuburan tanah. Untuk menentukan jumlah bibit 

per satuan luas lahan adalah menggunakan rumus berikut : 

                             
                

           
                  

Tabel 4. Jumlah Bibit Tanaman Kopi disesuaikan Kemiringan Tanah 

No Kemiringan Tanah Jarak Tanam (m) 
Populasi 

(Batang) 

Kebutuhan Bibit 

(Batang) 

1. 

 

Landai (0-15%) 2,5 x 2,5 1600 1920 

2,75 x 2,75 1322 1587 

2,0 x 3,5 1333 1600 

2 x 2 x 4 1660 1990 

2,5 x 2,5 x 3,5 1333 1600 

2. Miring (>15%) 2 x 2,5 2000 2400 

Sumber : Puslitloka dalam Bambang Prastowo, 2014 

Bibit sebaiknya diadaptasikan dulu di lokasi kebun selama 1 bulan. Selama proses 

adaptasi tersebut, bibit diairi atau disiram secara kontinu, terutama bila tidak 

hujan. Bibit tanaman kopi yang baik memenuhi kriteria berikut : 

 Tumbuh normal dan berukuran seragam 

 Tidak terserang hama penyakit dan terlihat segar 

 Mempunyai akar tunggang yang lurus 

 Bibit berasal dari varietas unggul yang dianjurkan 
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d. Penanaman 

Waktu tanam yang paling baik adalah pada awal musim hujan agar penyulaman 

dapat diselesaikan dalam musim itu juga. Pada tanah yang lebih subur atau 

memiliki iklim yang basah, jarak tanam lebih lebar daripada di tanah yang kurang 

subur atau memiliki iklim yang lebih kering. Berikut beberapa sistem jarak tanam 

yang umum digunakan pada penanaman kopi : 

 

Tabel 5. Jarak Tanam Tanaman Kopi 

Sistem Jarak Tanam Robusta (m) Arabika (m) 

Segiempat 2,50 m x 2,50 m 2,0 m x 2,5 m 

 2,75 m x 2,75 m 2,5 m x 2,5 m 

Pagar 1,75 m x 3,50 m 1,5 m x 3,0 m 

Pagar Ganda 2,0 m x 2,0 m x 3,5 m 1,5 m x 1,5 m x 3,0 m 

 2,0 m x 2,0 m x 4,0 m 1,5 m x 1,5 m x 4,0 m 

Sumber : Balai Penelitian Perkebunan, 2014 

e. Pemeliharaan Tanaman 

1. Pengairan 

Pada fase awal pertumbuhan, tanaman kopi membutuhkan cukup air sehingga 

perlu disirami, terutama pada saat musim kemarau. Pengairan tanaman muda 

dapat dilakukan 1 – 2 kali sehari, sedangkan pada tanaman dewasa maka pengaira 

disesuaikan dengan kondisi tanah. 

2. Penyulaman 

Pada periode awal pertumbuhan hingga tanaman kopi berumur 1 bulan, tanaman 

harus diamati dengan teliti. Bibit yang sakit, mati, atau abnormal segera diganti 

dengan yang baru. Cara penyulaman adalah dengan mencabut atau membongkar 

bibit yang mati, kemudian ganti dengan bibit yang baru.  



26 
 

3. Penyiangan 

Sebulan setelah tanam, kebun kopi akan ditumbuhi rumput liar sehingga perlu 

disiangi. Gulma tersebut akan menjadi pesaing tanaman kopi dalam mendapatkan 

unsur hara, air, dan sinar matahari. Penyiangan pertama dilakukan dengan 

membersihkan gulma yang berada dibawah tajuk tanaman kopi, sekitar 30-50 cm 

dari pangkal batang, penyiangan berikutnya dilakukan secara kontinu 2-4 minggu 

sekali. 

4. Pemupukan 

Kebutuhan pupuk ditentukan oleh dua faktor, yaitu pengambilan hara oleh 

tanaman dan persediaan unsur hara dalam tanah. Waktu pemupukan dilakukan 

dua kali setiap tahun pada awal musim hujan dan akhir musim hujan. Pemupukan 

sangat bermanfaat untuk perbaikan kondisi tanaman, peningkatan produksi dan 

mutu, serta stabilisasi produksi. Tanaman kopi yang dipupuk secara optimal dan 

teratur akan memiliki daya tahan yang lebih besar sehingga tahan terhadap 

keadaan ekstrim.  

9.  Faktor Produksi 

Faktor produksi adalah korbanan yang diberikan pada tanaman (pertanian) agar 

tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi 

dikenal dengan istilah input, production factor, atau korbanan produksi. Dalam 

berbagai pengalaman, menunjukkan bahwa faktor produksi lahan, modal untuk 

membeli bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja dan aspek menejemen adalah 

faktor produksi yang terpenting diantara faktor produksi yang lain (Soekartawi, 

2003:3). 
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a. Lahan 

Tanah atau lahan merupakan faktor produksi yang penting dalam pertanian 

karena merupakan tempat dimana usaha pertanian dilakukan dan tempat hasil 

produksi dikeluarkan. Dalam pertanian, faktor produksi tanah merupakan 

kedudukan paling penting. Hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang 

diterima oleh tanah dibandingkan faktor produksi lainnya. Tanah mempunyai 

sifat yang tidak sama dengan faktor produksi yang lain karena luas tanah 

relatif tetap bahkan bisa dimungkinkan berkurang sementra permintaan akan 

tanah semakin meningkat sehingga sifatnya langka. Tanah mempunyai 

beberapa sifat antara lain, yaitu luas lahan yang relatif tetap atau dianggap 

tetap, tidak dapat dipindah-pindahkan, dan dapat dipindahtangankan atau 

diperjualbelikan. Soekartawi dalam Annora Khazanani (2010:39) menyatakan 

bahwa bukan berarti semakin luas lahan pertanian maka semakin efisien lahan 

tersebut. Bahkan lahan yang sangat luas dapat terjadi inefisiensi disebabkan 

oleh:  

1. Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan faktor-faktor produksi seperti 

bibit, pupuk, obat-obatan, dan tenaga kerja.  

2. Terbatasnya persediaan tenaga kerja disekitar daerah itu yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi efisiensi usaha pertanian tersebut.  

3. Terbatasnya persediaan modal untuk membiayai usaha pertanian tersebut. 

Sebaliknya dengan lahan yang luasnya relatif sempit, usaha pengawasan terhadap 

penggunaan faktor produksi semakin baik, penggunaan tenaga kerja tercukupi, 

dan modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar.  
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b. Tenaga Kerja  

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih menggantungkan hidupnya dari 

sektor pertanian. Dalam usahatani, sebagian besar tenaga kerja berasal dari 

keluarga petani sendiri. Tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam setiap 

usaha produksi. Penggunaan tenaga kerja akan bernilai positif apabila dapat 

memberikan manfaat yang optimal dalam proses produksi. Jasa tenaga kerja ini 

akan dibayar dengan nilai upah. Menurut G.J Vink (1984) mendefinisikan tenaga 

kerja sebagai jerih payah yang dilakukan oleh seseorang dalam memakai 

tenaganya untuk mencapai tujuan yang terletak di luar tenaga itu dan bersifat 

ekonomi. Tenaga kerja usaha tani dapat diperoleh dari dalam dan luar keluarga. 

Tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga pada umumnya tidak 

diperhitungkan dan sulit dalam pengukurannya karena bersifat sumbangan 

keluarga dalam proses produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak pernah 

dinilai dengan uang. 

Mubyarto (1989:123) menjelaskan bahwa petani dalam usahatani tidak hanya 

menyumbangkan tenaga saja, melainkan menjadi pemimpin yang mengatur 

organisasi produksi secara keseluruhan. Sumber daya alam akan dapat bermanfaat 

apabila telah diproses oleh manusia secara serius. Semakin serius manusia 

menangani sumber daya alam semakin besar manfaat yang diperoleh petani. 

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan 

dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan saja dilihat dari 

tersedianya tenaga kerja tetapi juga kualitasnya dan macam tenaga kerja juga 
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diperhatikan. Ukuran tenaga kerja dapat dinyatakan dalam hari orang kerja 

(HOK). 

c. Modal 

Setelah tanah, modal adalah nomor dua pentingnya dalam produksi pertanian 

dalam arti sumbangannya dalam nilai produksi. Menurut Soekartawi dalam Dwi 

Arie Putranto (2007:43) modal dalam usaha tani dapat diklasifikasikan dalam 

bentuk kekayaan baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk 

menghasilkan output secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu modal 

juga dibedakan dalam dua macam, yaitu : 

1. Modal tetap, yaitu modal yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak 

habis dalam sekali proses produksi. Modal jenis ini terjadi dalam waktu yang 

pendek (short term) dan tidak terjadi dalam jangka waktu panjang (long 

term). 

2. Modal tidak tetap, yaitu modal yang dikeluarkan dalam proses produksi yang 

habis dalam satu kali proses produksi. Misalnya biaya untuk membeli obat-

obatan, pakan, benih, dan upah tenaga kerja.  

Jika petani selalu mengonsumsi semua hasil panennya tanpa memikirkan 

penciptaan modal, maka pertaniannya akan mundur. Paling sedikit modal yang 

harus diciptakan petani harus sama dengan modal yang mulai rusak yang harus 

disusutkan. Petani yang maju akan selalu berusaha agar alat-alat produksinya 

main lama makin baik dan produktif (Soekartawi, 2003:107). 
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d. Pupuk 

Pemberian pupuk dengan komposisis yang tepat dapat menghasikan produk yang 

berkualitas. Pupuk yang sering digunakan adalah pupuk organik dan pupuk 

anorganik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari penguraian bagian-

bagian atau sisa tanaman dan binatang, misal pupuk kandang, pupuk hijau, 

kompos, bungkil, guano, dan tepung tulang. Sementara itu, pupuk anorganik atau 

yang biasa disebut sebagai pupuk buatan adalah pupuk yang sudah mengalami 

proses di pabrik misalnya pupuk urea, TSP, dan KCl. 

 

B. Tinjauan Empiris 

Tinjuan Pustaka dari penelitian terdahulu dijelaskan secara sistematis tentang 

hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan 

dengan penelitian yang akan peneliti dilakukan. Hasil penelitian terdahulu 

diuraikan sebagai berikut:  

Tabel 6. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Alat Analisis Hasil 

1 Budi Arif Nugroho 

(2015) 

Analisis fungsi 

produksi dan efisiensi 

jagung di kecamatan 

Patean kabupaten 

Kendal 

Analisis Fungsi 

Produksi Frontier 

Stokastik 

 

Var  dependen: 

Produksi Jagung 

 

Var Independen  

Luas Lahan 

Jumlah Benih 

Jumlah Pupuk  

Jumlah Pestisida 

Jumlah Tenaga 

Kerja 

Biaya Lain lain 

Perkembangan tanaman 

jagung di kecamatan 

Patean kabupaten 

Kendal, selama tiga 

tahun terakhir sangat 

pesat. Namun 

produktivitasnya masih 

rendah hanya mencapai 

4.57 ton/ha. Variabel 

yang signifikan adalah 

luas lahan, pestisida, dan 

tenaga kerja. Luas lahan 

dan tenaga kerja 

signifikan pada a = 1%. 

Pestisida signifikan pada 

a=5%.  

Rata rata efisien 

teknisnya sebesar 0.74 

dapat dikatakan bahwa 

usahatani tidak efisien.  
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2. Siti Aisyah (2012) Analisis Efisiensi 

Penggunaan Faktor 

Faktor Produksi Pada 

usaha ternak sapi perah 

rakyat di kecamatan 

getasan kabupaten 

semarang 

Analisis fungsi 

produksi frontier 

stokastik 

 

Var Dependen : 

Produksi susu 

 

Var Independen  

Tenaga Kerja 

Jumlah Sapi Perah 

Pakan Hijauan  

Pakan Konsentrat 

Obat obatan 

 

Rata rata efisiensi teknis, 

alokatif, dan ekonomis 

sejalan dengan hasil 

return to scale yang 

menunjukkan bahwa 

belum tercapai kondisi 

efisien pada usaha ternak 

sapi perah rakyat di 

kecamatan getasan yang 

berarti masih terdapat 

peluag untuk 

menciptakan kondisi 

yang optimal.  

3. Avi Budi Setiawan 

(2015) 

Efisiensi teknis, 

alokatif, dan ekonomis 

pada budidaya padi 

Analisis fungsi 

produksi frontier 

stokastik 

 

Var Dependen : 

Produksi 

 

Var Independen  

Luas lahan 

Bibit 

Pupuk urea 

Pupuk TSP  

Pupu Phonska 

Tenaga kerja 

Obat jenis 1 

Obat jenis 2 

 

Petani padi masih beum 

efisien dalam 

membudidayakan padi 

baik secara teknis, 

alokatif, dan ekonomis. 

Penyebab inefisiensi 

adalah penggunaan input 

yang berlebihan yang 

bersifat decreasing return 

to scale karena marginal 

output yang dihasilkan 

lebih sedikit dari 

marginal input yang 

dikeluarkan. 

4 Isdiana Suprapti, 

Dwidjono Hadi 

Darwanto, Jangkung 

Handoyo Mulyo  dan 

Lestari Rahayu 

Waluyati (2014) 

Efisiensi produksi 

petani jagung madura 

dalam 

mempertahankan 

keberadaan jagung 

lokal 

 

Analisis fungsi 

produksi frontier 

stokastik 

Diestimasi 

menggunakan 

metode maksimum 

likehood MLE 

dengan program 

komputasi frontier 

versi 4.1 

 

Var Dependen : 

Produksi 

 

Var Independen  

Luas lahan 

Jumlah benih 

Pupuk urea 

Pupuk kandang  

Tenaga kerja 

 

Tingkat efisiensi 

ekonomi komoditi jagung 

lokal di kecamatan 

Guluk-Guluk kabuoaten 

sumenep sebesar 0.676. 

efisiensi teknik 0.29, 

sedangkan efisiensi 

alokatif 3.108. faktor 

yang memengaruhi 

secara nyata efisiensi 

ekonomi adalah 

pengalaman usaha tani 

dan pendidikan formal 

petani. 

5. Ananti Yekti, Dwidjono 

Hadi, Jamhari, dan 

Slamet Hartono (2015) 

Technical Efficiency of 

Melon Farming in 

Kulon Progo : A 

Stochastic Frontier 

Approach (SFA) 

Analisis fungsi 

produksi frontier 

stokastik 

 

Var Dependen : 

Produksi melon 

 

Var Independen  

Luas Lahan 

Jumlah Bibit  

Pupuk ZA  

Pupuk SP-36 

Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa 

penggunaan lahan, 

jumlah bibit, pupuk NPK 

dan organik, pestisida, 

dan musim hujan 

berpengaruh signifikan 

terhadap produksi melon. 

Tingkat indeks efisiensi 

teknis dari 0.33 sampai 

0.99, dengan rata-rata 

0.64. Umur petani, 
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Pupuk NPK 

Pupuk Organik 

Pestisida 

Tenaga Kerja 

tingkat pendidikan, 

jumlah pinjaman modal, 

berpengaruh signifikan 

terhadap efisiensi teknis. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran  

Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan 

memanfaatkan beberapa masukan atau input. Kombinasi penggunaan faktor-

faktor produksi diusahakan sedemikian rupa agar dalam jumlah tertentu 

menghasilkan produksi maksimum dan keuntungan tertinggi. Tindakan ini sangat 

berguna untuk memperkirakan probabilitas usaha tani relatif terhadap pemanfatan 

sumber daya yang tersedia. 

Penggunaan faktor-faktor produksi dalam usahatani kopi yaitu lahan, tenaga kerja, 

pupuk, dan jumlah bibit akan berpengaruh pada jumlah produksi yang dihasilkan 

dan akan mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh petani.  

Merupakan upaya yang sangat penting jika petani bisa melakukan usahanya dan 

menggunakan faktor produksinya secara efisien. Efisiensi pada umumnya 

menunjukkan perbandingan antara nilai-nilai output terhadap nilai input. 

Pendapatan yang besar belum tentu menunjukkan efisiensi yang tinggi.  

Dalam terminologi ekonomi, dikenal adanya konsep efisiensi teknis, efisiensi 

harga/alokatif dan efisiensi ekonomis. Efisiensi alokasi akan terjadi jika nilai dari 

produk marjinal sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan . Mengacu 

dari model serta teori yang mendasari penelitian ini, maka dapat disusun suatu 

model kerangka pemikiran sebagai berikut :  
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

D. Hipotesis  

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis menyusun hipotesis 

sebagai berikut : 
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1. Diduga faktor-faktor produksi (luas lahan, jumlah bibit, tenaga kerja, dan 

pupuk) berpengaruh terhadap usaha tani kopi di Kecamatan Pulau Panggung 

Kabupaten Tanggamus. 

2. Diduga penggunaan faktor produksi dalam usaha tani kopi di daerah 

penelitian belum atau tidak efisien secara alokasi. 



III. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu produksi kopi yang diukur

dengan nilai output, dan variabel bebas yaitu kerapatan tanaman, pupuk, tenaga

kerja, dan luas lahan. Ruang lingkup penelitian ini adalah Kecamatan Pulau

Panggung di Kabupaten Tanggamus.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder,

yaitu :

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara

langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara (kuesioner dan

wawancara), dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah petani di

Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

2. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak

langsung. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Dinas

Perkebunan dan BPS Kabupaten Tanggamus.

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel terikat

dan variabel bebas sebagai berikut :
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Tabel 7. Definisi Operasional Variabel

Nama Variabel
Kode Definisi Batasan Variabel Skala Pengukuran

Dependen Y Produksi
Tahun ke empat

setelah masa tanam
Kg

Independen X1 Luas Lahan
Luas lahan yang
digunakan untuk

usaha tani
Ha

X2 Jumlah Pohon
Jumlah pohon yang

ditanam
Batang

X3 Pupuk
Jumlah pupuk yang

digunakan
Kg

X4 Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang
dipakai dalam usaha
tani, baik dari dalam

keluarga maupun dari
luar keluarga

HOK

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan menggunakan metode

wawancara langsung atau tanya jawab kepada responden. Wawancara ini

ditujukan kepada para petani kopi di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten

Tanggamus. Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal mengenai

responden secara lebih mendalam.

2. Kuisioner

Kuisioner digunakan dalam penelitian ini karena jumlah responden cukup

banyak. Kuisioner diberikan ke lapangan pada saat wawancara. Data yang

ditampilkan dalam kuisioner terkait dengan produksi kebun kopi dan efisiensi

dalam memproduksi.
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3. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang

bersumber badan atau instansi terkait yaitu Dinas Perkebunan dan BPS

Kabupaten Tanggamus.

E. Metode Penentuan Responden

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh petani kopi yang ada di Kecamatan Pulau

Panggung Kabupaten Tanggamus sebanyak 3622 orang, yang tersebar dalam

21 desa yang ada di Kecamatan Pulau Panggung.

2. Sampel

Peneliti melakukan penelitian di Desa Gunung Megang dan Talang Jawa.

Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja (Purposive). Pemilihan lokasi

ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua desa tersebut merupakan desa

sentra penghasil kopi di Kecamatan Pulau Panggung. Untuk menentukan

berapa minimal sampel yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan

menggunakan metode rumus Slovin (Ummar, 2001:120), dengan rumus

sebagai berikut :

= 1 +
Dimana :

= Ukuran sampel

N = Ukuran populasi
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= Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang

dapat ditolerir.

Dalam penelitian ini diketahui N sebesar 303 petani, e ditetapkan sebesar

10%.

Jadi jumlah minimal sampel yang diambil oleh peneliti adalah sebesar :

= 1 += 3031 + 303(0,1)= 75,186
Jadi, jumlah minimal sampel yang diambil sebesar 75,186 yang dibulatkan

menjadi 75 petani kopi.

F. Metode Analisis Data

1. Metode Fungsi Produksi Cobb-Douglass

Metode ini digunakan untuk menguji faktor produksi yang berpengaruh nyata

terhadap hasil produksi. Model ini digunakan karena sesuai dengan bidang

pertanian. Pemakaian faktor produksi pada sistem usahatani tidak dikeluarkan

secara konstan dari waktu ke waktu, namun pemakaian pada awal penanaman

akan lebih tinggi. Secara sistematik fungsi Cobb-Douglas dapat dituliskan sebagai

persamaan berikut :

Y = a X1
b1X2

b2X3
b3X4

b4
. e

Et
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Fungsi Cobb-Douglas merupakan fungsi non-linier, sehingga untuk membuat

fungsi tersebut menjadi fungsi linier, maka fungsi Cobb-Douglas dapat

dinyatakan pada persamaan berikut :

Ln Y = Ln a + b1lnX1 + b2lnX2 + b3lnX3+ b4lnX4 + ………bnlnXn + Et

Dimana :

Y = Jumlah Produksi (Kg)

a = Konstanta

bi = Elastisitas produksi faktor produksi kopi ke-i  (i = 1,2,3,4,...)

X1 = Luas lahan (Ha)

X2 = Kerapatan tanaman (jumlah pohon/Ha)

X3 = Pupuk (Kg)

X4 = Tenaga kerja (HOK)

e = kesalahan (disturbance term)

G. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis

regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Jadi analisis

regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik,

misalnya regresi logistik atau regresi ordinal (Widarjono, 2013).

Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. Tidak ada ketentuan yang

pasti tentang urutan uji mana yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan

tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua

uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian

dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan,

dilakukan pengujian pada uji yang lain.
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1. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah untuk mengetahui apakah residual terdistribusi secara

normal atau tidak, pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode Jarque-

Bera.  Residual dikatakan memiliki distribusi normal jika Jarque Bera > Chi

square, dan atau probabilita (p-value) > α = 5%.

Ho : Jarque Bera stat < Chi square, p-value < 5%, residual berditribusi dengan

normal

Ha : Jarque Bera stat > Chi square, p-value > 5%, residual tidak berditribusi

dengan normal.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah hubungan linier yang terjadi diantara variabel-variabel

independen, meskipun terjadinya multikolinearitas tetap menghasilkan estimator

yang BLUE. Secara umum multikolinier terdeteksi bila dalam model mempunyai

R2 yang tinggi tetapi tingkat signifikansi t-statistiknya sangat kecil dari hasil

regresi tersebut dan cenderung banyak yang tidak signifikan.  Beberapa alternatif

cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah sebagai berikut:

 Mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang

tinggi.

 Menambah jumlah observasi.

 Mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural,

akar kuadrat atau bentuk first difference delta.
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3. Uji 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 maka dapat digunakan metode uji

White.  Uji keberadaan heteroskedastisitas dilakukan dengan menguji residual

hasil estimasi menggunakan metode White Heteroskedasticity Test (No Cross

Term) dengan membandingkan nilai Obs*R square dengan nilai Chi-square.  Jika

Obs*R square ( χ2 -hitung) > Chi-square (χ2–tabel), berarti terdapat masalah

heteroskedastis didalam model.  Dan jika Obs*R square ( χ2 -hitung) < Chi-square

(χ2–tabel), berarti tidak ada masalah heteroskedastis.  Dalam hal ini, hipotesis

pendugaan masalah heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

H0 : Obs*R square ( χ2 -hitung ) > Chi-square (χ2–tabel), Model mengalami

masalah heteroskedastisitas.

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

masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan tidak

perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana

pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan.

Autokolerasi adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan

yang lain tidak saling berhubungan. Beberapa cara untuk menanggulangi masalah
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autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data atau bisa juga dengan

mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum (generalized

difference equation).

Selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lag dari variabel

terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data observasi menjadi

berkurang 1. Pengujian 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 :

H0 : Obs*R square ( χ2 -hitung ) > Chi-square (χ2–tabel), Model mengalami

masalah autokolerasi.

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

masalah autokolerasi.

H. Uji Statistik

1. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t statistik)

Uji t-statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara

individual terhadap variabel dependen (Parsial) (Widarjono, 2013). Hipotesis

yang digunakan :
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H0 : βi = 0 variabel bebas tidak berpengaruh terhadap Produksi Kopi.

Ha : βi ≠ 0 variabel bebas berpengaruh terhadap Produksi Kopi.

Kriteria pengujiannya adalah:

(1) H0 ditolak dan Ha diterima, jika t-hitung ≥ t-tabel ; t hitung ≤t-tabel

(2) H0 diterima dan Ha ditolak, jika t-hitung < t-tabel ; t-hitung > t-tabel

Jika H0 ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap

variabel terikat.  Jika H0 diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

2. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F Statistik)

Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau untuk

mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel

dependen atau tidak (Widarjono,2013). Signifikan berarti hubungan yang terjadi

dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan).

I. Efisiensi Harga

Efisiensi harga tercapai apabila perbandingan antara nilai produktivitas marjinal

masing-masing input (NPMxi) dengan harga inputnya (Pxi) sama dengan 1 (Iksan

Semaoen, 1992). Kondisi ini mnghendaki NPMx sama dengan harga faktor

produksi X atau dapat ditulis sebagai berikut :

NPM = Pxi

= 1

Ki = = 1
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Ki =

Px = Harga faktor produksi X. Dalam prakteknya, nilai Y, Py, X, Px diambil nilai

rata-ratanya, dan dalam kenyataan yang sebenarnya persamaan nilainya tidak

sama dengan 1, sehingga yang sering kali terjadi adalah :

 Ki = 1, artinya penggunaan faktor produksi telah efisien

 Ki > 1, artinya penggunaan faktor produksi belum efisien sehingga perlu

menambah input

 Ki < 1, artinya penggunaan faktor produksi tidak efisien. Untuk mencapai

tingkat efisien diperlukan mengurangi penggunaan input.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel

terikat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi

kopi di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

2. Variabel jumlah bibit berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi

kopi di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

3. Variabel jumlah pupuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap

produksi kopi di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

4. Variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap

produksi kopi di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

5. Seluruh variabel secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan

terhadap produksi kopi di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten

Tanggamus.

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi alokatif dalam penelitian, diperoleh

kesimpuan sebagai berikut :

1. Variabel luas lahan tidak efisien secara harga.

2. Variabel jumlah bibit belum efisien secara harga.
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3. Variabel jumlah pupuk belum efisien secara harga.

4. Variabel tenaga kerja tidak efisien secara harga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitan yang diperoleh, maka saran yang dapat penulis

berikan sebagai berikut :

1. Petani kopi di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

diharapkan mampu menggunakan kombinasi faktor produksi yang serta

pemanfaatan inovasi teknologi baik guna menghasilkan produksi kopi

yang lebih banyak.

2. Penggunaan sistem tumpang sari yang dilakukan petani membuat hasil

penelitian yang dilakukan kurang akurat. Petani di harapkan mampu

mengubah sistem pertanian tumpang sari menjadi sistem monokultur

sehingga pemakaian faktor produksi bisa menjadi lebih maksimal.

3. Petani kopi di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

diharapkan mampu melakukan usaha taninya efisien secara alokasi.

Penggunaan faktor produksi yang sesuai akan menghasilkan efisiensi

harga dan akan menyebabkan keuntungan yang diperoleh petani semakin

banyak. Tingkat pendidikan dan akses terhadap teknologi harus

ditingkatkan guna meningkatkan hasil usaha tani.

4. Pemerintah dan dinas terkait diharapkan mampu memberikan penyuluhan

tentang proses intensifikasi yang lebih baik sehingga petani dapat

memaksimumkan keuntungan yang akan diperoleh.
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