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II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Bawang Merah 

Menurut Sunarjono (1989), bawang merah merupakan salah satu sayuran 

yang hanya digunakan sbagai bumbu dapur untuk melezatkan masakan, hingga 

lebih dikenal dengan sebutan “sayuran rempah”. Tanaman bawang merah ini 

banyak ditanam di daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 10-250 meter di 

atas permukaan air laut. Walaupun demikian tanaman ini dapat pula diusahakan di 

daerah pegunungan dengan ketinggian sampai 1200 meter di atas permukaan laut, 

hanya umbinya menjadi lebih kecil dan warnanya kurang mengkilat dan umurnya 

lebih panjang tidak seperti halnya bila ditanam di daerah dataran rendah. 

Menurut Rahayu (1995), bawang merah dikenal hampir setiap negara dan 

daerah di wilayah tanah air. Kalangan internasional menyebutnya shallot. Bawang 

merah memiliki nama ilmiah Allium cepa var. ascalonicum atau disebut Allium 

ascalonicum. Bawang merah semarga dengan bawang daun, bawang putih, dan 

bawang bombay ini termasuk famili Liliaceae. 

Bawang merah tergolong tanaman semusim atau setahun. Tanamannya 

berbentuk rumpun, akarnya serabut, batangnya pendek sekali yang hampir tidak 

tampak, daunnya memanjang dan berbetuk silindris, pangkala daun berubah bentuk 

dan fungsinya yakni membengkak membentuk umbi lapis. Umbi tersebut dapat 

membentuk tunas baru yang kemudian tumbuh membesar dan dewasa membentuk 

umbi kembali. Karena sifat pertumbuhannya yang demikian maka dari satu umbi 

dapat membentuk rumpun tanaman yang berasal dari hasil peranakan umbi. 
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Di dalam dunia tumbuhan, tanaman bawang merah diklasfikasikan sebagai 

berikut : 

Divisi : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Class : Monocotyledonae 

Ordo : Liliales/Liliflorae 

Famili : Liliceae 

Genus : Allium 

Spesies : Allium ascalonicum atau Allium cepa var. Ascalonicum 

Walaupun bawang merah ini hanya merupakan sayuran rempah, yang berarti 

hanya diperlukan dalam jumlah kecil, namun karena setiap orang menggemarinya 

dan hampir setiap masakan memerlukannya, maka tidak mengherankan apabila 

bawang merah ini dapat memegang peranan penting dalam perdagangan 

(Sunarjono, 1989). 

Cerahnya prospek bawang merah juga didukung oleh tidak adanya bahan 

pengganti (barang subsitusinya), baik yang sintetis maupun alami. Yang dimaksud 

barang pengganti tersebut yaitu berupa komoditi lain yang sifat dan fungsinya sama 

dengan bawang merah. Dengan demikian keberadaan bawang merah tentunya akan 

tetap banyak dibutuhkan. Bawang merah tergolong komoditi yang mempunyai nilai 

jual tinggi di pasaran. Keadaan ini berpengaruh baik terhadap peroleh pendapatan. 

Apalagi didukung dengan cepatnya perputaran modal usaha bawang merah. Pada 

umur 60-70 hari tanaman sudah bisa dipanen. Dengan demikian bisa diraih dengan 

cepat dalam waktu relatif singkat (Rahayu, 1995). 
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a. Syarat Tumbuh 

Menurut Sunarjono (1989) bawang merah lebih senang tumbuh pada tanah 

yang subur, gembur, dan banyak mengandung bahan organik. Pada tanah lempung 

berpasir atau lempung berdebu. Pada tanah alluvial dan latosol yang berpasir dapat 

pula ditanami bawang merah yang penting jenis tanah tersebut harus mempunyai 

struktur bergumpal dan keadaan air tanahnya tidak menggenang (stagnasi). Derajat 

keasaman tanah (pH) antara 5,5-6,5. Suhu udara yang baik untuk pertumbuhan 

tanaman bawang merah antara 25°-32°C dengan iklim kering, hal ini hanya didapat 

di daerah dataran rendah. 

b. Benih 

Menurut Sunarjono (1989) benih merupakan pangkal mula dari keberhasilan 

tanaman. Benih yang jelek, yang telah keriput, terlalu kecil, terlalu lemah, akan sulit 

menghasilkan umbi yang diharapkan. Bawang merah ini diperbanyak dengan biji 

dan umbi, tetapi sampai saat ini yang umum diperbanyak dengan umbi. Umbi yang 

digunakan untuk benih haruslah ukuran besar umbi 2,5-7,5 gram yakni kelas I 2,5-

5 gram dan kelas II 5-7,5 gram. Benih yang digunakan telah mempunyai umur yang 

cukup tua di kebun (60-90 hari), tergantung pada varietas dan tinggi tempat 

bertanam dan benih tidak tercampur dengan varietas lain (murni). Benih bawang 

merah haruslah sehat, tidak mengandung penyakit dan hama, tidak cacat, luka, dan 

sobek. Benih juga telah mengalami penyimpanan antara 2-3 bulan tergantung 

varietas dan tempat penyimpanannya yang penting benih telah mulai tumbuh yakni 

apabila ujung umbi dipotong akan tampak tunasnya berwarna hijau. 
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c. Pengolahan Tanah dan Penanaman 

Menurut Sunarjono (1989) pengolahan tanah sebaiknya dilakukan pada 

waktuyang tepat (tidak ada hujan) 2-4 minggu sebelum tanam. Pada awal musim 

kemarau, keadaan tanahnya mulai kering dan keras, tanah diolah dengan traktor 

atau pacul/bajak. Pengolahan tanah dilakukan agak dalam sehingga terbentuk 

bongkahan-bongkahan. Bongkahan tanah ini diatur rapi membentuk bedengan 

lebar 100-120 cm dan selokan lebar 20-40 cm. Setelah olahan tanah dibiarkan 

kering benar baru disiram air sedikit dan tanahan bedengan diratakan. Setelah tanah 

diratakan, yakni ± 1 minggu sebelum tanam, diberikan pupuk kandang yang telah 

jadi sebanyak 10 ton per hektar. 

Setelah tanah selesai disiapkan untuk ditanami, yakni telah diberi pupuk 

kandang dan dihaluskan, penanaman dapat dilakukan. Umbi yang akan ditanam 

ujungnya dipotong sepanjang 1/3 bagian. Penanaman dilakukan pada jarak 10 x 20 

cm atau 20 x 20 cm tergantung pada ukuran benih dan tempat bertanam. Di dataran 

tinggi biasa ditanam dengan jarak tanam jarang, sedangkan di dataran rendah 

ditanam dengan jarak tanam rapat. Mula-mula lubang kecil dibuat dengan tugal 

kemudian umbi diletakkan dalam lubang dengan bagian ujung yang telah dipotong 

di atas dan tepat rata dengan permukaan tanah, selanjutnya umbi ditutup dengan 

tanah tipis. Penutupan umbi jangan terlalu tebal, karena dapat menyebabkan umbi 

tumbuh lambat dan terganggu. Setelah umbi selesai ditanam, lebih baik disiram air 

supaya keadaan tanahnya menjadi lembab. 
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d. Pemupukan 

Menurut Sunarjono (1989) disamping pupuk kandang sebanyak 10 ton/ha, 

bawang merah harus diberikan pula pupuk buatan. Pupuk buatan perlu diberi 

supaya umbinya besar dan kuat. Adapun pupuk buatan berupa 100-120 kg N , 150 

kg P2O5  dan 100 kg K2O per ha diberikan sekaligus pada umur 2 minggu setelah 

tanam, kecuali pupuk N yang diberikan dua kali sebagai ulangan pada umur 4 

minggu setelah tanam.  

e. Pengairan dan Pendangiran/Penyiangan 

Menurut Sunarjono (1989) pengairan hanya diberikan selama pertumbuhan 

pertanaman dan pembentukan umbi. Setelah umbi besar mendekati tua, pengairan 

tidak boleh diberikan lagi. Di Indonesia, pada umunya bawang merah ditanam pada 

musim kemarau (bulan Mei/Juni – Agustus/September) hingga diperlukan 

pemberian air. Pemberian air diberikan secara menggenang kurang menguntungkan 

bagi pertanaman bawang merah, karena dapat menyebabkan kondisi tanah menjadi 

padat.pemberian air dengan emrat (gembor) atau sprinkler lebih dianjurkan. 

Pemberian air pada pagi/siang hari kurang menguntungkan bila dibandingkan 

dengan sore hari, karena banyak pengupan dan sedikit yang dihisap oleh bawang. 

Menurut Sunarjono (1989) sebagaimana tanaman lain, pada tanaman bawang 

merah perlu didangir yang maksudnya untuk menggemburkan tanah dan 

membetulkan bedengan yang telah rusak akibat pengairan atau pukulan air hujan 

serta untuk membersihkan rumput jahat seperti teki, alang-alang, dan lain 

sebagainya. Pendangiran harus dilakukan dengan hati-hati supaya akar tanaman 

tidak rusak. Biasanya dilakukan dua kali selama pertmbuhannya, yakni 2-4 minggu 
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dan 4-6 minggu setelah tanam tergantung keadaan. Ambil mendangir biasanya 

dilakukan pemupukan buatab yang kedua (pupuk susulan). 

f. Proteksi Tanaman 

Menurut Sunarjono (1989) perlu diperhatikan bahwa mencegah lebih baik 

daripada pengobatan. Dari awal walaupun serangan hama/penyakit belum timbul 

lebih baik dimulai melakukan penyemprotan terutama apabila pada musim 

kemarau, malam harinya hujan, dan dalam pemeriksaan di kebun telah ada bintik-

bintik pada daun. Bintik abu-abu kemudian melebar menjadi ungu, ini merupakan 

downy mildwey – penyakit embun (blorok) yang disebabkan oleh cendawan 

Prenospora destructor (Berk) Casp. yang paling berbahaya pada tanaman bawang 

merah. Sedangkan hama yang perlu diberantas adalah Thrips tabaci. Lind. daun 

bawang yang terserag hama ini menunjukan bintk-bintik pucat mengkilat seperti 

perak hingga ujung daun terserang dan tanaman akan mati. 

g. Panen 

Menurut Sunarjono (1989) pemungutan (panen) hasil umbi bawang merah 

dilakukan setelah tanaman roboh yakni 60-90% leher batang lemas yakni kira-kira 

umur 60-90 hari tergantung kepada varietas tempat bertanam dan kebutuhan. Untuk 

keperluan konsumsi biasanya umbi dipanen muda yakni sewaktu daunnya masih 

hijau atau 60-70% batangnya lemas akan tetapi untuk keperluan benih umumnya 

umbi dipanen tua atau 80-90% batangnya lemas. 

Panen dilakukan hendaknya pada saat tanahnya kering (tidak basah) untuk 

mencegah serangan penyakit busuk umbi berlendir yang disebabkan oleh bakteri 
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Erwinia carotovora dalam gudang penyimpanan. Caranya ialah umbi dicabut pada 

batang yang masih ada. Apabila sukar karena tanahnya padat (keras) dapat dibantu 

dengan kored atau alat lainnya. Kemudian umbi dibiarkan beberapa jam diatas 

bedengan dan selanjutnya umbi diikat pada batangnya menjadi potongan. Setelah 

itu umbi yang diikat-ikat diangkut ke tempat penjemuran supaya kering. 

Pemanenan dan pengangkutan harus dilakukan dengan hati-hati supaya umbi tidak 

rusak atau luka. 

2. Teori Usahatani 

Menurut Shinta (2011), bahwa ilmu usahatani adalah ilmu terapan yang 

membahas atau mempelajari bagaimana menggunakan sumberdaya secara efisien 

dan efektif pada suatu usaha pertanian agar diperoleh hasil maksimal. Sumber daya 

itu adalah lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen. 

a. Biaya Usahatani 

Menurut Soekartawi (2006) biaya usahatani biasanya diklasifikasikan 

menjadi 2 yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

1) Biaya tetap ini umumnya didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap 

jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak 

atau sedikit. Jadi besarnya biaya tetap ini tidak tergantung pada besar kecilnya 

produksi yang diperoleh. Contoh biaya tetap antara lain sewa tanah, pajak, 

alat pertanian, dan iuran origasi.  

2) Biasa tidak tetap biasanya didefinisikan sebagai biaya yang besar-kecilnya 

dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh. Contohnya biaya untuk sarana 
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produksi. Kalau menginginkan produksi yang tinggi, maka tenaga kerja perlu 

ditambah, pupuk juga perlu ditambah dan sebagainya, sehingga biaya ini 

sifatnya berubah-ubah tergantung dari besar-kecilnya pruduksi yang 

diinginkan. 

Karena biaya (total cost) adalah jumlah dari total biaya tetap (total fixed cost) 

dan total biaya tidak tetap (total variable cost) maka total biaya dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

TC = TFC + TVC 

keterangan : 

TC = total biaya (total cost) 

TFC = total biaya tetap (total fixed cost) 

TVC = total biaya tidak tetap (total variable cost) 

Menurut kegunaannya biaya usahatani dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1) Biaya eksplisit yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan secara nyata dalam 

proses produksi. Misalnya biaya pembelian sarana produksi (pembelian 

bibit atau benih, pupuk, dan pestisida), biaya sewa tanah dan upah tenaga 

kerja luar keluarga. 

2) Biaya implisit adalah sejumlah biaya yang tidak secara nyata dikeluarkan 

oleh petani namun tetap diperhitungkan ke dalam proses produksi. Misalnya 

nilai sewa lahan sendiri, nilai tenaga kerja dalam keluarga, dan bunga modal 

sendiri. 

Biaya total juga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

TC = TEC + TIC 
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keterangan : 

TC = total biaya (total cost) 

TEC = total biaya eksplisit (total explicit cost) 

TIC = total biaya implisit (total implicit cost) 

Selain biaya-biaya produksi di atas, dalam usahatani juga dikenal dengan 

biaya penyusutan alat. Biaya penyusustan alat adalah pengurangan nilai alat yang 

disebabkan karena waktu dan cara penggunaan. Besarnya biaya penyusutan dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

DC =  
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑖−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎

𝑢𝑚𝑢𝑟
 

b. Penerimaan 

Menurut Soekartawi (2006) penerimaan usahatani adalah perkalian antara 

produksi yang diperoleh dengan harga jual, maka penerimaan dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

TRi = Yi . Pyi 

keterangan : 

TRi  = total penerimaan (total revenue) 

Yi  = produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani 

Pyi = harga Y 

c. Pendapatan 

Menurut Soekartawi (2006) pendapatan usahatani adalah selisih antara 

penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan (eksplisit), maka pendapat dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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NR = TR – TCeksplisit 

keterangan : 

NR = Pendapatan (net return) 

TR = total penerimaan (total revenue) 

TCeksplisit = total biaya eksplisit (total cost) 

d. Keuntungan 

Menurut Soekartawi (2006) keuntungan usahatani adalah selisih antara 

penerimaan dengan total biaya eksplisit dan implisit, maka pendapat dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Π = TR – TC(eksplisit+implisit) 

keterangan : 

Π = keuntungan 

TR = total penerimaan (total revenue) 

TC(eksplisit+implisit) = total biaya eksplisit + implisit 

3. Teori Produksi 

Produksi adalah transformasi atau pengubahan faktor produksi menjadi 

barang produksi atau suatu proses dimana masukan (input) diubah menjadi luaran 

(output) (Suparmoko, 1998). Menurut Sukirno (2003), teori produksi dalam ilmu 

ekonomi membedakan analisisnya kepada dua pendekatan yaitu teori produksi 

dengan satu faktor berubah dan teori produksi dengan dua faktor berubah. 
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a. Teori Produksi Dengan Satu Faktor Berubah 

Teori ini mengasumsikan beberapa input dianggap konstan dan hanya satu 

faktor produksi yang dapat berubah. Dalam analisis ini dimisalkan bahwa faktor-

faktor produksi lainnya tetap jumlahnya, yaitu modal dan tanah jumlahnya 

dianggap tidak mengalami perubahan, teknologi juga dianggap tidak mengalami 

perubahan. Satu-satunya faktor yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. 

Maka fungsi produksinya dapat ditulis : 

Q = f (L) 

Persamaan produksi ini sangat sederhana karena hanya melibatkan tenaga 

kerja untuk mendapatkan tingkat produksi suatu barang tertentu. Artinya, faktor 

produksi yang dapat berubah dan mempengaruhi tingkat produksi adalah hanya 

jumlah tenaga kerja. Jika perusahaan berkeinginan untuk menambah tingkat 

produksi, maka perusahaan hanya dapat menambah jumlah tenaga kerja. 

b. Teori Produksi Dengan Dua Faktor Berubah 

Teori ini mengasumsikan faktor produksi yang dapat berubah adalah jumlah 

tenaga kerja dan jumlah modal atau sarana yang digunakan. Dalam analisis ini 

dimisalkan terdapat dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya yaitu 

tenaga kerja dan modal.  

Q = f (L, C) 

Pada fungsi produksi ini diketahui, bahwa tingkat produksi dapat berubah 

dengan merubah faktor tenaga kerja dan atau jumlah modal. Perusahaan 

mempunyai dua pilihan jika berkeinginan untuk menambah tingkat produksinya. 
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Perusahaan dapat meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerja atau 

menambah modal atau menambah tenaga kerja dan modal. 

4. Fungsi Produksi 

Menurut Soekartawi (1990), 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. Fungsi produksi sangat penting dalam teori ekonomi produksi, karena : 

a. Dengan fungsi produksi, maka peneliti dapat mengetahui hubungan antara 

faktor produksi (input) dan produksi (output) secara langsung dan hubungan 

tersebut dapat lebih mudah dimengerti. 

b. Dengan fungsi produksi maka peneliti dapat mengetahui hubungan antara 

variabel yang dijelaskan (dependen variable) Y, dan variabel yang 

menjelaskan (independen variable) X, serta sekaligus mengetahui hubungan 

antar variabel penjelas. 

Menurut Boediono (2000), fungsi produksi adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat (dan 

kombinasi) penggunaan input-input. Setiap produsen dalam teori dianggap 

mempunyai fungsi produksi untuk “pabriknya”. Secara matematis, hubungan ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

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

dimana: 

Q = tingkat ptoduksi (output) 

X1 , X2 . . . Xn = berbagai input yang digunakan 
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Dengan fungsi produksi tersebut, maka hubungan Y dan X dapat diketahui 

sekaligus hubungan X1 . . . Xn dan X lainnya juga dapat diketahui. 

Menurut Suparmoko (1998), fungsi produksi ialah hubungan teknis antara 

faktor produksi dan barang produksi yang dihasilkan dalam proses produksi. Dalam 

bentuk umumnya fungsi produksi itu menunjukkan bahwa jumlah barang produksi 

tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan. Jadi barang produksi 

merupakan variabel tidak bebas (dependent variables) dan faktor produksi 

merupakan variabel bebas (independent variables). Fungsi produksi selalu 

dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu seperti yang berikut: (Sukirno, 2003) 

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

Dimana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja dan ini 

meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawanan, R adalah 

kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q 

adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi 

tersebut, yaitu secara bersama digunakan untuk memproduksi barang yang sedang 

dianalisis sifat produksinya. 

Salah satu model fungsi produksi yang digunakan dalam analisis usahatani 

adalah analisis fungsi Cobb-Douglas. Fungsi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi 

atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, dimana variabel yang satu 

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

variabel independent, yang menjelaskan, (X). Penyelesaian hubungan antara Y dan 

X adalah biasanya dengan cara regresi di mana variasi dari Y akan dipengaruhi oleh 
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variasi dari X. Variabel yang dijelaskan (Y) biasanya berupa output dan variabel 

yang menjelaskan (X) biasanya berupa input.  

Secara matematis, fungsi Cobb-Douglas dapat dituliskan seperti berikut : 

(Soekartawi, 1990) 

Y = a X1
b1 X2

b2 . . . . . Xi
bi . . . . . Xnbneu 

dimana: 

Y = variabel yang dijelaskan 

X = variabel yang menjelaskan 

a,b = besaran yang diduga 

u = kesalahan (disturbance term) 

e = logaritma natural, e = 2,718 

Fungsi Cobb-Douglas di atas kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk 

linear logaritma untuk memudahkan pendugaan fungsi produksi tersebut, sehingga 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

ln Y = ln a + b1 ln X1 + b2 ln X2 + u 

Menurut Boediono (2000), dalam teori ekonomi diambil pula satu asumsi 

dasar mengenai sidat dan dungsi produksi. Yaitu fungsi produksi dari semua 

produksi dimana semua produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut 

: The Law of Diminishing Returns. Hukum ini mengatakan bahwa bila satu macam 

input ditambah penggunaannya ssedang input-input lain tetap maka tambaha output 

yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-

mula menaik, tetapi kemudian seterusnya menurun bila input tersebut terus 

ditambah. 
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Menurut Boediono (2000), proses produksi memerlukan sumber-sumber 

ekonomi untuk melaksanakannya, dan sumber-sumber ekonomi yang tersedia 

selalu terbatas jumlahnya. Sumber-sumber ekonomi ini bisa digolongkan menjadi: 

a. Sumber-sumber alam (tanah, minyak bumi, hasil tambang lain, air, udara, dan 

sebagainya). 

b. Sumber ekonomi yang berupa manusia dan tenaga manusia (termasuk bukan 

hanya kemampuan fisik manusia, tetapi juga kemampuan mental, 

keterampilan dan keahlian). 

c. Sumber-sumber ekonomi buatan manusia (termasuk mesin-mesin, gedung-

gedung, jalan-jalan, dan sebaginya). Sering disebut dengan istilah barang-

baraang modal atau kapital. 

d. Kepengusahaan (entrepreneurship), dalam sistem kapitalis, mereka ini adalah 

siapa saja yang mau dan mampu berusaha mengorganisir proses produksi. 

Dalam sistem sosialis, mereka adalah negara (masyarakat) atau yang 

bertindak atas nama negara (masyarakat).dalam sistem ekonomi apapun 

pihak yang mengambil inisiatif usaha ini harus ada. Istilah lain bagi sumber 

ekonomi adalah faktor produksi. 

5. Faktor Produksi 

Menurut Soekartawi (1990), faktor produksi sering pula disebut dengan 

“korbanan produksi” karena faktor produksi tersebut “dikorbankan” untuk hasil 

produksi. Dalam bahasa inggris, faktor produksi ini disebut dengan “input”. 

Macam faktor produksi atau input ini, berikut jumlah dan kualitasnya perlu 

diketahui oleh seorang produsen. Oleh karena itu, untuk menghasilkan sebuah 
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produk, maka diperlukan pengetahan hubungan antara faktor produksi (input) dan 

produk (output). Hubungan antara input dan output ini disebut dengan “factor 

relationship” (FR). Dalam rumus matematis, FR ini dapat dituliskan dengan : 

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

 

dimana : 

Y = faktor produksi atau variabel yang dipengaruhi oleh faktor produksi X, 

dan 

X = faktor produksi atau variabel yang mempengaruhi Y 

Dalam proses produksi pertanian, maka Y dapat berupa produksi pertanian 

dan X dapat berupa lahan pertanian, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Namun 

demikian dalam praktek, keempat faktor produksi tersebut belum cukup dapat 

menjelaskan Y. Faktor-faktor sosial ekonomi lainnya, seperti tingkat pendidikan, 

tingkat keterampilan, dan lain-lainnya juga berperan dalam mempengaruhi tingkat 

produksi. Oleh karena itu sebelum seseorang merancang untuk menganalisis kaitan 

input dan output maka perlu dilakukan pemahaman dan identifikasi terhadap 

variabel-variabel apa yang mempengaruhi proses produksi. 

Dalam praktek, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ini dibedakan 

menjadi dua kelompok, yaitu: (Soekartawi, 1990) 

a. Faktor biologi, seperti lahan pertanian dengan macam dengan macam dan 

tingkat kesuburannya, benih, varietas, pupuk, pestisida, gulma, dan 

sebagainya; dan 
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b. Faktor sosial-ekonomi seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan, risiko dan ketidakpastian, kelembagaan, 

tersedianya kredit, dan sebagainya. 

Dalam usahatani bawang merah, lahan, benih, pupuk, pestisida, dan tenaga 

kerja merupakan faktor penting dalam usahatani. Faktor-faktor produksi tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Lahan Pertanian 

Menurut Soekartawi (1990), lahan pertanian dapat dibedakan dengan tanah 

pertanian. Lahan pertanian banyak diartikan sebagai tanah yang disiapkan untuk 

diusahakan usahatani, misalnya sawah, tegal, dan perkarangan. Sedangkan tanah 

pertanian adalah tanah yang belum tentu disahakan dengan usaha pertanian. Dengan 

demikian luas tanah pertanian selalu lebih luas daripada lahan pertanian. 

Ukuran lahan pertanian sering dinyatakan dengan hektar. Tetapi bagi petani-

petani di pedesaan seringkali masih menggunakan ukuran tradisional; misalnya 

“ru” , “bata” , “jengkal” , “patok” , “bahu” , dan sebagainya. Oleh karena itu bagi 

peneliti atau orang yang melakukan penelitian tentang luas lahan pertanian, maka 

ukuran-ukuran tradisional ini perlu dimengerti agar dapat mentransformasikan 

ukuran luas lahan yang tradisional tersebut ke ukuran yang dinyatakan dalam 

hektar. 

Disamping ukuran luas lahan, maka ukuran nilai tanah juga perlu 

diperhatikan. Nilai tanah sawah berbeda dengan nilai tanah tegal atau perkarangan. 

Umumnya nilai sawah lebih mahal bila dibandingkan dengan nilai tanah tegal dan 

nilai tanah tegal juga lebih mahal dibandingkan dengan nilai tanah perkarangan. 
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b. Tenaga Kerja 

Menurut Soekartawi (1990), faktor produksi 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 

kualitas dan macam tenaga kerja perlu pula diperhatikan. Jumlah tenaga kerja yang 

diperlukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan sampai tingkat tertentu sehingga 

jumlahnya optimal. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan ini memang masih banyak 

dipengaruhi dan dikaitkan dengan kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, musim, dan 

upah tenaga kerja. 

c. Modal 

Menurut Soekartawi (1990), dalam kegiatan proses produksi pertanian modal 

dibedakan menjadi 2 macam yaitu modal tetap dam modal tidak tetap. Faktor 

produksi seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin sering dimasukkan dalam 

kategori modal tetap. Dengan demikian modal tetap dapat didefinisikan sebagai 

biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses 

produksi tesebut. Sebaliknya dengan modal tidak tetap dalah biaya yang 

dikeluarkan dalam proses produksi dan habis dalam satu kali dalam proses produksi 

tersebut, misalnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk membeli benih, pupuk, 

pestisida, atau yang dibayarkan untuk pembayaran tenaga kerja. 

d. Manajemen 

Menurut Soekartawi (1990), dalam usahatani modern peranan manajemen 

menjadi sangat penting dan strategis. Manajemen dapat diartikan sebagai “seni” 



23 

 

 

 

dalam merencanakan, mengorganisasi dan melaksanakan serta mengevaluasi suatu 

proses produksi. Karena proses produksi ini melibatkan sejumlah orang (tenaga 

kerja) dari berbagai tingkatan, maka manajemen berarti pula bagaimana mengelola 

orang-orang tersebut dalam tingkatan atau dalam tahapan proses produksi. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Menurut Bowo (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Belimbing” yang menggunakan analisis 

regresi menyatakan bahwa variabel luas lahan dan hari orang kerja memiliki 

pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap produksi, sedangkan variabel 

jumlah pohon, jumlah pupuk kadang, jumlah pupuk phonska, dan insektisida 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap produksi belimbing di Desa 

Betokan Kabupaten Demak. 

Menurut Kamil (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Produksi dan Pendapatan Kacang Panjang” 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap produksi kacang 

panjang diantaranya benih, pupuk kandang, urea, TSP/SP 36, NPK, nutrisi dan 

tenaga kerja, namun dilihat dari nilai koefisien regresi variabel pupuk kandang dan 

pupuk urea menunjukan angka negatif yang berarti penggunaannya sudah berlebih. 

Untuk hasil analisis pendapatan diperoleh bahwa kegiatan usahatani kacang 

panjang yang yang dilakukan petani di Kecamatan Nagrak efisien dan 

menguntungkan untuk diusahakan dikarenakan nilai R/C rasio atas biaya tunai yang 

diperoleh sebesar 2,22 dan R/C rasio atas biaya total sebesar 1,76 yang berarti 

penerimaan yang diperoleh petani kacang panjang dapat menutupi biaya usahatani 
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yang dikeluarkan. Selain itu pendapatan bersih yang didapatkan dari usahatani 

kacang panjang perhektar sebesar Rp 17.944.453,7. 

Menurut Sitompul (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pendapatan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Kubis Di 

Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Jawa Barat” menyatakan bahwa hasil 

dari analisis pendapatan usahatani kubis di Kecamatan Pangalengan menunjukkan 

pendapatan usahatani atas biaya tunai maupun biaya total lebih besar dari nol. Hal 

ini menunjukkan bahwa usahatani kubis yang ada di lokasi penelitian mampu 

memberikan keuntungan bagi petani. Hasil analisis menggunakan R/C juga 

menunjukkan usahatani kubis di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung 

menguntungkan untuk diusahakan karena nilai R/C atas biaya tunai maupun atas 

biaya total lebih besar dari satu. Dan untuk hasil analisis regresi fungsi produksi 

Cobb-Douglass menunjukkan faktor-faktor produksi untuk benih, unsur N, unsur 

P, pupuk kandang, tenaga kerja dalam keluarga, dan tenaga kerja luar keluarga 

signifikan atau nyata, sedangkan untuk luas lahan, unsur P, unsur K, pestisida padat, 

dan pestisida cair tidak signifikan atau tidak nyata. Dari semua variabel yang 

diestimasi, penggunaan tenaga kerja luar keluarga, berpengaruh negatif terhadap 

produksi kubis. 

Menurut Siregar (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pendapatan Usahatani dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Cabai 

Merah Keriting di Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor” menyatakan 

bahwa hasil analisis pendapatan yang diperoleh dari usahatani cabai merah keriting 

yang dilakukan oleh petani responden di Desa Citapen secara umum dikatakan 
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menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Hai ini dapat ditunjukkan dari 

pendapatan/keuntungan bersih rata-rata yang di capai petani responden yakni Rp. 

86.863.853. Selain itu nilai R/C atas biaya tunai dan R/C atas biaya total juga 

menunjukkan al yang sama yakni sebesar 2,65 dan 2,46; dengan artian bahwa 

penerimaan yang diperoleh petani responden dalam mengusahakan cabai merah 

keriting dapat menutupi biaya usahatani yang dikeluarkan. Dan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap produksi cabai merah keriting di Desa Citapen adalah benih, 

pupuk kandang, pupul NPK, pestisida, nutrisi dan tenaga kerja dan seluruh variabel 

independent tersebut memiliki nilai koefisien regresi yang positif, kecuali pestisida 

dan nutrisi. Benih dan pupuk kaandang berpengaruh nyata terhadap produksi pada 

tingkat kepercayaan 95 persen, sedangkan NPK dan nutrisi berpengaruh nyata 

terhapa produksi pada tingkat kepercayaan 90 persen. Dan variabel yang 

berpengaruh nyata pada selang kepercayaan 99 persen adalah pestisida dan tenaga 

kerja, sedangkan variabel lain yaitu pupuk SP-36 dan pupuk KCL tidak 

berpengaruh nyata terhadap produksi baik pada tingkat kepercayaan 85 persen atau 

90 persen. 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori yang telah dibahas ada beberapa variabel 

independent yang dimasukkan ke dalam kerangka ini yaitu luas lahan, bibit, 

penggunaan  pupuk, penggunaan pestisida dan jumlah tenaga kerja. Untuk 

mengetahui hubungan antara variabel dependent dan variabel independent maka 

dilakukan analisis menggunakan analisis fungsi Cobb-Douglas. Untuk mengetahui 

biaya produksi harus diketahui harga input dan untuk mengetahui penerimaan harus 
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diketahui harga jual output. Pendapatan merupakan hasil pengurangan dari 

penerimaan dengan biaya eksplisit dari biaya produksi, sedangkan keuntungan 

merupakan hasil pengurangan dari penerimaan dengan biaya eksplisit dan implisit. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disusun suatu kerangka dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

D. Hipotesis 

1. Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi produksi bawang merah adalah 

luas lahan, bibit,  unsur P, unsur K, insektisida, dan tenaga kerja.
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