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BAB II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Usahatani Bawang Merah 

Usahatani adalah kegiatan usaha manusia untuk mengusahakan tanahnya dengan 

maksud untuk memperoleh hasil tanaman atau hewan tanpa mengakibatkan 

berkurangnya kemampuan tanah yang bersangkutan untuk memperoleh hasil selanjutnya 

(Jauda, 2016). Usahatani juga mempelajari cara-cara petani menentukan, 

mengorganisasikan, mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi seefektif 

mungkin dan seefisien mungkin sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan 

semaksimal mungkin (Mamusung, 2019). 

Bawang Merah (Allium ascalonicum L) merupakan salah satu komoditi yang 

mempunyai arti penting bagi masyarakat, baik dilihat dari nilai ekonomisnya yang tinggi 

maupun dari kandungan gizinya (Sumarni dan Hidayat, 2005). Indonesia. Hampir seluruh 

di Indonesia mempunyai atau menghasilkan produksi bawang merah. Berdasarkan rata-

rata produksi tahun 2011-2015, sentra produksi bawang merah adalah Provinsi Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. 

Penanaman bawang merah di Indonesia banyak dilakukan pada musim kemarau, 

lebih spesifiknya pada musim kemarau I setelah penanaman padi dan musim kemarau II. 

Musim bawang merah yang pertaman biasanya bulan April- Mei, penanaman kedua dan 

ketiga dilakukan bulan Juli- Agustus dan Oktober- November. Produksi bawang merah 

pada musim hujan jarang dilakukan oleh petani karena adanya kendala berupa 

terganggunya proses fotosintesis dan serangan penyakit yang menyebabkan produksi 

menurun sehingga petani lebih memilih untuk menanam padi. Pengaruh musim tidak 
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hanya memberikan dampak pada fluktuasi prosuksi tetapi juga menyebabkan adanya 

fluktuasi harga, sifat produk bawang merah yang mudah rusak (perishable) menyebabkan 

harga cenderung fluktuatif dan perubahan harga yang snagat cepat.  

Dampak ekonomi usahatani bawang merah sudah dilakukan turun temurun sehingga 

pengetahuan mengenai teknik bercocok tanam bawang merah juga dilakukan melalui 

garis keturunan. Apabila dilakukan dengan professional, usahatani bawang merah dapat 

meningkatkan pendapatan petani atau pengusaha bawang merah sehingga penjualan hasil 

panen bawang merah dapat digunakan untuk kebutuhan primer. Usahatani bawang merah 

merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup 

tinggi terhadap perkembangan ekonomi wilayah. Hal ini tidak lepas dari status bawang 

merah sebagai komoditas bernilai tinggi, usahatani bawang merah mampu mendatangkan 

keuntungan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan usahatani pada komoditas 

lainnya (Syamsudin, 2019).  

Potensi bawang merah sangat bagus karena tanaman ini dapat dibudidayakan hampir 

di seluruh Indonesia, namun masalah yang sering dihadapi oleh bawang merah adalah 

fluktuasi harga yang tidak menentu. Hal ini dikarenakan permintaan bawang merah 

cenderung merata sepanjang tahun sementara produksi bawang merah bersifat musiman. 

Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan yang cukup jauh antara ketersediaan 

bawang merah (supply) dengan permintaannya. Terlebih ketika hari raya tiba yang 

menyebabkan tingginya permintaan, apabila tidak dibarengi dengan ketersediaan 

(supply) yang memadai maka akan terjadi inflasi. 

Meningkatnya konsumsi, kebutuhan, dan permintaan bawang merah mendorong 

petani untuk melakukan produksi bawang merah, namun hasil produksi masih belum 
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dapat menutupi permintaan akan bawang merah secara intensif, sehingga menyebabkan 

harga relative berfluktuasi. Selain itu, bawang merah juga merupakan komoditas 

musiman dan mudah terkena hama dan penyakit. Jika terjadi panen raya, harga bawang 

merah baik di tingkat petani maupun konsumen relatif rendah. Pada saat terjadi panen 

raya, rata-rata petani tidak melakukan penyimpanan bawang merah, namun dijual 

seluruhnya. Hal tersebut terjadi karena bawang merah merupakan komoditas hortikultura 

yang rentan hama dan penyakit, sehingga petani tidak ingin mengalami kerugian akibat 

kehilangan produk. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Bawang Merah 

Suatu fungsi produksi akan berfungsi ketika terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi output produksi. Faktor yang mempengaruhi produksi yang terpenting 

berupa lahan, benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja (Soekartawi, 2003):  

1. Lahan  

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

pabriknya hasil pertanian yang mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap 

usahatani. Besar kecilnya produksi dari usahatani antara lain dipengaruhi oleh luas 

sempitnya lahan yang digunakan. Meskipun demikian, Soekartawi (1993) menyatakan 

bahwa bukan berarti semakin luas lahan pertanian maka semakin efisien lahan tersebut. 

Bahkan lahan yang sangat luas dapat terjadi inefisiensi yang disebabkan oleh: 

a. Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan faktor produksi seperti benih, pupuk, 

obat – obatan dan tenaga kerja. 

b. Terbatasnya persediaan tenaga kerja di sekitar daerah itu yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi efisiensi usaha pertanian tersebut. 
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c. Terbatasnya persediaan modal untuk membiayai usaha pertanian tersebut. Sebaliknya 

dengan lahan yang luasnya relatif sempit, upaya pengawasan terhadap penggunaan 

faktor produksi semakin baik, penggunaan tenaga kerja tercukupi dan modal yang 

dibutuhkan tidak terlalu besar. 

Adyatma dan Budiana (2013), mengungkapakan bahwa luas lahan secara simultan 

berpengaruh secara nyata terhadap jumlah produksi cengkeh secara simultan. Selain itu, 

menurut Sahara dan Idris (2005), menunujkkan luas panen berpengaruh secara nyata 

terhadap produksi padi 

2. Benih  

Benih menentukan keunggulan dari suatu komoditas. Benih yang unggul cenderung 

menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Sehingga semakin unggul benih 

komoditas pertanian, maka semakin tinggi produksi pertanian yang akan dicapai.  

Baree, Dkk (2011) menunjukkan bahwa benih tidak berpengaruh nyata pada lahan 

sempit, sedangkan pada lahan medium dan lahan luas benih berpengaruh secara nyata. 

Hal ini mengindikasikan jumlah benih yang digunakan pada lahan sempit tidak 

meningkatkan produksi bawang. Sedangkan, pada lahan medium dan luas jumlah benih 

yang digunakan dapat meningkatkan jumlah produksi bawang. 

3. Pupuk  

Pupuk dengan komposisi yang tepat dapat menghasikan produk yang berkualitas. 

Pupuk yang sering digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Menurut 

Sutejo (2007), 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 
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disebut sebagai pupuk buatan adalah pupuk yang sudah mengalami proses di pabrik 

misalnya pupuk urea, TSP, dan KCl. 

Waryanto (2015), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara nyata penggunaan 

pupuk organic namun nilainya sangat kecil. Walaupun begitu, penggunaan pupuk organic 

yang mampu memperbaiki sifat tanah yang sudah jenuh karena penggunaan pupuk 

anorganik dalam jangka Panjang.  

4. Pestisida  

Pestisida sangat dibutuhkan tanaman untuk mencegah serta membasmi hama dan 

penyakit yang menyerangnya. Di satu sisi pestisida dapat menguntungkan usaha tani 

namun di sisi lain pestisida dapat merugikan petani. Pestisida dapat menjadi kerugian 

bagi petani jika terjadi kesalahan pemakaian baik dari cara maupun komposisi. Kerugian 

tersebut antara lain pencemaran lingkungan, rusaknya komoditas pertanian, keracunan 

yang dapat berakibat kematian pada manusia dan hewan peliharaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sahara dan Idris (2005) menunjukkan bahwa pestisida 

berpengaruh nyata positif terhadap produksi padi. Selain itu, menurut Hidayat, dkk 

(2013), menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan petani terhadap pengelolaan pestisida 

sesuai dengan prinsip kehati-hatian masih rendah, ketergantungan terhadap pestisida 

masih tinggi bahkan untuk indicator gejala keracunan pestisida paling banyak ditemui 

pada petani bawang merah.  

5. Tenaga Kerja  

Tenaga kerja adalah salah satu unsur penentu, terutama bagi usaha tani yang 

tergantung pada musim. Kelangkaan tenaga kerja berakibat mundurnya penanaman 
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sehingga berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas produk 

(Mubyarto, 1995). Adapun jenis tenaga kerja antara lain: 

a. Tenaga Kerja Manusia  

Tenaga kerja manusia merupakan tenaga kerja yang pertama sebelum tenaga ternak 

digunakan untuk membantu petani mengolah lahan atau mengangkut hasil pertanian. 

Selama pekerjaan-pekerjaan dalam pertanian dapat dikerjakan oleh tenaga manusia, 

petani tidak akan menggunakan tenaga ternak atau tenaga mesin.  

b. Tenaga Mesin  

Tenaga mesin dalam pertanian sama seperti tenaga ternak yang pemakaiannya 

terbatas. Tenaga mesin digunakan untuk penggerak mesin pengolahan, mengangkut hasil 

yang jauh.  

Sumber daya alam akan dapat bermanfaat apabila telah diproses oleh manusia secara 

serius. Semakin serius manusia menangani sumber daya alam semakin besar manfaat 

yang akan 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 perlu juga 

diperhatikan. (Soekartawi,2003).   

Nurjati, Dkk (2018) menyatakan bahwa input produksi yang berpengaruh secara 

nyata terhadap peningkatan produksi bawang merah ialah tenaga kerja, tenaga kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap produksi bawang merah dengan tingkat 

kepercayaan sebesar 95%.  

3. Teori Produksi 
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 Produksi didefinisikan sebagai proses menciptakan atau menambah nilai guna atau 

manfaat baru. Nilai guna atau manfaat baru mengandung pengertian kemampuan barang 

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam suatu ptoduksi diusahakan guna 

mencapai efisiensi produksi, yaitu barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah guna 

mendapatkan hasil yang optimal. Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan 

manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi kapital, tenaga kerja, 

teknologi, manager skill. Produksi merupakan usaha untuk meningkatkan manfaat 

dengan cara mengubah bentuk (form utility), memindahkan tempat (place utility), dan 

menyimpan (store utility) (Soeharno,2007). 

Di dalam suatu produksi tidak lepas dari adanya proses produksi. Pada produksi 

industri makanan ini membutuhkan berbagai jenis faktor produksi, diantaranya terdiri 

dari bahan baku utama, jumlah tenaga kerja, sewa gedung, mesin dan alat-alat. Dengan 

menggunakan faktor produksi pada setiap proses produksi, perlu kiranya dikombinasikan 

dalam jumlah dan kualitas tertentu (Sudarman, 2011).   

Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi merupakan sumber daya yang digunakan 

dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya faktor produksi dibagi 

menjadi empat kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan 

kewirausahaan. Namun dalam perkembangannya, sumber daya alam diperluas cakupnya 

menjadi seluruh benda baik langsung dari alam maupun tidak, yang digunakan oleh 

perusahaan yang disebut dengan faktor fisik (physical resources). Selain itu sumber daya 

informasi dinyatakan sebagai salah satu faktor produksi mengingat semakin pentingnya 

informasi di era globalisasi sekarang (Griffin,2006). 
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Segala bentuk perubahan input menjadi output dinamakan produksi. Produksi dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

 

Gambar 1. Proses Produksi 

Fungsi produksi adalah sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi atau input 

produksi dan hasil produk (output) (Sukirno, 2005). Faktor-faktor produksi dikenal pula 

dengan istilah input dan jumlah produksi disebut sebagai output. Fungsi produksi selalu 

dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu sebagai berikut: 

Q = f (K, L, R, T) ……… (2.1) 

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

berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawan, R adalah kekayaan alam dan T 

adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q adalah jumlah produksi yang 

diihasilakn oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut, yaitu secara bersama 

digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya. 

Sedangkan menurut (Soekartawi, 1990) menyatakan bahwa fungsi produksi adalah 

hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan (Y) dan variabel yang menjelaskan (f(x)). 

Variabel yang dijelaskan biasanya berupa output dan variabel yang menjelaskan berupa 

input. Secara sistematis hubungan itu dapat ditulis sebagai berikut:  

Y = f (X1, X2, X3, Xi, Xn) ……… (2.2)  

Input (Kapital, 

tenaga kerja, 

bahan baku, dll) 

Fungsi Produksi 

(dengan teknologi 

tertentu) 

Output (barang 

atau jasa) 
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Gambar 2. Fungsi Produksi 

Sumber: David L. Debertin, 2012 

Pada gambar A, fungsi produksi tidak memiliki kelengkungan sama sekali. Hukum 

pengembalian yang semakin berkurang tidak berlaku di sini. Setiap unit tambahan dari 

penggunaan input menghasilkan output tambahan yang sama persis, terlepas dari di mana 

seseorang berada pada fungsi. Fungsi produksi pada gambar B mewakili jenis hubungan 

lain. Di sini setiap unit x yang bertambah menghasilkan lebih banyak dan lebih banyak 

y. Karena itu, hukum pengembalian yang semakin berkurang juga tidak berlaku di sini. 

Perhatikan bahwa ketika penggunaan input x meningkat, x menjadi lebih produktif, 

produksi meningkat dan y juga meningkat. Pada gambar C setiap unit inkremental x 

menghasilkan semakin sedikit y. Dengan demikian setiap unit x menjadi kurang dan 

kurang produktif (Debertin, 2012). 

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

produksi, yaitu fungsi produksi dari semua produksi di mana semua produsen dianggap 

tunduk pada suatu hukum yang disebut The Law of Diminishing Returns. Hukum 

pengembalian yang semakin menurun sangat mendasar bagi semua ekonomi produksi. 

The Law of Diminishing Returns disebut hukum pengembalian marjinal yang semakin 
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berkurang, karena hukum berkaitan dengan apa yang terjadi pada produk tambahan atau 

marjinal ketika unit input atau sumber daya ditambahkan. Hukum pengurangan marginal 

menyatakan bahwa sebagai unit input variabel ditambahkan ke unit satu atau lebih input 

tetap setelah suatu titik, setiap unit tambahan input variabel menghasilkan lebih sedikit 

dan lebih sedikit output tambahan. Ketika unit input variabel ditambahkan ke unit input 

tetap, proporsi akan berubah antara input tetap dan variabel. Hukum pengembalian yang 

menurun kadang-kadang disebut sebagai hukum proporsi variabel.  

Kata kunci dalam hukum pengembalian yang semakin berkurang adalah tambahan. 

Hukum pengembalian yang semakin menurun tidak menyatakan bahwa ketika unit input 

variabel ditambahkan, setiap unit input tambahan menghasilkan total output yang lebih 

sedikit. Jika itu terjadi, fungsi produksi perlu memiliki kemiringan negatif agar hukum 

pengembalian yang semakin berkurang dapat dipertahankan. Sebaliknya, hukum 

pengembalian yang semakin berkurang mengacu pada tingkat perubahan kemiringan 

fungsi produksi. Ini kadang-kadang disebut sebagai kelengkungan fungsi produksi. 

Dalam jangka pendek perusahaan memiliki input tetap. Sehingga, seorang manajer 

harus menentukan berapa banyak input variabel yang perlu digunakan untuk 

memproduksi output. Untuk membuat keputusan, para pengusaha akan 

memperhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap produksi 

total. Misalnya input variabel adalah tenaga kerja dan input tetap adalah modal. Pengaruh 

penambahan tenaga kerja terhadap produksi secara total dapat dilihat dari produksi rata-

rata (average product) dan produk marginal (marginal product, MP). Produk marginal 

yaitu tambahan keluaran produksi dengan menambah satu unit input (tenaga kerja) 

kedalam proses produksi dengan modal tetap.  Untuk mengetahui bagaimana konsep 
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tersebut dalam hokum hasil lebih yang semakin berkurang akan dijelaskan terlebih 

dahulu mengenai produksi rata-rata, produksi marjinal, dan produk total.  

Produk rata-rata adalah total produksi dibagi dengan jumlah faktor produksi yang 

digunakan untuk menghasilkan produksi tersebut. Konsep ini menyatakan mengenai 

perubahan produk total karena terjadinya penambahan atau pengurangan satu satuan 

variabel (Rosyidi, 2008). Produktivitas marginal atau Marginal Physical Product (MPP) 

adalah tambahan kuantitas output dengan menambahkan satu unit input tersebut dengan 

menganggap konstan seluruh input lainnya.  

MPP = 
𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
=  

∆𝐹 (𝑄)

∆𝐿
=  

∆𝑄

∆𝐿
 

Penambahan terhadap MPP akan lebih jelas jika dihubungkan dengan produk rata-

rata (APP) dan produk total (TPP) dengan cara tersebut akan dapat diketahui elastisitas 

prduksi yang sekaligus juga diketahui apakah proses produksi yang sedang berjalan 

dalam keadaan elastisitas produksi yang rendah atau sebaliknya.  
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Gambar 3. Hubungan Antara Produk Fisik Total, Produk Fisik Marjinal, dan Produk Fisik 

Rata-rata 

Sumber: Miller dan Meiners, 2000 

Grafik pada fungsi produksi terbagi pada tiga tahapan produksi yang lazim disebut 

Three Stages of Production. Tahap pertama, kurva APP dan kurva MPP terus meningkat. 

Makin banyak penggunaan faktor produksi, maka semakin tinggi produksi rata-ratanya. 

Tahap ini disebut tahap tidak rasional, karena jika penggunaan faktor produksi ditambah, 

maka penambahan output total yang dihasilkan akan lebih besar dari penambahan faktor 

produksi itu sendiri.  

Tahap kedua adalah tahap rasional atau fase ekonomis, dimana berlaku hukum 

kenaikan hasil yang berkurang. Dalam tahap ini terjadi perpotongan antara kurva MPP 

dengan kurva APP pada saat APP mencapai titik optimal. Pada tahap ini masih dapat 

meningkatkan output, walaupun dengan presentase kenaikan yang sama atau lebih kecil 

dari kenaikan jumlah faktor produksi yang digunakan.  

Tahap ketiga disebut daerah tidak rasional, karena apabila penambahan faktor 

produksi diteruskan, maka produktivitas faktor produksi akan menjadi nol (0) bahkan 

negatif. Dengan demikian, penambahan faktor produksi justru akan menurunkan hasil 

produksi. 

Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah bentuk fungsi produksi yang sering digunakan 

untuk analisa produktivitas. Pada dasarnya fungsi produksi Cobb-Douglass yang asli 

hanya terdiri dari dua input yaitu input tenaga kerja (labor) menggunakan symbol L, dan 

input kedua berupa modal (capital) menggunakan symbol K (Husin, 2008). Kedua input 

tersebut dikategorikan sebagai variabel bebas (independent variabels) sedangkan jumlah 

produk disingkat dengan Y atau Q dikategorikan sebagai variabel terikat (dependent 
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variavel).  Bentuk fungsi produksi yang asli dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut 

ini (Debertin, 2012). 

Y = A X1 
α X1 

(1-α) 

Keterangan:  

Y = jumlah produk (output) 

A = tingkat teknologi dari masyarakat (intercept) 

X1= input tenaga kerja 

X2= input modal 

Penyelesaian hubungan antara Y dan X biasanya dengan cara regresi yaitu variasi 

dari Y akan dipengaruhi oleh variasi dari X. dengan demikian, kaidah-kaidah pada garis 

regresi juga berlaku dalam penyelesaian fungsi Cobb-Douglas dapat dituliskan seperti:   

Y = aX1
b1X2

b2………Xnbneu 

Bila fungsi Cobb-Douglass tersebut dinyatakan oleh hubungan Y dan X, maka  

Y = f (X1, X2, X3 ……. Xn) 

Keterangan:  

Y = Variabel dependen  

X = Variabel independen  

a, b = besaran yang akan diduga  

u = kesalahan (disturbance term) 

e = logaritma natural,  

e = 2,718  

Menurut Soekartawi (2003) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa 

menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas dalam sebuah penelitian, syarat tersebut 

adalah:  

1. Pengamatan variabel penjelas (X) tidak ada yang sama dengan nol, karena logaritma 

dari nol adalah bilangan yang besarnya tidak diketahui (infinite). 

2. Diasumsikan tidak ada perbedaan teknologi pada setiap pengamatan dalam fungsi 

produksi. Apabila fungsi produksi Cobb-Douglas dipakai sebagai model suatu 
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pengamatan dan jika diperlukan analisis yang membutuhkan lebih dari satu model, 

maka perbedaan model tersebut terletak pada intercept dan bukan terletak pada 

kemiringan garis (slope) model tersebut.  

3. Setiap variabel X adalah perfect competation.  

4. Hanya terdapat satu variabel yang dijelaskan yaitu Y.  

5. Perbedaan lokasi sudah tercakup dalam faktor kesalahan.  

Utami (2009) menyatakan bahwa expected value dari produktivitas bawang merah di 

Kabupaten Brebes adalah sebesar 101,41 kwintal per hektar. Nilai ini menggambarkan 

bahwa tingkat produktivitas rata-rata yang diharapkan oleh petani bawang merah adalah 

sebesar 101,41 kwintal perhektar (ceteris paribus). Sementara nilai standard deviation 

dari produktivitas bawang merah adalah sebesar 21,97 kwintal per hektar dengan nilai 

koefisien variation sebesar 0,203. Nilai ini berarti bahwa risiko produksi yang dihadapi 

petani bawang adalah sebesar 21,97 kwintal perhektar atau sebesar 20,3 persen dari nilai 

produktivitas yang diperoleh petani (ceteris paribus). Dilihat dari sisi penerimaan 

usahatani, diperoleh nilai expected return sebesar Rp. 25.949.621,9 per hektar. Sementara 

risiko yang diterima oleh petani bawang merah di Kabupaten Brebes adalah sebesar 60,09 

persen dari nilai return yang diperoleh petani dengan standar deviasi rata-rata sebesar Rp. 

11.768.995 perhektar. Dari nilai tersebut, maka jika dibandingkan dengan penghitungan 

risiko dari sisi produktivitas, nilai risiko yang dihitung dari sisi penerimaan atau return 

ternyata jauh lebih tinggi. 

4. Teori Efisiensi 

Konsep efisiensi merupakan konsep yang mendasar dan lahir dari konsep ekonomi. 

Meskipun demikian, konsep mengenai efisiensi dapat didefinisikan dari berbagai sudut 
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pandang dan latar belakang. Pada umumnya, efisiensi dapat diarahkan kepada sebuah 

konsep tentang pencapaian suatu hasil dengan penggunaan sumber daya secara optimal. 

Karim (2011), dibahasakan bahwa” Efficient is doing the things right”, yang berarti 

bahwa melakukan segala hal dengan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang 

optimal. 

Efisiensi dalam konsep produksi cenderung menilai secara teknis dan operasional 

sehingga efisiensi di dalam konsep produksi umumnya dilihat dari sudut pandang teknis 

dan biaya. Penggunaan sumber-sumber daya bisa dikatakan efisien apabila: (1) Seluruh 

sumber-sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan; (2) Corak penggunaannya 

adalah sudah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat lagi corak penggunaan lain yang 

akan memberikan tambahan kemakmuran bagi masyarakat/individu. Menurut Sukirno 

(2008), didalam proses produksi, efisiensi dapat dibedakan menjadi dua macam, efisiensi 

produktif dan efisiensi alokatif. 

a. Efisiensi produktif 

Menilai efisiensi di dalam tahapan produksi. Penilaian efsiensi produktif dapat 

dilihat dari sisi biaya. Untuk mencapai efisiensi produktif ini harus dipenuhi dua syarat. 

Pertama, untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling 

minimum. Kedua, perusahaan atau industri secara keseluruhan harus memproduksi 

barang dengan biaya rata-rata yang paling rendah.  

b. Efisiensi alokatif 

Menilai efisiensi secara teknis di dalam proses produksi, yaitu dari segi 

pengalokasian sumber-sumber daya yang tersedia. Efisiensi alokatif akan tercapai ketika 
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lokasi sumber daya tersebut ke berbagai kegiatan ekonomi/produksi telah mencapai titik 

maksimum/optimum.  

Menurut Soekartawi (1987), efisiensi harga (alokatif) merupakan hubungan antara 

biaya input produksi dan output. Hal tersebut dapat dicapai apabila nilai produk marjinal 

(NPM) untuk suatu input sama dengan harga input tersebut, dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

NPMx = Px ; atau  

𝑁𝑃𝑀𝑥𝑃𝑥 = 1  

Efisiensi dengan rumus diatas disebut dengan efisiensi harga (efisiensi alokatif). 

Efisiensi harga merupakan kemampuan seorang/petani dalam mencapai keuntungan 

maksimum dengan penggunaan input yang optimum. Penggunaan input produksi yang 

efisien akan memberikan keuntungan yang maksimum. Keuntungan maksimum 

diperoleh pada saat jika turunan fungsi keuntungan terhadap penggunaan input bernilai 

nol (Debertin,2012). Pernyataan ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

Π = Y. Py – X. Px 

Maka turunan fungsi keuntungan adalah: 

d Π/dx = dY/dx. Py– dx/dX. Px 

d Π/dx = dY/dx. Py – Px 

Keterangan:    

Π = keuntungan 

Y = produksi atau output  

Py = harga output  

X = input  

Px = harga input  

Bila dY/dx = produksi marjinal (PM), maka dY/dx. Py adalah Nilai Produksi Marjinal 

(NPM). Dengan demikian keuntungan maksimum terjadi bila: 
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d Π/dx = dY/dx. Py – Px = 0 

atau  

dY/dx. Py= Px 

NPM = Px 

Berdasarkan perasamaan diatas, analisis efisiensi dapat diketahui dengan menghitung 

perbandingan antara Nilai Produksi Marjinal (NPM) dengan harga input (Px) atau dapat 

dirumuskan dalam bentuk NPMx/Px = k , dapat diartikan jika:  

a. (NPMx / Px) = 1; artinya penggunaan input produksi sudah efisien.  

b. (NPMx / Px) > 1; artinya penggunaan input produksi belum efisien sehingga 

penggunaan input X perlu ditambah untuk mencapai efisien.  

c. (NPMx / Px) < 1; artinya penggunaan input produksi tidak efisien sehingga 

penggunaan input X perlu dikurang untuk mencapai efisien.  

Nurlaela (2018) menunjukkan bahwa penggunaan faktor produksi lahan, bibit, dan 

pupuk mempunyai NPMxi/Pxi lebih kecil dari satu artinya penggunaan ketiga faktor 

tersebut tidak efisien secara alokatif terhadap produksi usahatani padi di Kecamatan 

Cibeureum. Produksi usahatani dapat efisien secara alokatif jika penggunaan faktor 

produksi tersebut dilakukan pengurangan apabila ingin meningkatkan keuntungan 

menjadi lebih besar.  

5. Analisis Usahatani 

Analisis usahatani dilakukan untuk mengetahui ciri-ciri usahatani yang bersangkutan. 

Analisis dilihat dari barbagai aspek, namun biasanya terkait dengan analisis anggaran 

arus uang tunai (cash flow) yang terdiri dari produksi dan nilainya, pengeluaran dan 

pendapatan. 

a. Penerimaan Usahatani 
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Penerimaan usahatani adalah penrimaan produsen dari penjualan outputnya. 

Penerimaan merupakan nilai dari seluruh produksi baik yang dijual, dikonsumsi oleh 

petani sendiri atau diberikan orang lain sebagai upah tenaga panen dan digunakan dalam 

proses produksi. Penrimaan diperoleh dari hasil perkalian jumlah produksi dengan harga 

jual produk yang dihasilkan (Soekartawi, 1995). Penerimaan usahatani dibedakan 

menjadi dua yaitu penerimaan kotor dan penerimaan bersih. Penerimaan kotor adalah 

penerimaan yang berasal dari penjualan hasil produksi usahatani yang diperoleh dari hasil 

perkalian jumlah produksi dengan harga jualnya. Secara sistematis dapat ditulis dengan 

rumus:  

TR= P. Q 

Keterangan: 

TR (Total Revenue) = Total Penerimaan 

P (Price) = Harga Produk (Rp) 

Q (Quantity) = Jumlah Produk (Unit) 

b. Biaya Usahatani 

Biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan atau 

petani untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan 

digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi (Sukirno, 2006). Total 

biaya usahatani atau Total Cost ialah keseluruhan jumlah biaya produksi yang 

dikeluarkan. Biaya usahatani dibedakan menjadi dua yaitu biaya eksplisit dan biaya 

implisit.  

Biaya ekplisit merupakan semua biaya yang secara nyata dikeluarka oleh petani 

dlaam kegiatan usahatani, contoh: pembelian sarana produksi, upah tenaga kerja luar 

keluarga, biaya penyusutan alat, pajak, sewa lahan, modal pinjaman. Sedangkan biaya 
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implisit merupakan biaya yang sifatnya hanya diperhitungkan saja sebagai biaya, tidak 

benar-benar merupakan pengeluaran yang dibayarkan secara nyata oleh petani, seperti 

upah tenaga kerja dalam keluarga, sewa lahan milik sendiri, modal sendiri. Biaya total 

produksi dirumuskan sebagai berikut:  

TC = TEC + TIC  

Keterangan:  

TC: biaya total produksi  

TEC: biaya eksplisit total  

TIC: biaya implisit total 

Biaya usahatani dapat berbentuk biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan. Biaya 

tunai adalah biaya yang dibayar dengan uang, seperti biaya pembelian sarana produksi, 

biaya pembelian benih, pupuk dan obat-obatan serta biaya upah tenaga kerja. Biaya yang 

diperhitungkan digunakan untuk menghitung berapa sebenarnya pendapatan kerja 

petani, modal dan nilai kerja keluarga. Tenaga kerja keluarga dinilai berdasarkan upah 

yang berlaku. Biaya penyusutan alat-alat pertanian dan sewa lahan milik sendiri dapat 

dimasukkan kedalam biaya usahatani. Nilai inventaris suatu barangdapat berkurang 

karena barang tersebut rusak, hilang atau terjadi penyusutan. 

c.  Pendapatan Usahatani 

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang 

atau mayarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi 

sautu masyarakat. Pendapatan usahatani dikategorikan dalam penerimaan bersih. 

Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penjualan hasil produksi setelah 

dikurangi semua biaya produksi total yang dikeluarkan.  

Pendapatan usahatani ditulis dalam rumus:  
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NR = TR – TEC 

Keterangan:  

NR = Pendapatan 

TR = Total Penerimaan  

TEC = Total Biaya Eksplisit  

Analisis usahatani yang dapat digunakan antara lain analisis R/C (Return Cost Ratio) 

adalah perbandingan antara penerimaan dan biaya. Secara teoritis bila R/C = 1 artinya 

tidak untung tidak rugi. Sedangkan bila R/C lebih dari satu maka usahatani dianggap 

menguntungkan. 

Sitorus, dkk (2017) menunjukkan rata-rata biaya produksi bawang merah di Desa 

Dolok Martumbur per petani sebesar Rp. 5.174.361 per musim tanam dan per hektarnya 

sebesar Rp. 29.848.529 per musim tanam. Rata-rata produksi bawang merah per petani 

sebesar 1,33 ton per musim tanam dan per hektarnya sebesar 7,02ton dan rata-rata 

pendapatan usahatani bawang merah per petani adalah sebesar Rp. 22.145.639 per satu 

musim tanam dan pendapatan per hektarnya sebesar Rp. 114.218.137 per musim tanam. 

Pendapatan per petani Rp. 3.690.939 per bulan dan pendapatan per hektar sebesar Rp. 

19.036.356 per bulan adalah diatas Upah Minimum (UMK) di Kota/Kabupaten Tapanuli 

Utara sebesar Rp. 1.961.354,69, maka pendapatan petani di daerah penelitian tergolong 

besar. 

Teang dan Sulaeman (2015) menunjukkan bahwa pengunaan variabel luas lahan, 

benih, tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap produksi usahatani bawang merah, 

sedangkan pengunaan varibel pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap produksi bawang 

merah. Rata-rata pendapatan usahatani bawang merah lokal Palu di Desa Wombo 
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Kalonggo sebesar Rp.6.359.362,23/ton per luas lahan 0,53 ha atau Rp 11.998.796,66/ton 

per luas lahan 1,00 ha. 

d. Keuntungan 

Keuntungan merupakan selisis dari pendapatan petani yang dikurangi dengan upah 

keluarga dan bunga modal sendiri (Suratiyah, 2015). Sedangkan menurut Soekartawi 

(2011) keuntungan adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya yang telah 

dikeluarkan, keuntungan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

π = TR – TC 

Keterangan:  

Π: Pendapatan petani  

TR: Total Revenue (total penerimaan)  

TC: Total Cost (total biaya)  

B. Kerangka Pemikiran 

Bawang merah dikenal tanaman musiman yang membutuhkan dana dan yang besar 

dalam proses produksinya bila dibandingkan dengan tanaman hortikultura yang lainnya. 

Risiko gagal panen juga cukup besar, disamping harga produknya yang fluktuatuf setiap 

tahunnya. Penggunaan faktor-faktor produksi dalam usahatani bawang merah yaitu 

lahan, tenaga kerja, pupuk, benih, dan pestisida akan berpengaruh pada jumlah produksi 

yang dihasilkan dan akan mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh petani.  

Proses produksi akan menghasilkan output bawang merah. Bawang merah 

merupakan komoditas yang fluktuatif dari sisi harga dan produksi. Petani tidak dapat 

mengendalikan harga bawang merah dan hasil produksi. Oleh karena itu, harga bawang 

merah sangat bergantung dengan harga pasar, sedangkan produksi bawang merah 

bergantung pada kondisi alam. Kondisi alam tersebut terdiri dari cuaca dan serangan 
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hama dan penyakit. Hal ini menyebabkan risiko petani dalam menjual bawang merah 

cukup sulit untuk dikendalikan, sehingga kerugian akan terjadi dialami oleh petani 

tersebut. 

Perolehan keuntungan maksimum berkaitan erat dengan efisiensi dalam berproduksi. 

Efisiensi dalam produksi usahatani bawang merah dilihat dari hasil penghitungan 

efisiensi teknik, efisiensi harga dan efisiensi ekonomi. Penggunaan faktor produksi yang 

efisien turut mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh petani dalam suatu 

usahatani. Keterkaitan antar faktor-faktor produksi dengan jumlah produksi yang 

dihasilkan, efisiensi serta pendapatan yang diperoleh petani dapat di jelaskan dalam 

gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:  
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran 

C. Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan 

tersebut maka diambil suatu hipotesis sebagai berikut:  

1. Diduga produksi bawang merah dipengaruhi oleh lahan, benih, pupuk, pestisida, 

dan tenaga kerja. 

2. Diduga penggunaan lahan, benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja belum 

efisien. 

Biaya Implisit: 

1. Sewa Lahan 

Sendiri 

2. TKDK 

3. Modal 

Sendiri 

Biaya Eksplisit: 

1. Benih 

2. Pupuk 

3. Pestisida 

4. TKLK 

5. Penyusutan 

Alat 

6. Sewa lahan 

7. Modal 

Pinjaman 

Produksi Bawang 

Merah 

Faktor Produksi: 

1. Lahan 

2. Benih 

3. Pupuk 

4. Pestisida 

5. Tenaga Kerja 

 

Harga Faktor 

Produksi 

(Input) 

Efisiensi Alokatif 

𝑁𝑃𝑀𝑥

𝑃𝑥
= 1 

Harga Output 

Pendapatan 

Usahatani Bawang 

Merah 

Penerimaan 

Keuntungan 


