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ABSTRAK 

 

Pembangunan sektor pertanian didukung oleh kualitas sumber daya 

manusia yang mampu memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang 

dapat dimanfaatkan salah satunya adalah sumber daya hayati berupa tanaman 

karet. Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu wilayah pengembangan 

perkebunan karet di Indonesia. Hal ini dilihat dari kondisi fisik Provinsi Sumatera 

Selatan yang sangat efektif dan menguntungkan untuk digunakan sebagai lahan 

perkebunan karet. Salah satu pusat perkebunan karet terdapat di Kabupaten 

Banyuasin tepatnya di Kecamatan Betung. Pengembangan karet di Kabupaten 

Banyuasin lebih diarahkan kepada perkebunan rakyat, salah satu daerah sentra 

produksinya adalah Betung yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani 

karet. Pendapatan petani karet setiap tahunnya tidak menentu, hal ini disebabkan 

oleh berbagai faktor, yaitu diantaranya seperti harga jual karet yang rendah dan 

tidak menentu (berfluktuasi), hasil produksi karet tidak maksimal (sedikit) serta 

biaya produksi karet. 

Penelitian ini berjudul pengaruh harga, luas lahan dan biaya produksi 

terhadap pendapatan petani karet di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, 

memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh harga, luas 

lahan dan biaya produksi terhadap pendapatan petani karet di Kecamatan Betung 

Kabupaten Banyuasin. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu menggunakan kuisioner dengan skala likert. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu seluruh petani karet di Betung yang berjumlah 4.505 kepala 

keluarga. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple 

random sampling dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, 

sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 98 kepala keluarga petani. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji 

asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga memiliki nilai 

thitung < nilai ttabel (1,023 < 1,984) dengan tingkat signifikan 0,309 > 0,05 yang 

artinya variabel harga tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani karet di 

Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Sementara variabel luas lahan memiliki 

nilai thitung > nilai ttabel (4,044 > 1,984) dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 yang 

artinya variabel luas lahan memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan 

petani karet di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, dan variabel biaya 

produksi nilai thitung > nilai ttabel (2,807 > 1,984) dengan tingkat signifikan 0,006 < 

0,05 yang artinya variabel biaya produksi memiliki berpengaruh secara signifikan 

terhadap pendapatan petani karet di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.  

Kata Kunci: Harga, Luas Lahan, Biaya Produksi, Pendapatan 

 

 



 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Huruf Konsonan 

 q = ق  z = ز  . =  ا

 k = ك  s = س  b = ب

 l = ل  sy = ش  t = ت

  m = م  $ = ص  ts = ث

 n = ن  dh = ض  j = ج

 w = و  th = ط  h = ح

 H = ه  zh = ظ  kh = خ

 . = ء  „ = ع  d = د

 y = ي  gh = غ  dz = ذ

 f = ف  r = ر

B. Ta‟ Marbuthah 

1. Ta’ marbuthah sukun ditulis b contoh  بعبادة ditulis bi’idabah. 

2. Ta’ marbuthah sambung ditulis  بعبلدة ر ب ditulis bil’ibadati rabbih. 

C. Huruf Vokal 

1. Vokal Tunggal 

a. Fathah (----) = a 

b. Kasrah (----) = i 

c. Dhammah (----) = u 

2. Vokal Rangka 

a. ( ي ا ) = ay 

b. ( ي --) = iy 



 
 

c. ( و ا ) = aw 

d. ( و ---) = uw 

3. Vokal Panjang 

a. ( ا ----) = a 

b. ( ي ---) = i 

c. ( و ----) = u 

D. Kata Sandang 

Penulis al qamariyyah dan al syamsiyyah menggunakan al-: 

1. Al qamariyah contohnya : “ الحمد ” ditulis al-hamd. 

2. Al syamsiyah contohnya : “ النمل ” ditulis al-naml. 

E. Daftar Singkatan 

H = Hijriyah 

M = Masehi 

h. = halaman 

swt. = subhanahu wa ta`ala 

saw. = sall Allah `alaih wa sallam 

QS. = al-Qur`an Surat 

HR = Hadis Riwayat 

Terj. = terjemahan. 

F. Lain-lain 

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(seperti kata ijmak, nas, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis 

sebagaimana dalam kamus tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan 

produktivitas hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, 

kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan 

pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja serta mendorong 

kesempatan berusaha masyarakat. Sejak awal pembangunan sektor pertanian 

tidak ada yang perlu diragukan dalam perkembangannya. Pembangunan sektor 

pertanian didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu 

memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat 

dimanfaatkan salah satunya adalah sumber daya hayati berupa tanaman karet.  

Tanaman karet adalah salah satu tanaman komoditas ekspor yang ada 

di Indonesia. Tanaman ini cukup menjanjikan bagi pendapatan negara karena 

tanaman ini menjadi incaran para investor luar negeri. Indonesia mempunyai 

potensi yang sangat besar untuk menjadi negara penghasil karet alam dunia. 

Iklim dan lingkungan yang ada di Indonesia sangat mendukung pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman karet. Selain itu, negara Indonesia memiliki 

tenaga kerja yang relatif banyak untuk pengembangan perkebunan karet di 

Indonesia.  

 



 
 

Prospek perkebunan karet di Indonesia di masa mendatang cukup 

menjanjikan karena masih tersedianya lahan yang luas untuk penanaman 

karet. Prospek yang menjanjikan ini harus didukung dengan upaya 

pengembangan perkebunan karet. Upaya pengembangan perkebunan karet 

dapat dilakukan dengan cara peningkatan produksi lahan dengan teknologi, 

peningkatan mutu dengan pengolahan yang lebih baik, dan pengembangan 

produk baru guna membuka pasar yang lebih luas. Upaya pengembangan 

perkebunan karet diharapkan dapat membantu dalam pemasaran sehingga 

mampu mencakup pasar yang lebih luas. Provinsi Sumatera Selatan adalah 

salah satu wilayah pengembangan perkebunan karet di Indonesia. Hal ini 

dilihat dari kondisi fisik Provinsi Sumatera Selatan yang sangat efektif dan 

menguntungkan untuk digunakan sebagai lahan perkebunan karet.  

Perkebunan karet di Provinsi Sumatera Selatan merupakan komoditi 

andalan selain perkebunan sawit. Di Provinsi Sumatera Selatan luas 

perkebunan karet mencapai 662.686 Ha, terdiri dari perkebunan rakyat sebesar 

614.021 Ha, perkebunan swasta sebesar 24.007 Ha dan perkebunan negara 

sebesar 21.741 Ha. Harga jual karet di Provinsi Sumatera selalu fluktuatif 

mulai dari Rp 13.000/Kg hingga menurun menjadi Rp 7000/Kg.
1
  

 

 

 

 

                                                             
1http://korankito.com (diakses, 02 Februari 2018). 

http://korankito.com/2017/04/06/perkebunan-karet-banyuasin.html


 
 

Tabel 1.1 

Potensi Perkebunan Karet di Provinsi Sumatera Selatan 

No. Tahun Hasil Produksi 

1.  2008 543.698 ton 

2.  2009 484.000 ton 

3.  2010 515.965 ton 

4.  2011 71.056 ton 

5.  2012 1.059.629 ton 

6.  2013 1.122.005 ton 

7.  2014 95.200 ton 

8.  2015 94.163 ton 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, 

2018  

 

Salah satu pusat perkebunan karet terdapat di Kabupaten Banyuasin 

tepatnya di Kecamatan Betung. Pengembangan karet di Kabupaten Banyuasin 

lebih diarahkan kepada perkebunan rakyat, salah satu daerah sentra 

produksinya adalah Betung yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai 

petani karet.  

Harga jual karet di Betung tergolong rendah dan tidak menentu 

(berfluktuasi) mulai dari Rp 8.000/kg hingga menurun menjadi Rp 5.500/kg. 

Harga jual karet yang tidak stabil membuat perekonomian masyarakat Betung 

ikut menurun karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani karet. 

Harapan dari para masyarakat Betung terhadap pendapatan yang diperolehnya 

terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka hadapi disebabkan 

karena harga jual karet yang rendah dan juga tidak menentu. 

Tanah atau dalam hal ini luas lahan merupakan faktor produksi yang 

paling penting dibandingkan dengan faktor produksi yang lain karena balas 

jasa yang diterima oleh lahan lebih tinggi dibandingkan dengan faktor yang 

lain. Skala usaha juga ditentukan oleh luasnya tanah yang akan digarap. Luas 



 
 

lahan pertanian mempengaruhi skala usaha tani yang pada akhirnya 

mempengaruhi tingkat efisiensi usaha tani yang dijalankan.
2
 Luas lahan 

menentukan jumlah atau hasil yang akan diperoleh petani. Sebagian petani 

karet di Betung tidak mempunyai lahan yang cukup luas, sehingga 

mengakibatkan hasil produksi karet tidak maksimal (sedikit). Hasil produksi 

karet yang tidak maksimal (sedikit) akan berdampak terhadap pendapatan 

petani karet. Rata-rata petani karet di Betung hanya memiliki lahan seluas 1 

Ha sampai dengan 1,5 Ha. Satu hektar kebun karet akan menghasilkan 300 kg 

getah karet dalam satu bulannya.  

Biaya produksi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan 

ketika suatu usaha tani akan menghasilkan produksi. Biaya produksi adalah 

sebagian kompensasi yang diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi, 

atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi, baik 

secara tunai maupun tidak tunai.
3
 Petani harus memaksimalkan produksinya 

agar tidak mengalami pembengkakan dalam mendanai operasional usaha 

taninya. Pada hakekatnya petani dalam menjual produksinya harus dapat 

mencapai laba yang diharapkan, karena laba merupakan hal yang menjadi 

tujuan utama dalam kegiatan pertanian. Penjualan yang dilakukan tidak 

menjamin petani memperoleh laba. Hal ini disebabkan hasil penjualan masih 

harus dikurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan petani dalam 

menghasilkan produksinya seperti pupuk, upah tenaga kerja dan transportasi. 

Bila hasil penjualan lebih kecil dari pada biaya-biaya yang dikeluarkan maka 

                                                             
2 Soekartawi, Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), hlm. 15 
3 Moehar Daniel, Pengantar Ekonomi Pertanian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 
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petani akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, hasil dari penjualan yang 

biasa disebut omset penjualan harus dapat memadai atau lebih besar dari pada 

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani sehingga petani akan memperoleh 

pendapatan yang diinginkan. Biaya produksi yang dikeluarkan petani karet di 

Betung tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan, karena 50% dari hasil 

produksi akan habis untuk biaya perawatan dan upah penggarap, sehingga 

petani hanya mendapatkan hasil sebesar 50%. 

Permasalahan yang dihadapi petani karet di Kecamatan Betung saat ini 

adalah tingkat pendapatan petani yang rendah yang disebabkan karena harga 

karet yang rendah dan juga tidak menentu (berfluktuasi), luas lahan yang 

sempit serta biaya produksi yang tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. 

Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pendapatan dari usaha tani 

karet tersebut. Ketika harga karet naik maka tingkat pendapatan penduduk di 

sana juga akan naik dan banyak, tapi justru sebaliknya bila harga karet turun 

maka tingkat pendapatan penduduk yang ada di sana juga akan turun drastis 

dari sebelumnya. Hal ini akan menjadikan masyarakat yang berprofesi sebagai 

petani karet khususnya di Betung menjadi kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Kesulitan pemenuhan kebutuhan petani karet di Betung 

ini disebabkan karena mata pencaharian pokok penduduk yang ada di sana 

adalah sebagai petani karet.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan Research 

Gap dari variabel independen yang mempengaruhi pendapatan petani yaitu 

sebagai berikut: 



 
 

Tabel 1.2 

Research Gap Harga Terhadap Pendapatan Petani 

Judul Hasil Penelitian Peneliti 

Pengaruh Harga 

Terhadap Pendapatan 

Petani 

Harga mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pendapatan petani 

1. Rico Phahlevi 

2. Nisha Selvia, 

Ansofino dan 

Putri Meliza Sari 

 Harga berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

pendapatan petani 

1. Juniati 

    Sumber: Penelitian Terdahulu, 2018 

Pengaruh harga terhadap pendapatan petani yang diteliti oleh Rico 

Phahlevi, Nisha Selvia, Ansofino dan Putri Meliza Sari menunjukkan bahwa 

harga berpengaruh positif terhadap pendapatan petani. Hal ini bertentangan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juniati yang menunjukkan bahwa 

harga tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani. 

Tabel 1.3 

Research Gap Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani 

Judul Hasil Penelitian Peneliti 

Pengaruh Luas Lahan 

Terhadap Pendapatan 

Petani 

Luas Lahan mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pendapatan petani 

1. Putu Dika 

Arimbawa dan 

A.A Bagus Putu 

Widanta 

2. Anak Agung 

Irfan Alitawan 

dan Ketut 

Sutrisna 

3. Desi Gustina, 

Rina Selva 

Johan dan Riadi 

Armas 

4. Weriantoni, 

Musbatik 

Srivani, 

Lukman, Fini 

Fibriani, Silvia 

dan Enjelia 



 
 

Maivira 

 Luas Lahan berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

pendapatan petani 

1. Ni Nyoman Tri 

Astari dan 

Nyoman Djinar 

Setiawina 

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2018 

Pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani yang diteliti oleh Putu 

Dika Arimbawa dan A.A Bagus Putu Widanta, Anak Agung Irfan Alitawan 

dan Ketut Sutrisna, Desi Gustina, Rina Selva Johan dan Riadi Armas 

menunjukkan bahwa luas lahan berpengaruh positif terhadap pendapatan 

petani. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni 

Nyoman Tri Astari dan Nyoman Djinar Setiawina yang menunjukkan bahwa 

luas lahan tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani. 

Tabel 1.4 

Research Gap Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani 

Judul Hasil Penelitian Peneliti 

Pengaruh Biaya 

Produksi Terhadap 

Pendapatan Petani 

Biaya Produksi 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pendapatan 

petani 

1. Nugra Hartono 

 Biaya Produksi 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

pendapatan petani 

1. Triyadi 

Mepriyon, 

Firdaus dan 

Nurul Huda 

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2018 

Pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan petani yang diteliti oleh 

Nugra Hartono menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif 

terhadap pendapatan petani. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Triyadi Mepriyon, Firdaus dan Nurul Huda yang menunjukkan 

bahwa biaya produksi tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani. 



 
 

Dari Research Gap yang ada, dapat disimpulkan bahwa tidak setiap 

kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan 

adanya Research Gap dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian di atas 

menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda dari variabel harga, luas lahan 

dan biaya produksi yang dipandang berpengaruh terhadap pendapatan petani. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan perbedaan 

hasil penelitian sebagai penguat fenomena yang ada, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Harga, Luas Lahan 

dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Karet di Kecamatan 

Betung Kabupaten Banyuasin”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil suatu perumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh harga terhadap pendapatan petani karet di 

Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin? 

2. Bagaimana pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani karet di 

Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin? 

3. Bagaimana pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan petani karet 

di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin? 

 

 

 



 
 

C.  Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, untuk 

menghindari dari meluasnya permasalahan dan agar mendapatkan sasaran 

yang diharapkan maka penelitian ini hanya memfokuskan pada 

permasalahan pengaruh harga, luas lahan dan biaya produksi terhadap 

pendapatan petani karet di Betung Kecamatan Betung Kabupaten 

Banyuasin. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis ingin 

mengadakan serangkaian penelitian yang bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap pendapatan petani karet di 

Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin? 

2. Untuk mengetahui pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani 

karet di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin? 

3. Untuk mengetahui pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan 

petani karet di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin? 

 

 

 

 

 

 



 
 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak, antara lain: 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi dan 

menambah informasi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang 

sama. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan serta 

pengalaman yang berguna sebagai alat pengaplikasian antara teori 

yang didapat dari bangku perkuliahan dengan penerapan dalam 

kenyataan atau di lapangan, terutama mengenai pengaruh harga, luas 

lahan, dan biaya produksi terhadap pendapatan petani karet. 

b. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber 

informasi pada penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Petani Karet 

Dapat menjadi tambahan ilmu bagi petani karet sehingga 

mampu mengembangkan usahanya untuk meningkatkan pendapatan. 

 

 

 



 
 

F. Sistematika Penulisan 

Agar dalam penelitian ini dapat terarah dan lebih sistematis, maka 

dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam lima bab, di mana dalam setiap 

bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi dengan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

Bagian ini mengkaji teori yang digunakan dalam penelitian 

untuk mengembangkan hipotesis dan menjelaskan 

fenomena hasil penelitian sebelumnya, dengan 

menggunakan teori yang telah dikaji dan juga penelitian-

penelitian sebelumnya, hipotesis-hipotesis yang ada dapat 

dikembangkan. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan setting penelitian, desain penelitian, 

variabel-variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

 



 
 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari karakteristik responden, data deskriptif, 

analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN  

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang 

berkaitan dengan pembahasan dan studi serta kebijakan 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Harga 

1. Pengertian Harga 

Harga merupakan aspek pertama yang diperhatikan oleh 

penjual dalam usahanya untuk memasarkan produknya. Dari segi 

pembeli, harga merupakan salah satu aspek yang ikut menentukan 

pilihan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Terbentuknya 

harga adalah merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual 

dalam menilai suatu produk (dapat berupa barang atau jasa).
4
  Harga 

merupakan salah satu faktor yang sulit dikendalikan. Keadaan harga 

suatu barang mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang 

tersebut. Bila harga naik maka permintaan akan barang tersebut akan 

naik. Hubungan harga dengan permintaan adalah hubungan yang 

negatif. Artinya bila yang satu naik maka yang lainnya akan turun dan 

begitu juga sebaliknya. Semua ini berlaku dengan catatan faktor lain 

yang mempengaruhi jumlah permintaan dianggap tetap.5   

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan 

uang atau barang-barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu 

                                                             
4 Soemarso, Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual, (Jakarta: RINEKA 

CIPTA, 1990), hlm. 17 
5 Ibid, hlm. 138 



 
 

barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu 

dan tempat tertentu.
6
 

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk  kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 

dari produk dan pelayanannya.
7
 Harga adalah nilai yang disebutkan 

dalam mata uang (Rupiah) atau medium moneter lainnya sebagai alat 

tukar (Price is value expressed in terms of dollar or monotery medium 

of exchange).
8
 Dapat juga dikatakan bahwa harga adalah sejumlah 

uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah produk tertentu 

atau kombinasi antara barang dan jasa.
9
 Salah satu faktor yang 

mempengaruhi pendapatan adalah tinggi rendahnya harga.  

Sukirno mengemukakan bahwa harga suatu barang yang 

diperjualbelikan adalah ditentukan dengan melihat keseimbangan 

dalam suatu pasar. Keseimbangan pasar tersebut terjadi apabila jumlah 

barang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Menurut 

Kotler harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk 

atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atau manfaat-

                                                             
6 Sudaryono, Pengantar Bisnis Teori & Contoh Kasus, (Yogyakarta: C.V ANDI 

OFFEST, 2015), hlm. 229 
7 Basu Swastha dan Irawan, Menejemen Pemasaran Modern Cetakan Ke Tiga Belas, 

(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), hlm. 241 
8 Danang Sunyoto, Studi Kelayakan Bisnis, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 131 
9 Danang Sunyoto, Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: CAPS, 2014), 

hlm. 131 



 
 

manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

tersebut.
10

 

Menurut Soemarsoe, definisi harga terbagi menjadi dua yaitu 

definisi yang pertama mengandung arti bahwa harga adalah nilai yang 

tercantum dalam daftar harga (harga ecerean-list price) yang 

merupakan suatu struktur harga yang terdiri dari harga dalam daftar 

harga ditambah dengan komponen-komponen potongan harga 

discount, allowances dan credit provision) yang diberikan kepada 

pembeli. Definisi yang kedua mengartikan harga sebagai nilai akhir 

yang diterima oleh perusahaan sebagai pendapatannya (net price). 

Dipandang secara lebih luas, dapat pula dikatakan bahwa harga adalah 

jumlah nilai yang dipertukarkan para konsumen untuk mencapai 

manfaat penggunaan barang-barang atau jasa-jasa.
11

 

 

2. Konsep Harga yang Adil Dalam Islam  

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (al ‘adl/justice), 

termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi 

dalam bahasa Arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil, 

antara lain si’r al mithl, thaman al mithl dan qimah al adl.
12

   

                                                             
10 Nova Tumoka, “Analisis Pendapatan Usaha Tani Tomat di Kecamatan Kawangkoan 

Barat Kabupaten Minahasa”, Jurnal (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi 

Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013). 
11 Winardi, Harga dan Penetapan Harga Dalam Bidang Pemasaran (Marketing), 

(Jakarta: PT. CITRA Aditya Bakti, 1992), hlm. 2 
12 M. B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami Edisi Pertama), (Jakarta: 

EKONISIA, 2003), hlm. 285 

 



 
 

Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam 

pembahasan harga, yaitu ‘iwad al mith equivalen compensation atau 

kompensasi yang setara) dan thaman al mithl (equivalen price atau 

harga yang setara). Dalam al-hisbah-nya ia mengatakan: “kompensasi 

yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yag setara, dan itulah 

esensi keadilan (nafs al adl).
13

 Di manapun ia membedakan antara dua 

jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang 

adil dan disukai. Dia mempertimbangan harga yang setara ini sebagai 

harga yang adil.
14

 

Dalam Majmu fatawa-nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan 

equivalen price sebagai harga baku (s‘ir) di mana penduduk menjual 

barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu 

yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan 

tempat yang khusus. Sementara dalam al Hisbah ia menjelaskan 

bahwa equivalen price ini sesuai dengan keinginan atau lebih 

persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang bejalan 

secar bebas kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan 

permintaan. Ia mengatakan, “Jika penduduk menjual barangnya 

dengan cara yang normal (al wajh al ma’ruf) tanpa menggunakan 

cara-cara yang tak adil, kemudian harga itu meningkat karena 

pengaruh kekuragan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah  

                                                             
13 Ibid, hlm. 285 
14 Ibid. 



 
 

penduduk (meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam 

kasus seperti itu, memaksa penjual untuk penjual barangnya pada 

harga khusus merupakan paksaan yang salah (ikrah bi ghairi haq). 

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang 

mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi 

bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan 

dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. 

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak 

menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzholiman) sehingga 

merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. 

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya 

secara adil, yaitu penjualan memperoleh keuntungan yang normal dan 

pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang 

dibayarkannya.
15

 

Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep equivalen 

price jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga 

dibandingkan dengan, konsep just price. Konsep just price hanya 

melihat harga dari sisi produsen sebab mendasarkan pada biaya 

produksi saja. Sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas 

harga suatu barang. Dalam situasi normal equivalen price dapat 

dicapai melalui mekanisme pasar yang bebas. Itulah sebabnya, syariah 

                                                             
15 Ibid, hlm. 286 



 
 

Islam sangat menghargai harga yang terbentuk oleh kekuatan 

permintaan dan penawaran di pasar.  

 

3. Penetapan Harga 

Titik berat dari pada proses penetapan harga adalah harga pada 

berbagai pasar. Untuk itu, harga suatu barang merupakan suatu 

struktur yang kompleks dari pada syarat-syarat penjualan yang saling 

berhubungan.  Setiap perubahan dari pada struktur tersebut merupakan 

keputusan harga dan akan mengubah pendapatan yang diperoleh.  

 Adapun tujuan dari penetapan harga sebagai berikut:
16

 

a. Meningkatkan penjualan 

b. Mempertahankan dan memperbaiki market share 

c. Stabilitas harga 

d. Mencapai target pengembalian investasi 

e. Mencapai laba maksimum 

Penetapan harga jual merupakan pembentukan struktur harga, 

baik ditinjau dari tiap-tiap produk, maupun antara produk. Konsep 

harga bersih (net price) digunakan ketika membahas hubungan antara 

pokok dan harga jual.  

                                                             
16 Basu Swastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern Edisi Kedua Cetakan Ke 

Tiga Belas, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), hlm. 242 



 
 

Menurut Saladin terdapat beberapa metode penetapan harga 

jual, yaitu sebagai berikut:
17

 

a. Penetapan harga mark up (mark up pricing). Penetapan harga 

menurut metode ini didasarkan atas biaya keseluruhan yang telah 

dikeluarkan dengan mark up tertentu sebagai keuntungan. 

b. Penetapan harga menurut tingkat sasaran (target return pricing). 

Perusahaan menetapkan harga jual berdasarkan persentase yang 

diinginkan dari investasi yang ditanam dari sejumlah unit yang 

diharapkan terjual. 

c. Penetapan harga menurut pandangan konsumen (perceived value 

pricing). Penetapan harga jual berdasarkan nilai yang dirasakan 

oleh konsumen terhadap produk tersebut. 

d. Penetapan harga berdasarkan harga pasar (going rate pricing). 

Penetapan harga jual berdasarkan harga yang telah ditetapkan 

pesaing pasar.  

e. Penetapan harga dalam sampul tertutup (saled bid pricing). 

Penetapan harga dilakukan dalam tender, di mana beberapa 

perusahaan diundang oleh suatu instansi ataupun swasta untuk 

mengajukan penawaran dalam amplop tertutup. 

 

 

 

                                                             
17 Sudaryono, Pengantar Bisnis Teori & Contoh Kasus, (Yogyakarta: C.V ANDI 

OFFEST, 2015), hlm. 232 



 
 

Ada tiga bentuk penetapan harga jual, yakni:
18

 

a. Penetapan harga jual oleh pasar (Market pricing) 

Dalam bentuk penetapan harga jual ini, penjual tidak dapat 

mengontrol sama sekali harga yang dilempar di pasaran. Harga 

ditetapkan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam 

keadaan seperti ini, penjual tidak bisa menetapkan harga jualnya. 

b. Penetapan harga jual oleh pemerintah (Government controlled 

pricing) 

    Dalam beberapa hal, pemerintah berwenang untuk 

menetapkan harga barang atau jasa, terutama untuk barang atau 

jasa yang menyangkut kepentingan umum. Perusahaan atau penjual 

yang bergerak dalam eksploitasi barang atau jasa tersebut tidak 

dapat menetapkan harga jual barang atau jasa. 

c. Penetapan harga jual yang dapat dikontrol oleh perusahaan (Ad-

ministered or business controlled pricing) 

Pada situasi ini, harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. 

Penjual menetapkan harga, dan pembeli boleh memilih, “membeli 

atau tidak”. Harga ditetapkan oleh keputusan dan kebijaksanaan 

yang terdapat dalam perusahaan, walaupun faktor-faktor 

mekanisme penawaran dan permintaan, serta peraturan-peraturan 

pemerintah tetap diperhatikan. Sampai seberapa jauh perusahaan 

                                                             
18 Ibid, hlm. 235 



 
 

dapat menetapkan harga, tergantung pada tingkat diferensiasi 

produk, besar perusahaan dan persaingan. 

Adapun faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual 

menurut para ahli  sebagai berikut:
19

 

a. James H Rushton menyebutkan adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhi penetapan harga jual yaitu biaya (cost), harga 

barang saingan (competitive prices), pasar (market), elastisitas 

permintaan (elasticity of demand) dan reaksi saingan atau 

konsumen (competitor and consumer reactions). 

b. Morton Backer dan Lyle E Jacobsen menyebutkan adanya 

beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual, yaitu 

biaya, (cost), sifat dari pada industry (nature of the industry), 

tingkat persaingan di dalam maupun luar industry (degree of 

inter and intra-industty competition), elastisitas permintaan 

(elasticity of demand), keadaan perekonomian (economics 

conditions), keadaan keuangan (financial status of the firm), 

karakteristik produk (product characteristic), pola institusional 

(institutional pattern), tingkat kegiatan perusahaan (level of 

plant activity), peraturan-peraturan pemerintah (government 

restrictions) dan bertambahnya persediaan barang (inventory 

acumulations). 

 

                                                             
19 Ibid, hlm. 239                                                                                                                                                                                                                                



 
 

4. Penetapan Harga Dalam Islam 

Jumhur ulama telah sepakat bahwa hanya dalam kondisi-

kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan 

harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga agar 

kembali kepada harga yang adil, harga yang normal atau harga pasar. 

Untuk itu pemerintah harus menetapkan harga yang dapat 

menguntungkan kedua belah pihak, yaitu harga yang lazim (customary 

price). Penetapan harga dapat dilakukan jika faktor-faktor yang 

menyebabkan perubahan harga adalah distorsi terhadap genuine 

factors dan terdapat urgensi masyarakat terhadap penetapan harga, 

yaitu keadaan darurat. Beberapa penyebab yang lazim menimbulkan 

distorsi yaitu sebagai berikut:
20

 

a. Adanya penimbunan (ikhtikar) oleh segelintir penjual 

b. Adanya persaingan yang tidak sehat, meggunakan cara-cara yang 

tidak fair, antar penjual sehingga harga yang tercipta bukan harga 

pasar yang sebenarnya. 

c. Adanya keinginan yang sangat jauh berbeda antara penjual dan 

pembeli 

Jumhur ulama sepakat bahwa kondisi darurat (emergency) 

dapat menjadi alasan pemerintah mengambil kebijakan intervensi 

                                                             
20 M. B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami Edisi Pertama), (Jakarta: 

EKONISIA, 2003), hlm. 297 

 
 



 
 

harga, tetapi tetap berpijak kepada keadilan. Secara umum kondisi 

darurat yang dimaksud adalah sebagai berikut:
21

 

a. Harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran sehingga tidak 

terjangkau masyarakat. 

b. Menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

c. Terjadi ketidakadilan atau eksploitasi atara pelaku-pelaku dalam 

transaksi tersebut. 

Imam Hanafi menyatakan bahwa pada prinsipnya penetapan 

atau intervensi dilarang, tetapi bisa diterapkan jika para penjual 

menaikkan harga secara berlebihan dan para qadi (hakim) tidak dapat 

melindungi masyarakat terhadap bahaya ini. Pendapat ini sejalan 

dengan Imam Malik yang menyatakan bahwa penetapan harga dapat 

dilakukan hanya jika terdapat kenaikan harga yang berlebihan dalam 

barang-barang kebutuhan pokok. Imam Syafi’i bahkan memposisikan 

intervensi harga ini sebagai kebijakan pemerintah yang sifatnya wajib 

jika kenaikan harga berlebihan ini terjadi atau orang-orang miskin 

benar-benar membutuhkan bahan pangan.  

Menurut al Darini, kenaikan harga yang arbriter atau juga 

ketika para penjual demikian menguasai hukum dan pasar sehingga 

merugikan keadilan dan kepentingan masyarakat dapat menjadi alasan 
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untuk intervensi harga, karena menegakkan keadilan merupakan 

kewajiban syariah, maka intervensi harga yang bertujuan untuk 

menegakkan keadilan juga menjadi kewajiban. Logika didasarkan 

pada kaidah usul fikih “maa laa yatimmu al wajib illa  bihi fa huwa 

wajib” yang artinya segala sesuatu untuk pemenuhan suatu kewajiban 

juga menjadi kewajiban. Dalam membahas pendapat al Darini ini Al 

Nahban menambahkan, “Ketika para pedagang menjadi pemeras 

(exploiter) dan pendongkrak harga (jashi’in, mustaghillin) dan 

kepentingan (maslahah) masyarakat membutuhkan penerapan suatu 

kebijakan penetapan harga, dan hal ini menjadi kewajiban.  

Menurut Martan kebijakan intervensi harga secara umum dapat 

dikenakan jika terdapat hal-hal yang menyebabkan kejahatan (sadd al 

dhara’i), dalam konteks intervensi harga ini dikenakan pada barang-

barang yang mubah dan berpotensi menimbulkan kejahatan lain. 

Tetapi, justru harga ditetapkan dalam situasi yang normal maka 

kenaikan harga dan distorsi harga justru akan merugikan masyarakat. 

Kebebasan pembeli dan penjual akan terhambat oleh harga yang 

ditetapkan tersebut.
22

 

Ibnu Qudamah sangat menentang kebijakan intervensi harga. 

Namun, dalam situasi-situasi tertentu ia bahkan mewajibkan 

pemerintah mengeluarkan kebijakan intervensi harga. Situasi-situasi 

itu, sebagai berikut: 
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a. Menyangkut kepentingan masyarakat dalam arti luas, yaitu 

melindungi penjual dalam hal keuntungan (profit margin) dan 

konsumen dalam hal daya beli (purchasing power). Dalam 

pandangan Islam penjual berhak mendapatkan keuntungan yang 

wajar, sementara pembeli berhak membeli dengan harga yang 

setara dengan manfaat yang diperolehnya. 

b. Bila tidak dilakukan price inrevention maka diperkirakan penjual 

akan menaikan harga dengan cara ikhtikar atau ghaban faahisy. 

Dalam hal ini berarti penjual merugikan (menzalimi) konsumen, 

sebab konsumen harus membeli di atas harga pasar. 

c. Pembeli biasanya merupakan kelompok masyarakat yang lebih luas 

dibandingkan dengan penjual, sehingga price inrevention berarti 

pula melindungi kepentingan masyarakat. 

d. Alasan Ibnu Qudamah yang terakhir, yaitu untuk melindungi 

masyarakat yang lebih luas sebagaimana juga dianjurkan oleh Al 

Ghazali.
23

  

Sebagaimana Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah juga sangat 

menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas, dan karenanya 

menentang kebijakan intervensi harga. Namun, ia memahami bahwa 

dalam situasi-situasi tertentu instervensi justru wajib dilakukan, sebab 

Rasulullah juga pernah melakukannya. Taimiyah membuktikan bahwa 

Rasulullah saw sendiri pernah menetapkan harga yang adil jika terjadi 
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perselisihan antara dua orang. Yang ia maksudkan di sini ialah 

pertama, Rasulullah saw dalam mengomenteri kompensasi bagi 

pembebasan budak ini akan menjadi manusia merdeka dan 

majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil 

atau qimah al adl. Kedua, ketika terjadi perselisihan antara dua orang, 

yaitu satu pihak memiliki pohon yang sebagiannya tumbuh di tanah 

orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik 

pohon di atas tanahnya yang dirasakan mengganggunya. Lalu ia 

mengajukan masalah ini kepada Rasulullah saw sehingga beliau 

memeritahkan pemilik pohon untuk menjual pohonnya itu kepada 

pemilik tanah dan menerima ganti rugi yang adil tetapi, orang itu tidak 

melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah membolehkan pemilik 

tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi 

harganya kepada pemilik pohon. Lebih lanjut Taimiyah mengatakan, 

“Jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang 

saja, pastilah akan lebih logis jika hal ini ditetapkan untuk memenuhi 

kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, 

karena kebutuhan publik itu jauh lebih penting daripada kebutuhan 

seorang individu”. 

Adapun kebijakan intervensi harga ini terbagi dalam dua jenis, 

yaitu sebagai berikut: 

 



 
 

a. Intervensi harga yang zalim dan tidak sah  

Intervensi harga dipandang sebagai zalim  (tidak adil) apabila 

kebijakan ini menyebabkan kerugian atau penindasan kepada para 

pelaku pasar. Jika harga ditetapkan di atas harga pasar maka tentu 

akan merugikan konsumen, sementara jika ditetapkan di bawah 

harga pasar tentu akan merugikan produsen. 

b. Intervensi harga yang adil dan sah 

 Intervensi harga yang dipandang adil jika kebijakan itu 

tidak menimbulkan kerugian atau penindasan kepada para pelaku 

pasar. Untuk itu intervensi harga yang adil akan membawa tingkat 

harga kepada posisi pasar yang seharusnya atau harga yang wajar. 

Dalam posisi ini baik penjual maupun pembeli tidak dirugikan. 

 Ibnu Taimiyah menjelaskan beberapa keadaan khusus di 

mana intervensi harga dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

a. Pada saat masyarakat betul-betul membutuhkan barang-barang, 

seperti saat terjadi bencana kelaparan atau peperangan  

b. Para penjual (arba al sila’) tidak mau menjual barangnya kecuali 

pada harga yang lebih tinggi dari pada saat harga normal (al 

qimah al ma’rufah), padahal konsumen sangat membutuhkannya. 

c. Terjadi diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual 

yang tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya. 

d. Para penjual menawarkan harga yang tinggi, sementar 

pembelinya menginginkan lalu rendah. 



 
 

e. Para penjual melakukan polusi, baik dengan sesama penjual 

ataupun dengan kelompok atau seorang pembeli tertentu dengan 

tujuan untuk mempermainkan harga pasar. 

f. Pemilik jasa menolak bekerja kecuali pada upah yang lebih tinggi 

dibandingkan tingkat upah yang berlaku di pasar (the prevailing 

market wage), padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut.
24

  

Dengan memperhatikan penjelasan di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa pada prinsipnya kebijakan intervensi harga 

bertujuan sebagai berikut: 

a. Menghilangkan berbagai masalah  yang menimbulkan distorsi 

pasar, sehingga harga dapat kembali atau setidaknya mendekati 

tingkatan dalam mekanisme pasar yang kompetitif. Jadi, 

kebijakan intervensi harga dilakukan justru untuk mengembalikan 

peranan pasar, bukan sebaliknya. Harga yang dihasilkan oleh 

mekanisme pasar yang bebas tetap merupakan harga ekonomi 

yang terbaik.  

b. Melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kepentingan 

masyarakat luas harus lebih diutamakan dari pada kepentingan 

yang lebih kecil, seperti kepentingan maksimasi keuntungan oleh 

para produsen. 
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B. Luas Lahan 

Lahan adalah tanah yang digunakan untuk usaha pertanian. 

Namun, tidak semua tanah merupakan lahan pertanian dan sebaliknya 

semua lahan pertanian adalah tanah. Luas lahan adalah keseluruhan 

wilayah yang menjadi tempat penanaman atau mengerjakan proses 

penanaman, luas lahan menjamin jumlah atau hasil yang akan diperoleh 

petani.
25

 Di negara agraris seperti Indonesia, lahan merupakan faktor 

produksi yang paling penting dibandingkan dengan faktor produksi yang 

lain karena balas jasa yang diterima oleh lahan lebih tinggi dibandingkan 

dengan faktor yang lain. Luas lahan pertanian mempengaruhi skala usaha 

tani yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat efisiensi usaha tani yang 

dijalankan.
26

 Pengaruh luas lahan tidak hanya pada tingkat efisiensi usaha 

tani, tetapi juga mempunyai dampak pada upaya transfer dan penerapan 

teknologi dalam pembangunan pertanian.
27

  

Luas lahan pertanian akan mempengaruhi efisiensi atau tidaknya 

suatu usaha pertanian. Sering kali dijumpai makin luas lahan yang 

digunakan dalam usaha pertanian semakin tidak efisien lahan tersebut. 

Luas penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting 

dalam proses produksi ataupun usaha tani dan usaha pertanian. Dalam 

sebuah perkebunan penggunaan masukan akan semakin efisien bila luas 

lahan yang dikuasai semakin besar. Sebaliknya, semakin sempit lahan 
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usaha, semakin tidak efisien usaha tani yang dilakukan, kecuali bila suatu 

usaha tani dijalankan dengan tertib dan administrasi yang baik serta 

teknologi yang tepat. Tingkat efisiensi terletak pada penerapan teknologi, 

karena pada luasan yang lebih sempit, penerapan teknologi cenderung 

berlebihan dan menjadikan usaha tidak efisien. Pada usaha tani yang 

memiliki lahan yang cukup luas, juga sering terjadi ketidakfisienan dalam 

penggunaan teknologi. Hal ini terjadi pada usaha tani yang tidak dilakukan 

dengan manajemen yang baik dan terarah.
28

  

Adapun hal yang mengakibatkan tidak efisiensinya luas lahan 

sebagai berikut:
29

 

a. Lemahnya pengawasan pada faktor produksi seperti bibit, pupuk, obat-

obatan, dan tenaga kerja. 

b. Terbatasnya persediaan tenaga kerja di sekitar daerah itu sendiri, yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi usaha pertanian tersebut. 

c. Terbatasnya persediaan modal untuk membiayai usaha pertanian dalam 

skala luas tersebut. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Biaya Produksi 

1. Pengertian Biaya Produksi 

Biaya produksi selalu ada dalam setiap kegiatan ekonomi di 

mana usahanya selalu berkaitan dengan produksi, keberadaan biaya 

produksi sangat berkaitan dengan diperlukannya faktor-faktor 

                                                             
28 Moehar Daniel, Pengantar Ekonomi Pertanian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 

57 
29 Ibid, hlm. 58 



 
 

produksi ataupun lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi. 

Biaya produksi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan 

ketika suatu usaha tani akan menghasilkan produksi. Hal ini 

dikarenakan setiap usaha tani tentu menginginkan keuntungan yang 

besar dalam setiap produksinya. Oleh karena itu pemahaman tentang 

teori-teori biaya produksi sangat diperlukan agar suatu usaha tani 

dapat memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk 

menghasilkan suatu produksi.
30

 

Biaya produksi adalah sebagai kompensasi yang diterima oleh 

para pemilik faktor-faktor produksi, atau biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi, baik secara tunai 

maupun tidak tunai.
31

 Biaya produksi dapat juga diartikan sebagai 

semua pengeluaran yang dlakukan oleh perusahaan untuk memperoleh 

faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk 

menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan 

tersebut.
32

  

Dalam analisis biaya, terdapat beberapa konsep biaya sebagai 

berikut:
33
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a. Biaya Eksplisit dan Biaya Implisit 

 Biaya Eksplisit (biaya langsung) yaitu pengeluaran-

pengeluaran nyata dari kas perusahaan untuk mendapatkan, 

membeli atau menyewa jasa-jasa faktor-faktor produksi dan 

sejumlah bahan mentah yang pada dasarnya berasal dari transaksi 

yang dilakukan perusahaan dalam rangka usahanya. Selain itu, 

ada juga biaya yang disebut biaya implisit (imputed cost), yaitu 

biaya produksi yang diperhitungkan dari faktor-faktor yang 

dimiliki sendiri oleh perusahaan dan dipakai dalam proses 

produksinya sendiri, seperti keahlian wirausaha pemilik 

perusahaan, modal sendiri yang digunakan dan bangunan 

perusahaan yang dimilikinya. 

b. Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung 

 Biaya langsung adalah biaya yang secara langsung terlibat 

dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, 

biaya tenaga kerja yang berhubungan secara langsung dalam 

proses produksi. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya 

yang dikeluarkan tidak secara langsung berkenaan dalam proses 

produksi yang dihasilkan (karena adanya unsur biaya penggunaan 

fasilitas bersama) seperti biaya overhead pabrik. 

c. Biaya Variabel dan Biaya Tetap 

 Biaya Variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada 

output yang dihasilkan (biaya berubah), Sedangkan biaya tetap 



 
 

adalah biaya yang tidak tergantung pada banyak atau sedikitnya 

produk yang dihasilkan.  

d. Biaya Opportunity dan Biaya Historis 

 Biaya Opportunity (biaya kesempatan) adalah nilai dari 

sumber-sumber ekonomi dalam penggunaan alternatif yang paling 

baik. Maksudnya adalah memilih suatu hal dan mengorbankan 

sesuatu yang lain, dengan kata lain opportunity cost adalah nilai 

barang dan jasa yang menjadi alternatif yang lain. Dalam proses 

produksi biaya opportunitas adakalanya eksplisit (jelas) 

adakalanya menjadi bagian biaya implisit (tidak jelas). Biaya 

Historis adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan pada waktu 

membeli faktor produksi.  

e. Opportunity Cost dan Pasar 

 Dalam sebuah definisi dinyatakan bahwa di pasar yang 

berfungsi dengan baik, jika semua biaya dimasukkan harga sama 

dengan opportunity, artinya dalam pasar sempurna di mana 

konsumen memiliki banyak alternative harga untuk sebuah 

produk relatif bersaing. 

 

2. Biaya Produksi Jangka Pendek 

Jangka pendek adalah jangka waktu dimana sebagian faktor 

produksi tidak sempat merubah atau tidak dapat menambah jumlah  



 
 

sumber yang dipakai dalam proses produksi. Konsep biaya 

berhubungan erat dengan jumlah produk yang dihasilkan, sehingga 

dikenal ada Biaya Total, Biaya Rata-rata, Biaya Marjinal, Biaya Tetap 

Total, dan Biaya Variabel Total. 

a. Biaya Total (Total Cost), yaitu keseluruhan biaya yang 

dibutuhkan untuk memproduksi tiap tingkat output, dengan kata 

lain adalah jumlah biaya produksi yang dikeluarkan produsen. 

Biaya total (TC) dibagi atas dua bagian, yaitu biaya tetap (FC) 

dan biaya variabel (VC). Secara matematis dapat dituliskan: (TC= 

FC + VC). Biaya total (TC) merupakan gabungan dari Biaya 

Tetap Total (TFC) dan Biaya yang selalu berubah total (TVC). 

Dengan demikian Biaya Total (TC) dapat ditulis juga dengan 

rumus: TC= TFC + TVC. 

b. Biaya Rata-rata (Average Cost), yaitu biaya keseluruhan untuk 

menghasilkan suatu output tertentu dibagi dengan jumlah unit 

produksi yang dihasilkan atau merupakan biaya per unit produksi. 

Biaya rata-rata dibedakan menjadi biaya tetap rata-rata (AFC), 

Biaya Variabel Rata-rata (AVC) dan biaya Total Rata-rata (ATC). 

c. Biaya Marjinal (Marginal Cost) adalah kenaikan biaya produksi 

yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak satu unit, 

atau biaya tambahan untuk memproduksi satu unit produk 

tambahan.
34

 Perhitungan marginal cost adalah:  
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  MCn = TCn – TCn-1 

Keterangan: 

MCn  : Biaya marjinal produk ke-n 

TCn : Biaya total pada waktu jumlah produksi adalah n 

TCn-1 : Biaya total pada waktu jumlah produksi n-1 

d. Biaya Tetap Total (Total Fixed Cost) atau biasa disebut Biaya 

Tetap (Fixed Cost) adalah keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi (input) yang 

tidak dapat diubah jumlahnya, jadi berapa pun tingkat 

produksi yang dihasilkan produsen, maka ia harus 

menanggung biaya yang sama besarnya.
35

Biaya Tetap (Total 

Fixed Cost) dapat juga didefinisikan sebagai biaya yang tidak 

dapat divariasikan dengan tingkat output. Biaya tetap dapat 

berupa biaya pemeliharaan pabrik dan gedung atau jumlah 

minimal karyawan, di mana biaya ini tetap sama jumlahnya 

tidak peduli berapa banyak barang yang diproduksi oleh 

perusahaan. 

e. Biaya Variabel Total (Total Variable Cost) atau biasa disebut 

Biaya Variabel (Variable Cost) adalah biaya yang bervariasi 
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sesuai dengan variasi output.
36

 Biaya Variabel (Variable 

Cost) dapat juga didefinisikan sebagai biaya yang besarnya 

tergantung pada tingkat produksi, seperti upah buruh, dan 

biaya bahan baku.
37

 

 

3.    Biaya Produksi Jangka Panjang 

Dalam jangka panjang semua biaya adalah variabel. Karena itu 

biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya 

variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perubahan biaya total 

adalah sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan biaya 

marginal.  

Biaya total (jangka panjang) adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel.
38

  

    LTC = LVC 

Dimana:  LTC = Biaya total jangka panjang 

    LVC = Biaya variabel jangka panjang 

Biaya marginal adalah tambahan biaya karena menambah 

produksi sebanyak satu unit. Perubahan biaya total adalah sama 

dengan perubahan biaya variabel. 

    LMC = 
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Dimana: LMC = Biaya marginal jangka panjang 

         = Perubahan biaya total jangka panjang 

           = Perubahan output 

Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output. 

    LAC = 
   

  
 

Dimana:  LAC = Biaya rata-rata jangka panjang 

    Q     = Jumlah output 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam 

sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu 

ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama 

melakukan usaha tersebut.
39

 

Pendapatan di dalam ekonomi pasar, dibagikan kepada para 

pemilik faktor-faktor produksi ekonomi dalam bentuk upah, laba, 

uang sewa, dan suku bunga.
40

 Pendapatan adalah total penerimaan 

(uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama 

periode tertentu. Pendapatan merupakan konsep aliran (flow concept). 
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Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 

timbul dari aktivitas norma entitas selama periode dan arus masuk 

tersebut akan menghasilkan kenaikan ekuitas tetapi tidak berasal dari 

kontribusi penanaman modal. Pendapatan memiliki banyak nama 

seperti sales, fess, interest, devidens and royalities. Dalam arti 

ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-

faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor 

perusahaan yang dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga serta 

keuntungan atau profit.
41

  

Pendapatan usaha tani merupakan selisih antara penerimaan 

dan semua biaya, atau dengan kata lain pendapatan meliputi 

pendapatan kotor atau penerimaan total dan pendapatan bersih. 

Pendapatan kotor atau penerimaan total adalah nilai produksi 

komoditas pertanian secara keseluruhan sebelum dikurangi biaya 

produksi. Pendapatan usaha tani dirumuskan sebagai berikut:
42

 

 Pd = TR – TC 

 TR = Y.Py 

 TC = FC + VC 
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 Dimana   : 

     Pd      : Pendapatan usaha tani 

      TR      : Total penerimaan (total revenue) 

      TC     : Total biaya (total cost) 

      FC     : Biaya tetap (fixed cost) 

      VC     : Biaya variabel (variabel cost) 

                              Y         : Produksi yang diperoleh dalam suatu usaha tani (output) 

      Py     : Harga output 

2. Konsep Pendapatan (Income) 

Ada tiga sumber penerimaan rumah tangga, yaitu sebagai berikut: 

a. Pendapatan dari gaji dan upah 

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan 

menjadi tenaga kerja. Besar gaji atau upah seseorang secara 

teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya.  Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu sebagai 

berikut: 

1)   Keahlian (Skill) 

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki 

seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang 

dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang, keahlian 



 
 

yang dibutuhkan makin tinggi, karena itu gaji atau 

upahnya makin tinggi. 

2) Mutu modal manusia (Human capital) 

Mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, 

keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik 

karena bakat bawaan (inborn) maupun hasil pendidikan 

dan latihan.  

3)  Kondisi kerja (Working conditions) 

Kondisi kerja adalah lingkungan di mana seseorang 

bekerja. Penuh risiko atau tidak. Kondisi kerja dianggap 

makin berat, bila risiko kegagalan atau kecelakaan kerja 

makin tinggi. Untuk pekerjaan yang makin berisiko tinggi, 

upah atau gaji makin besar, walaupun tingkat keahlian 

yang dibutuhkan tidak jauh berbeda.  

b. Pendapatan dari asset produktif 

Aset produktif adalah asset yang memberikan 

pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok 

asset produktif. Pertama, asset finansial (financial assets), 

seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga, saham 

yang menghasilkan dividen dan keuntungan atas modal (capital 

gain) bila diperjualbelikan. Kedua, asset bukan finansial (real 

assets), seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa. 

 



 
 

c. Pendapatan dari pemerintah (Transfer Payment) 

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer 

(transfer payment) adalah pendapatan yang diterima bukan 

sebagai balas jasa atas input yang diberikan. Di negara-negara 

yang telah maju, penerimaan transfer diberikan.
43

  

 

3. Sumber-Sumber Pendapatan 

Pendapatan atau income dari seorang warga masyarakat adalah 

hasil “penjualan” nya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya 

kepada sektor produksi, dan sektor produksi ini “membeli” faktor-

faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses 

produksi dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi. Harga 

faktor produksi di pasar faktor produksi ditentukan oleh tarik menarik 

antara penawaran dan permintaan. Adapun sumber-sumber 

pendapatan atau income ditentukan oleh:
44

 

a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada 

hasil-hasil tabungannya di tahun-tahun yang lalu dan warisan atau 

pemberian. 

b. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga-harga ini 

ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar faktor 

produksi. 
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E. Kerangka Konseptual 

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Weriantoni, Musbatik Srivani, 

Lukman, Fini Fibriani, Silvia, dan Enjelia Maivira membahas tentang luas 

lahan, jumlah produksi, tingkat pendidikan dan kebijakan pemerintah 

terhadap kesejahteraan petani karet menyimpulkan bahwa luas lahan, 

jumlah produksi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kesejahteraan petani karet sedangkan tingkat pendidikan dan kebijakan 

pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kesejahteraan petani karet.
45
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X1 = Harga  

X2 =  Luas Lahan 

X3 = Biaya Produksi  

Y = Pendapatan 



 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Gustina, Rina Selva Johan dan 

Riadi Armas membahas tentang luas lahan terhadap pendapatan petani 

karet menyimpulkan bahwa luas lahan berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan petani karet.
46

 

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Dika Arimbawa dan A.A 

Bagus Putu Widanta membahas tentang luas lahan, teknologi, dan 

pelatihan terhadap pendapatan petani padi menyimpulkan bahwa luas 

lahan, teknologi, dan pelatihan memiliki pengaruh positif dan pengaruh 

yang signifikan terhadap produktivitas petani padi.
47

  

Penelitian yang dilakukan oleh Nisha Selvia, Ansofino, dan Putri 

Meliza Sari membahas tentang perubahan iklim, harga jual, luas lahan dan 

tingkat pendidikan terhadap pendapatan petani karet menyimpulkan bahwa 

perubahan iklim, harga jual, luas lahan, dan tingkat pendidikan secara 

bersamaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan 

petani karet.
48

 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugra Hartono membahas tentang 

pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan usaha perkebunan kelapa 
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Intervening di Kecamatan Mengwi”, E-jurnal Unud  Vol. 6, No. 8 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana, 2017). 
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Universitas  STKIP PGRI Sumatera Selatan, 2013). 



 
 

sawit menyimpulkan bahwa biaya produksi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit.
49

  

Penelitian yang dilakukan oleh Juniati membahas tentang harga 

jual, modal, luas lahan dan tenaga kerja terhadap pendapatan masyarakat 

muslim menyimpulkan bahwa modal, luas lahan, dan tenaga kerja 

berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat muslim 

sedangkan harga jual berpengaruh negatif terhadap peningkatan 

pendapatan masyarakat muslim.
50

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Tri Astari dan Nyoman 

Djinar Setiawina membahas tentang luas lahan, tenaga kerja, dan pelatihan 

terhadap pendapatan petani asparagus menyimpulkan bahwa luas lahan, 

tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani asparagus 

sedangkan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani 

asparagus.
51

 

Penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Irfan Alitawan dan 

Ketut Sutrisna membahas tentang luas lahan, jumlah produksi, dan biaya 

usaha tani terhadap pendapatan petani jeruk menyimpulkan bahwa luas 

lahan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan maupun parsial 
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terhadap pendapatan, dan biaya usaha tani berpengaruh positif dan 

signifikan secara simultan terhadap pendapatan, sedangkan biaya usaha 

tani berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap 

pendapatan.
52

 

Penelitian yang dilakukan oleh Triyadi Mepriyon, Firdaus dan 

Nurul Huda membahas tentang analisis faktor yang mempengaruhi 

pendapatan petani karet menyimpulkan bahwa harga, dan luas lahan 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha karet, sedangkan 

biaya produksi dan jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan pengusaha karet.
53

 

Penelitian yang dilakukan oleh Rico Phahlevi membahas tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani padi sawah 

menyimpulkan bahwa luas lahan, harga jual, dan jumlah biaya usaha tani 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani.
54

 

Berdasarkan telaah yang penulis lakukan dari beberapa penelitian 

terdahulu ternyata ada perbedaan antara penulis dengan penelitian 

sebelumnya yaitu dari objek yang diteliti oleh penulis. 
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G. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara 

logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk 

pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas 

pertanyaan penelitian.
55

 Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Gustina, Rina Selva Johan dan 

Riadi Armas menyimpulkan bahwa luas lahan berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan petani. Penelitian yang dilakukan oleh Rico Pahlevi, 

Nisha Selvia, Ansofino dan Putri Meliza Sari menyimpulkan bahwa harga 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nugra menyimpulkan bahwa biaya produksi secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha perkebunan 

kelapa sawit. 

Sesuai dengan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, dan 

berdasarkan teori yang ada, maka hipotesis yang digunakan sebagai 

jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H1: Harga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani. 

H2: Luas Lahan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani. 

H3: Biaya Produksi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Betung Kecamatan Betung Kabupaten 

Banyuasin dengan objek penelitiannya yaitu para petani karet. Penelitian 

ini dilakukan untuk menganalisis variabel-variabel yang memiliki 

pengaruh terhadap pendapatan. Variabel yang dianggap dapat 

mempengaruhi yaitu Harga, Luas Lahan dan Biaya Produksi. Waktu 

penelitian ini dimulai pada bulan April 2018 sampai dengan Agustus 2018. 

 

B. Desain Penelitian 

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

maka desain tulisan ini termasuk pada jenis deskriptif kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan.
56
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C. Variabel-Variabel Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas atau (Independent Variable) merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat).
57

 Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah harga, luas lahan dan biaya produksi. 

b. Variabel Dependen atau (Dependent Variable) merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas.
58

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan. 

2. Identifikasi Variabel 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harga, 

luas lahan dan biaya produksi terhadap pendapatan petani karet di 

Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Bertolak dari hal tersebut, 

maka variabel dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

                                                             
57 Ibid, hlm. 39 
58 Ibid. 



 
 

                                       Tabel 3.1 

Identifikasi Variabel dan Indikator Penelitian 

No Definisi Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

Pengukuran 

1.  Harga (X1) 

merupakan 

aspek pertama 

yang 

diperhatikan 

oleh penjual 

dalam usahanya 

untuk 

memasarkan 

produknya. Dari 

segi pembeli, 

harga 

merupakan salah 

satu aspek yang 

ikut menentukan 

pilihan untuk 

memuaskan 

kebutuhan-

kebutuhannya. 

Terbentuknya 

harga adalah 

merupakan hasil 

kesepakatan 

antara pembeli 

dan penjual 

dalam menilai 

suatu produk 

(dapat berupa 

barang atau 

jasa).
59

 Ibnu 

Taimiyah sering 

menggunakan 

dua terminologi 

dalam 

pembahasan 

harga, yaitu 

‘iwad al mith 

equivalen 

Harga adalah 

kompensasi yang 

diukur dan ditaksir 

oleh hal-hal yang 

setara, dan itulah 

esensi keadilan 

(nafs al adl) yang 

merupakan 

kesepakatan antara 

pembeli dan 

penjual dalam 

menilai suatu hasil 

produksi karet. 

1. Kesepakatan 

antara 

pembeli dan 

penjual 

2. Esensi 

Keadilan 

Skala Likert 
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compensation 

atau kompensasi 

yang setara) dan 

thaman al mithl 

(equivalen price 

atau harga yang 

setara). Dalam 

al-hisbah-nya ia 

mengatakan: 

“kompensasi 

yang setara akan 

diukur dan 

ditaksir oleh hal-

hal yag setara, 

dan itulah esensi 

keadilan (nafs al 

adl).
60

 

2.  Luas lahan (X2) 

adalah 

keseluruhan 

wilayah yang 

menjadi tempat 

penanaman atau 

mengerjakan 

proses 

penanaman, luas 

lahan menjamin 

jumlah atau 

hasil yang akan 

diperoleh 

petani.
61

 Luas 

lahan pertanian 

mempengaruhi 

skala usaha tani 

yang pada 

akhirnya 

mempengaruhi 

tingkat efisiensi 

usaha tani yang 

dijalankan.
62

 

Luas Lahan adalah 

keseluruhan 

wilayah yang 

menjadi tempat 

penanaman yang 

akan 

mempengaruhi 

tingkat efisiensi 

usaha tani karet 

dan hasil yang akan 

diperoleh petani 

karet. Semakin luas 

lahan semakin 

banyak modal yang 

dibutuhkan. 

1. Modal untuk 

pembelian 

pupuk 

2. Modal untuk 

pembelian 

obat hama 

3. Modal untuk 

tenaga kerja 

Skala Likert 

3.  Biaya produksi 

(X3) adalah 

Biaya produksi 

yang digunakan 

1. Biaya 

pembelian 

Skala Likert 
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sebagai 

kompensasi 

yang diterima 

oleh para 

pemilik faktor-

faktor produksi, 

atau biaya-biaya 

yang 

dikeluarkan oleh 

petani dalam 

proses produksi, 

baik secara tunai 

maupun tidak 

tunai.
63

 Biaya 

produksi 

merupakan 

semua 

pengeluaran 

yang dilakukan 

oleh perusahaan 

untuk 

memperoleh 

faktor-faktor 

produksi dan 

bahan mentah 

yang akan 

digunakan untuk 

menciptakan 

barang-barang 

yang diproduksi 

oleh perusahaan 

tersebut.
64

 

dalam penelitian ini 

hanya biaya 

langsung. Biaya 

langsung adalah 

biaya yang secara 

langsung terlibat 

dalam proses 

produksi, seperti 

biaya untuk 

membeli bahan 

baku, biaya tenaga 

kerja yang 

berhubungan 

secara langsung 

dalam proses 

produksi. 

pupuk 

2. Biaya obat 

hama dan 

perawatan  

3. Biaya 

Peralatan 

Panen Karet 

4.  Pendapatan (Y) 

Pendapatan 

usaha tani 

adalah selisih 

antara 

penerimaan dan 

semua biaya, 

atau dengan kata 

lain pendapatan  

Dalam penelitian 

ini pendapatan 

adalah seluruh hasil 

penjualan karet 

pada bulan tersebut 

yang akan 

digunakan untuk 

membiayai biaya 

pertanian dan 

1. Untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

ekonomi  

keluarga 

2. Untuk 

memenuhi 

biaya 

produksi 

Skala Likert 
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meliputi 

pendapatan 

kotor atau 

penerimaan total 

dan pendapatan 

bersih.
65

  

kebutuhan ekonomi 

keluarga. 

 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data terdiri atas dua jenis yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa pendapat 

(pernyataan) atau judgement sehingga tidak berupa angka akan tetapi 

berupa kata-kata atau kalimat, sedangkan data kuantitatif adalah data 

yang berupa angka yang dapat diolah atau dianalisis dengan 

menggunakan teknik perhitungan statistik.
66

 Jenis data dalam 

penelitian ini merupakan data kuantitatif, yang diperoleh melalui studi 

pustaka dan kuisioner yang dibagikan kepada petani karet. 

2. Sumber Data 

Ada dua jenis sumber data dalam sebuah penelitian yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. Sedangkan data sekunder merupakan data primer 

yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data 
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primer atau pihak lain.
67

 Sumber data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa kuisioner dan hasil wawancara dari para 

responden, yaitu petani karet. Sedangkan sumber data sekunder 

berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Dalam 

hal ini penulis mengambil data sekunder internal dan eksternal. Data 

sekunder internal yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

website BPS Sumsel (sumsel.bps.go.id), Balai Penyuluh Pertanian 

(BPP) Kecamatan Betung. Data sekunder eksternal yang bersumber 

dari studi kepustakaan beberapa jurnal ilmiah dan buku-buku. 

 

E. Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah seluruh karakteristik yang menjadi objek 

penelitian, di mana karakteristik tersebut berkaitan dengan seluruh 

kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian bagi 

peneliti. Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, 

atau hal minat yang ingin diketahui oleh peneliti.
68

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah petani karet di Betung. Dengan jumlah petani karet 

sebanyak 4.505 Kepala Keluarga.  

 Sampel adalah bagian dari populasi yang dipercaya dapat mewakili 

karakteristik populasi secara keseluruhan. Sampel merupakan sub 
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kelompok atau sebagian dari populasi.
69

 Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan simple random sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan stara yang ada dalam populasi itu.
70

 Yang diambil adalah 

keseluruhan dari populasi petani karet di Betung Kecamatan Betung 

Kabupaten Banyuasin yang menjadi objek dari penelitian dan 

menggunakan Metode Slovin serta menggunakan tingkat kesalahan 10%, 

maka sampel per petani karet berdasarkan proporsi dalam penelitian ini 

adalah: 

  
 

      
 

Keterangan: 

  = Sampel 

N = Populasi 

e = error term 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuisioner (Angket) 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Teknik pegumpulan data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

penyebaran kuisioner, peneliti menyebarkan daftar pertanyaan kepada 

responden (petani karet) menggunakan skala likert. Desain pengukuran 

dengan skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
71

 

Adapun skala ukur yang digunakan oleh penulis untuk 

menghitung jawaban skor responden menggunakan skala likert, ukuran 

skala yang digunakan dalam penelitian ini ada 5 skala yaitu sebagai 

berikut: 
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1) SS  = Sangat Setuju   diberi nilai 5 

2) S  = Setuju    diberi nilai    4 

3) N  = Netral    diberi nilai     3 

4) TS = Tidak Setuju    diberi nilai     2 

5) STS = Sangat Tidak Setuju   diberi nilai     1 

 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti. Yaitu berkaitan dengan pengaruh harga, luas 

lahan dan biaya produksi terhadap pendapatan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif. Teknik analisis ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari 

hasil jawaban kuesioner dan digunakan untuk menganalisis data yang 

berbentuk angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik. Data 

tersebut harus diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan 

menggunakan tabel-tabel tertentu untuk memudahkan dalam menganalisis, 

dengan bantuan program SPSS. Setelah semua data diperoleh, maka 

dilanjutkan pengolahan data atau analisis data. Adapun teknik analisis data 

dengan langkah sebagai berikut:  



 
 

1. Uji Validitas  

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat keandalan atau keabsahan suatu alat ukur. Validitas  digunakan 

untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) 

pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (correlated item-total 

correlations) dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung > r tabel dan 

bernilai positif pada signifikan 5%  maka data tersebut dapat 

dikatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka 

data tidak valid.  

2. Uji Reliabitas  

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.
72

 Uji 

reliabilitas instrumen dapat dilihat dari besarnya nilai cronbach alpha 

pada masing-masing variabel. Cronbach Alpha (α) digunakan untuk 

mengetahui reliabilitas konsisten interitem atau menguji 

kekonsistenan responden dalam merespon seluruh item. Instrumen 

untuk mengukur masing-masing variabel dikatakan reliabel atau 

handal jika memiliki cronbach alpha lebih besar dari 0,60. 
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3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada suatu diagonal dari grafik 

atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas serta jika data 

menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

     Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui 

adanya korelasi antar variabel independen, jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tiada variabel bebas. 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai 



 
 

Variance Inflation Factor (VIF). Jika kedua nilai ini menunjukkan 

berkisar 1 maka dapat dikatakan terbebas dari asumsi 

multikolinearitas. Tolerance mengukur variabelitas variabel bebas 

terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Untuk 

menganalisis adanya multikolinearitas, dapat dilakukan dengan 

cara besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolarance. 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah 

mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai angka 

tolerance mendekati 1. Besaran korelasi antar variabel independen, 

koefisien korelasi antar variabel independen haruslah di bawah 

0,8. Jika korelasi kuat, maka terjadi masalah miltikolinearitas. 

c. Uji Heterokedastisitas 

  Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam regresi linear kesalahan pengganggu (e) mempunyai varian 

yang sama atau tidak dari suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (5%)maka tidak 

terdapat heterokedastisitas, dan sebaliknya jika lebih kecil dari 

0,05 maka terdapat heterokedastisitas. Gejala heterokedastisitas 

dalam penelitian ini dapat diketahui dari scatterplot dari varian 

residual.
73
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4.   Uji Regresi Linear Berganda 

Hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel 

independen (X1,X2…….Xn) dengan variabel dependen (y). Analisis 

ini untuk mengetahui arah antara variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi 

linear berganda: 

Y= a+b1X1+b2X2+e 

Keterangan: 

Y = Pendapatan  

A = Konstanta 

b1,b2 = Koefisien Regresi Partial 

X1 = Variabel Harga 

X2 = Variabel Luas Lahan 

X3 = Variabel Biaya Produksi 

e  = Faktor Lain 

5.  Uji Hipotesis 

a. Uji Determinasi (R
2
) 

  Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 



 
 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi selalu  non 

negatif. Mempunyai interval nol sampai satu (0≤r²≤1). Jika r² = 1, 

berarti besarnya persentase sumbangan X terhadap variasi (naik 

turunnya) Y secara bersama sama adalah 100%. Hal ini 

menunjukkan apabila angka koefisien determinasi mendekati 1 

maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya 

semakin kuat maka semakin cocok pula garis regresi untuk 

meramalkan Y. 

b. Uji korelasi (r) 

Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan 

untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam hal 

ini ditentukan variabel mana yang mempengaruhi variabel lainnya. 

Nilai koefisien berkisar antara -1 dan 1, semakin mendekati nilai 

absolut koefisien korelasi maka hubungan antara variabel tersebut 

semakin kuat sedangkan semakin kecil (mendekati nol) nilai 

absolut koefisien korelasi maka pengaruh antara variabel tersebut 

semakin lemah. 

 

 



 
 

c. Uji Parsial (Uji t) 

Uji Parsial (Uji t) bertujuan untuk membandingkan nilai 

statistik t dengan nilai kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t 

hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita 

menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu 

variabel independen secara individual mempengaruhi variabel 

dependen. 

d. Uji Simultan (Uji f) 

Uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel 

bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Untuk 

menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau 

tidak baik/non signifikan. Uji f dapat dilakukan dengan 

membandingkan F Hitung dengan F Tabel, jika F hitung > dari F 

tabel, maka model signifikansi pada anova. Model signifikan 

selama kolom signifikan (%) < α dan sebaliknya jika F hitung < 

dari F tabel maka model tidak signifikansi (%) akan lebih besar 

dari α. 

 

 

 

 

 

  



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di mana untuk 

mendapatkan informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 

mengenai tanggapan responden yaitu dengan menggunakan kuisioner. 

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel dari responden yang dilakukan 

secara acak. Kuisioner ini kemudian disebarkan kepada seluruh warga 

Betung dan didapat sampel untuk penyebaran kuisioner sebanyak 98 

responden, dengan menggunakan rumus slovin. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

Adapun data mengenai usia responden dalam penelitian ini 

dijelaskan pada gambar 4.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas mengenai karakteristik 

responden berdasarkan usia, maka dapat diketahui bahwa rata-rata 

usia petani di Betung 21-30 tahun yaitu 19 responden atau sebesar 

19%, responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 32 orang atau 

sebesar 32%, responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 23 orang 

atau sebesar 23%, responden yang berusia 51-60 tahun sebanyak 18 
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Gambar 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
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orang atau sebesar 18% dan responden yang berusia 61-70 tahun 

sebanyak 6 orang atau sebesar 6%. 

 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden dalam 

penelitian ini dijelaskan pada gambar 4.2 sebagai berikut: 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa petani 

di Betung yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 93 

orang atau sebesar 93% dan yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 5 orang atau sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa petani 

karet di Betung didominasi oleh laki-laki. 
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Gambar 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 
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3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Adapun data mengenai tingkat pendidikan responden dalam 

penelitian ini dijelaskan pada gambar 4.3 sebagai berikut: 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa petani 

di Betung yang menjadi responden sebagian besar memiliki 

pendidikan terakhir SD yaitu sebanyak 51 orang atau sebesar 51%, 

sedangkan SLTP yaitu sebanyak 28 orang atau sebesar 28%, SLTA 

sebanyak 13 orang atau sebesar 13%, S1 sebanyak 1 orang atau 

sebesar 1% dan lainnya sebanyak 5 orang atau sebesar 5%. 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Per Bulan 

Adapun data mengenai penghasilan per bulan responden 

dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
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Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Per Bulan 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat 

penghasilan petani di Betung adalah sebesar <Rp1.000.000,00 

sebanyak 9 orang, yang berpenghasilan Rp1.500.000,00-

Rp2.000.000,00 sebanyak 30 orang, yang berpenghasilan 

Rp2.500.000,00-Rp3.000.000,00 sebanyak 29 orang, yang 

berpenghasilan Rp3.500.000,00-Rp4.000.000,00 sebanyak 19 orang 

dan yang berpenghasilan >Rp4.000.000,00 sebanyak 11 orang. 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan (ha) 

Adapun data mengenai luas lahan (ha) responden dalam 

penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.2 sebagai berikut: 

PENGHASILAN PER BULAN 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid <Rp1.000.000,00 9 9.2 9.2 9.2 

>Rp4.000.000,00 11 11.2 11.2 20.4 

Rp1.500.000,00-Rp2.000.000,00 

30 30.6 30.6 51.0 

Rp2.500.000,00-Rp3.000.000,00 

29 29.6 29.6 80.6 

Rp3.500.000,00-Rp4.000.000,00 

19 19.4 19.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0 
 



 
 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan (ha) 

LUAS LAHAN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid >5h 4 4.1 4.1 4.1 

1ha 27 27.6 27.6 31.6 

2ha 33 33.7 33.7 65.3 

3ha 21 21.4 21.4 86.7 

4ha 8 8.2 8.2 94.9 

5ha 5 5.1 5.1 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

  Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa petani di 

Betung yang memiliki luas lahan 1 hektar sebanyak 27 orang, petani 

yang memiliki luas lahan 2 hektar sebanyak 33 orang, petani yang 

memiliki luas lahan 3 hektar sebanyak 21 orang, petani yang memiliki 

luas lahan 4 hektar sebanyak 8 orang, petani yang memiliki luas lahan 

5 hektar sebanyak 5 orang dan petani yang memiliki luas lahan >5 

hektar sebanyak 4 orang. 

 

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Lahan 

Adapun data mengenai kepemilikan lahan responden dalam 

penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.3 sebagai berikut: 

 



 
 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Lahan 

 

 

 

 

 

 

             Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa petani di 

Betung yang memiliki lahan milik sendiri sebanyak 81 orang dan yang 

sewa sebanyak 17 orang. 

 

B. Hasil Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat keandalan atau keabsahan suatu alat ukur. Validitas  digunakan 

untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) 

pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (correlated item-total 

correlations) dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung > r tabel dan 

bernilai positif pada signifikan 5%  maka data tersebut dapat dikatakan 

KEPEMILIKAN LAHAN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid MILIK SENDIRI 81 82.7 82.7 82.7 

SEWA 17 17.3 17.3 100.0 

Total 
98 100.0 100.0 

 



 
 

valid. Sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka data tidak 

valid. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Harga 

        Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas menunjukkan 

instrumen kuisioner yang digunakan pada tabel variabel harga valid 

semua. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Luas Lahan 

No Item Pernyataan Nilai rhitung Nilai rtabel Keterangan 

1 0,945 0,199 Valid 

2 0,955 0,199 Valid 

3 0,881 0,199 Valid 

       Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas menunjukkan 

instrumen kuisioner yang digunakan pada tabel variabel luas lahan 

valid semua. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Biaya Produksi 

No Item Pernyataan Nilai rhitung Nilai rtabel Keterangan 

1 0,941 0,199 Valid 

2  0,964 0,199 Valid 

3 0,934 0,199 Valid 

       Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

No Item Pernyataan Nilai rhitung Nilai rtabel Keterangan 

1 0,673 0,199  Valid 

2  0,720 0,199 Valid 

3 0,835 0,199 Valid 

4 0,779 0,199 Valid 

5 0,482 0,199 Valid 

6 0,543 0,199 Valid 



 
 

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas menunjukkan 

instrumen kuisioner yang digunakan pada tabel variabel biaya 

produksi valid semua. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Pendapatan 

No Item Pernyataan Nilai rhitung Nilai rtabel Keterangan 

1 0,750 0,199 Valid 

2 0,786 0,199 Valid 

3 0,887 0,199 Valid 

4 0,928 0,199 Valid 

5 0,943 0,199 Valid 

6 0,923 0,199 Valid 

       Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas menunjukkan 

instrumen kuisioner yang digunakan pada tabel variabel pendapatan 

valid semua. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji 

reliabilitas instrumen dapat dilihat dari besarnya nilai cronbach alpha 

pada masing-masing variabel. Cronbach Alpha (α) digunakan untuk 

mengetahui reliabilitas konsisten interitem atau menguji kekonsistenan 

responden dalam merespon seluruh item. Instrumen untuk mengukur 

masing-masing variabel dikatakan reliabel atau handal jika memiliki 

cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat 

pada table 4.11 di bawah ini: 

 



 
 

                                         Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Jumlah Item 

pernyataan 

Nilai Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

Harga 6 item 0,723 Reliabel 

Luas Lahan 3 item 0,914 Reliabel 

Biaya Poduksi 3 item 0,942 Reliabel 

Pendapatan 6 item 0,934 Reliabel 

      Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diperoleh bahwa masing-masing 

variabel memiliki Cronbach Alpha > 0,60. Dengan demikian variabel 

Harga, Luas Lahan, Biaya Produksi dan Pendapatan dapat dinyatakan 

reliabel. 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada suatu diagonal dari grafik atau 

dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan 

keputusannya adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal 



 
 

dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas serta jika data menyebar jauh dari 

garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 98 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 3.13675694 

Most Extreme Differences Absolute .046 

Positive .037 

Negative -.046 

Kolmogorov-Smirnov Z .453 

Asymp. Sig. (2-tailed) .987 

a. Test distribution is Normal. 

 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas hasil output nilai Kolmogorov-

Smirnov signifikan pada 0,987 > 0,05. Dengan demikian, residual 

data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi 

asumsi normalitas. 

 

 

 



 
 

Gambar 4.4 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 4.4 dapat 

diketahui bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, model regresi 

telah memenuhi asumsi normalitas.  

 

b. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui 

adanya korelasi antar variabel independen, jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi 



 
 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tiada variabel bebas. 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji multikolinearitas dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5.393 3.476  1.552 .124   

HARGA .126 .123 .072 1.023 .309 .999 1.001 

LUAS LAHAN .713 .176 .453 4.044 .000 .395 2.534 

BIAYA PRODUKSI .507 .180 .315 2.807 .006 .394 2.535 

a. Dependent Variable: PENDAPATAN      

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat diketahui 

bahwa variabel harga (X1) mempunyai nilai tolerance sebesar 

0,999 dan nilai VIF sebesar 1,001, nilai variabel luas lahan (X2) 

mempunyai nilai tolerance sebesar 0,395 dan nilai VIF sebesar 

2,534, nilai biaya produksi (X3) mempunyai nilai tolerance sebesar 

0,394 dan nilai VIF sebesar 2,535. Dengan demikian  seluruh 

variabel independen mempunyai nilai di atas 1 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 



 
 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam regresi linear kesalahan pengganggu (e) mempunyai varian 

yang sama atau tidak dari suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Gejala Heterokedastisitas dalam penelitian dapat diketahui 

dari scatterplot dari varian residual. Hasil uji heterokedastisitas 

dapat diketahui sebagai berikut: 

Gambar 4.5 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

 

 

Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa data 

menyebar secara acak dan tidak bertumpuk membentuk suatu pola 

yang jelas, melainkan terpencar dan berasa di atas 0 dan di bawah 

0, sehingga tidak terjadi heterokedastisitas. 

 



 
 

4. Uji Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif. Hasil uji regresi linear berganda 

dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Perhitungan Uji Regresi Linear Berganda 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

 

 

Dari hasil uji regresi linear berganda untuk variabel harga (X1), 

luas lahan (X2), dan biaya produksi (X3) terhadap pendapatan (Y) 

adalah sebagai berikut: 

Y= 5, 393 + 0,126 X1 + 0,713 X2 + 0,507 X3  

Y = Pendapatan 

X1 = Harga 

X2 = Luas Lahan 

X3 = Biaya Produksi 

Dari persamaan regresi linear berganda dapat dijelaskan bahwa: 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.393 3.476  1.552 .124 

HARGA .126 .123 .072 1.023 .309 

LUAS LAHAN .713 .176 .453 4.044 .000 

BIAYA PRODUKSI .507 .180 .315 2.807 .006 

a. Dependent Variable: PENDAPATAN    



 
 

1. Variabel harga, luas lahan, biaya produksi dan pendapatan 

mempunyai arah koefisien yang bertanda  positif terhadap 

pendapatan dengan nilai konstanta sebesar 5,393. 

2. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel harga (X1) 

sebesar 0,126 artinya apabila harga semakin baik maka 

pendapatan akan mengalami peningkatan. 

3. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel luas lahan (X2) 

sebesar 0,713 artinya apabila luas lahan semakin baik maka 

pendapatan akan mengalami peningkatan. 

4. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel biaya produksi 

(X3) sebesar 0,507 artinya apabila biaya produksi semakin 

baik maka pendapatan akan mengalami peningkatan. 

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Determinasi (R
2
) 

Uji determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai 

koefisien determinasi ditentukan dengan adjusted R square yang 

dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut:  

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Determinasi
 
(R

2
) 

 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .731a .534 .519 3.186 

a. Predictors: (Constant), BIAYA PRODUKSI, HARGA, LUAS LAHAN 

b. Dependent Variable: PENDAPATAN  

                           Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

 

Tabel 4.12 menjelaskan bahwa nilai korelasi (R) sebesar 

0,731 dan dijelaskan mengenai besarnya persentase pengaruh 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien 

determinasi  (Adjusted R Square) yang diperoleh sebesar 0,519  

yang mempunyai arti bahwa pengaruh variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikat sebesar 51,9% sedangkan sisanya 48,1 

dipengaruhi variabel yang lain. 

 

b. Uji Korelasi (r) 

Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan 

untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih seperti tabel 

di bawah ini: 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Korelasi (r) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Dari hasil penelitian uji korelasi dilihat dari ketiga variabel 

yaitu sebesar 0,731 yang menunjukkan bahwa hubungan dari 

ketiga variabel kuat dengan menunjukkan derajat asosiasi korelasi 

kuat. Adapun bentuk ukuran korelasi diartikan sebagai berikut: 

1. 0  = Tidak ada korelasi antar variabel 

2. >0–0,05 = Korelasi sangat lemah 

3. 0,05-0,25 = Korelasi cukup 

4. >0,05-0,75 = Korelasi kuat 

5. 0,75-0,99 = Korelasi sangat kuat 

6. 1  = Korelasi sempurna 

 

c. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji variabel-

variabel bebas (harga, luas lahan, biaya produksi) secara individual 

terhadap variabel terikat (pendapatan) dengan melihat taraf 

signifikansi (value). Apabila taraf signifikasi yang dihasilkan 

dalam perhitungan <0,05 maka hipotesis diterima, tetapi jika 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .731a .534 .519 3.186 

a. Predictors: (Constant), BIAYA PRODUKSI, HARGA, LUAS LAHAN 

b. Dependent Variable: PENDAPATAN  



 
 

sebaliknya taraf signifikansi yang dihasilkan dalam perhitungan 

>0,05 maka hipotesis ditolak. Adapun tabel hasil uji parsial (uji t) 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.393 3.476  1.552 .124 

HARGA .126 .123 .072 1.023 .309 

LUAS LAHAN .713 .176 .453 4.044 .000 

BIAYA PRODUKSI .507 .180 .315 2.807 .006 

a. Dependent Variable: PENDAPATAN    

              Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

 

a) Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) nilai thitung sebesar 

1,023 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,985 menunjukkan bahwa 

nilai thitung < nilai ttabel dengan signifikan sebesar 0,309 karena 

signifikan t lebih besar dari 5% (0,309 > 0,05) dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial harga (X1) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan (Y). 

b) Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) nilai thitung sebesar 

4,044 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,985 menunjukkan bahwa 

nilai thitung >  nilai ttabel dengan signifikan sebesar 0,000 karena 

signifikan t lebih kecil dari 5% (0,000 < 0,05) dapat 



 
 

disimpulkan bahwa secara parsial luas lahan (X2) berpengaruh 

secara signifikan terhadap pendapatan (Y). 

c) Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) nilai thitung sebesar 

2,807 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,985 menunjukkan bahwa 

nilai thitung > nilai ttabel karena signifikan t lebih kecil dari 5% 

(0,006 < 0,05) dapat disimpulkan bahwa secara parsial biaya 

produksi (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan (Y). 

 

d. Uji Simultan (Uji f) 

Uji f digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh harga 

(X1), luas lahan (X2), dan biaya produksi (X3) terhadap pendapatan 

(Y). Hasil uji simultan (uji f) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Simultan (Uji f) 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1092.083 3 364.028 35.853 .000a 

Residual 954.407 94 10.153   

Total 2046.490 97    

a. Predictors: (Constant), BIAYA PRODUKSI, HARGA, LUAS LAHAN  

b. Dependent Variable: PENDAPATAN    

  Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa 

secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang 



 
 

signifikan terhadap variabel pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan 

menggunakan: 

Ftabel = Menentukan F tabel dengan tarif nyata (α) 5% = 

0,05 adalah: 

F (k ; n-k) 

 

Ket: 

k = Jumlah Variabel 

n = Jumlah Sampel 

F (3 ; 98-3) = F (3; 95) = 2,70 

Hal ini dibuktikan dari nilai fhitung sebesar 35,853 > ftabel 

dengan nilai signifikan (sig) sebesar 0,000 yang berarti signifikan 

(sig) < 0,05 maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

signifikan yang terjadi antara pengaruh harga (X1), luas lahan (X2) 

dan biaya produksi (X3) terhadap pendapatan (Y). 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Harga (X1) Terhadap Pendapatan (Y) 

Berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai thitung sebesar 

1,023 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,984 menunjukkan bahwa nilai 

thitung < nilai ttabel dengan signifikan sebesar 0,309 karena signifikan t 

lebih besar dari 5% (0,309 > 0,05) dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial harga (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 



 
 

pendapatan (Y). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Juniati
74

 yang menyatakan bahwa harga tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Muslim. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan bukti 

empiris berupa penelitian terdahulu terbukti bahwa harga tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan. Hal ini disebabkan karena harga 

di Betung yang fluktuatif (tidak menentu) dan didukung dengan hasil 

produksi karet yang sedikit serta kualitas karet yang rendah. 

Terkadang ketika hasil panen yang diperoleh petani banyak namun 

harga jual rendah yang tentunya akan mengakibatkan pendapatan 

petani tidak meningkat. Seringkali petani mengalami penurunan 

harga sehingga dapat berpengaruh pada penghasilan atau pendapatan 

yang akan diterima. Meskipun harga karet tergolong tinggi jika 

anggota keluarga yang dipenuhi kebutuhannya cukup banyak maka 

pendapatan yang didapatkan petani tidak akan cukup untuk 

kebutuhan hidup. Namun sebaliknya, jika harga karet tergolong 

rendah dan anggota keluarga yang dipenuhi sedikit, maka 

pendapatan yang didapatkan petani akan mencukupi untuk 

kebutuhan hidup. 

Hasil penelitian yang dilakukan di Betung menunjukkan 

bahwa harga karet tergolong rendah, sedangkan anggota keluarga 

                                                             
74 Juniati, “Pengaruh Harga Jual, Modal, Luas Lahan dan Tenaga Kerja Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Muslim”, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

Program Studi Ekonomi Islam, UIN Alauddin Makassar, 2016). 

 



 
 

yang dipenuhi kebutuhannya cukup banyak sehingga mengakibatkan 

pendapatan yang petani peroleh tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Akan tetapi untuk menjaga harga jual tetap stabil 

salah satu caranya yakni mempertahankan atau lebih meningkatkan 

lagi kualitas getah karet dan petani harus menanam karet dari bibit 

yang berkualitas atau unggul. 

 

2. Pengaruh Luas Lahan (X2) Terhadap Pendapatan (Y) 

Berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai thitung sebesar 

4,044 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,984 menunjukkan bahwa nilai 

thitung > nilai ttabel dengan signifikan sebesar 0,000 karena signifikan t 

lebih kecil dari 5% (0,000 < 0,05) dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial luas lahan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan (Y).  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Putu Dika Arimbawa dan A.A Bagus Putu Widanta 

(2017), Anak Agung Irfan Alitawan dan Ketut Sutrisna (2017), Desi 

Gustina, Rina Selva Johan dan Riadi Armas (2013), dan Weriantoni, 

Musbatik Srivani, Lukman, Fini Fibriani, Silvia dan Enjelia Maivira 

(2017) yang menyatakan bahwa luas lahan berpengaruh terhadap 

pendapatan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan bukti 

empiris berupa penelitian terdahulu terbukti bahwa luas lahan 



 
 

berpengaruh terhadap pendapatan. Hal ini dikarenakan telah 

optimalnya pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh petani. 

Penggunaan jumlah pupuk yang optimal, penggunaan bibit karet 

yang berkualitas, pemeliharaan tanaman karet secara berkelanjutan 

dari awal penanaman sampai proses panen berlangsung dan 

pemberantasan hama atau penyakit pada karet sehingga kualitas 

karet dapat terjaga dan mampu meningkatkan produksi karet, serta 

peningkatan harga beli karet yang pada akhirnya akan meningkatkan 

pendapatan yang diperoleh oleh petani karet. Selain itu, secara teori 

juga terbukti bahwa luas lahan merupakan keseluruhan wilayah yang 

menjadi tempat penanaman atau mengerjakan proses penanaman, di 

mana luas lahan menjamin jumlah atau hasil yang akan diperoleh 

petani.
75

  

Dengan luas lahan yang petani miliki akan dapat 

memproduksi sejumlah output, dengan meningkatnya luas lahan 

yang ditanami pohon karet maka kemampuan petani untuk 

menghasilkan produksi juga akan bertambah dan demikian 

sebaliknya. Artinya besar kecilnya luas lahan petani akan 

mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan. 

Apabila luas lahan yang dimiliki petani besar maka jumlah 

produksinya juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan luas lahan 

merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam proses 

                                                             
75 Soekartawi, Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), hlm. 15 



 
 

produksi untuk menghasilkan jumlah produksi yang akan 

berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pendapatan yang 

diperoleh petani. 

 

3. Pengaruh Biaya Produksi (X3) Terhadap Pendapatan (Y) 

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) nilai thitung sebesar 

2,807 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,984 menunjukkan bahwa nilai 

thitung > nilai ttabel karena signifikan t lebih kecil dari 5% (0,006 < 

0,05) dapat disimpulkan bahwa secara parsial biaya produksi (X3) 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan (Y). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nugra Hartono (2013) yang menyatakan bahwa biaya 

produksi berpengaruh terhadap pendapatan usaha perkebunan kelapa 

sawit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan bukti empiris 

berupa penelitian terdahulu terbukti bahwa biaya produksi 

berpengaruh terhadap pendapatan. Selain itu, secara teori juga 

terbukti bahwa biaya produksi adalah sebagai kompensasi yang 

diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi, atau biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi, baik secara 

tunai maupun tidak tunai.
76

  

Biaya produksi berdampak terhadap pendapatan yang 

diperoleh petani dikarenakan hasil penjualan karet yang diterima 

                                                             
76 Moehar Daniel, Pengantar Ekonomi Pertanian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 
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petani masih harus dikurangkan dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan petani untuk pembelian pupuk, obat hama, biaya 

perawatan dan biaya untuk peralatan panen karet. Yang berarti 

bahwa semakin besar biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani 

maka akan semakin kecil jumlah pendapatan yang diperoleh dan 

sebaliknya semakin kecil biaya yang dikeluarkan oleh petani karet 

maka akan semakin besar jumlah pendapatan yang akan diterima. 

Hal ini karena semakin tinggi biaya produksi yang dikeluarkan oleh 

petani maka pendapatan yang diterima akan semakin menurun. 

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa biaya produksi yang 

dikeluarkan petani dalam memproduksi karet terlihat dari pemakaian 

pupuk yang cukup,  sehingga akan menambah jumlah produksi yang 

dihasilkan. Semakin besarnya biaya usaha tani yang dikeluarkan 

petani untuk pemupukan maka akan meningkatkan jumlah produksi 

yang diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah 

diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa harga tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan petani karet di 

Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai thitung < nilai ttabel (1,02 < 1,985). 

Luas lahan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan 

petani karet di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Hal ini 

dibuktikan dengan besarnya nilai thitung dari pada ttabel (4,044 > 1,985). 

Biaya Produksi berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan petani karet di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. 

Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai thitung dari pada ttabel (2,807 > 

1,985). 

 

B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran antara lain sebagai berikut: 

1. Pemerintah mungkin bisa menstabilkan harga karet dengan 

kebijakan yang mereka buat, karena hal yang sangat diinginkan 

petani karet adalah kestabilan harga getah karet agar pendapatan 

mereka  bisa meningkat. 



 
 

2. Petani membutuhkan penyuluhan tentang cara bagaimana berkebun 

karet yang baik dan benar, karena selama ini petani karet hanya 

menggunakan cara yang dilakukan nenek moyang mereka sejak 

dulu. 

3. Peneliti selanjutnya dapat menambah objek penelitian yang tidak 

hanya di Betung saja melainkan dengan objek yang lain, karena 

objek yang dipilih akan mempengaruhi penyebaran informasi yang 

menyebabkan ada atau tidaknya pengaruh pada pendapatan. 

Sehingga akan mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan. 

4. Penambahan variabel baru yang berpengaruh terhadap pendapatan 

dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya, seperti jumlah 

produksi, tingkat pendidikan, modal, dan tenaga kerja. 

Penambahan variabel baru bertujuan untuk mengembangkan 

penelitian yang telah dilakukan, sehingga akan menambah 

informasi serta ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun 

pembaca.



 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia, Teori Mikroekonomi, Jakarta: Prenada Media 

Group, 2010. 

 

Arimbawa, Putu Dika dan A.A Bagus Putu Widanta, “Pengaruh Luas Lahan, Teknologi, dan 

Pelatihan Terhadap Pendapatan Petani Padi dengan Produktivitas Sebagai Variabel 

Intervening di Kecamatan Mengwi”, E-jurnal Unud  Vol. 6. 2017. 

 

Arsyad, Lincolin, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM 

YKPN, 2010. 

 

Daniel, Moehar, Pengantar Ekonomi Pertanian, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002. 

Ghazali, Imam, Aplikasi Analisis Dengan Program SPSS Edisi Ketiga, Semarang: Penerbit 

Universitas Diponegoro, 2013. 

 

Gustina, Desi, et.al, “Pengaruh Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani Karet di Desa 

Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”,  Jurnal. 2013. 

 

Hartono, Nugra, “Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Usaha Perkebunan 

Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq) di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku 

Kabupaten Penajam Paser Utara”, Jurnal EPP Vol. 10. 2013. 

 

Irfan, Anak Agung Alitawan dan Ketut Sutrisna, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pendapatan Petani Jeruk Pada Desa Gunung Bau Kecamatan Kintamani Kabupaten 

Bangli”, E-Jurnal EP Unud, Vol. 6. 2017. 

 

Juniati, “Pengaruh Harga Jual, Modal, Luas Lahan dan Tenaga Kerja Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Muslim”, Skripsi. 2016. 

 

Mepriyon, Triyadi, et.al, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani 

Karet di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuatan Singingi Provisi Riau”, Jurnal. 

2013. 

 

Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana, 2011. 

Nyoman, Ni dan Nyoman Djinar Setiawina, “Pengaruh Luas Lahan, Tenaga Kerja, dan 

Pelatihan Melalui Produksi Sebagai Variabel Intervening Terhadap Pendapatan 

Petani Asparagus di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung”, E-Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis Udayana Vol. 5. 2016. 

 

Phahlevi, Rico, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Sawah di Kota 

Padang Panjang”, Skripsi. 2013. 

 

Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro, Jakarta: Fakultas 

Ekonomi, 2010. 



 
 

 

Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita, SPSS vs LISREL, Jakarta: Salemba Empat, 2013. 

 

Selvia, Nisha, et.al,  “Pengaruh Perubahan Iklim, Harga Jual, Luas Lahan dan Tingkat 

Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani Karet di 4 Nagari Kambang Kecamatan 

Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan”, Jurnal. 2013. 

 

Soekartawi, Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Jakarta: CV Rajawali, 1987. 

Srivani,et.al, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani Karet”, 

Jurnal  Teknologi Pertanian Andalas Vol. 21. 2017. 

 

Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2010. 

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta, 2013. 

 

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta, 2015. 

 

Sunyoto, Danang, Studi Kelayakan Bisnis, Yogyakarta: CAPS, 2014. 

Sunyoto, Danang, Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran, Yogyakarta: CAPS, 2014. 

 

Thamrin, Muhammad, et.al, “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Petani 

Pinang”, Jurnal Agrium Vol. 17. 2012. 

 

Weriantoni, et.al, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani Karet”, 

Jurnal  Teknologi Pertanian Andalas Vol. 21. 2017. 

 

http://korankito.com, diakses pada 02 Februari 2018. 

 

https://sumsel.bps.go.id, diakses pada 02 Februari 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://korankito.com/2017/04/06/perkebunan-karet-banyuasin.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

LAMPIRAN 1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

USIA 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid 22 1 1.0 1.0 

24 1 1.0 1.0 

25 2 2.0 2.0 

26 4 4.1 4.1 

27 2 2.0 2.0 

28 2 2.0 2.0 

29 4 4.1 4.1 

30 3 3.1 3.1 

31 1 1.0 1.0 

32 4 4.1 4.1 

33 4 4.1 4.1 

34 1 1.0 1.0 

35 4 4.1 4.1 

36 2 2.0 2.0 

37 4 4.1 4.1 

38 4 4.1 4.1 

39 2 2.0 2.0 

40 7 7.1 7.1 

41 2 2.0 2.0 

42 2 2.0 2.0 

43 3 3.1 3.1 

44 1 1.0 1.0 

45 3 3.1 3.1 

46 2 2.0 2.0 

47 2 2.0 2.0 

48 3 3.1 3.1 

49 2 2.0 2.0 

50 2 2.0 2.0 

51 1 1.0 1.0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

JENIS KELAMIN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid LAKI-LAKI 93 94.9 94.9 94.9 

PEREMPUAN 5 5.1 5.1 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

52 2 2.0 2.0 

53 1 1.0 1.0 

54 2 2.0 2.0 

55 2 2.0 2.0 

56 1 1.0 1.0 

57 3 3.1 3.1 

58 4 4.1 4.1 

59 1 1.0 1.0 

60 1 1.0 1.0 

61 1 1.0 1.0 

63 3 3.1 3.1 

64 1 1.0 1.0 

68 1 1.0 1.0 

Total 

98 100.0 100.0 



 
 

LAMPIRAN 3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

TINGKAT PENDIDIKAN 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid LAIN 5 5.1 5.1 5.1 

S1 1 1.0 1.0 6.1 

SD 51 52.0 52.0 58.2 

SLTA 13 13.3 13.3 71.4 

SLTP 28 28.6 28.6 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

LAMPIRAN 4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Per Bulan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGHASILAN PER BULAN 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid <Rp1.000.000,00 9 9.2 9.2 9.2 

>Rp4.000.000,00 11 11.2 11.2 20.4 

Rp1.500.000,00-Rp2.000.000,00 

30 30.6 30.6 51.0 

Rp2.500.000,00-Rp3.000.000,00 

29 29.6 29.6 80.6 

Rp3.500.000,00-Rp4.000.000,00 

19 19.4 19.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0 
 



 
 

LAMPIRAN 5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan (ha) 

LUAS LAHAN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid >5h 4 4.1 4.1 4.1 

1ha 27 27.6 27.6 31.6 

2ha 33 33.7 33.7 65.3 

3ha 21 21.4 21.4 86.7 

4ha 8 8.2 8.2 94.9 

5ha 5 5.1 5.1 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

LAMPIRAN 6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPEMILIKAN LAHAN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid MILIK SENDIRI 81 82.7 82.7 82.7 

SEWA 17 17.3 17.3 100.0 

Total 
98 100.0 100.0 

 



 
 

LAMPIRAN 7 

Uji Validitas Variabel Harga (X1) 

Correlations 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL 

P1 Pearson Correlation 1 .514** .495** .364** .278** .111 .673** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .006 .275 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 

P2 Pearson Correlation .514** 1 .579** .427** .330** .085 .720** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .001 .403 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 

P3 Pearson Correlation .495** .579** 1 .614** .359** .328** .835** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .001 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 

P4 Pearson Correlation .364** .427** .614** 1 .176 .503** .779** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .083 .000 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 

P5 Pearson Correlation .278** .330** .359** .176 1 .000 .482** 

Sig. (2-tailed) .006 .001 .000 .083  .998 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 

P6 Pearson Correlation .111 .085 .328** .503** .000 1 .543** 

Sig. (2-tailed) .275 .403 .001 .000 .998  .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 

TOTAL Pearson Correlation .673** .720** .835** .779** .482** .543** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 98 98 98 98 98 98 98 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN 8 

Uji Validitas Variabel Luas Lahan (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 9 

Uji Validitas Variabel Biaya Produksi (X3) 

Correlations 

  P1 P2 P3 TOTAL 

P1 Pearson Correlation 1 .879** .796** .941** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 98 98 98 98 

P2 Pearson Correlation .879** 1 .859** .964** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 98 98 98 98 

P3 Pearson Correlation .796** .859** 1 .934** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 98 98 98 98 

TOTAL Pearson Correlation .941** .964** .934** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 98 98 98 98 

Correlations 

  P1 P2 P3 TOTAL 

P1 Pearson Correlation 1 .947** .698** .945** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 98 98 98 98 

P2 Pearson Correlation .947** 1 .725** .955** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 98 98 98 98 

P3 Pearson Correlation .698** .725** 1 .881** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 98 98 98 98 

TOTAL Pearson Correlation .945** .955** .881** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 98 98 98 98 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  



 
 

LAMPIRAN 10 

Uji Validitas Variabel Pendapatan (Y) 

Correlations 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL 

P1 Pearson Correlation 1 .850** .765** .532** .544** .516** .750** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 

P2 Pearson Correlation .850** 1 .785** .565** .590** .563** .786** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 

P3 Pearson Correlation .765** .785** 1 .719** .738** .720** .887** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 

P4 Pearson Correlation .532** .565** .719** 1 .965** .921** .928** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 

P5 Pearson Correlation .544** .590** .738** .965** 1 .946** .943** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 

P6 Pearson Correlation .516** .563** .720** .921** .946** 1 .923** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 

TOTAL Pearson Correlation .750** .786** .887** .928** .943** .923** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 98 98 98 98 98 98 98 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

 

 

LAMPIRAN 11 

Uji Reliabilitas Variabel Harga (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.723 .669 6 



 
 

 

LAMPIRAN 12 

Uji Reliabilitas Variabel Luas Lahan (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.914 .919 3 

 

 

LAMPIRAN 13 

Uji Reliabilitas Variabel Biaya Produksi (X3) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.942 .942 3 

 

 

LAMPIRAN 14 

Uji Reliabilitas Variabel Pendapatan (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.934 .938 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN 15 

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 98 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 3.13675694 

Most Extreme Differences Absolute .046 

Positive .037 

Negative -.046 

Kolmogorov-Smirnov Z .453 

Asymp. Sig. (2-tailed) .987 

a. Test distribution is Normal. 

 

 

LAMPIRAN 16 

Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

LAMPIRAN 17 

Uji Multikolinearitas Antara Harga, Luas Lahan dan Biaya Produksi 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5.393 3.476  1.552 .124   

HARGA .126 .123 .072 1.023 .309 .999 1.001 

LUAS LAHAN .713 .176 .453 4.044 .000 .395 2.534 

BIAYA PRODUKSI .507 .180 .315 2.807 .006 .394 2.535 

a. Dependent Variable: PENDAPATAN      

 

 

LAMPIRAN 18 

Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN 19 

Hasil Perhitungan Uji Regresi Linear Berganda 

 

 

LAMPIRAN 20 

Uji Determinasi
 
(R

2
) 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .731a .534 .519 3.186 

a. Predictors: (Constant), BIAYA PRODUKSI, HARGA, LUAS LAHAN 

b. Dependent Variable: PENDAPATAN  

 

 

 

LAMPIRAN 21 

Uji Korelasi (r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.393 3.476  1.552 .124 

HARGA .126 .123 .072 1.023 .309 

LUAS LAHAN .713 .176 .453 4.044 .000 

BIAYA PRODUKSI .507 .180 .315 2.807 .006 

a. Dependent Variable: PENDAPATAN    

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .731a .534 .519 3.186 

a. Predictors: (Constant), BIAYA PRODUKSI, HARGA, LUAS LAHAN 

b. Dependent Variable: PENDAPATAN  



 
 

LAMPIRAN 22 

Uji Parsial (Uji t) 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.393 3.476  1.552 .124 

HARGA .126 .123 .072 1.023 .309 

LUAS LAHAN .713 .176 .453 4.044 .000 

BIAYA PRODUKSI .507 .180 .315 2.807 .006 

a. Dependent Variable: PENDAPATAN    

 

 

 

                 LAMPIRAN 23 

                  Uji Simultan (Uji f) 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1092.083 3 364.028 35.853 .000a 

Residual 954.407 94 10.153   

Total 2046.490 97    

a. Predictors: (Constant), BIAYA PRODUKSI, HARGA, LUAS LAHAN  

b. Dependent Variable: PENDAPATAN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH HARGA, LUAS LAHAN DAN BIAYA PRODUKSI TERHADAP 

PENDAPATAN PETANI KARET DI KECAMATAN BETUNG KABUPATEN 

BANYUASIN 

1. Nama         : ................................................................................. 

2. Umur         : .......... Tahun 

3. Jenis Kelamin            :                  Laki-laki 

 

                                                      Perempuan 

                                               

                                

4. Tingkat Pendidikan          :       

                                                   SD    

                                                      

                                               SLTP      

       

                                                 SLTA    

                                                      

                                                   D3   

 

                                                   S1      

       

                                                   S2    

                                                      

                                                   Lainnya   

 

 

5. Penghasilan Per Bulan    :     

   

                                                 <Rp 1.000.000,00  

                                                      

                                                  Rp 1.500.000,00-Rp 2.000.000,00   

       

                                                  Rp 2.500.000,00-Rp 3.000.000,00   

                                                      

                                                   Rp 3.500.000,00-Rp 4.000.000,00   

 

                                                       >Rp 4.000.000,00   

 

       

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Luas Lahan                      :       

                                                     1 hektar   

                                                    

                                                     2  hektar   

       

                                                     3 hektar   

                                                      

                                                     4 hektar   

       

                                                     5 hektar   

                                                      

                                                     >5 hektar   

 

 

7. Kepemilikan Lahan         :       

                                                     Sewa 

                                                    

                                                     Milik Sendiri 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian : 

a. Isilah semua nomor dalam angket ini dan sebaiknya jangan ada yang terlewatkan. 

b. Pengisian jawaban cukup dengan memberi tanda (X atau √) pada pernyataan yang 

dianggap sesuai dengan pendapat responden (satu jawaban dalam setiap nomor 

pernyataan). 

c. Pilihan Jawaban: 

1. Sangat Setuju  (SS) 

2. Setuju (S) 

3. N (Netral) 

4. TS (Tidak Setuju) 

5. STS (Sangat Tidak Setuju) 

Terima kasih atas bantuan dan kerja samanya 

Selamat Mengerjakan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Harga (X1) 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1.  Dalam menentukan harga terjadi proses 

tawar-menawar antara saya dan pembeli 

karet. 

     

2.  Harga karet ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara saya dan pembeli 

karet sesuai dengan harga pasar. 

     

3.  Harga karet ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara saya dan pembeli 

karet sesuai dengan kualitas karet. 

     

4.  Harga yang telah disepakati antara saya 

dan pembeli karet saling menguntungkan 

kedua belah pihak. 

     

5.  Saya tidak menyembunyikan cacat pada 

karet saat bertransaksi. 

     

6.  Timbangan dalam transaksi jual beli karet 

tidak merugikan saya maupun pembeli 

karet. 

     

 

 

 

 

 



 
 

2. Luas Lahan 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1.  Semakin luas lahan yang saya miliki 

semakin banyak modal yang dibutuhkan 

untuk pembelian pupuk. 

     

2.  Semakin luas lahan yang saya miliki 

semakin banyak modal yang dibutuhkan 

untuk pembelian obat hama. 

     

3.  Semakin luas lahan yang saya miliki 

semakin banyak modal yang dibutuhkan 

untuk upah tenaga kerja. 

     

 

 

3. Biaya Produksi 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1.  Saya mengeluarkan biaya setiap bulan 

untuk pembelian pupuk. 

     

2.   Saya mengeluarkan biaya setiap bulan 

untuk pembelian obat hama dan perawatan. 

     

3.  Saya mengeluarkan biaya setiap bulan 

untuk peralatan panen karet. 

     

 

 

 



 
 

4. Pendapatan 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1.  Hasil penjualan karet yang saya terima 

bisa mencukupi kebutuhan ekonomi 

keluarga. 

     

2.  Hasil penjualan karet yang saya terima 

bisa mencukupi kebutuhan primer 

(pakaian, makanan, tempat tinggal). 

     

3.  Hasil penjualan karet yang saya terima 

bisa mencukupi kebutuhan sekunder  

(sepeda motor, televisi, handphone). 

     

4.  Hasil penjualan karet yang saya terima 

bisa mencukupi untuk kebutuhan 

pembelian obat hama. 

     

5.  Hasil penjualan karet yang saya terima 

bisa mencukupi untuk kebutuhan  

pembelian pupuk. 

     

6.  Hasil penjualan karet yang saya terima 

bisa mencukupi untuk biaya perawatan. 

     

 

 

 

 

 


