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SARI 

Satiti, Popy. 2012 “Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada 

Usahatani Kopi di Kecamatan Sumowono”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. Sucihatiningsih 

D.W.P., M.Si. II. Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si. 

 

Kata Kunci : Usahatani Kopi, Faktor-Faktor Produksi, Efisiensi 
 

Kopi merupakan komoditas utama di Kabupaten Semarang khususnya di 

Kecamatan Sumowono karena Kecamatan Sumowono merupakan penghasil kopi 

terbanyak. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi awal di salah satu desa terjadi alih 

fungsi lahan dari tanaman kopi menjadi salak yang dilakukan oleh beberapa petani. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana efisiensi teknis, harga 

(alokatif) dan ekonomi dalam penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani di 

Kecamatan Sumowono. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efisiensi teknis, harga 

(alokatif) dan ekonomi dalam penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani kopi 

di Kecamatan Sumowono.  

Sampel penelitian  ini yaitu berjumlah 97 petani di 13 Desa, Kecamatan 

Sumowono. Variabel dalam penelitian ini adalah luas lahan (X1), tenaga kerja (X2), 

bibit (X3), pupuk (X4) dan hasil produksi (Y). Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode kuisioner, wawancara dan dokumentasi. Data yang 

dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan efisiensi. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa dari hasil penghitungan efisiensi diperoleh 

nilai efisiensi teknis sebesar 0,88. Efisiensi harga sebesar –20,2 dan efisiensi ekonomi 

sebesar –17,74 dan nilai return to scale sebesar 0,30 yang menunjukkan usahatani 

kopi berada pada Decreasing Return to Scale. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah rata-rata efisiensi teknis, efisiensi harga 

dan efisiensi ekonomi ini sejalan dengan hasil return to scale yang menunjukkan 

bahwa tidak efisien pada usahatani kopi di Kecamatan Sumowono. Dalam penelitian 

ini dapat disarankan kepada para petani hendaknya memanfaatkan faktor-faktor 

produksi yang dimilikinya secara proporsional agar dapat mencapai efisiensi sehingga 

usahatani yang dijalankan dapat memberikan keuntungan. 
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ABSTRACT 

Satiti, Popy. 2012 "Analysis Efficiency of Usage Factors of Production Coffee 

Farming in Sumowono District". Final Project. Economic Development 

Department. Economics Faculty. State University of Semarang. Supervisor I. Dr. 

Sucihatiningsih D.W.P., M.Si. Supervisor II. Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si. 

 

Key words:  Coffee Farming ,Factors of Production, Efficiency . 

 

Coffee is the main commodities in Semarang district, especially in sub 

Sumowono as the most coffee production. On the other hand, based on the 

observation there is a change of farmland from coffee plantation to jack fruit 

plantation in one of the villages in Sumowono district. The problems that are 

learnt from this reaserch are how the technical efficiency, value efficiency and 

economic in the usage of production factors in the farmland. The purpose of this 

research is knowing the problems that are stated below. 

The number of the sample  is 97 farmers  in 13 villages , Semarang Regency. 

The variables in this study are the width of the land (X1), labor (X2), seed (X3), 

fertilizer (X4) and the value of production (Y). Data collection method used the method 

of questionnaire, interview and documentation. Data were analyzed using quantitative 

descriptive analysis method, and efficiency analysis. 

The result is obtained by calculating the efficiency of the technical 

efficiency value is 0.88. Efficiency rates is -20,2, and economic efficiency is -17,74 

and return to scale value is 0,30, it indicates the coffee farming on decreasing 

returns to scale. 

The conclusion of this research is the rate of technical efficiency, value 

efficiency and economic efficiency related to the return to scale shows the 

inefficiency of coffee farming in Sumowono District. In this reaserch can be 

suggested to all of the farmers to use the production factors proposionally in order 

to reach the efficiency, so that the farming can give some benefits. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari sektor pertanian, 

khususnya negara Indonesia yang merupakan negara agraris. Sektor pertanian 

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

lapangan produk pertanian merupakan produk yang nilai tawarnya rendah ketika 

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

tahun 1997-1998 menyebabkan sektor industri dan jasa mengalami penurunan 

yang drastis sedangkan perekonomian Indonesia justru dibantu dengan adanya 

sektor pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak 

hanya bergantung pada sektor industri saja tetapi juga sektor pertanian.  

Peranan sektor pertanian tidak diragukan lagi karena sebagai sumber 

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

memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk Indonesia 

khususnya di desa-desa. Sektor pertanian sendiri terbagi kedalam beberapa 

macam subsektor. Menurut  Mubyarto ( 1994 ), di Indonesia sektor  pertanian  

terbagi  menjadi  lima, yaitu subsektor  pertanian rakyat (subsektor tanaman 

pangan), subsektor perkebunan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, dan 

subsektor perikanan. Produksi tanaman perkebunan merupakan salah satu sumber 

devisa sektor pertanian. Perkebunan terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan 

rakyat. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat selama tahun 2007 sampai 
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dengan 2011 di Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Dilihat dari sisi luas, tanaman 

perkebunan rakyat yang mempunyai area yang cukup luas pada tahun 2011 adalah 

tanaman kelapa, tebu, kapuk, kopi, cengkeh, tembakau dan jambu mete.  

Tanaman kopi termasuk dalam subsektor perkebunan dalam sektor 

pertanian yang merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Tanaman 

kopi memiliki peran strategis, selain sebagai penyumbang devisa negara usahatani 

kopi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Luas Lahan dan Produksi Usahatani Kopi  

di Jawa Tengah Tahun 2005-2011 

 

Tahun Luas 

Lahan 

(Ha) 

Pertumbuhan 

(%) 

Produksi 

(Ha) 

Pertumbuhan 

(%) 

2004 31.162, 51 - 11.285, 21 - 

2005 30.182, 04 - 3,15 11.308, 39 0,21 

2006 30.245, 26 0,02 11.424, 48 1,03 

2007 30.651, 76 1,34 12.340, 75 8,02 

2008 30.644, 87 - 0,02 12.972, 12 5,12 

2009 30.834 0,62 13.615, 84 4,96 

2010 31.017, 01 0,6 14.739, 61 8,25 

2011 31.036, 91 0,06 9.017 -38,82 

        Sumber : BPS 2012, Jawa Tengah dalam Angka (diolah) 

Dilihat dari tabel 1.1 diatas terdapat hubungan antara luas lahan produksi 

kopi dengan produksi kopi di Jawa Tengah, dimana kenaikan luas lahan kopi dari 

tahun 2005-2010 diikuti dengan kenaikan produksi. Namun, pada tahun 2011 

kenaikan luas lahan tidak diikuti dengan kenaikan produksi justru produksi pada 
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tahun 2011 menurun sebesar 5,722.61 ton atau -38.82 %. Hal tersebut terjadi 

karena pada tahun 2011 tanaman kopi tidak produktif. 

 

Tabel 1.2  

Pertumbuhan Luas Lahan dan Produksi Kopi  

di Kabupaten Semarang Tahun 2008-2011 

 

Tahun Luas 

Lahan 

(Ha) 

Pertumbuhan 

(%) 

Produksi 

(Ha) 

Pertumbuhan 

(%) 

2007 3.110,28 - 1329, 15 - 

2008 3.300, 01 -6.10 1354, 96 1, 94 

2009 3.292, 94 -0.21 1367, 87 0, 96 

2010 3.344, 96 1.58 1367, 88 0, 00073 

2011 3.386, 96 1,26 1056, 65 -22,75 

Sumber : BPS 2011, Kabupaten Semarang Dalam Angka (diolah) 

Kabupaten Semarang merupakan penghasil kopi terbanyak di Jawa 

Tengah. Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa luas lahan usahatani kopi berfluktuatif 

dari tahun 2008-2011, sedangkan produksi kopi yang dihasilkan mengalami 

penurunan sebesar 311.23 ton atau -22.75% pada tahun 2011. Hal tersebut terjadi 

karena banyak tanaman kopi yang tidak produktif sehingga hasil produksi kopi 

tidak mengikuti kenaikan luas lahan. 
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Tabel 1.3 

Luas Lahan Pohon Kopi di Kabupaten Semarang  

Tahun 2011 

 

Kecamatan Tanaman 

Belum 

Menghasilkan 

(Ha) 

Tanaman 

Menghasilkan 

(Ha) 

Tanaman 

Rusak 

(Ha) 

Jumlah 

Getasan 3,00 16,00 2,00 21,00 

Tengaran 20,56 64,10 11,30 95,96 

Susukan 0,30 33,82 1,20 35,32 

Kaliwungu 0,00 11,60 0,11 11,71 

Suruh 10,03 20,70 11,00 41,73 

Pabelan 2,41 31,60 2,50 36,51 

Tuntang 0,40 21,20 0,00 21,60 

Banyubiru 32,00 98,34 17,00 147,34 

Jambu 131,25 907,59 70,00 1,108.84 

Sumowono 174,94 1,130.06 172,00 1,477.00 

Ambarawa 0,74 16,09 0,00 16,83 

Bandungan 50,96 115,00 15,00 180,96 

Bawen  0,00 29,75 9,50 39,25 

Bringin 0,00 10,74 1,00 11,74 

Bancak 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pringapus 0,00 2,15 2,19 4,34 

Bergas 26,43 22,73 14,07 63,23 

Ungaran 

Barat 

0,00 34,90 15,00 49,90 

Ungaran 

Timur 

0,00 23,70 0,00 23,70 
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Jumlah 453,02 2590,07 343,87 3,386.96 

Sumber : BPS Kabupaten Semarang Dalam Angka 2011 

  

 Sumber : BPS 2011, Kabupaten Semarang Dalam Angka 

Gambar 1.1 

Harga Produksi Kopi Di Kabupaten Semarang 

Tahun 2007-2011 

 

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa harga kopi pada tahun 

2007 dan 2008 sebesar Rp 14.948. Pada tahun 2009-2011 harga kopi berfluktuasi 

yaitu meningkat sebesar 16%  pada tahun 2009, kemudian mengalami penurunan 

sebesar -29,15% pada tahun 2010 dan mengalami peningkatan kembali sebesar 

36,32%. Jika dilihat dari harga produksi kopi di Kabupaten Semarang penurunan 

harga pada tahun 2010 berpengaruh terhadap produksi kopi tahun 2011 yang juga 

mengalami penurunan.  

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

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

faktor produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi disebut dengan 

output. Faktor produksi atau input merupakan hal yang mutlak untuk 

menghasilkan produksi. Dalam produksi ini seorang petani dituntut untuk mampu 
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mengkombinasikan beberapa faktor produksi sehingga dapat menghasilkan 

produksi yang optimal. 

Usahatani kopi peningkatan hasil produksi dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, salah satunya dengan cara mengoptimalkan penggunaan faktor  

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

produksi yang dimaksud adalah luas lahan, tenaga kerja, bibit dan pupuk. Faktor 

luas lahan dan tenaga kerja merupakan peranan yang penting untuk menunjang 

keberhasilan produksi kopi. Luas lahan dan bibit merupakan sarana produksi yang 

sangat penting. Penanaman dan perawatan bibit yang tepat dan efisien akan 

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

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

dan efisien akan dapat meningkatkan produksi secara optimal. Setiap penggunaan 

tenaga kerja yang produktif dan proporsional hampir selalu dapat meningkatkan 

produksi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Kecamatan Sumowono merupakan penghasil kopi terbanyak di Kabupaten 

Semarang dengan luas panen sebesar 1130 Ha pada tahun 2011, hal tersebut 

menjadikan tanaman kopi sebagai tanaman unggulan di Kabupaten Semarang. 

Selain itu, mata pencaharian sebagian besar penduduk Kecamatan Sumowono 

adalah sebagai petani kopi yaitu sebanyak 10.924 orang pada tahun 2011 sehingga 

pertanian kopi dapat lebih dikembangkan. Salah satu desa di Kecamatan 

Sumowono yaitu Desa Kebonagung terjadi alih fungsi dari tanaman kopi ke 

tanaman salak. Tanaman kopi kurang menguntungkan bagi para petani di daerah 
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Kecamatan Sumowono, karena panen kopi hanya dilakukan 1 tahun sekali dengan 

hasil panen yang tidak maksimal yaitu sekitar 1,5 ton dalam satu tahun dengan 

nilai jual sebesar Rp 4.000 -Rp 4.500 /kg untuk kopi yang basah dan Rp 14.000-

22.500/kg untuk kopi yang sudah dikeringkan. Sedangkan untuk hasil dari salak 

sendiri yang terlihat lebih menguntungkan yaitu kurang lebih 7,5 kuintal setiap 

bulannya atau 9 ton untuk per tahunnya dengan harga jual berkisar Rp 6.500 – Rp 

7.500/kg. Hal tersebut menyebabkan penurunan jumlah produksi kopi pada tahun 

2011. 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas maka pertanyaan yang 

hendak diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana efisiensi teknis dalam penggunaan faktor-faktor produksi 

pada usahatani kopi di Kecamatan Sumowono ? 

2. Bagaimana efisiensi harga (alokatif) dalam penggunaan faktor-faktor 

produksi pada usahatani kopi di Kecamatan Sumowono ? 

3. Bagaimana efisiensi ekonomi dalam penggunaan faktor-faktor 

produksi pada usahatani kopi di Kecamatan Sumowono ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mengukur efisiensi teknis dalam penggunaan faktor-faktor produksi 

pada usahatani kopi di Kecamatan Sumowono. 

2. Mengukur efisiensi harga (alokatif) dalam penggunaan faktor-faktor 

produksi pada usahatani kopi di Kecamatan Sumowono. 
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3.  Mengukur efisiensi ekonomi dalam penggunaan faktor-faktor 

produksi pada usahatani kopi di Kecamatan Sumowono. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Memperoleh pengetahuan tentang efisiensi produksi dalam usahatani 

kopi. Dimana  penggunaan faktor-faktor produksi harus digunakan 

secara efisien agar tercapai output maksimum dengan sejumlah input.   

2. Manfaat Praktis 

Sebagai sumbangan bagi Pemerintah daerah dalam upayanya untuk 

meningkatkan hasil produksi kopi demi peningkatan pendapatan 

petani dan untuk efisiensi produksi yang ada dalam menjalankan 

kegiatan usahatani. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Produksi 

Produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output sehingga 

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

digunakan dalam proses produksi dan output adalah barang atau jasa yang 

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

Suatu proses produksi dapat dikatakan tepat jika proses produksi tersebut 

efisien. Artinya, dengan sejumlah input tertentu dapat menghasilkan output yang 

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

Dalam memutuskan barang yang akan dihasilkan, produsen selalu bertindak 

rasional (Soeratno, 2003:60). 

2.1.2 Fungsi Produksi  

Di dalam fungsi ekonomi dikenal dengan adanya fungsi produksi yang 

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

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

pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan 

baik (Soekartawi, 1991: 47-48).  

Dalam teori ekonomi untuk menganalisis mengenai produksi selalu 

dimisalkan bahwa faktor produksi tanah dan modal adalah tetap jumlahnya. 

Dengan demikian, dalam menggambarkan hubungan antara faktor produksi yang 
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digunakan dan tingkat produksi yang dicapai adalah melalui hubungan antara 

jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai (Sukirno, 

2005 :193). 

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

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

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

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

Y  = f (X1,X2,X3, ... Xn) ....................................................................................(2.1) 

Dimana:   

Y  = Output 

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

Xn  = Input ke-n 

Fungsi produksi di atas dapat dispesifikasikan sebagai berikut (Nicholson, 

2002:160) : 

Q = f (K, L) ………........................................................................................  (2.2)   

Dimana :  

Q  = Keluaran selama periode tertentu 

K  = Penggunaan mesin (yaitu modal) selama periode tertentu 

L  = Jam masukan tenaga kerja 

Notasi-notasi tersebut kemungkinan menunjukkan variabel-variabel lain 

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

fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil 
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produksi fisik (output) dengan faktor-faktor produksi (input). Fungsi produksi 

sangat penting dalam teori produksi karena : 

1. Fungsi produksi dapat menunjukkan hubungan antara faktor produksi 

(output) secara langsung dan hubungan tersebut dapat lebih mudah 

dimengerti.  

2. Fungsi produksi dapat menunjukkan hubungan antara variabel yang 

dijelaskan (dependent variable) Y dan variabel yang menjelaskan 

(independent  variable) X, serta sekaligus mengetahui hubungan antara 

variabel penjelas. 

Di dalam sebuah fungsi produksi terdapat tiga konsep produksi yang 

penting, yaitu :   

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

dalam unit fisik.  

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

tambahan produk atau output yang diakibatkan oleh tambahan satu unit 

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

konstan. 

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

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

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

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

modal, dan manajemen. Pertambahan input, misalkan tenaga kerja, tidak 

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

kejadian ini disebut sebagai The Law of Deminishing Returns atau hukum 

kenaikan hasil berkurang. Hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang itu 

berlaku pula bagi semua faktor produksi (Daniel, 2002:128).  

Menurut Sukirno (2002:193), hukum kenaikan hasil yang semakin 

berkurang dapat ditunjukkan melalui hubungan antara produksi total, produksi 

rata-rata dan produksi marjinal yang dapat digambarkan secara grafik. 

 Gambar 2.1 

Kurva Produksi Total, Produksi Rata-rata, dan Produksi 

Marginal 

 

Gambar 2.1 tersebut menunjukkan hubungan antara produksi total, 

produksi rata-rata dan produksi marjinal. Kurva TP adalah kurva produksi total 

yang menunjukkan hubungan antara jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja 

yang digunakan untuk menghasilkan produksi tersebut. Ketika tenaga kerja 

bertambah menjadi 4, pertambahan produksi total tidak secepat saat tenaga kerja 

sebanyak 3 yang ditunjukkan pada kurva MP yang menurun. Dan ketika jumlah 
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tenaga kerja yang digunakan sebanyak 9 justru menggambarkan produksi total 

yang semakin berkurang.    

Terdapat tiga tipe produksi atau  input  atau faktor produksi Soekartawi 

(1991) yaitu : 

a. Increasing return to scale, apabila tiap unit tambahan input 

menghasilkan tambahan output yang lebih banyak dari sebelumnya. 

b. Constant return to scale, apabila unit tambahan tiap input 

menghasilkan tambahan output yang sama dari unit sebelumnya. 

c. Decreasing return to scale, apabila tiap unit tambahan input 

menghasilkan tambahan output yang lebih sedikit daripada unit input 

sebelumnya. 

Ketiga reaksi tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep produksi 

marjinal (marginal product), Marginal Product (MP) merupakan tambahan satu 

satuan input X yang dapat menyebabkan penambahan atau pengurangan satu 

satuan output Y. Marginal Product (MP) secara umum dapat di tulis ∆Y/∆X 

(Mubyarto, 1989 :80).  

Dalam proses produksi tersebut setiap hasil produksi mempunyai nilai 

produksi marjinal yang berbeda. 

        Ep = /  atau  x ..........................................................(2.3) 

Menurut Daniel (2002: 132-133) secara umum hubungan-hubungan 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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a. Tahap I : nilai Ep > 1 : Produk Total, produksi rata-rata menaik dan 

produksi marjinal juga nilainya menaik kemudian menurun sampai 

nilainya sama dengan produk rata-rata (increasing rate).  

b. Tahap II : 1 < Ep < 0: Produk total menaik, tapi produk rata-rata 

menurun dan produk marjinal juga nilainya menurun sampai nol 

(decreasing rate). 

c. Tahap III : Ep < 0: Produk total dan produk rata-rata menurun 

sedangkan produk marjinal nilainya negatif (negative decreasing 

rate). 

2.1.3 Fungsi Produksi Cobb-Douglas  

Pada tahun 1989, fungsi produksi Cobb-Douglas pertama kali 

diperkenalkan oleh Cobb, C. W dan Douglas, P.H, melalui artikelnya yang 

berjudul “A Theory of Production”. Fungsi Produksi Cobb-Douglas adalah fungsi 

atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana variabel yang 

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

variabel independen, yang menjelaskan (X) (Soekartawi, 1994). Nicholson (2002) 

menyatakan bahwa fungsi produksi dimana σ = 1 (elastisitas substitusi) disebut 

fungsi produksi Cobb-Douglas dan menyediakan bidang tengah yang menarik 

antara dua kasus ekstrim. Kurva produksi sama untuk kasus Cobb-Douglas 

memiliki bentuk cembung yang “normal”, seperti Gambar 2.2 di bawah ini : 
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K/periode 

 

  

 

     q3 

        q2 

          q1    L per periode 

 Sumber : Nicholson, Walter, 2002 

Gambar 2.2 

Peta Isoquant Untuk Fungsi Produksi Dengan Nilai σ = 1 

(Elastisitas Subtitusi) 

Secara matematis fungsi produksi Cobb Douglas dapat ditulis dengan 

persamaan : 

Q = AK
α 

L
β
………………………………………………………. (2.4) 

Dimana : 

Q : Output 

K : Input modal 

L : Tenaga kerja 

A : Parameter efisien / koefisien teknologi 

α : Elastisitas input modal 

β : Elastisitas input tenaga kerja 

 Fungsi Cobb Douglas dapat diperoleh dengan membuat persamaan linier  

sehingga menjadi : 

LnQ = LnA+αLnK+ βLnL + ε…………………………................................. (2.5) 
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 Dengan persamaan diatas maka secara mudah akan diperoleh parameter 

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

Cobb Douglas adalah secara mudah dapat dibuat linier sehingga memudahkan 

untuk mendapatkannya. (Suhartati, 2003: 104). 

2.1.4 Fungsi Cobb Douglas sebagai Fungsi Frontier 

Fungsi produksi frontier adalah fungsi produksi yang dipakai untuk 

mengukur bagaimana fungsi produksi sebenarnya terhadap posisi frontiernya. 

Karena fungsi produksi adalah hubungan fisik antara faktor produksi dan 

produksi, maka fungsi produksi frontier adalah hubungan fisik faktor produksi 

dan produksi pada frontier yang posisinya terletak pada garis isoquant. Garis 

isoquant ini adalah garis yang menunjukkan titik kombinasi penggunaan input 

produksi yang optimal (Soekartawi, 2003).  

Salah satu keunggulan fungsi produksi frontier dibandingkan dengan 

fungsi produksi yang lain adalah kemampuannya untuk menganalisa keefisienan 

ataupun ketidakefisienan teknik suatu proses produksi. Pengertian efisiensi dalam 

produksi, bahwa efisiensi merupakan perbandingan output dan input berhubungan 

dengan tercapainya output maksimum dengan sejumlah input, artinya jika rasio 

output besar, maka efisiensi dikatakan semakin tinggi.  

Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis (efisiensi 

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

Sedang efisiensi harga (efisiensi alokatif) jika nilai dari produk marginal sama 

dengan harga faktor produksi yang bersangkutan, sedangkan efisiensi ekonomi 

akan dicapai jika efisiensi teknis dan efisiensi harga juga tercapai. 
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Sumber: Soekartawi, 1994 

Gambar 2.3 

Cara Pengukuran Efisiensi 

 

Pada gambar di atas UU' adalah garis isoquant yang menunjukkan 

berbagai kombinasi input X1 dan X2 untuk mendapatkan sejumlah output tertentu 

yang optimal. Garis ini sekaligus menunjukkan garis frontier dari fungsi 

produksi Cobb-Douglas. 

Garis PP' adalah garis biaya (isocost) yang merupakan tempat kedudukan 

titik kombinasi dari biaya, berapa yang dapat dialokasikan untuk mendapatkan 

sejumlah input X1 dan X2, sehingga mendapatkan biaya yang optimal. Sedangkan 

garis OC menggambarkan jarak sampai seberapa teknologi dari suatu usaha 

tersebut. 

Karena UU' adalah garis isoquant, maka semua titik yang terletak di garis 

tersebut adalah titik yang menunjukkan bahwa titik tersebut terdapat produksi 

yang maksimal. Dengan demikian, bila titik tersebut berada di bagian garis luar 

garis isoquant misalnya di titik C, maka dapat dikatakan bahwa teknologi 

produksi belum mencapai tingkat yang maksimal. Dipihak lain, kerena garis PP' 

U' 

C 

P' 

A 

B 

D 

U 
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X2 
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adalah garis biaya, maka setiap titik yang berada pada garis tersebut menunjukkan 

biaya yang optimal yang dapat digunakan untuk membeli input X1 dan X2 untuk 

mendapatkan produksi yang optimal. Dari gambar di atas dapat ditunjukkan 

bahwa titik A pada garis biaya PP' menunjukkan tercapainya efisiensi 

harga/alokatif, titik B pada garis isoquant UU' menunjukkan tercapainya kondisi 

efisiensi teknis, dan titik D pada persinggungan antara garis biaya PP' dan garis 

isoquant UU' menunjukkan pencapaian tingkat efisiensi ekonomi, dan hal ini bisa 

tercapai apabila petani kopi mencapai efisiensi teknis dan efisiensi harga/alokatif. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efisiensi teknis, 

efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi akan dapat bertemu pada garis isoquant 

(yang menggambarkan produksi frontier), yaitu: 

a. Efisiensi harga OA/OB < 1 

b. Efisiensi teknis OB/OC < 1 

c. Efisiensi ekonomi OA/OB x OB/OC = OA/OC 

2.1.5 Elastisitas Permintaan  

Suatu alat untuk menganalisis intensitas reaksi konsumen atau produsen 

terhadap perubahan harga barang yang bersangkutan. Pada umumnya perubahan 

jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan harga barang yang 

bersangkutan. (Sukirno, 2002) 
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Elastisitas dibagi menjadi 5, yaitu :   

a. Inelastisitas sempurna (E=0) = perubahan harga tidak akan merubah 

jumlah barang. 

b. Elastis Sempurna ( E = takterhingga) = pada suatu harga tertentu pasar 

dapat menjual barang berapapun jumlahnya. 

c. Elastisitas uniter (E=1) = prosentase perubahan harga sama dengan 

prosentase perubahan jumlah barang yang diminta. 

d. Inelastis ( E < 1) prosentase perubahan harga lebih besar daripada 

prosentase barang yang diminta. 

e. Elastis (E > 1 ) = prosentase perubahan harga lebih kecil dari pada 

perubahan jumlah barang yang diminta. 

Elastisitas Penawaran 

Adalah tingkat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga 

1

1
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Elastisitas dibagi menjadi : 

a. Penawaran elastis ( Es >1) = perubahan harga lebih kecil daripada 

perubahan jumlah barang yang ditawarkan 

b. Penawaran inelastis ( Es < 1) = perubahan harga lebih besar daripada 

perubahan jumlah barang yang ditawarkan 

c. Penawaran uniter ( Es = 1) = perubahan harga sama dengan prosentase 

perubahan jumlah barang yang ditawarkan 
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d. Penawaran elastis sempurna ( Es = tak terhingga) = pada level harga 

tertentu jumlah  barang yang ditawarkan tak terhingga. 

e. Penawaran inelastis sempurna. ( Es = 0) = jumlah barang yang ditawarkan 

tetap berapapun level harganya. 

2.1.6 Return To Scale 

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

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

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

usahatani yang diteliti dapat diketahui dari penjumlahan koefisien regresi semua 

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

nilai return to scale, yaitu: 

a. Decreasing Return  to Scale (DRS), bila (β1 + β 2 + .... + β n) < 1. Dalam 

keadaan demikian, dapat diartikan bahwa proporsi penambahan faktor 

produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih 

kecil. 

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

keadaan demikian, dapat diartikan bahwa penambahan faktor produksi 

akan proporsional dengan penambahan produksi yang diperoleh. 

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

keadaan demikian, dapat diartikan bahwa proporsi penambahan faktor 

produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih 

besar. 
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2.1.7  Efisiensi 

Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan 

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

dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan kegiatan telah mencapai sasaran 

(output) dengan pengorbanan (input) terendah, sehingga efisiensi dapat diartikan 

sebagai tidak adanya pemborosan (Nicholson, 2002:427). 

Efisiensi merupakan banyaknya hasil produksi fisik yang dapat diperoleh 

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

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

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

sebagai berikut (Soekartawi, 1994:41) : 

NPM = Px 

X

bYPy
 = Px ....................................................................................................  (2.6)  

Atau 

bYPy / XPx = 1 

Dimana : 

Px = Harga faktor produksi X 

Dalam praktek, nilai dari Y, Py, X dan Px adalah diperoleh dari nilai rata-ratanya, 

sehingga persamaan (2.7) dapat ditulis : 

X

Y

PX

PYb
 = 1  ....................................................................................................... (2.7) 

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

persamaan (2.7) nilainya tidak sama dengan 1, yang sering kali terjadi adalah :  
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1. (NPM / Px) > 1, hal ini berarti bahwa penggunaan faktor produksi X 

belum efisien. Agar bisa mencapai efisien, maka penggunaan faktor 

produksi X perlu ditambah. 

2. (NPM / Px) < 1, hal ini berarti bahwa penggunaan faktor produksi X tidak 

efisien, sehingga perlu dilakukan pengurangan faktor produksi X agar 

dapat tercapai efisiensi.  

Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis kalau 

faktor produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang maksimum. Dikatakan 

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

yang bersangkutan dan dikatakan efisiensi ekonomi jika usaha tersebut mencapai 

efisiensi teknis dan sekaligus juga mencapai efisiensi harga. Menurut Soekartawi 

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

teknis, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi diantaranya yaitu : 

1. Efisiensi teknis  

Efisiensi teknis adalah besaran yang menunjukkan perbandingan 

antara produksi sebenarnya dengan produksi maksimum. Efisiensi 

teknis akan tercapai bila petani mampu mengalokasikan faktor 

produksi sedemikian rupa sehingga hasil yang tinggi dapat dicapai. 

(Daniel, 2002:123) 

2. Efisiensi alokatif (efisiensi harga) 

Efisien harga atau alokatif menunjukkan hubungan biaya produksi 

dan output. Efisiensi alokatif tercapai jika perusahaan tersebut 
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mampu memaksimalkan keuntungan yaitu menyamakan nilai produk 

marjinal (NPM) setiap faktor produksi dengan harganya. 

(Nicholson, 2002:175) mengatakan bahwa efisiensi harga tercapai apabila 

perbandingan antara nilai produktivitas marjinal masing-masing input (NPMxi) 

dengan harga inputnya (Pxi) sama dengan 1. Kondisi ini menghendaki NPMx 

sama dengan harga faktor produksi X atau dapat ditulis sebagai berikut: 

X

bYPy
 = Px  atau 

X

Y

PX

PYb
 = 1 ............................................................................. (2.8) 

Dimana :  

Px = Harga faktor produksi X. 

 Dalam prateknya, nilai Y, Py, X dan Px diambil nilai rata-ratanya, sehingga 

persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut : 

X

Y

PX

PYb
 = 1......................................................................................................... (2.9) 

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

yang sering terjadi adalah sebagai berikut : 

1. 
X

Y

PX

PYb
 = 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X efisien. 

2. 
X

Y

PX

PYb
 > 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X belum  efisien untuk 

mencapai efisiensi maka input X perlu ditambah. 

3. 
X

Y

PX

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

menjadi efisiensi maka penggunaan input X perlu dikurangi. 
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3. Efisiensi ekonomi  

Efisiensi ekonomi terjadi apabila petani meningkatkan hasilnya 

dengan menekan harga faktor produksi dan menjual hasilnya dengan 

harga yang tinggi. Dengan kata lain, petani melakukan efisiensi 

ekonomi sekaligus juga melakukan efisiensi teknis dan efisiensi 

harga.  

Secara matematis, hubungan antara efisiensi teknis, efisiensi harga dan 

efisiensi ekonomi adalah sebagai berikut : 

EE = ET x EH..............................................................................  (2.10) 

Dimana : 

EE : Efisiensi Ekonomi 

ET : Efisiensi Teknis 

EH : Efisiensi Harga 

2.1.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Produksi dalam Usahatani 

Kopi 

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

korbanan produksi untuk menghasilkan produksi. Faktor-faktor produksi dikenal 

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

atau input merupakan hal yang mutlak untuk menghasilkan produksi. Dalam 

proses produksi ini seorang pengusaha dituntut untuk mampu mengkombinasikan 

beberapa faktor produksi sehingga dapat menghasilkan produksi yang optimal. 

Fungsi produksi adalah kaitan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat 
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produksi yang diciptakan. Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input dan 

hasil produksi sering dinamakan output.  

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

(production fuction) yang berbentuk : 

q = f (K,L,M,...) …………………………………………………………….. (2.11) 

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

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

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

bentuk dari notasi ini menunjukkan adanya kemungkinan variabel-variabel lain 

yang mempengaruhi proses produksi. Fungsi produksi, dengan demikian, 

menghasilkan kesimpulan tentang apa yang diketahui mengenai bauran berbagai 

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

Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk mempermudah analisis maka faktor 

produksi dianggap tetap kecuali tenaga kerja, sehingga pengaruh faktor produksi 

terhadap kuantitas produksi dapat diketahui secara jelas. Ini berarti kuantitas 

produksi dipengaruhi oleh banyaknya tenaga kerja yang digunakan. Faktor 

produksi yang dianggap konstan disebut faktor produksi tetap, dan banyaknya 

faktor produksi ini tidak dipengaruhi oleh banyaknya hasil produksi. Faktor 

produksi yang dapat berubah kuantitasnya selama proses produksi atau banyaknya 

faktor produksi yang digunakan tergantung pada hasil produksi yang  disebut 

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

produksi yang bersifat variabel dan yang bersifat tetap. Proses produksi dikatakan 

jangka panjang apabila semua faktor produksi bersifat variabel. Adapun dalam 
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sektor pertanian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produksi yaitu 

sebagai berikut : 

1. Lahan 

Lahan merupakan faktor produksi inti dalam usahatani. Luas 

penguasaan lahan pertanian merupakan suatu yang sangat penting 

dalam proses produksi ataupun usahatani misalnya pemilikan lahan 

sempit sudah pasti kurang efisien dibanding lahan yang lebih luas. 

Akan tetapi, pada usahatani yang memiliki lahan luas juga sering 

terjadi ketidakefisienan dalam penggunaan teknologi.    

2. Tenaga Kerja 

Faktor tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan 

perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang 

cukup tidak hanya dilihat dari tersedianya tenaga kerja akan tetapi 

juga kualitas dan macam tenaga kerja juga perlu diperhatikan. 

(Soekartawi, 1994:7) Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan 

tenaga kerja adalah suatu alat kekuatan fisik dan otak manusia yang 

tidak dapat dipisahkan dari manusia dan ditujukan pada usaha 

produksi (Daniel, 2002:86) 

3. Bibit 

Bibit menentukan keunggulan dari suatu komoditas. Benih yang 

unggul cenderung menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. 

Sehingga semakin unggul benih komoditas pertanian, maka semakin 

tinggi produksi pertanian yang akan dicapai.  
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4. Pemberian pupuk 

Pemberian pupuk penting dalam usahatani yaitu untuk 

menambah kesuburan bagi tanaman. Akan tetapi, penggunaan pupuk 

yang berlebih juga tidak baik bagi kondisi tanaman. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

No JUDUL 

PENELITIAN 

VARIABEL METODE HASIL 

1 The Policy 

Effectiveness of ” 

Go Organic 

2010” (A Case 

Study on 

Implementation 

and Efficiency of 

the Production 

Factors of 

Organic 

Vegetable 

Cultivation in 

Semarang 

Regency)” 

(Dr. 

Sucihatiningsih 

DWP, M.Si ; Dr. 

Etty Soesilowati , 

M.Si) 

X1 = Tanah 

X2 = Bibit 

X3 = Pupuk 

Organik  

X4 = Obat  

 

Fungsi 

produksi 

frontier  

Pelaksanaan Go 

Organik seharusnya 

menggunakan 

pendekatan top-down. 

Tantangan pada 

pelaksanaan program 

ini adalah perbedaan 

antara petani dan 

pengambil keputusan. 

Variabel yang 

berpengaruh adalah 

tanah, pupuk organik, 

dan bibit. Dari 

perhitungan efisiensi 

diketahui sayuran 

organik jauh dari 

efisiensi teknik, harga, 

dan ekonomi. 

ET = 0,455633 

EH = 5,9385 

EE = 2,705 

2 Analisis Efisiensi 

Penggunaan 

Faktor-faktor 

Produksi Pada 

Usahatani Jagung 

Di Kabupaten 

Grobogan Tahun 

2007 

(Avi Budi 

Setiawan) 

Y= jumlah 

produksi   

X1= luas 

lahan 

X2= bibit  

X3= pupuk 

 

Fungsi 

produksi 

frontier 

stokastik 

Cobb – 

Douglas 

Variabel yang 

mempengaruhi 

efisiensi penggunaan 

faktor-faktor produksi 

pada usahatani jagung 

di Kabupaten 

Grobogan adalah luas 

lahan, bibit, pupuk. 

Efisiensi Harga (EH) 

= 1,53563 

Efisiensi Ekonomi 

(EE) = 1,5346 . 
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Return to scale = 

0,984.  

Berarti dapat 

disimpulkan bahwa 

proporsi penambahan 

input yang digunakan 

akan menurunkan 

output yang diperoleh. 

Namun dari 

penghitungan R/C 

ratio diperoleh hasil 

1,15317. yang berarti 

bahwa usaha tani 

jagung sebenarnya 

masih menguntungkan 

untuk terus dikelola. 

 

3 Analisis Efisiensi 

Produksi Usaha 

Peternakan Ayam 

Ras Pedaging 

Pola Kemitraan 

Dan Mandiri Di 

Kota Palu 

Provinsi Sulawesi 

Tengah 

(Rita Yunus) 

Y = jumlah 

produksi 

ayam ras 

pedaging 

X1 = bibit 

ayam 

X2 = pakan 

X3 = vaksin, 

obat-obatan 

dan vitamin 

X4 = tenaga 

kerja 

X5 = listrik 

X6 = luas 

kandang 

Dummy = 

kemitraan, 

mandiri 

 

Fungsi 

produksi 

frontier 

stokastik 

Cobb – 

Douglas 

Analisi 

R/C 

nilai R/C ratio 

peternak mandiri 

sebesar 1,26 lebih 

tinggi dibanding 

peternak pola 

kemitraan yang 

hanya sebesar 1,06. 

variabel yang 

berpengaruh secara 

signifikan adalah bibit 

ayam DOC, bibit, 

tenaga kerja, bahan 

bakar. 

Efisiensi 

harga/alokatif  = 1,816 

dan efisiensi ekonomis 

pada peternak pola 

kemitraan sebesar 

1,816 dan 1,587, 

sedangkan efisiensi 

harga/alokatif 

peternak 

mandiri = 1,838 dan 

efisiensi ekonomis 

sebesar = 1,593. 

Secara 

keseluruhan kedua 

usaha ternak tersebut 

belum mencapai 
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tingkat efisiensi 

frontier. 

4 Analisis Efisiensi 

Penggunaan 

Faktor Produksi 

Usahatani Cabai 

Kabupaten 

Temanggung 

(Annora 

Khazanani) 

Y =  jumlah 

produksi 

X1 = luas 

lahan 

X2 = bibit 

X3 = tenaga 

kerja 

X4 = pupuk 

X5 = 

pestisida 

Fungsi 

produksi 

frontier 

stokastik 

Cobb – 

Douglas 

Analisis 

R/C 

Variabel yang 

signifikan adalah luas 

lahan, bibit, tenaga 

kerja, dan pupuk. Nilai 

R/C Rasio sebsesar 

1,277. 

5 Analisis Produksi 

Kopi di Desa 

Mbenti 

Kecamatan 

Minyambow 

Kabupaten 

Manokwari  

(Iswadhie Hasan) 

Y = jumlah 

produksi 

kopi 

X1 = lahan 

X2 = modal 

X3 = tenaga 

kerja 

 

Fungsi 

produksi 

Cobb – 

Douglas  

Koefisiensi lahan 

bernilai -0,687 

menunjukkan bahwa 

penambahan luas akan 

mengurangi produksi, 

untuk faktor produksi 

modal bernilai -0,546 

yang berarti 

penambahan modal 

justru akan 

mengurangi hasil 

produksi, tenaga kerja 

berpengaruh positif 

dimana penambahan 

tenaga kerja akan 

menambah produksi. 

Skala usaha dan 

efisiensi produksi kopi 

: Tidak efisien secara 

teknis dan ekonomi. 

elastisitas pada 

penggunaan modal 

menunjukkan <1 yang 

berarti tidak efisien; 

faktor tenaga kerja 

belum efisien sehingga 

perlu dilakukan 

penambahan tenaga 

kerja;  
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2.3 Kerangka Berpikir 

Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas yang didukung 

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

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

bibit, pupuk yang digunakan untuk dikombinasikan sebaik mungkin agar 

penggunaan faktor-faktor produksi dalam jumlah tertentu dapat menghasilkan 

produktivitas kopi yang tinggi. 

Prinsip optimalisasi penggunaan faktor produksi tersebut digunakan secara 

seefisien mungkin. Dalam terminologi ekonomi, maka pengertian efisiensi dapat 

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

efisiensi ekonomi. Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara 

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

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

marjinal sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan dan dikatakan 

efisiensi ekonomi jika usaha pertanian tersebut mencapai efisiensi teknis dan 

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

Berdasarkan dari model serta teori yang mendasari penelitian ini, maka 

secara skematis, kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 

berikut : 
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Kerangka Berpikir Efisiensi Faktor-faktor Produksi Usahatani Kopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

    = hubungan langsung 

    = hubungan tidak langsung 

 

Hasil Produksi Kopi 

Faktor-faktor Produksi : 

X1 = Luas Lahan 

X2 = Tenaga Kerja 

X3 = Bibit 

X4 = Pupuk 

 

 Efisien  Tidak Efisien 

Efisiensi Teknis 

Efisiensi Harga 

Efisiensi Ekonomi 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berawal dari identifikasi permasalahan serta mengacu pada kerangka 

pemikiran yang telah diuraikan, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

H1 = Penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani kopi di Kecamatan 

Sumowono masih belum atau tidak efisien secara teknis. 

H2 = Penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani kopi di Kecamatan 

Sumowono masih belum atau tidak efisien secara harga. 

H3 = Penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani kopi di Kecamatan 

Sumowono masih belum atau tidak efisien secara ekonomi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi (universe) adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan 

penelitian). Objek atau nilai disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit 

analisis dapat berupa orang, perusahaan, hasil produksi, rumah tangga dan 

pertanian. (Hasan, 2002:84). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

petani kopi di Kecamatan Sumowono yaitu sebanyak 3.191 orang. 

3.1.2 Sampel 

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

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang 

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

Dalam penelitian ini besaran sampel ditentukan berdasarkan persamaan 

slovin :  

      N =  ....................................................................................... (3.1) 

Dimana :  

 n  : Sampel 

 N  : Populasi 

 e  : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen 

kelonggaran) ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi. 

Interval keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 90%. 
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n =  

 

 = 96,96 = 97 

Berdasarkan penghitungan dengan rumus slovin diketahui jumlah sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 97 petani. Jumlah petani tersebut terbagi dalam 13 

desa di Kecamatan Sumowono. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti 

mengklasifikasikan sampel penelitian berdasarkan kepemilikan dan penggarapan 

lahan pribadi atau menyewa lahan dengan perhitungan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Perhitungan Sampel Penelitian Berdasarkan Kepemilikan dan Penggarapan 

Lahan Pribadi (Random Sampling) 

 

NO Desa Jumlah 

Petani 

Proporsi 

Sampel 

Sampel 

1 Kebonagung 501 15,23 15 

2 Ngadikerso 324 9,85 10 

3 Lanjan 544 16,54 17 

4 Candigaron 543 16,51 17 

5 Trayu 206 6,26 6 

6 Jubelan 102 3,10 3 

7 Sumowono 44 1,34 1 

8 Piyanggang 92 2,79 3 

9 Pledokan 207 6,29 6 

10 Kemitir 206 6,26 6 

11 Duren 108 3,28 3 

12 Keseneng 254 7,72 8 

13 Kemawi 60 1,82 2 

JUMLAH 3.191 96,99 97 

Sumber : Dinas Pertanian Kecamatan Sumowono, 2011 (Diolah) 

3.2 Variabel Penelitian 

 Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan 

dengan jelas sebelum pengumpulan data. Variabel penelitian merupakan segala 
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sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sebagai berikut : 

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

usahatani kopi. Produksi yang dimaksud adalah hasil akhir dari 

proses aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan 

atau input guna menghasilkan barang-barang baru (utility form). 

Jumlah produksi atau output (Y), yaitu jumlah kopi yang 

dihasilkan oleh petani dalam satuan kilogram (Kg). 

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

usahatani kopi diukur dalam satuan meter persegi (m
2
). 

c. Tenaga Kerja (X2), yaitu jumlah tenaga kerja keluarga dan non 

keluarga petani yang digunakan per kegiatan dalam satu kali panen 

didasarkan pada satuan orang. 

d. Bibit (X3), yaitu jumlah pemakaian pada usahatani kopi dalam satu 

kali masa tanam tanpa pembedaan jenis benih untuk memudahkan 

penghitungan,yang diukur dalam satuan pohon. 

e. Pupuk (X4), yaitu jumlah pemakaian pupuk pada usahatani kopi 

dalam satu kali masa tanam. Dimana  pupuk yang digunakan 

dihitung dalam satuan kilogram (Kg). 
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3.3 Model Penelitian 

 Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan analisis 

deskriptif kuantitatif. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model fungsi produksi dengan pendekatan produksi frontier stokastik, yaitu  : 

LnY=β0+β1LnX1+β2LnX2+β3LnX3+β4LnX4+ei………………….  (3.2) 

Keterangan :  

LnY : Log natural variabel hasil produksi 

β0  : intersep 

LnX1 : Log natural variabel luas lahan  

LnX2 : Log natural variabel tenaga kerja 

LnX3 : Log natural variabel bibit 

LnX4 : Log natural variabel pupuk 

β1-β5 : Koefisien regresi  

e1  : Residu 

Tabel 3.2 

Definisi Variabel Fungsi Produksi Usahatani Kopi 

 

No Variabel Kode Definisi Skala 

Pengukuran 

1 Dependen Y Produksi Kopi  Kg 

2 Independen X1 Luas Lahan m
2
 

  X2 Tenaga Kerja  Orang 

  X3 Bibit Pohon 

  X4 Pupuk Kg 

  β0 Intersep  

  β1-β4 Koefisien 

regresi 
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 Fungsi produksi usahatani kopi diestimasi dengan menggunakan 

pendekatan produksi frontier stokastik (stochastic production frontier).  

3.4 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ada beberapa metode, 

antara lain adalah sebagai berikut ini : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode 

survei yang mengajukan pertanyaan lisan kepada responden.   

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu dengan menggunakan data dari data sekunder. 

c. Kuisioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang diketahui.  

3.5  Analisis Data  

 Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif, analisis deskriptif sendiri diartikan sebagai proses pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. 

Efisiensi digolongkan menjadi tiga, yaitu : 
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3.5.1 Efisiensi Teknis 

 Efisiensi teknis adalah perbandingan antara produksi aktual dengan tingkat 

produksi yang potensial dapat dicapai. (Soekartawi, 2001:49).  

Dalam penghitungan efisiensi teknis dapat dilakukan pendekatan rasio varian 

sebagai berikut: 

 = (u
2
) / (v

2
 + u

2
)........................................................... (3.3) 

 Apabila  mendekati 1, u
2 

mendekati nol dan ui adalah tingkat kesalahan 

dalam persamaan diatas menunjukkan inefisiensi. Dalam penelitian ini, 

perbedaan pengelolaan dan hasil efisiensi adalah bagian terpenting karena 

kekhususan dalam pengelolaan. Selanjutnya analisis tersebut untuk 

mengidentifikasi pengaruh-pengaruh dari perbedaan beberapa faktor. 

 Untuk mendapatkan efisiensi teknis (ET) dari usahatani kopi dapat 

dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut : 

ET = exp [E(i | ei)] 

  Dimana 0  ETi  1 dan exp [E(i | ei)] adalah stochastic production 

frontier. 

3.5.2 Efisiensi Harga  

 Menurut Nicholson (2002), efisiensi harga tercapai apabila 

perbandingan antara nilai produktivitas marginal masing-masing input 

(NPMXi ) dengan harga inputnya (vi) sama dengan 1. Kondisi ini menghendaki 

NPMx sama dengan harga faktor produksi X, atau dapat ditulis sebagai 

berikut: 

NPM = Px ………………………………………………………………….. (3.4) 
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X

bYPy  = Px ………………………………………………………………… (3.5) 

Dimana: 

Px =  Harga faktor produksi 

Dalam praktek nilai Y, PY, X dan PX adalah diambil nilai rata-ratanya, 

sehingga persamaan diatas dapat ditulis sebagai berikut: 

  EH =    …………….......................................................... (3.6) 

 

Menurut Soekartawi (2003:49), dalam kenyataan yang sebenarnya 

persamaan (3.6) nilainya tidak sama dengan 1, yang sering kali terjadi adalah : 

1. 
X

Y

PX

PYb
 = 1  artinya bahwa penggunaan faktor produksi X efisien.  

2. 
X

Y

PX

PYb
 > 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X belum efisien 

untuk  mencapai efisiensi maka input X perlu ditambah. 

3. 
X

Y

PX

PYb
 < 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X tidak efisien, 

untuk menjadi efisiensi maka penggunaan input X perlu dikurangi. 

3.5.3 Efisiensi Ekonomi 

 Efisiensi ekonomi merupakan hasil kali antara seluruh efisiensi dengan 

efisiensi harga/alokatif dari seluruh faktor input. Efisiensi ekonomi usahatani 

kopi dapat dinyatakan sebagai berikut: 

EE = ET x EH.......................................................................... (3.7) 
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Dimana:  

EE : Efesiensi Ekonomi 

ET :  Efisiensi Teknik 

EH :  Efisiensi Harga 

Menurut Soekartawi (2003), terdapat tiga kemungkinan terjadi dalam 

konsep ini, yaitu: 

1. Nilai efisiensi ekonomi lebih besar dari 1. Hal ini berarti bahwa efisiensi 

ekonomi yang maksimal belum tercapai, untuk itu penggunaan faktor 

produksi perlu ditambah agar tercapai kondisi efisien. 

2. Nillai efisiensi ekonomi lebih kecil dari 1. Hal ini berarti bahwa usaha 

yang dilakukan tidak efisien, sehingga  penggunaan faktor produksi perlu 

dikurangi. 

3. Nilai efisiensi ekonomi sama dengan 1. Hal ini berarti bahwa kondisi 

efisien sudah tercapai dan sudah memperoleh keuntungan yang maksimal. 

3.5.4 Return To Scale 

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

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

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

usaha industri yang diteliti dapat diketahui dari penjumlahan koefisien regresi 

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

dalam nilai return to scale, yaitu: 

a. Decreasing Return  to Scale (DRS), bila (β1 + β2 + .... + β n) < 1. 

Dalam keadaan demikian, dapat diartikan bahwa proporsi 
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penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi 

yang proporsinya lebih kecil. 

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

keadaan demikian, dapat diartikan bahwa penambahan faktor produksi 

akan proporsional dengan penambahan produksi yang diperoleh. 

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

keadaan demikian, dapat diartikan bahwa proporsi penambahan faktor 

produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya 

lebih besar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1     Profil Objek Penelitian 

          4.1.1 Profil Kecamatan Sumowono  

 Kecamatan Sumowono merupakan salah satu kecamatan dari 19 

kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Secara geografis Kecamatan 

Sumowono terletak di ujung Barat Kabupaten Semarang yang berbatasan 

langsung dengan dua kabupaten yaitu Kabupaten Kendal dan Kabupaten 

Temanggung. Secara administratif batas wilayah Kecamatan Sumowono yaitu : 

  Utara  : Kabupaten Kendal 

  Barat   : Kabupaten Kendal dan Temanggung 

  Timur : Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Jambu 

  Selatan : Kabupaten Temanggung dan Kecamatan Jambu 

 Kecamatan Sumowono terdiri dari 16 desa, 60 dusun, 60 rukun warga, dan 

219 rukun tetangga. Jumlah penduduk di Kecamatan Sumowono yaitu sebanyak 

29.972 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.138 jiwa dan jumlah 

penduduk perempuan sebanyak 14.834 jiwa. Pertanian merupakan bidang usaha 

utama bagi mayoritas penduduk Kecamatan Sumowono. 

4.1.2 Profil responden 

 Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan obyek penelitian 

berupa para petani kopi yang tersebar di Kecamatan Sumowono. Jumlah petani 
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yang dijadikan sampel adalah sebanyak 97 orang. Petani di Kecamatan 

Sumowono yang menjadi sampel umumnya menjadikan kegiatan pertanian 

sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Para 

petani juga umumnya berpendidikan rendah, kebanyakan dari mereka hanya 

tamatan Sekolah Dasar (SD) sehingga pola pikir mereka juga masih sederhana. 

Berikut adalah tabel jumlah petani bedasarkan lama sekolah mereka : 

Tabel 4.1 

Jumlah Petani Kopi Berdasarkan Tamatan Sekolah 

 

No. Tamatan 

Sekolah 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. 0-6 tahun 

(SD/MI) 

77 79,38 

2. 7-9 tahun 

(SMP/MTs) 

14 14,43 

3. 10-12 tahun 

(SMA/MAN) 

6 6,19 

4. >12 tahun 

>SMA 

0 0 

 Jumlah 97 100 

          Sumber: Data primer diolah, 2012 

 Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah petani responden 

kebanyakan berasal dari latar belakang pendidikan yang rendah. Latar belakang 

pendidikan yang rendah tersebut dilihat dari lamanya waktu menempuh sekolah 

yang sangat singkat, dan sebagian besar responden bersekolah tidak lebih dari 6 

tahun yaitu sebanyak 77 responden atau sebesar 79,38%. Hal tersebut dapat 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pola 

pikir seseorang itu. Tingkat pendidikan atau ilmu sesorang dapat mempengaruhi 

cara berpikir untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian.  
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Tabel 4.2 

Jumlah Petani Kopi yang Menjadi Responden  

Dirinci Menurut Usianya 

 

No. Usia Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. 20-30 

tahun 

4 4,12 

2. 31-40 

tahun 

20 20.62 

3. 41-50 

tahun 

38 39,18 

4. 51-60 

tahun 

23 23,71 

5. <60 

tahun 

12 12,37 

 Jumlah 97 100 

              Sumber: Data Primer diolah, 2012 

 Usaha tani kopi termasuk pekerjaan yang berat, para petani penggarap 

sawah umumnya didominasi oleh laki-laki dengan usia yang berkisar antara 41-

50 tahun. Dari tabel 4.2 diketahui bahwa petani yang berusia 41-50 tahun 

sebanyak 38 responden atau sebesar 39,18%. Petani responden rata-rata masih 

dalam usia produktif, sehingga kesempatan untuk meningkatkan produksi lebih 

besar. Seperti teori produktivitas dimana peningkatan output dikaitkan dengan 

usaha manusia dalam menghasilkan barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan 

hidup manusia, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Sehingga hal 

tersebut seharusnya menjadi dorongan untuk para petani agar lebih 

meningkatkan produksinya.  
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Sumber: Data primer diolah, 2012 

 

Gambar 4.1  

Jumlah Anak yang Dimiliki Petani Responden 

 

 Memenuhi kebutuhan hidup keluarga merupakan tujuan yang hendak 

dicapai oleh para petani yang berkaitan dengan usaha mereka.  Salah satunya 

adalah untuk membiayai kebutuhan hidup anak, seperti membayar sekolah dan 

kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dalam menjalankan kegiatan pertanian 

biasanya dilakukan oleh satu keluarga secara bersama-sama, mulai dari istri 

hingga anak. Berdasarkan gambar 4.1 diketahui bahwa sebagian besar responden 

memiliki 2 orang anak yaitu sebanyak 40 responden atau sebesar 41,24%. Petani 

responden rata-rata memiliki 2 anak sehingga beban hidup yang ditanggung tidak 

begitu berat. Dengan begitu, kesejahteraan keluarga petani responden akan lebih 

sejahtera jika usahataninya dapat efisien dalam penggunaan input untuk 

menghasilkan output yang maksimal. 
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     Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Gambar 4.2 

Luas Lahan Petani Kopi yang Menjadi Responden 

 

 Luas lahan merupakan salah satu faktor produksi yang paling penting 

diantara faktor produksi yang lainnya. Luas lahan merupakan media yang 

digunakan oleh petani untuk menjalankan usahataninya yang diukur dengan 

satuan hektar. Luas lahan responden petani kopi di Kecamatan Sumowono dapat 

dilihat pada gambar 4.2 sebagian besar adalah seluas 1000 – 3000 m
2
 yaitu 

sebanyak 46 responden atau sebesar 47,42%. Dengan luas lahan yang cukup luas 

yaitu berkisar 1000 – 3000 m
2
 maka petani responden harus menyesuaikan 

tenaga kerja yang digunakan dalam mengolah lahan. Luas lahan yang besar jika 

tidak diimbangi dengan teknik penanaman dan pengolahan yang baik dan benar 

maka juga tidak akan menghasilkan output yang maksimal. 



47 

 

 

 

 

     Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Gambar 4.3 

Tenaga Kerja yang Digunakan oleh Petani Responden 

 

 

  Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa tenaga kerja yang digunakan 

oleh petani responden sebagian besar adalah berkisar antara 1-10 orang yaitu 

sebanyak 56 responden atau sebesar 57,73%. Petani responden rata-rata 

menggunakan tenaga kerja yang seminimal mungkin untuk menekan biaya yang 

dikeluarkan, jadi dalam usahatani kopi di Kecamatan Sumowono para petani 

berusaha mengerjakan sendiri usahataninya. 

4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Analisis Efisiensi dengan Fungsi Produksi Frontier Stokastik 

 Berdasarkan hasil estimasi fungsi produksi frontier stokastik usahatani 

kopi di Kecamatan Sumowono, maka koefisien regresi merupakan koefisien 

elastisitas mengingat modelnya dalam bentuk logaritma natural. Pembahasan 

akan diuraikan untuk masing-masing variabel penelitian. 
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Tabel 4.3 

Hasil Estimasi Fungsi Produksi Frontier Stokastik 

 

No. Variabel Koefisien t-ratio 

1 Konstanta -0,69 -0,85 

 2 LX1 (Luas Lahan) -0,49 -0,38 

3 LX2 (Tenaga Kerja)  0,79  0,32 

4 LX3 (Bibit) -0,26 -0,88 

5 LX4 (Pupuk)  0,26  0,89 

6 Mean efisiensi teknis  0,88 

7 Mean inefisiensi teknis  0,12 

8 Return To Scale  0,30 

9 N 97 

    Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

 Model   = LnY = β0+β1LnX1+β2LnX2+β3LnX3+β4LnX4+ei 

 Hasil Estimasi = LnY : -0,69 – 0,49 + 0,79 – 0,26 + 0,26  

 Tabel 4.3 menunjukkan dari semua variabel yang diteliti menunjukan 

angka kurang dari 1, hal ini menunjukkan bahwa semua variabel tersebut 

inelastis yang berarti penambahan satu persen input maka akan menyebabkan 

penambahan output kurang dari satu persen. 

 Berdasarkan hasil estimasi fungsi produksi usahatani kopi di Kecamatan 

Sumowono dengan pendekatan produksi frontier stokastik input awal yang 

digunakan telah ditransformasikan ke dalam bentuk log natural (Ln), maka satuan 

yang dituliskan menjadi persen dan diketahui koefisien elastisitas masing-masing 

input dalam usahatani adalah : 

a. Koefisien elastisitas untuk input luas lahan adalah sebesar -0,49. Hal ini 

berarti bahwa jika ada kenaikan luas lahan sebesar 1% maka akan 

diperoleh penurunan produksi sebesar 0 49%. 
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b. Koefisien elastisitas untuk input tenaga kerja adalah sebesar 0,79. Hal ini 

berarti bahwa jika ada kenaikan tenaga kerja sebesar 1% maka akan 

diperoleh peningkatan sebesar 0,79% 

c. Koefisien elastisitas untuk input bibit adalah sebesar -0,26. Hal ini berarti 

bahwa jika ada kenaikan penggunaan bibit sebesar 1% maka akan 

diperoleh penurunan produksi sebesar 0,26% 

d. Koefisien elastisitas untuk input pupuk adalah sebesar 0,26. Hal ini berarti 

bahwa jika ada kenaikan penggunaan pupuk sebesar 1% maka akan 

diperoleh peningkatan sebesar 0,26%. 

 4.2.2 Efisiensi Teknis 

 Efisiensi teknis adalah perbandingan antara produksi aktual dengan tingkat 

produksi yang potensial dapat dicapai. (Soekartawi, 2001:49). Berdasarkan hasil 

olah data melalui alat bantu paket komputer Frontier Version 4.1 c. diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 0,88. Hal ini berarti usahatani kopi di Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang tidak efisien secara teknis karena efisiensi 

teknis merupakan hubungan antara input yang digunakan dengan output yang 

dihasilkan nilai maksimumnya adalah 1. Sehingga dengan hasil penghitungan 

efisiensi teknis oleh para petani kopi di Kecamatan Sumowono diketahui bahwa 

masih memungkinkan untuk menambah inputnya untuk dapat meningkatkan 

hasil produksinya agar dapat mencapai tingkat efisiensi teknis. Petani kopi di 

Kecamatan Sumowono harus mampu mengkombinasikan penggunaan input 

yaitu luas lahan, tenaga kerja, bibit, dan pupuk agar tercapai efisiensi. 
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4.2.3 Efisiensi Harga (Alokatif) 

 Efisiensi harga atau efisiensi alokatif adalah suatu keadaan efisiensi bila 

nilai dari produk marginal sama dengan harga faktor produksi yang 

bersangkutan, atau suatu cara bagaimana petani mampu memaksimumkan 

keuntungannya. Dalam pembahasan efisiensi harga (alokatif) ini akan menghasilkan 

tiga hasil kemungkinan yaitu : 

1.  Jika nilai efisiensi lebih besar dari 1, hal ini berarti bahwa efisiensi yang 

maksimal belum tercapai, sehingga penggunaan faktor produksi perlu ditambah 

agar mencapai kondisi yang efisien. 

 2. Jika nilai efisien lebih kecil dari 1, hal ini bahwa kegiatan usahatani yang 

dijalankan tidak efisien, sehingga untuk mencapai tingkat efisien maka faktor 

produksi yang digunakan perlu dikurangi. 

 3. Jika nilai efisiensi sama dengan 1, hal ini berarti bahwa kegiatan 

usahatani yang dijalankan sudah mencapai tingkat efisien dan diperoleh keuntungan 

yang maksimum. 

Nilai produk marginal (NPM) di sini diperoleh dari nilai koefisien masing-masing 

variabel dikalikan dengan rata-rata pendapatan total dibagi dengan rata-rata biaya 

masing-masing variabel tersebut. 

 Oleh karena itu dalam analisis penghitungan efisiensi harga yang menjadi 

penghitungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usahatani kopi 

oleh petani di Kecamatan Sumowono dalam satuan rupiah. Termasuk juga 

dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga akan diketahui jumlah efisiensi 

harga pada usahatani kopi berikut kesimpulan apakah usahatani kopi efisien 
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secara harga atau tidak. Berikut disajikan tabel jumlah total biaya, rata-rata dan 

pendapatan petani kopi di Kecamatan Sumowono. 

Tabel 4.4 

Jumlah Total Biaya, Rata-rata, dan Pendapatan Petani Kopi 

di Kecamatan Sumowono 

 

Keterangan Jumlah total 

(Rp) 

Rata-rata Koefisien 

Produksi (Y)    736.848.000  7.596.371  

Luas Lahan (X1)        8.560.000        88.247 -0,49 

Tenaga kerja (X2)      29.760.000      306.804 0,79 

Bibit (X3)    255.684.000   2.635.918 -0,26 

Pupuk ( X4)      62.488.680      644.213 0,26 

       Sumber: Data Primer diolah, 2012 

 Tabel 4.4 merupakan total biaya, rata-rata dan pendapatan petani kopi di 

Kecamatan Sumowono dari jumlah responden 97. Y adalah produksi , X1 adalah 

luas lahan, X2  adalah tenaga kerja, X3 adalah bibit dan X4 adalah pupuk. 

Penghitungan efisiensi harga adalah sebagai berikut :  

 NPM Luas Lahan (NPM1) :           X1 

NPM =  

NPM = (-0.49) . (7,596,371) 

(88,247) 

 = -42.18 

 Dari hasil penghitungan diatas diperoleh efisiensi harga untuk luas lahan 

pertanian usahatani kopi sebesar -42,18. Hasil penghitungan tersebut 

menunjukkan bahwa dalam penggunaan faktor produksi luas lahan pertanian 

tidak efisien. Sebab hasil penghitungan yang diperoleh menunjukkan hasil 

kurang dari 1. Oleh karena itu perlu dilakukan pengurangan penggunaan faktor 
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produksi agar tercapai efisiensi secara harga. Akan tetapi, faktor produksi luas 

lahan itu sendiri tidak mungkin dikurangi karena luas lahan merupakan faktor 

produksi tetap dalam usahatani kopi maka dari itu pengurangan faktor produksi 

dilakukan pada faktor produksi lain selain luas lahan atau dengan menambahkan 

faktor produksi lain seperti tenaga kerja untuk mencapai efisiensi. 

 NPM Tenaga Kerja (NPM2) :     X2 

NPM =  

NPM = (0.79) . (7,596,371) 

          (306,804) 

 = 19,56 

 Pada penghitungan efisiensi harga untuk penggunaan faktor produksi 

tenaga kerja diperoleh hasil 19,56. Dari hasil penghitungan ini menunjukan 

bahwa penggunaan faktor produksi tenaga kerja ternyata masih belum efisien 

secara harga. Sebab hasil penghitungan efisiensi harga untuk faktor produksi 

tenaga kerja menunjukkan angka lebih besar dari 1 yang berarti bahwa perlu 

dilakukan penambahan input agar tercapai efisiensi secara harga. Penambahan 

input tenaga kerja tidak hanya dilakukan dengan menambah tenaga kerja, tetapi 

dapat melalui penggunaan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuannya dan 

yang berpengetahuan lebih luas.   

 NPM Bibit (NPM3)  X3 

NPM =  

NPM = (-0.26) . (7,596,371) 

     (2,635,918) 

 = -0,75 
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 Dari hasil penghitungan efisiensi harga untuk faktor produksi bibit 

ternyata diperoleh hasil sebesar –0,75. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata 

penggunaan faktor produksi bibit tidak efisien secara harga, karena hasil 

penghitungan efisiensi harga menunjukan angka yang kurang dari 1. Sehingga 

perlu dilakukan pengurangan faktor produksi agar lebih efisien.  

 NPM Pupuk (NPM4)     X4 

NPM =  

NPM = (0.26) . (7,596,371) 

     (644,213) 

 = 3,07 

 Dari hasil penghitungan efisiensi harga untuk faktor produksi pupuk 

diperoleh hasil sebesar 3,07. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata penggunaan 

faktor produksi pupuk belum efisien secara harga, karena hasil penghitungan 

efisiensi harga menunjukan angka yang lebih dari 1. Sehingga perlu dilakukan 

penambahan faktor produksi agar lebih efisien.  

 Setelah melakukan penghitungan NPM untuk masing-masing faktor 

produksi, dimana efisiensi harga dihitung dari penambahan NPM efisiensi harga 

untuk masing-masing faktor produksi. Maka nilai dari efisiensi harganya adalah 

sebesar : 

 EH =  NPM1 + NPM2 + NPM3 + NPM4  

    4 

 EH = -42.16 +19.56 - 0.75 + 3.07 

     4 
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 EH = -5.07 

 Jadi besarnya efisiensi harga (alokatif) pada usahatani kopi di Kecamatan 

Sumowono adalah sebesar –5,07. Hasil penghitungan efisiensi harga 

menunjukkan bahwa usahatani kopi di Kecamatan Sumowono tidak efisien 

secara harga, karena nilai efisiensi harganya lebih kecil dari 1. Sehingga perlu 

dilakukan pengurangan input produksi agar menjadi lebih efisien. 

4.2.4 Efisiensi Ekonomi 

 Efisiensi ekonomi adalah hasil dari kombinasi antara efisiensi teknis dan 

efisiensi harga (alokatif). Dari hasil penghitungan diketahui besarnya efisiensi 

teknis sebesar 0,88. Dan efisiensi harga sebesar -5,07. Dimana efisiensi ekonomi 

dapat dicapai apabila efisiensi teknis dan efisiensi harga telah dicapai. Maka 

dapat dihitung besarnya efisiensi ekonomi sebagai berikut : 

EE = ET x EH 

      = 0.88 x -5.07 

      = -4,46 

 Jadi besarnya efisiensi ekonomis pada usahatani kopi di Kecamatan 

Sumowono adalah sebesar -4,46. Hal ini berarti bahwa usahatani kopi di 

Kecamatan Sumowono tidak efisien secara ekonomis karena nilainya kurang dari 

1. Untuk mencapai efisien secara keseluruhan perlu adanya pengurangan faktor-

faktor produksi.  
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4.2.5 Return To Scale 

 Return to scale merupakan suatu keadaan di mana output meningkat sebagai 

respon adanya kenaikkan yang proposional dari seluruh input (Nicholson, 

2002:169). Seperti yang diketahui bahwa pada fungsi Cobb-Douglas, koefisien 

tiap variabel independen merupakan elastisitas terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan tabel 4,3, dapat diketahui return to scale dari usahatani kopi 

Kecamatan Sumowono melalui penjumlahan setiap variabel independen. 

Return to scale = β1 + β2 + β3 + β4  

   =  - 0,49 + 0,79 – 0,26 + 0,26 

   =  0,3 

 Nilai return to scale pada usahatani kopi adalah 0,3. Return to scale 

diperoleh dari penambahan koefisien elastisitas untuk masing-masing variabel 

independen dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani kopi di 

Kecamatan Sumowono tersebut berada pada Decreasing Return to Scale (DRS). 

Artinya proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan 

produksi yang memiliki proporsi lebih kecil.  

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Efisiensi Teknis 

 Nilai rata-rata efisiensi teknis usahatani kopi sebesar 0,88. Nilai ini 

menunjukkan tingkat efisiensi yang dicapai oleh petani kopi di Kecamatan 

Sumowono adalah mendekati nilai maksimum atau 1. Hasil penghitungan 

efisiensi teknis ini menunjukkan bahwa rata-rata petani kopi sampel dapat 

mencapai 88 persen dari potensial produksi yang diperoleh dengan menggunakan 



56 

 

 

 

kombinasi faktor produksi yang digunakan dan masih terdapat peluang sebesar 

12 persen untuk meningkatkan produksi kopi di daerah penelitian. 

 Usahatani kopi di Kecamatan Sumowono masih belum efisien secara 

teknis. Jadi penggunaan faktor-faktor produksinya masih belum dapat 

dikombinasikan secara baik sehingga menimbulkan inefisiensi. Secara teknis 

petani masih belum mampu mengkombinasikan input yang secara benar 

digunakan untuk menghasilkan output yang maksimal secara efisien. Dari hasil 

penghitungan efisiensi teknis melalui alat bantu paket komputer Frontier 4.1.c 

diperoleh hasil bahwa dari keseluruhan sampel yang diteliti tidak mampu 

mencapai tingkat efisiensi secara teknis. Yakni rata-rata sebesar 0,88. Hasil 

penghitungan efisiensi teknis ini menunjukkan bahwa penggunaan faktor-faktor 

produksi dalam usahatani kopi tidak efisien secara teknis sehingga perlu 

dilakukan pengurangan input.   

 Penggunaan faktor-faktor produksi yang berlebihan ternyata menjadikan 

produksi menurun karena kelebihan dalam pemberian faktor produksi ternyata 

merusak tanaman dan tidak baik bagi pertumbuhan tanaman. Keadaan seperti ini 

sangat sejalan dengan teori pertumbuhan hukum hasil yang semakin berkurang 

The Law of Deminishing Return dari David Ricardo. Seperti penggunaan faktor 

produksi bibit yang memiliki koefisien negatif hal ini menunjukkan bahwa perlu 

adanya pengurangan bibit terkait dengan pembelian bibit yang terlalu banyak yang 

dilakukan petani responden dan teknik penanaman petani yang kurang tepat.  

  Petani kopi di Kecamatan Sumowono harus mampu mengkombinasikan 

penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan yaitu luas lahan, tenaga 
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kerja, bibit dan pupuk agar tercapai efisiensi. Penggunaan faktor-faktor produksi 

pada usahatani kopi dinilai terlalu berlebihan, hal ini yang menyebabkan 

inefisiensi teknis dalam usahatani. Hal ini umumnya dikarenakan para petani 

masih belum memiliki kemampuan teknis pertanian yang baik. Mereka tidak 

mampu mengkombinasikan dan mengalokasikan faktor-faktor produksi yang 

dimiliki dengan proporsional. Sehingga para petani berasumsi bahwa apabila 

penggunaan faktor-faktor produksi ditambah maka akan menghasilkan output 

produksi yang banyak pula. Padahal, penggunaan faktor-faktor produksi yang 

terlalu berlebihan akan membuat kesuburan tanah menjadi berkurang, dan 

pertumbuhan tanaman terganggu.  

 Hal ini tentu saja membuat outuput produksi juga menurun. Penggunaan 

faktor-faktor produksi hendaknya diberikan secara proporsional, sehingga 

penambahan faktor-faktor produksi juga akan menyebabkan penambahan pada 

output produksi. 

4.3.2 Efisiensi Harga 

 Dari perhitungan untuk efisiensi harga diperoleh hasil bahwa usahatani 

kopi juga tidak efisien secara harga, Hal ini berarti nilai dari produk marjinal 

masih belum sama dengan harga faktor produksi. Petani kopi masih belum 

mampu memaksimumkan keuntungan yang diperolehnya. Karena dari 

penghitungan efisiensi harga diperoleh hasil sebesar -5,07. Hal ini berarti bahwa 

usahatani kopi tidak efisien secara harga sehingga penggunaan input harus 

dikurangi untuk mencapai efisiensi harga. 

 



58 

 

 

 

4.3.2.1 NPM Luas Lahan  

Hasil perhitungan efisiensi harga untuk NPM faktor produksi luas 

lahan adalah sebesar -42.18. Angka ini menunjukan bahwa penggunaan 

faktor produksi luas lahan pada usahatani kopi tidak efisien secara harga 

sehingga perlu dilakukan pengurangan input. Sama halnya dengan 

penelitian terdahulu yang menunjukkan nilai negatif, maka besar 

kecilnya luas lahan yang diusahakan akan menentukan skala usaha yang 

pada akhirnya mempengaruhi efisien atau tidaknya usaha pertanian 

tersebut dilihat dari perbandingan luas lahan yang diusahakan dengan 

penggunaan tenaga kerja, bibit dan pupuk sehingga besarnya luas lahan 

akan mempengaruhi jumlah produksi yang diperoleh. Jadi, langkah yang 

harus dilakukan adalah memanfaatkan luas lahan semaksimal mungkin 

disesuaikan dengan tenaga kerja, bibit dan pupuk.  

Dalam menjalankan usahatani kopi ditinjau dari efisiensi harga, 

maka untuk luas lahan dihitung berdasarkan nilai pajak tanah dan sewa 

tanah oleh para petani kopi di Kecamatan Sumowono. Umumnya lahan 

yang dimiliki petani responden adalah lahan milik pribadi yang luasnya 

sekitar 1000 – 3000 m
2
. Sedangkan pajak tanah untuk setiap petani 

berbeda-beda tergantung lokasi lahan, semakin lokasi lahan pertanian 

dekat dengan jalan pajak tanah yang dikenakan akan lebih mahal. 
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4.3.2.2 NPM Tenaga Kerja 

Hasil penghitungan efisiensi harga untuk NPM penggunaan faktor 

produksi tenaga kerja adalah sebesar 19.56. Angka ini menunjukan 

bahwa penggunaan faktor produksi tenaga kerja pada usahatani kopi 

belum efisien secara harga. Maka diperlukan penambahan input agar 

tercapai efisiensi harga.  

Penambahan input tenaga kerja tidak hanya dilakukan dengan cara 

menambah tenaga kerja sebanyak-banyaknya, akan tetapi penambahan 

input tenaga kerja dapat dilakukan melalui penggunaan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kemampuan atau skillnya. Hal ini terjadi karena 

berdasarkan hasil temuan di lapangan tenaga kerja yang digunakan 

petani tidak spesifik sesuai dengan kemampuannya, sehingga 

penggarapan lahan kopi tidak maksimal.  

Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang menghasilkan 

output positif yang sama dengan penelitian usahatani kopi ini 

berpengaruhnya tenaga kerja terhadap produksi dikarenakan dalam 

mengusahakan usahatani kopi responden tidak memperhitungkan potensi 

kerja yang ada dengan luas lahan yang diusahakan. Tenaga kerja yang 

digunakan dalam usahatani kopi dibatasi dengan keadaan luas lahan 

yang letaknya terpisah-pisah tidak dalam satu area.  

Selain itu, pengetahuan responden tentang usahatani kopi dirasa 

masih kurang yaitu hanya dengan mengandalkan ilmu turun temurun 

saja.  Kurangnya pengetahuan dan ilmu responden dilihat dari sebagian 
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besar responden yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), padahal 

semakin tinggi tingkat pendidikan petani semakin luas wawasan 

usahatani yang mereka kuasai. Ditambah semakin tinggi tingkat 

pendidikan maka kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi akan 

lebih cepat dibandingkan dengan petani yang pendidikannya rendah. 

Dalam menjalankan usahatani kopi ditinjau dari efisiensi harga, maka 

untuk tenaga kerja dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang 

digunakan dalam proses usahatani.  

Tenaga kerja yang dipekerjakan oleh sebagian besar petani 

responden adalah orang lain bukan keluarga sendiri, karena dari hasil 

penelitian di lapangan rata-rata anak petani responden sebanyak 2 orang 

sehingga anak-anak mereka tersebut cenderung didorong untuk 

melanjutkan pendidikan. Tenaga kerja rata-rata digunakan ketika 

pengolahan tanah, pemupukan, dan masa panen. Dari hasil lapangan 

rata-rata tenaga kerja yang digunakan oleh petani responden ketika 

perawatan adalah sebanyak 2 orang, pemupukan 2 orang dan panen 

dilakukan oleh 7 orang. Tenaga kerja yang digunakan tidak 

dispesifikasikan menurut kemampuannya (skill) melainkan 

menggunakan tenaga kerja yang sama, tetapi adapula yang dibantu oleh 

anggota keluarga dalam proses usahatani kopinya. Untuk tenaga kerja 

diluar keluarga diberi upah berkisar Rp 17.500 - Rp 30.000/hari. 
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4.3.2.3 NPM Bibit 

Hasil penghitungan efisiensi harga untuk NPM faktor produksi 

bibit diperoleh hasil sebesar –0,75. Angka ini menunjukkan bahwa 

penggunaan faktor produksi bibit dalam usahatani kopi di Kecamatan 

Sumowono tidak efisien secara harga sehingga perlu dilakukan 

pengurangan input. Hal ini sesuai dengan teori The Law of Deminishing 

Return dimana penggunaan bibit yang terlalu banyak dengan tidak 

memperhatikan teknik penanaman justru dapat menurunkan hasil 

produksi. Teknik penanaman bibit harus sesuai dengan jarak tanam yang 

telah ditentukan yaitu 2,5 x 2,5 meter, sedangkan petani responden 

masih ada yang tidak menggunakan teknik jarak tanam sesuai dengan 

yang semestinya. Sehingga bibit yang ditanam dengan jarak tanam 

terlalu dekat justru akan mengganggu proses produksi tanaman tersebut. 

Bibit yang digunakan petani responden rata-rata adalah bibit yang 

unggul dengan harga sekitar Rp 4.000/pohon yang sudah di stek. 

4.3.2.4 NPM Pupuk 

Hasil perhitungan efisiensi harga untuk NPM faktor produksi 

pupuk diperoleh hasil penghitungan sebesar 3,07. Hal ini berarti bahwa 

usahatani kopi di Kecamatan Sumowono masih belum efisien secara 

harga sehingga perlu dilakukan penambahan input agar tercapai efisiensi 

harga. Secara umum kopi menghendaki tanah yang gembur, subur dan 

kaya bahan organik. Untuk itu tanah sekitar tanaman harus sering 

ditambah dengan pupuk organik. Pemupukan pada usahatani kopi 
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dilakukan 1 tahun dua kali dengan menggunakan pupuk kandang, pupuk 

urea dan TSP. Penggunaan pupuk kandang adalah sebanyak 15 kg untuk 

setiap pohonnya, sedangkan untuk pupuk urea dan TSP adalah sebanyak 

4 ons untuk setiap batangnya.  

 Berdasarkan hasil perhitungan NPM untuk masing-masing faktor-faktor 

produksi pada usahatani kopi diatas kemudian dapat diketahui besarnya efisiensi 

harga (alokatif) dari usahatani kopi di Kecamatan Sumowono adalah sebesar -

5.07. Hal ini berarti usahatani kopi di Kecamatan Sumowono tidak efisien secara 

harga. Para petani kopi masih belum mampu memaksimalkan keuntungan yang 

diperolehnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengurangan input dalam 

penggunaan faktor-faktor produksi agar lebih efisien sehingga keuntungan 

maksimal dapat dicapai. Seperti yang terjadi pada input (bibit), terlalu banyak 

bibit yang digunakan tanpa memperhatikan teknik penanaman jarak tanam maka 

akan sama saja karena tanaman tidak akan mampu berproduksi secara maksimal. 

Hal seperti itu hanya akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh petani 

tanpa menghasilkan produksi kopi yang maksimal.  

4.3.3 Efisiensi Ekonomi 

 Dari penghitungan efisiensi ekonomi yang diperoleh hasil sebesar -4,46 

maka dapat dikatakan bahwa usahatani kopi juga belum efisien secara ekonomi. 

Agar tercapai keuntungan yang maksimal maka petani harus mampu 

menggunakan seluruh faktor-faktor produksi yang dimiliki secara efisien. Baik 

itu dalam menghasilkan output secara efisien agar optimal dan juga guna 

memaksimumkan keuntungan yang diperolehnya. Maka perlu dilakukan 
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pengurangan penggunaan faktor-faktor produksi agar tercapai efisiensi ekonomi 

pada usahatani kopi di Kecamatan Sumowono.  

 Seperti pada input bibit, para petani responden rata-rata melakukan 

pembelian bibit dalam jumlah besar akan tetapi teknik jarak tanam yang 

dilakukan masih kurang tepat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

Penanaman bibit yang berlebih tanpa diikuti teknik penanaman yang sesuai tidak 

akan meningkatkan produksi tetapi justru akan menyebabkan bertambahnya 

biaya yang dikeluarkan. 

4.3.4 Return To Scale 

 Penghitungan R/C ratio dimaksudkan untuk melihat apakah usahatani kopi 

di Kecamatan Sumowono masih menguntungkan untuk terus dikelola atau tidak. 

Berdasarkan hasil penghitungan return to scale (RTS) pada usahatani kopi di 

Kecamatan Sumowono diperoleh hasil sebesar 0,3. Berdasarkan hasil ini, angka 

return to scale kurang dari 1 yang berarti berada pada kondisi Decreasing Return to 

Scale. Dari penghitungan R/C ratio diperoleh hasil bahwa usahatani kopi di 

Kecamatan Sumowono ternyata masih menguntungkan untuk terus dikelola dan 

dikembangkan. Karena usahatani kopi masih menguntungkan, maka pengelolaan 

dalam usahatani kopi harus ditingkatkan efisiensinya agar peningkatan 

keuntungan dapat dicapai dan produksi maksimal dapat diperoleh oleh petani 

kopi.  

 Namun, usahatani kopi di Kecamatan Sumowono ternyata berada pada 

keadaan Decreasing Return to Scale atau skala hasil yang menurun yaitu sebesar 

0,3. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani kopi tersebut tidak berada pada kondisi 
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skala hasil yang konstan. Proporsi penambahan input yang digunakan akan 

menurunkan output yang diperoleh. Berarti apabila terjadi penambahan faktor 

produksi sebesar 1 persen maka akan menurunkan output produksi sebesar 30%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Bedasarkan hasil penelitian mengenai usahatani kopi di Kecamatan 

Sumowono dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Besarnya efisiensi teknis pada usahatani kopi di Kecamatan Sumowono 

adalah sebesar 0,88 hal ini menunjukkan bahwa usahatani kopi di 

Kecamatan Sumowono tidak efisien secara teknis. 

2. Besarnya efisiensi harga (alokatif) dari usahatani kopi di Kecamatan 

Sumowono yaitu sebesar –5,07 hal ini menunjukkan bahwa usahatani kopi 

di Kecamatan Sumowono tidak efisien secara harga. Perlu dilakukan 

pengurangan terhadap penggunaan faktor produksi yang nilai NPMnya 

kurang dari 1 yaitu faktor produksi lahan dan bibit. Kemudian perlu 

penambahan faktor produksi yang nilai NPMnya lebih  dari 1 yaitu faktor 

produksi tenaga kerja dan pupuk. 

Faktor produksi lahan merupakan faktor produksi tetap yang tidak bisa 

dikurangi  

3. Besarnya efisiensi ekonomi dari usahatani kopi di Kecamatan Sumowono 

yaitu sebesar –4,46 hal ini menunjukkan usahatani kopi di Kecamatan 

Sumowono tidak efisien secara ekonomi karena nilainya kurang dari satu. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat 

penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk petani kopi di Kecamatan Sumowono berkaitan dengan pencapaian 

efisiensi dalam usahatani kopi, petani diharapkan lebih mampu 

menggunakan dan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimilikinya 

secara proporsional yaitu antara penggunaan luas lahan, tenaga kerja, bibit, 

dan pupuk.  

2. Mempertimbangkan proporsi penggunaan tenaga kerja dengan luas lahan 

serta bibit dengan intensifikasi lahan dengan mengoptimalkan penggunaan 

tenaga kerja dan bibit sesuai dengan kualitas dan kuantitas lahan yang 

tersedia. Berkaitan dengan luas lahan yang terlalu luas belum mampu 

terjangkau oleh tenaga kerja yang digunakan, selain itu penanaman bibit 

harus sesuai dengan teknik jarak tanamnya sehingga mampu menghasilkan 

output yang maksimal. 
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LAMPIRAN 1 

Data Input dan Output Usahatani Kopi di Kecamatan Sumowono  

 

Nomer 

Responden 

Y X1 X2 X3 X4 

1 3500 7000 11 2800 43.120 

2 6000 1500 30 600 9.240 

3 3000 2500 17 830 12.782 

4 1000 500 7 200 3.080 

5 2750 2000 10 667 10.271.80 

6 3200 2600 17 867 13.351.80 

7 1500 500 8 200 3.080 

8 1230 700 8 233 3.588.20 

9 4200 3000 12 1000 15.400.00 

10 1500 1000 10 400 6.160.00 

11 1250 5000 12 1667 25.671.80 

12 6000 1500 11 600 9.240.00 

13 2100 1000 11 333 5.128.20 

14 4000 2000 12 800 12.320.00 

15 1100 1000 11 333 5.128.20 

16 1750 1000 11 400 6.160.00 

17 800 400 7 133 2.048.20 

18 500 220 6 88 1.355.20 

19 1000 750 8 250 3.850.00 

20 1200 750 7 300 4.620.00 

21 1500 1000 9 400 6.160.00 

22 2000 1000 10 400 6.160.00 

23 2500 1600 10 640 9.856.00 

24 1500 1000 10 400 6.160.00 

25 3000 3000 12 1200 18.480.00 

26 4150 5000 13 2000 30.800 

27 1600 1000 9 400 6.160.00 

28 800 500 7 200 3.080.00 

29 1500 900 9 360 5544 

30 2900 2500 12 1000 15.400.00 

31 1550 1100 11 440 6.766.00 

32 760 700 9 280 4.313.00 

33 1550 2000 12 800 12.320.00 

34 4000 5000 13 2000 30.800.00 

35 1400 1000 9 400 6.160.00 

36 1000 650 8 260 4.004.00 
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37 1600 1100 9 440 6.776.00 

38 1600 1500 11 600 9.240.00 

39 600 800 8 320 4.928.00 

40 1870 3000 12 1200 18.480.00 

41 1950 4000 12 1600 24.640.00 

42 615 1000 10 400 6.160.00 

43 575 1000 10 333 5.128.20 

44 650 700 9 280 4.312.00 

45 250 150 6 60 924,00 

46 455 500 8 167 2.571.80 

47 650 500 8 200 3.080.00 

48 1500 1000 10 333 5.128.20 

49 1500 2000 12 800 12.320.00 

50 1500 1500 12 600 9.240.00 

51 2000 2000 12 667 10.271.80 

52 825 1000 10 400 6.160.00 

53 850 1000 10 400 6.160.00 

54 860 1500 11 500 7.700.00 

55 900 1000 10 400 6.160.00 

56 765 650 8 216 3.326.40 

57 675 500 8 200 3.080.00 

58 900 150 6 500 7.700.00 

59 875 800 9 320 4.928.00 

60 750 4000 13 133 2.048.20 

61 2200 3000 11 1200 18.480 

62 1209 2500 12 833 12.828.20 

63 1070 2250 12 900 13.860.00 

64 2250 4500 13 1500 23.100.00 

65 725 700 10 280 4.312.00 

66 725 800 9 267 4.111.80 

67 985 1500 11 600 9.240.00 

68 765 600 9 200 3.080.00 

69 1500 3000 12 1200 18.480.00 

70 1010 3250 12 1083 16.678.20 

71 900 1000 10 400 6.160.00 

72 3300 4500 13 1500 23.100.00 

73 3250 2750 11 1100 16.940.00 

74 3400 5000 12 1667 25.671.80 

75 500 300 6 120 1.848.00 

76 750 450 6 150 2.310.00 

77 1450 1300 10 520 8.008.00 

78 2600 2150 11 716 11.026.40 

79 2300 1450 10 580 8.932.00 

80 1350 800 9 266 4.096.40 
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81 1000 600 9 240 3.696.00 

82 1200 600 8 200 3.080.00 

83 1550 1000 10 400 6.160.00 

84 1350 1000 10 333 5.128.20 

85 1100 600 8 240 3.696.00 

86 1100 600 8 200 3.080.00 

87 1300 500 9 200 3.120.00 

88 1550 1250 10 416 6.406.40 

89 2100 2500 12 1000 15.400.00 

90 1750 1500 10 500 7.700.00 

91 1125 1750 11 700 10.780.00 

92 3000 6000 14 2000 30.800.00 

93 3000 6000 12 2400 36.960.00 

94 750 500 6 167 2.571.80 

95 1025 750 8 300 4.620.00 

96 1025 1000 7 333 5.128.20 

97 1050 900 8 360 5.544.00 

Jumlah 161219 163070 992 60021 924354.4 

Rata-rata 1662.051546 1681.134021 10.22680412 618.7731959 9529.426804 
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LAMPIRAN 2 

Data Olahan Penggunaan Faktor-faktor Produksi Pada Usahatani Kopi 

 di Kecamatan Sumowono 

No 

Responden 

Logaritma Natural 

Produksi 

 (Y) 

Luas Lahan 

(X1) 

Tenaga Kerja 

(X2) 

Bibit  

(X3) 

Pupuk 

(X4) 

1 8,160518 8,853665 2,397895 7,937375 10.67174 

2 8,699515 7,31322 3,401197    6,39693 9.131297 

3 8,006368 7,824046 2,833213 6,721426 9.455793 

4 6,907755 6,214608 1,94591 5,298317 8.032685 

5 7,919356 7,600902 2,302585 6,50279 9.237158 

6 8,070906 7,863267 2,833213 6,765039 9.499406 

7 7,31322 6,214608 2,079442 5,298317 8.032685 

8 7,114769 6,55108 2,079442 5,451038 8.185406 

9 8,34284 8,006368 2,484907 6,907755 9.642123 

10 7,31322 6,907755 2,302585 5,991465 8.725832 

11 7,130899 8,517193 2,484907 7,418781 10.15315 

12 8,699515 7,31322 2,397895 6,39693 9.131297 

13 7,649693 6,907755 2,397895 5,808142 8.54251 

14 8,29405 7,600902 2,484907 6,684612 9.418979 

15 7,003065 6,907755 2,397895 5,808142 8.54251 

16 7,467371 6,907755 2,397895 5,991465 8.725832 

17 6,684612 5,991465 1,94591 4,890349 7.624717 

18 6,214608 5,393628 1,791759 4,477337 7.211704 

19 6,907755 6,620073 2,079442 5,521461 8.255828 

20 7,090077 6,620073 1,94591 5,703782 8.43815 

21 7,31322 6,907755 2,197225 5,991465 8.725832 

22 7,600902 6,907755 2,302585 5,991465 8.725832 

23 7,824046 7,377759 2,302585 6,461468 9.195836 

24 7,31322 6,907755 2,302585 5,991465 8.725832 

25 8,006368 8,006368 2,484907 7,090077 9.824444 

26 8,330864 8,517193 2,564949 7,600902 10.33527 

27 7,377759 6,907755 2,197225 5,991465 8.725832 

28 6,684612 6,214608 1,94591 5,298317 8.032685 

29 7,31322 6,802395 2,197225 5,886104 8.620472 

30 7,972466 7,824046 2,484907 6,907755 9.642123 

31 7,34601 7,003065 2,397895 6,086775 8.819665 

32 6,633318 6,55108 2,197225 5,63479 8.369389 

33 7,34601 7,600902 2,484907 6,684612 9.418979 

34 8,29405 8,517193 2,564949 7,600902 10.33527 
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35 7,244228 6,907755 2,197225 5,991465 8.725832 

36 6,907755 6,476972 2,079442 5,560682 8.295049 

37 7,377759 7,003065 2,197225 6,086775 8.821142 

38 7,377759 7,31322 2,397895 6,39693 9.131297 

39 6,39693 6,684612 2,079442 5,768321 8.502689 

40 7,533694 8,006368 2,484907 7,090077 9.824444 

41 7,575585 8,29405 2,484907 7,377759 10.11213 

42 6,421622 6,907755 2,302585 5,991465 8.725832 

43 6,35437 6,907755 2,302585 5,808142 8.54251 

44 6,476972 6,55108 2,197225 5,63479 8.369157 

45 5,521461 5,010635 1,791759 4,094345 6.828712 

46 6,120297 6,214608 2,079442 5,117994 7.852361 

47 6,476972 6,214608 2,079442 5,298317 8.032685 

48 7,31322 6,907755 2,302585 5,808142 8.54251 

49 7,31322 7,600902 2,484907 6,684612 9.418979 

50 7,31322 7,31322 2,484907 6,39693 9.131297 

51 7,600902 7,600902 2,484907 6,50279 9.237158 

52 6,715383 6,907755 2,302585 5,991465 8.725832 

53 6,745236 6,907755 2,302585 5,991465 8.725832 

54 6,756932 7,31322 2,397895 6,214608 8.948976 

55 6,802395 6,907755 2,302585 5,991465 8.725832 

56 6,639876 6,476972 2,079442 5,375278 8.109646 

57 6,514713 6,214608 2,079442 5,298317 8.032685 

58 6,802395 5,010635 1,791759 6,214608 8.948976 

59 6,774224 6,684612 2,197225 5,768321 8.502689 

60 6,620073 8,29405 2,564949 4,890349 7.624717 

61 7,696213 8,006368 2,397895 7,090077 9.824444 

62 7,097549 7,824046 2,484907 6,725034 9.459401 

63 6,975414 7,718685 2,484907 6,802395 9.536762 

64 7,718685 8,411833 2,564949 7,31322 10.04759 

65 6,586172 6,55108 2,302585 5,63479 8.369157 

66 6,586172 6,684612 2,197225 5,587249 8.321616 

67 6,892642 7,31322 2,397895 6,39693 9.131297 

68 6,639876 6,39693 2,197225 5,298317 8.032685 

69 7,31322 8,006368 2,484907 7,090077 9.824444 

70 6,917706 8,08641 2,484907 6,98749 9.721858 

71 6,802395 6,907755 2,302585 5,991465 8.725832 

72 8,101678 8,411833 2,564949 7,31322 10.04759 

73 8,08641 7,919356 2,397895 7,003065 9.737433 

74 8,131531 8,517193 2,484907 7,418781 10.15315 

75 6,214608 5,703782 1,791759 4,787492 7.521859 

76 6,620073 6,109248 1,791759 5,010635 7.745003 

77 7,279319 7,17012 2,302585 6,253829 8.988196 

78 7,863267 7,673223 2,397895 6,57368 9.308048 
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79 7,740664 7,279319 2,302585 6,363028 9.097396 

80 7,20786 6,684612 2,197225 5,583496 8.317864 

81 6,907755 6,39693 2,197225 5,480639 8.215006 

82 7,090077 6,39693 2,079442 5,298317 8.032685 

83 7,34601 6,907755 2,302585 5,991465 8.725832 

84 7,20786 6,907755 2,302585 5,808142 8.54251 

85 7,003065 6,39693 2,079442 5,480639 8.215006 

86 7,003065 6,39693 2,079442 5,298317 8.032685 

87 7,17012 6,214608 2,197225 5,298317 8.045588 

88 7,34601 7,130899 2,302585 6,030685 8.765053 

89 7,649693 7,824046 2,484907 6,907755 9.642123 

90 7,467371 7,31322 2,302585 6,214608 8.948976 

91 7,025538 7,467371 2,397895 6,55108 9.285448 

92 8,006368 8,699515 2,639057 7,600902 10.33527 

93 8,006368 8,699515 2,484907 7,783224 10.51759 

94 6,620073 6,214608 1,791759 5,117994 7.852361 

95 6,932448 6,620073 2,079442 5,703782 8.43815 

96 6,932448 6,907755 1,94591 5,808142 8.54251 

97 6,956545 6,802395 2,079442 5,886104 8.620472 
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LAMPIRAN 3 

Realisasi Jumlah penerimaan dan pengeluaran Petani Kopi  

di Kecamatan Sumowono 

 

No Produksi 

 (Y) 

Luas Lahan 

(X1) 

Tenaga Kerja 

(X2) 

Bibit  

(X3) 

Pupuk 

(X4) 

1 31,500,000 70,000 330,000 11,200,000 2,016,000 

2 27,000,000 100,000 900,000 24,000,000 432,000 

3 13,500,000 90,000 510,000 3,320,000 597,600 

4 4,500,000 30,000 210,000 800,000 144,000 

5 12,375,000 90,000 300,000 2,668,000 480,240 

6 14,400,000 90,000 510,000 3,468,000 624,240 

7 6,750,000 30,000 240,000 800,000 144,000 

8 5,535,000 50,000 240,000 932,000 167,760 

9 18,900,000 90,000 360,000 4,000,000 720,000 

10 6,750,000 50,000 300,000 1,600,000 288,000 

11 5,625,000 125,000 360,000 668,000 1,200,240 

12 27,000,000 100,000 330,000 2,400,000 432,000 

13 9,450,000 70,000 330,000 1,332,000 5,234,760 

14 18,000,000 70,000 360,000 3,200,000 12,576,000 

15 4,950,000 50,000 330,000 1,332,000 239,760 

16 7,875,000 70,000 330,000 1,600,000 288,000 

17 3,600,000 30,000 210,000 532,000 2,090,760 

18 2,250,000 20,000 180,000 352,000 63,360 

19 4,500,000 40,000 240,000 1,000,000 180,000 

20 5,400,000 40,000 210,000 1,200,000 216,000 

21 6,750,000 75,000 270,000 1,600,000 288,000 

22 9,000,000 75,000 300,000 1,600,000 288,000 

23 11,250,000 120,000 300,000 2,560,000 460,800 

24 6,750,000 75,000 300,000 1,600,000 288,000 

25 13,500,000 90,000 360,000 4,800,000 864,000 

26 18,675,000 150,000 390,000 8,000,000 1,440,000 

27 7,200,000 100,000 270,000 1,600,000 288,000 

28 3,600,000 50,000 210,000 800,000 144,000 

29 6,750,000 90,000 270,000 1,440,000 259,200 

30 13,050,000 90,000 360,000 4,000,000 792,000 

31 6,975,000 50,000 330,000 1,760,000 316,800 

32 3,420,000 40,000 270,000 1,120,000 201,600 

33 6,975,000 120,000 360,000 3,200,000 576,000 

34 18,000,000 200,000 390,000 8,000,000 1,440,000 

35 6,300,000 75,000 270,000 1,600,000 288,000 

36 4,500,000 50,000 240,000 1,040,000 187,200 
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37 7,200,000 75,000 270,000 1,760,000 316,800 

38 7,200,000 100,000 330,000 2,400,000 432,000 

39 2,700,000 75,000 240,000 1,280,000 230,400 

40 8,415,000 250,000 360,000 4,800,000 864,000 

41 8,775,000 300,000 360,000 6,400,000 1,152,000 

42 2,767,500 75,000 300,000 1,600,000 288,000 

43 2,587,500 75,000 300,000 1,332,000 239,760 

44 2,925,000 60,000 270,000 1,120,000 201,600 

45 1,125,000 25,000 180,000 240,000 43,200 

46 2,047,500 50,000 240,000 668,000 120,240 

47 2,925,000 50,000 240,000 800,000 144,000 

48 6,750,000 75,000 300,000 1,332,000 239,760 

49 6,750,000 120,000 360,000 3,200,000 576,000 

50 6,750,000 100,000 360,000 2,400,000 432,000 

51 9,000,000 120,000 360,000 2,668,000 480,240 

52 3,712,500 75,000 300,000 1,600,000 288,000 

53 3,825,000 75,000 300,000 1,600,000 288,000 

54 3,870,000 100,000 330,000 2,000,000 360,000 

55 4,050,000 75,000 300,000 1,600,000 288,000 

56 3,442,500 60,000 240,000 864,000 155,520 

57 3,037,500 50,000 240,000 800,000 144,000 

58 4,050,000 25,000 180,000 2,000,000 360,000 

59 3,937,500 80,000 270,000 1,280,000 230,400 

60 3,375,000 120,000 390,000 532,000 95760 

61 9,900,000 120,000 330,000 4,800,000 864,000 

62 5,440,500 120,000 360,000 3,332,000 599,760 

63 4,815,000 100,000 360,000 3,600,000 648,000 

64 10,125,000 200,000 390,000 6,000,000 1,080,000 

65 3,262,500 75,000 300,000 1,120,000 180,000 

66 3,262,500 75,000 270,000 1,068,000 192,240 

67 4,432,500 100,000 330,000 2,400,000 432,000 

68 3,442,500 50,000 270,000 800,000 144,000 

69 6,750,000 150,000 360,000 4,800,000 864,000 

70 4,545,000 150,000 360,000 4,332,000 779,760 

71 4,050,000 100,000 300,000 1,600,000 288,000 

72 14,850,000 130,000 390,000 6,000,000 1,080,000 

73 14,625,000 90,000 330,000 4,400,000 792,000 

74 15,300,000 200,000 360,000 6,668,000 1,200,240 

75 2,250,000 30,000 180,000 480,000 86,400 

76 3,375,000 45,000 180,000 600,000 108,000 

77 6,525,000 100,000 300,000 2,080,000 374,400 

78 11,700,000 120,000 330,000 2,864,000 515,520 

79 10,350,000 100,000 300,000 2,320,000 417,600 

80 6,075,000 80,000 270,000 1,064,000 191,520 
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81 4,500,000 50,000 270,000 960,000 172,800 

82 5,400,000 50,000 240,000 800,000 144,000 

83 6,975,000 75,000 300,000 1,600,000 288,000 

84 6,075,000 75,000 300,000 1,332,000 239,760 

85 4,950,000 50,000 240,000 960,000 153,600 

86 4,950,000 50,000 240,000 800,000 144,000 

87 5,850,000 50,000 270,000 800,000 216,000 

88 6,975,000 125,000 300,000 1,664,000 299,520 

89 9,450,000 150,000 360,000 4,000,000 720,000 

90 7,875,000 80,000 300,000 2,000,000 360,000 

91 8,325,000 100,000 330,000 2,800,000 504000 

92 8,325,000 100,000 420,000 8,000,000 1,440,000 

93 11,025,000 200,000 360,000 9,600,000 1,728,000 

94 3,375,000 40,000 180,000 668,000 300,600 

95 4,612,500 75,000 240,000 1,200,000 216,000 

96 4,612,500 90,000 210,000 1,332,000 239,760 

97 4,725,000 100,000 240,000 1,440,000 259,200 

Jumlah 736,848,000 8,560,000 29,760,000 255,684,000 62,488,680 

Rata-rata 7,596,371 88,247 306,804 2,635,918 644,213 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Output Frontier 

 

Output from the program FRONTIER (Version 4.1c) 

 

instruction file = terminal     

data file =        POPY.dta     

 

 Error Components Frontier (see B&C 1992) 

 The model is a production function 

 The dependent variable is logged 

 

the ols estimates are : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

log likelihood function =  -0.40981900 

the estimates after the grid search were : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   mu is restricted to be zero 

   eta is restricted to be zero 

 

    coefficient              standard-error            t-ratio 

  beta 0                   -0.69118193        0.80896511     0.85440264 

  beta 1                 -0.48977078         0.12746700     -0.38423340 

  beta 2          0.79149327        0.24993360      0.31668142 

  beta 3                  -0.25892846         0.29571093     -0.87561342 

  beta 4           0.26353105        0.29573048       0.89111901 

  sigma-squared   0.14370869  

 

  beta 0                   -0.68993863 

  beta 1                   -0.48977078 

  beta 2         0.79149327 

  beta 3                    -0.25892846 

  beta 4           0.26353105 

  sigma-squared   0.15175908 

  gamma          0.16000000 
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 iteration =     0   func evals =     19   llf = -0.40981607 

-0.68993863  -0.48977078  0.79149327    -0.25892846    0.26353105 

  0.15175908     0.16000000 

 

 gradient step 

 iteration =     5   func evals =     42   llf = -0.40981440 

-0.68995190  -0.49276597  0.79421888 -0.25890847  0.26351449 

 0.15184742       0.16083292 

 

 iteration =     9   func evals =     95   llf = -0.40981389 

-0.68992685  -0.49331903  0.79486078 -0.25893096  0.26353783 

 0.15457265    0.18568304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   mu is restricted to be zero 

   eta is restricted to be zero 

 

log likelihood function =  -0.40981389 

 

LR test of the one-sided error =   0.10219120 

with number of restrictions = 1 

 [note that this statistic has a mixed chi-square distribution] 

 

number of iterations =      9 

(maximum number of iterations set at :   100) 

 

number of cross-sections =     97 

number of time periods =      1 

the final mle estimates are : 

                         coefficient    standard-error           t-ratio 

  beta 0        -0.68992685     0.91294135  -0.75571870 

  beta 1          -0.49331903      0.12418389     0.39724882 

  beta 2          0.79486078     0.24833784       0.32007236 

  beta 3        -0.25893096     0.39588491   -0.65405615 

  beta 4         0.26353783     0.38696365       0.68104027 

  sigma-squared  0.15457265    0.22348623      0.69164286 

  gamma            0.18568304    0.19963038    0.93013419 
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total number of observations =     97 

 

thus there are:      0  obsns not in the panel 

 

covariance matrix : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technical efficiency estimates : 

Firm  Eff-est 

1 0.88687317 

2 0.90629616 

3 0.88741121 

4 0.89743390 

5 0.90890193 

6 0.89007083 

7 0.91137248 

8 0.89982148 

9 0.91360769 

10 0.88855147 

11 0.81898257 

12 0.93425672 

13 0.90624650 

14 0.91496642 

  0.83346191    0.29441940   0.47752915   0.24521325  -0.24734979 

  0.42897546   0.38216266 

  0.29441940    0.15421638  -0.13790825  -0.66862217  -0.47367059 

 -0.12373597            -0.11122687 

  0.47752915             -0.13790825     0.61671681  -0.13412602    0.10009272 

  0.13111345    0.11781093 

  0.24521325            -0.66862217  -0.13412602   0.15672486   0.14657452 

 -0.38498641            -0.34581143 

 -0.24734979            -0.47367059    0.10009272  -0.14657452     0.14974087 

  0.40138302   0.36054209 

  0.42897546            -0.12373597     0.13111345  -0.38498641    0.40138302 

  0.49946093    0.44402757 

  0.38216266            -0.11122687   0.11781093  -0.34581143     0.36054209 

  0.44402757   0.39852288 
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15 0.86939684 

16 0.89294081 

17 0.89501708 

18 0.88444929 

19 0.88705790 

20 0.89822939 

21 0.89323228 

22 0.90358045 

23 0.90497584 

24 0.88855147 

25 0.89391184 

26 0.89659923 

27 0.89666354 

28 0.88503496 

29 0.89555301 

30 0.89609550 

31 0.88602939 

32 0.85810582 

33 0.86250132 

34 0.89465873 

35 0.88939529 

36 0.88557639 

37 0.89459698 

38 0.87769475 

39 0.84256905 

40 0.86403984 

41 0.85831517 

42 0.82031716 

43 0.82197002 

44 0.84606460 

45 0.84610194 

46 0.84255014 

47 0.86423113 

48 0.89327069 

49 0.86004737 

50 0.86867829 

51 0.88511669 

52 0.84672717 

53 0.84919118 
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54 0.83667597 

55 0.85379503 

56 0.87405470 

57 0.86695665 

58 0.86941646 

59 0.86498065 

60 0.86766672 

61 0.87982457 

62 0.84203785 

63 0.82745572 

64 0.86682918 

65 0.84817723 

66 0.85713957 

67 0.84119582 

68 0.86981426 

69 0.84681012 

70 0.81548501 

71 0.85379503 

72 0.89111031 

73 0.90327815 

74 0.89385436 

75 0.87643968 

76 0.89546135 

77 0.88000519 

78 0.90147504 

79 0.90295892 

80 0.89702876 

81 0.88189480 

82 0.90169486 

83 0.89041555 

84 0.88734148 

85 0.89288362 

86 0.89733938 

87 0.88172819 

88 0.89001762 

89 0.87721820 

90 0.89255608 

91 0.84707596 

92 0.87445563 
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93 0.87699377 

94 0.89308781 

95 0.88352168 

96 0.88781199 

97 0.88037430 

  

  

 

mean efficiency =   0.87797901 
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LAMPIRAN 5 

Kuesioner 

KUISIONER UNTUK PETANI 

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI 

USAHATANI KOPI DI KEC. SUMOWONO 

(Studi Kasus : di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah) 

Oleh : Popy Satiti 

 

1. IDENTITAS  

1.1. Nama Responden :  
1.2. Alamat :  
1.3. Tanggal Wawancara :  
 

2. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Umur : …………………………………………………………… 
Jenis Kelamin : (1) laki-laki; (2) perempuan 
Status : (1) Kawin  (2) belum kawin (3) janda/duda 

Lama sekolah : ……………. Tahun   
Jumlah anak : ..................... Orang   
Jumlah tanggungan : ..................... Orang    
Jumlah anggota keluarga yang membantu bekerja di lahan usahatani kopi  : ........... Orang 
Apakah pekerjaan sebagai petani adalah sumber utama pendapatan keluarga (..) Ya (..) Tidak 
Apakah memiliki pendapatan lain selain dari bertani (..) Ya (..) Tidak 
Pola tanam kopi yang 

dilakukan  
: (1). Tunggal; (2) Tumpangsari dengan.............................................. 

 

 
3. PENGADAAN SARANA PRODUKSI USAHATANI KOPI 

No Uraian 
Sangat 

Tepat 
Tepat 

Cukup 

tepat 
Kurang 

tepat 

Sangat 

Kurang 

Tepat 

1. Bibit yang digunakan adalah bibit unggul      

2. Saya menggunakan bibit kopi berlabel      

3. Bibit kopi tersedia pada saat saya membutuhkannya      

4. Saya bisa mendapatkan bibit kopi sesuai jumlah yang 

saya butuhkan  
     

5. Bibit kopi saya beli di kios/agen terdekat      

6. Saya membeli bibit kopi sesuai harga umum      

7. Mutu pupuk yang saya beli sesuai yang saya butuhkan      

8. Pupuk tersedia pada saat saya membutuhkannya      

9. Saya bisa mendapatkan pupuk sesuai jumlah yang saya 

butuhkan  
     

10.  Pupuk saya beli di kios/agen terdekat      

11.  Saya membeli pupuk sesuai HET      
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4. USAHATANI KOPI 

 

Tabel A1. Biaya Variabel (Keterangan : M/B : milik sendiri /beli) 

No Variabel 
Lokasi (Jarak Tanam) 

Total 
Lahan 1 Lahan 2 Lahan 3 Lahan 4 Lahan 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Lahan       

 Luas Lahan (Ha/m
2
)       

2 Benih       

 Jumlah       

 Harga (Rp/kg)       

 Asal bibit M/B M/B M/B M/B M/B  
3 Pupuk Kandang       

 Jumlah Pupuk (kg)       

 Harga Pupuk (Rp/kg)       
4 Pupuk Urea       

 Jumlah Pupuk       

 Harga Pupuk (RpKg)       
5 Pupuk SP-36 / TSP       

 Jumlah Pupuk (kg)       

 Harga Pupuk (Rp/kg)       
6 Pupuk NPK       

 Jumlah Pupuk (kg)       

 Harga Pupuk (Rp/kg)       
7 Pupuk Daun        

 Jumlah Pupuk (ml)       

 Harga Pupuk (Rp/btl)       
8 Produksi Kopi (kg)       
9 Harga Jual Kopi (Rp/kg)       
 

Tabel A2. Tenaga Kerja 

No Jenis kegiatan 
Jumlah TK (orang) 

Jumlah HOK 
Upah/hari 

Pria Wanita Pria Wanita 

1. Pengolahan Tanah      

2.  Penanaman Benih      

3.  Pemupukan      

4.  Penyiangan      

5.  Pengendalian Hama Penyakit      

6.  Panen       

7.  Pengangkutan      

8.   Pengeringan       
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Tabel A3. Lahan 

Luas Lahan Status Pajak Tanah  Harga Sewa 

    

    
Jumlah    
 

 

Tabel A4. Alat dan Mesin Pertanian 

Alat/Mesin Harga Pembelian (Rp) Umur Ekonomis (tahun) 

   

   

   

 

5.  PASCA PANEN KOMODITAS KOPI 

5.1. Cara panen dan penjualan hasil produksi : 

(1) ijon, tebasan atau borongan; (2) dipanen dan dijual berkelompok; (3) dipanen 

dan dijual sendiri 

5.2. Penjualan hasil panen dalam bentuk :  

(1) biji kering;  (2) biji basah 

5.3. Proses pengeringan :  

(1) sinar matahari; (2) mesin pengering 

5.4. Penanganan pascapanen lain yang dilakukan 

…………………………………………… 

 

6. PEMASARAN KOMODITAS KOPI 

6.1. Lokasi penjualan hasil panen :  

(1) di rumah/gudang penyimpanan; (2) di pasar/gudang pembeli 

6.2. Hasil panen kopi dibeli oleh : 

 (1) pedagang; (2) tengkulak; (3) lainnya,..... 

6.3. Informasi harga jual kopi diperoleh dari 

........................................................................................... 

6.4. Penentu harga jual 

............................................................................................................................. 

6.5. Wilayah pemasaran kopi 

...................................................................................................................   
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LAMPIRAN 6 

Dokumentasi Penelitian 
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