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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Penggunaan Lahan 

Tanah atau lahan merupakan sumberdaya alam, wadah, dan faktor 

produksi strategis bagi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia 

(Suparmoko, 1989). Penggunaan lahan (land use) diartikan sebagai setiap bentuk 

campur tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik materiil maupun spiritual. Penggunaan lahan dapat dikelompokan 

ke dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan 

lahan bukan pertanian. Contoh penggunaan lahan pertanian adalah tegalan 

(pertanian lahan kering atau pertanian pada tanah tidak beririgasi), sawah, kebun 

kopi, dan sebagainya. Penggunaan lahan bukan pertanian dapat dibedakan ke 

dalam lahan pemukiman atau desa, industri, rekreasi dan sebagainya (Arsyad, 

2006). Tanah sebagai faktor produksi mempunyai nilai yang tergantung pada: 

tingkat kesuburan tanah, fasilitas pengairan atau air, dan lokasi (Akib, 2002). 

  
2.1.1.1 Tingkat Kesuburan Tanah 

Kesuburan tanah adalah suatu keadaan tanah dimana tata air, udara dan 

unsur hara dalam keadaan cukup seimbang dan tersedia sesuai kebutuhan 

tanaman, baik fisik, kimia dan biologi tanah. Kesuburan tanah ditentukan oleh 

keadaan fisika, kimia, dan biologi tanah. Keadaan fisika tanah meliputi kedalaman 

efektif, tekstur, struktur, kelembaban dan tata udara tanah. Keadaan kimia tanah 

meliputi reaksi tanah (pH tanah), KTK, kejenuhan basa, bahan organik, 

banyaknya unsur hara, cadangan unsur hara dan ketersediaan terhadap 

pertumbuhan tanaman. Sedangkan biologi tanah antara lain meliputi aktivitas 

mikrobia perombak bahan organik dalam proses humifikasi dan pengikatan 

nitrogen udara. Kesuburan tanah merupakan kemampuan tanah menghasilkan 

bahan tanaman yang dipanen. Ungkapan akhir kesuburan tanah ialah hasil panen, 

yang diukur dengan bobot yang dipungut per satuan luas (biasanya hektar) dan per 

satuan waktu (Effendi dalam Nindiasari, 2012). 

   
2.1.1.2 Pengairan  

Dalam arti umum pengairan adalah suatu usaha untuk mengatur air yang 

mencakup bidang irigasi, drainasi, reklamasi, pengaturan air dan pengendalian 

banjir. Sedangkan dalam arti khusus pengairan adalah suatu usaha untuk mengatur 

dan memanfatkan air yang tersedia baik di sungai ataupun di sumber lain, dengan 

http://www.ilmutekniksipil.com/bangunan-air/ilmu-pengairan
http://www.ilmutekniksipil.com/bangunan-air/ilmu-pengairan
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menggunakan jaringan-jaringan irigasi untuk kepentingan pengairan pertanian 

(Wurjanto, 2006).  

   
2.1.1.3 Lokasi  

 Pengertian lokasi adalah tata letak lahan yang harus disesuaikan dengan 

syarat tumbuh tanaman sayuran yang akan diproduksi, dan sesuai dengan peta 

pewilayahan komoditas yang diusahakan agar untuk menjamin produktivitas serta 

mutu yang tinggi. Untuk menjamin produktivitas yang tinggi pengolahan lahan 

dilakukan tanpa menimbulkan erosi permukaan tanah, kelongsoran dan kerusakan 

sumber daya lahan. Lahan yang digunakan datar sampai dengan kemiringan < 

30% diikuti dengan upaya tindakan konversi (Susilawati, 2011).  

 
2.1.2 Nilai Ekonomi Penggunaan Lahan 

Ekonomi merupakan cara yang dilakukan manusia dan kelompoknya 

untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas, untuk memperoleh berbagai 

komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi (Witjaksono, 1996). Nilai 

ekonomi adalah nilai yang dimiliki oleh seseorang yang bisa diperhitungkan 

dengan nilai uang sejak seseorang memiliki penghasilan sampai habis masa 

penghasilan tersebut. Nilai ekonomi penggunaan lahan pada penelitian ini, 

berorientasi pada besar keuntungan yang diperoleh para petani dari kegiatan 

usahataninya. Keuntungan dalam usahatani, menggambarkan besar selisih 

pendapatan dan pengeluaran biaya produksi selama berusahatani (Siswanto, 

2007). 

 
2.1.2.1 Biaya Produksi  

    Biaya produksi merupakan modal yang harus dikeluarkan untuk 

membudidayakan tanaman hingga diperoleh hasil yang terjual. Biaya  dibedakan 

berdasarkan jumlah output yang dihasilkan. Biaya tetap adalah biaya yang besar 

kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, contohnya peralatan 

pertanian dan pajak tanah. Biaya variabel adalah biaya yang berhubungan 

langsung dengan jumlah produksi, contohnya benih, pupuk, tenaga kerja, biaya 

transportasi dan lain sebagainya (Rahardi, 2000). 

  

2.1.2.2 Pendapatan  

Pendapatan usahatani adalah sejumlah penerimaan yang diperoleh dari 

usahatani dalam satu periode dihitung dari hasil penjualan (satuan rupiah). 

Pendapatan pribadi diartikan semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang 

diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun (Suratiyah, 2008). 

Pendapatan akan dicapai apabila kualitas tanahnya baik, supaya dapat 



6 

 

 

menghasilkan produksi yang optimal sehingga dapat mempengaruhi harga. 

Apabila penerimaan dan daya beli tetap, harga barang tersebut akan turun, dan 

penurunan produksi menyebabkan harga naik. Sebaliknya harga juga dapat 

mempengaruhi produksi, maka harga suatu barang dapat menurun, sehingga 

produsen tidak akan meningkatkan produksinya. Akan tetapi, kalau harga barang 

menunjukkan kenaikan, maka dapat mendorong produsen untuk memproduksi 

lebih banyak (Supranto, 2000).  Kualitas adalah keunggulan yang dimiliki oleh 

produk tersebut. Kualitas dalam pandangan konsumen adalah hal yang 

mempunyai ruang lingkup tersendiri yang berbeda dengan kualitas dalam 

pandangan produsen saat mengeluarkan suatu produk yang bisa dikenal 

kualitasnya. Kualitas produk dibentuk oleh beberapa indikator antara lain 

kemudahan penggunaan, daya tanah, kejelasan fungsi, keragaman ukuran produk, 

dan lain sebagainya (Setiadi, 2003). Kualitas mempunyai arti sangat penting 

dalam keputusan pembelian konsumen. Apabila kualitas produk yang dihasilkan 

baik, maka konsumen cenderung melakukan pembelian ulang sedangkan bila 

kualitas produk tidak sesuai dengan yang diharapkan akan mengalihkan 

pembeliannya pada produk sejenis lainnya. Sering kali dibenak konsumen sudah 

terpikir bahwa produk yang dihasilkan jauh lebih berkualitas dari pada produk 

pesaing dan konsumen akan membeli produk yang mereka yakini lebih 

berkualitas. 

  
2.1.3      Investasi  

Investasi adalah penanaman modal atau jasa dengan harapan untuk 

memperoleh peningkatan keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi 

pertanian yang meliputi pembelian tanah, alat-alat pertanian dan pembelian 

ternak, dan investasi non pertanian yang meliputi pendidikan, perbaikan 

rumah/kandang. Investasi yang dilakukan petani sangat dipengaruhi oleh jumlah 

tenaga kerja dan nilai asset yang dimiliki petani (Sukirno, 1990). Adapun 

investasi dalam penelitian ini, lebih ditekankan pada investasi berupa tanah. Nilai 

investasi akan dipengaruhi banyak faktor diantaranya kondisi lahan itu sendiri, 

dalam kurun waktu tertentu dan perkembangan ekonomi dari wilayah tersebut. 
 

2.1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian  Topik  Variabel  Hasil  
Andika 
Pambudi 
(2008) 

Analisis nilai ekonomi 
lahan (land rent) pada 
lahan pertanian dan 
pemukiman 
dikecamatan Ciampea, 
Kabupaten Bogor. 

Biaya-biaya, 
pendapatan, 
sewa lahan,  

Berdasarkan hasil analisis regresi, faktor-faktor 
yang mempengaruhi land rent pada lahan 
pertanian yaitu status lahan, total penerimaan, 
dan total biaya operasional pada taraf nyata 
lima persen, sedangkan variabel luas lahan, 
pajak, dan jarak ke pasar tidak berpengaruh 
nyata.  
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2.2 Variabel  dan Pengkuran 

Variabel Indikator Instrumen 

a. Kesuburan 

tanah 

a.  Sifat fisika 

 

 

 

b. Sifat kimia 

 

 

a. Kedalaman olah 

b. Tekstur 

c. Porositas tanah 

 

a. Unsur hara 

d. Bahan organik 

b. Pengairan a. Sumber mata air 

b. Kemudahan mendapatkan pengairan 

c. Kebutuhan 

 

a. Asal air 

b. Mudah,sulit 

c. Banyak,sedikit 

 

c. Lokasi a    Pengaturan lahan  

 

a . Diolah, tidak diolah 

d. Nilai ekonomi Pendapatan  

a. Produksi 

b. Kualitas 

 

Biaya produksi  

a. Biaya variabel 

b. Biaya tetap 

 

a.Volume  (kg/ha/MT) 

b.Harga jual (Rp/ha/MT)  

 

 

a. Harga (Rp/ha/MT) 

b. Penyusutan (Rp/ha/MT) 

e. Investasi Tanah 

a. Nilai jual 

b. Nilai sewa 

 

a. Harga  (Rp/ha/th) 

b. Harga (Rp/ha /th) 

3.  


