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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 Sebagai acuan awal untuk mendapatkan sebuah gambaran yang  jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya pembahasan 

yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan 

skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan. Adapun judul skripsi saya adalah “Pengaruh Harga, Luas Lahan 

dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Karet di Kecamatan Simpang 

Pematang Kabupaten Mesuji”. Dari Judul skripsi tersebut maka diperlukan 

penjelaskan istilah istilah yang terkandung dalam judul tersebut, antara lain: 

1. Harga 

 Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau 

barang-barang lain  untuk manfaat yang diperoleh dari suatubarang atau jasa 

bagi seseorang atau kelompok  pada waktu tertentu dan tempat tertentu.
1
 

2. Luas Lahan 

 Lahan adalah tanah yang digunakan untuk usaha pertanian. Namun, tidak 

semua tanah  merupakan lahan pertanian dan sebaliknya semua lahan 

pertanian adalah tanah. Luas  lahan adalah keseluruhan wilayah yang 

menjadi tempat penanaman atau mengerjakan  proses penanaman, luas 

lahan menjamin jumlah atau hasil yang akan diperoleh petani.
2 Di 

negara agraris seperti Indonesia, lahan merupakan faktor produksi yang paling 

penting  dibandingkan dengan faktor produksi yang lain karena balas jasa 

yang diterima oleh  lahan lebih tinggi dibandingkan dengan faktor yang lain. 

Luas lahan pertanian  mempengaruhi skala usaha tani yang pada 

akhirnya mempengaruhi tingkat efisiensi  usaha tani yang dijalankan.
3
 

3. Biaya Produksi 

 Biaya produksi adalah sebagai kompensasi yang diterima oleh para 

pemilik faktor-faktor  produksi, atau biaya-biaya yang  dikeluarkan oleh 

petani dalam proses produksi, baik  secara tunai maupun tidak tunai.4
Biaya 

produksi dapat juga diartikan sebagai semua  pengeluaran yang 

dlakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi  dan 

bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang 

 diproduksi oleh perusahaan tersebut.5 

4. Pendapatan 

                                                           
 1 Sudaryono, Pengantar Bisnis Teori & Contoh Kasus, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFEST, 
2015), hlm. 229 
 2 Soekartawi, Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), hlm. 15 
 3Ibid. 
 4 Moehar Daniel, Pengantar Ekonomi Pertanian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm.121 
 

5
 M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi Edisi Pertama, 

(Jakarta:Prenada Media Group, 2010), hlm. 215 
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 Pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha 

perdagangan,  karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin 

mengetahui nilai atau jumlah  pendapatan yang diperoleh selama 

melakukan usaha tersebut.
6
 Pendapatan adalah total  penerimaan (uang dan 

bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode  tertentu. 

Pendapatan merupakan konsep aliran (flow concept). 

 Berdasarkan penjelasan di atas ini adalah suatu penelitian untuk 

mengukapkan dan mengkaji mengenai Pengaruh Harga, Luas Lahan dan Biaya 

Produksi Terhadap Pendapatan Petani Karet di Kecamatan Simpang 

Pematang Kabupaten Mesuji. 

 Adapun alasan memilih judul “Pengaruh Harga, Luas Lahan dan Biaya 

Produksi Terhadap Pendapatan Petani Karet di Kecamatan Simpang 

Pematang Kabupaten Mesuji”.Berdasarkan alasan secara objektif dan subjektif 

yaitu sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

  Bagi penulis pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan 

diteliti terkait  dengan judulskripsi, hal ini dikarenakan Desa Margo Makmur 

kecamatan Simpang  pematang kabupaten Mesuji merupakan salah satu daerah 

yang rata-rata masyarakatnya  bekerja  sebagai petani karet dengan menurunnya 

harga karet oleh pengepul sehingga  berpengaruh pada pendapatan para petani 

karet. Selain itu juga perbedaan tingkat  pendapatan yang dihasilkan oleh petani 

karet tersebut sehingga menarik untuk diadakan  penelitian. 

2. Alasan Subjektif 

  Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan. Hal ini 

didukung dengan  tersedianya data data yang dibutuhkan, serta keberadaan 

tempat penelitian dekat dengan  rumah penulis. Hal ini bisa mempermudah penulis 

untuk menyelesaikan penelitian ini,  selain itu judul yang penulis ajukan telah 

sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari  dibangku kuliah khususnya 

jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  UIN Raden Intan 

Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

  Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan 

produktivitas hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, 

kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan 

petani, memperluas kesempatan kerja serta mendorong kesempatan berusaha 

masyarakat. Sejak awal pembangunan sektor pertanian tidak ada yang perlu 

diragukan dalam perkembangannya. Pembangunan sektor pertanian didukung oleh 

kualitas sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan sumber daya alam. 

Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan salah satunya adalah sumber daya 

hayati berupa tanaman karet. 

  Tanaman karet adalah salah satu tanaman komoditas ekspor yang ada di 

Indonesia. Tanaman ini cukup menjanjikan bagi pendapatan negara karena 

                                                           
 

6
 Samuelson dan Nordhaus, Ilmu Mikro Ekonomi, (New York: P.T. Media Global Edukasi, 

2001), hlm. 264 
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tanaman ini menjadi incaran para investor luar negeri. Indonesia mempunyai 

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

dan lingkungan yang ada di Indonesia sangat mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman karet. Selain itu, negara Indonesia memiliki tenaga kerja 

yang relatif banyak untuk pengembangan perkebunan karet di Indonesia. 

  Prospek perkebunan karet di Indonesia di masa mendatang cukup 

menjanjikan karena masih tersedianya lahan yang luas untuk penanaman karet. 

Prospek yang menjanjikan ini harus didukung dengan upaya pengembangan 

perkebunan karet. Upaya pengembangan perkebunan karet dapat dilakukan dengan 

cara peningkatan produksi lahan dengan teknologi, peningkatan mutu dengan 

pengolahan yang lebih baik, dan pengembangan produk baru guna membuka pasar 

yang lebih luas. Upaya pengembangan perkebunan karet diharapkan dapat 

membantu dalam pemasaran sehingga mampu mencakup pasar yang lebih luas. 

Provinsi Lampung adalah salah satu wilayah pengembangan perkebunan karet di 

Indonesia. Hal ini dilihat dari kondisi fisik Provinsi Lampung yang sangat efektif 

dan menguntungkan untuk digunakan sebagai lahan perkebunan karet. 

  Perkebunan karet di Provinsi Lampung merupakan komoditi andalan 

selain perkebunan sawit. Di Provinsi Lampung luas perkebunan karet mencapai 

662.686 Ha, terdiri dari perkebunan rakyat sebesar 614.021 Ha, perkebunan swasta 

sebesar 24.007 Ha dan perkebunan negara sebesar 21.741 Ha. Harga jual karet di 

Provinsi Lampung selalu fluktuatif mulai dari Rp 13.000/Kg hingga menurun 

menjadi Rp 7000/Kg. 

 

Tabel 1.1 

Potensi Perkebunan Karet di Provinsi Lampung 

No. Tahun Hasil Produksi 

1. 2013 543.698 ton 

2. 2014 484.000 ton 

3. 2015 515.965 ton 

4. 2016 71.056 ton 

5. 2017 1.059.629 ton 

6. 2018 1.122.005 ton 

7. 2019 95.200 ton 

8. 2020 94.163 ton 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, 

2021 

 

  Salah satu pusat perkebunan karet terdapat di Kabupaten Mesuji tepatnya 

di Kecamatan Simpang Pematang. Pengembangan karet di Kabupaten Mesuji lebih 

diarahkan kepada perkebunan rakyat, salah satu daerah sentra produksinya adalah 

Margo Makmur yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani karet. 
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  Harga jual karet di Margo Makmur tergolong rendah dan tidak menentu 

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

Harga jual karet yang tidak stabil membuat perekonomian masyarakat Margo 

Makmur ikut menurun karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani 

karet. Harapan dari para masyarakat Margo Makmur terhadap pendapatan yang 

diperolehnya terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka hadapi 

disebabkan karena harga jual karet yang rendah dan juga tidak menentu. 

  Tanah atau dalam hal ini luas lahan merupakan faktor produksi yang 

paling penting dibandingkan dengan faktor produksi yang lain karena balas jasa 

yang diterima oleh lahan lebih tinggi dibandingkan dengan faktor yang lain. Skala 

usaha juga ditentukan oleh luasnya tanah yang akan digarap.  

  Luas lahan pertanian mempengaruhi skala usaha tani yang pada akhirnya 

mempengaruhi tingkat efisiensi usaha tani yang dijalankan. Luas lahan 

menentukan jumlah atau hasil yang akan diperoleh petani. Sebagian petani karet di 

Margo Makmur tidak mempunyai lahan yang cukup luas, sehingga mengakibatkan 

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

maksimal (sedikit) akan berdampak terhadap pendapatan petani karet. Rata-rata 

petani karet di Margo Makmur hanya memiliki lahan seluas 1 Ha sampai dengan 

1,5 Ha. Satu hektar kebun karet akan menghasilkan 300 kg getah karet dalam satu 

bulannya. 

  Biaya produksi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan ketika 

suatu usaha tani akan menghasilkan produksi. Biaya produksi adalah sebagian 

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

biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi, baik secara tunai 

maupun tidak tunai. Petani harus memaksimalkan produksinya agar tidak 

mengalami pembengkakan dalam mendanai operasional usaha taninya. Pada 

hakekatnya petani dalam menjual produksinya harus dapat mencapai laba yang 

diharapkan, karena laba merupakan hal yang menjadi tujuan utama dalam kegiatan 

pertanian. Penjualan yang dilakukan tidak menjamin petani memperoleh laba. Hal 

ini disebabkan hasil penjualan masih harus dikurangkan dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan petani dalam menghasilkan produksinya seperti pupuk, etrel (obat 

karet),biaya perawatan lahan dan transportasi. Bila hasil penjualan lebih kecil dari 

pada biaya-biaya yang dikeluarkan makapetani akan mengalami kerugian. Oleh 

karena itu, hasil dari penjualan yang biasa disebut omset penjualan harus dapat 

memadai atau lebih besar dari pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani 

sehingga petani akan memperoleh pendapatan yang diinginkan. Biaya produksi 

yang dikeluarkan petani karet di desa Margo Makmur Kecamatan Simpang 

Pematang Kabupaten Mesuji tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan, karena 

50% dari hasil produksi akan habis untuk biaya perawatan dan upah penggarap, 

sehingga petani hanya mendapatkan hasil sebesar 50%. 

  Permasalahan yang dihadapi petani karet di Kecamatan Simpang 

Pematang saat ini adalah tingkat pendapatan petani yang rendah yang disebabkan 

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

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

Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pendapatan dari usaha tani karet 

tersebut. Ketika harga karet naik maka tingkat pendapatan penduduk di sana juga 
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akan naik dan banyak, tapi justru sebaliknya bila harga karet turun maka tingkat 

pendapatan penduduk yang ada di sana juga akan turun drastis dari sebelumnya. 

Hal ini akan menjadikan masyarakat yang berprofesi sebagai petani karet 

khususnya di Margo Makmur menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Kesulitan pemenuhan kebutuhan petani karet di Margo Makmur ini 

disebabkan karena mata pencaharian pokok penduduk yang ada di sana adalah 

sebagai petani karet. 

  Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan Research Gap 

dari variabel independen yang mempengaruhi pendapatan petani yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 

Research Gap Harga 

Terhadap Pendapatan Petani 

Judul Hasil Penelitian Peneliti 

PengaruhHarga 

Terhadap Pendapatan 

Petani 

Harga mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikanterhadap 

pendapatan petani 

1. RicoPhahlevi 

2. Nisha Selvia, 

Ansofino dan 

Putri MelizaSari 

Harga berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

pendapatan petani 

1.Juniati 

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2018 

 

  Pengaruh harga terhadap pendapatan petani yang diteliti oleh Rico 

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

berpengaruh positif terhadap pendapatan petani. Hal ini bertentangan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Juniati yang menunjukkan bahwa harga tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan petani. 
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Tabel 1.3 

Research Gap Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani 

Judul Hasil Penelitian Peneliti 

Pengaruh Luas Lahan 

Terhadap Pendapatan 

Petani 

Luas Lahan mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pendapatan petani 

1.  Putu Dika 

Arimbawadan 

A.A Bagus Putu 

Widanta 

2. Anak Agung 

Irfan Alitawan 

dan Ketut Sutrisn

a 

3. Desi Gustina, 

Rina Selva Johan 

dan Riadi Armas 

4. Weriantoni, Mus

batik Srivani, 

Lukman, Fini 

Fibriani, Silvia 

dan Enjelia 

  Maivira 

Luas Lahan berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

pendapatan petani 

1. Ni Nyoman Tri 

Astari dan Nyom

anDjinar 

Setiawina 

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2018 

 

  Pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani yang diteliti oleh Putu 

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

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

bahwa luas lahan berpengaruh positif terhadap pendapatan petani. Hal ini 

bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Tri Astari 

dan Nyoman Djinar Setiawina yang menunjukkan bahwa luas lahan tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan petani. 
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Tabel 1.4 

Research Gap Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani 

Judul Hasil Penelitian Peneliti 

Pengaruh Biaya 

Produksi Terhadap 

PendapatanPetani 

BiayaProduksi 

mempunyai pengaruh 

positif dansignifikan 

Terhadap pendapatan 

petani 

1. Nugra Hartono 

Biaya Produksi 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikanterhadap 

pendapatan petani 

1.Triyadi Mepriyon, 

Firdaus dan Nurul 

Huda 

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2018 

 

  Pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan petani yang diteliti oleh 

Nugra Hartono menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif 

terhadap pendapatan petani. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Triyadi Mepriyon, Firdaus dan Nurul Huda yang menunjukkan 

bahwa biaya produksi tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani. 

  Dari Research Gap yang ada, dapat disimpulkan bahwa tidak setiap 

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

Research Gap dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian di atas 

menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda dari variabel harga, luas lahan dan 

biaya produksi yang dipandang berpengaruh terhadap pendapatan petani. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan perbedaan hasil 

penelitian sebagai penguat fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Harga, Luas Lahan dan Biaya 

Produksi Terhadap Pendapatan Petani Karet di Kecamatan Simpang Pematang 

Kabupaten Mesuji”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, untuk menghindari 

dari meluasnya permasalahan dan agar mendapatkan sasaran yang diharapkan 

maka penelitian ini hanya memfokuskan pada permasalahan pengaruh harga, 

luas lahan dan biaya produksi terhadap pendapatan petani karet di desa Margo 

Makmur Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. 

 

D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil suatu perumusan masalah 

yaitu: 
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1. Bagaimana pengaruh harga terhadap pendapatan petani karet di desa Margo 

Makmur Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dalam prespektif 

ekonomi Islam ? 

2. Bagaimana pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani karet didesa 

Margo Makmur Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dalam 

prespektif ekonomi Islam ?  

3. Bagaimana pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan petani karet di desa 

Margo MakmurKecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dalam 

prespektif ekonomi Islam ?  

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalahdiatasmakapenulisingin mengadakan serangkaian 

penelitian yang bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap pendapatan petani karet di 

desa Margo Makmur Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji? 

2. Untuk mengetahui pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani karet 

di desa Margo Makmur Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten 

Mesuji? 

3. Untuk mengetahui pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan petani 

karet di desa Margo Makmur Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten 

Mesuji? 

 

F. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak, antara lain: 

1. Secara Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi dan menambah 

informasi  untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

  Menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan serta pengalaman yang 

berguna sebagai  alat pengaplikasian antara teori yang didapat dari bangku 

perkuliahan dengan penerapan  dalam  kenyataan atau di lapangan, terutama 

mengenai pengaruh harga, luas lahan, dan  biaya produksi terhadap 

pendapatan petani karet. 

b. Bagi Akademisi 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi pada 

penelitian  selanjutnya. 

c. Bagi Petani Karet 

  Dapat menjadi tambahan ilmu bagi petani karet sehingga mampu 

mengembangkan  usahanya untuk meningkatkan pendapatan. 

 

G. Kajian Terdahulu 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Weriantoni, Musbatik Srivani, Lukman, 

Fini Fibriani, Silvia, dan Enjelia Maivira membahas tentang luas lahan, jumlah 

produksi, tingkat pendidikan dan kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan 

petani karet menyimpulkan bahwa luas lahan, jumlah produksi, berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani karet sedangkan tingkat 

pendidikan dan kebijakan pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kesejahteraan petani karet.
7
 

 Penelitian yang dilakukan oleh Desi Gustina, Rina Selva Johan dan Riadi 

Armas membahas tentang luas lahan terhadap pendapatan petani karet 

menyimpulkan bahwa luas lahan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

petani karet.
8
 

 Penelitian yang dilakukan oleh Putu Dika Arimbawa dan A.A Bagus Putu 

Widanta membahas tentang luas lahan, teknologi, dan pelatihan terhadap 

pendapatan petani padi menyimpulkan bahwa luas lahan, teknologi, dan 

pelatihan memiliki pengaruh positif dan pengaruh yang signifikan terhadap 

produktivitas petani padi.
9
 

 Penelitian yang dilakukan oleh Nisha Selvia, Ansofino, dan Putri Meliza 

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

pendidikan terhadap pendapatan petani karet menyimpulkan bahwa perubahan 

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

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan petani karet.
10

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Nugra Hartono membahas tentang 

pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan usaha perkebunan kelapasawit 

menyimpulkan bahwa biaya produksi secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit.
11

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Juniati membahas tentang harga jual, 

modal, luas lahan dan tenaga kerja terhadap pendapatan masyarakat muslim 

menyimpulkan bahwa modal, luas lahan, dan tenaga kerja berpengaruh 

                                                           
 7 Weriantoni, Musbatik Srivani, Lukman, Fini Fibriani, Silvia, dan Enjelia Maivira. “Analisis 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani Karet”, Jurnal Teknologi Pertanian 
Andalas Vol. 21, No. 2 (Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas 
Andalas Kampus II Payakumbuh, 2017). 
 8 Desi Gustina, Rina Selva Johan, Riadi Armas, “Pengaruh Luas LahanTerhadap Pendapatan 
Petani Karet di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”, Jurnal (Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Riau, 2013). 
 9 Putu Dika Arimbawa dan A.A Bagus Putu Widanta, “Pengaruh Luas Lahan, Teknologi, dan 
Pelatihan Terhadap Pendapatan Petani Padi dengan Produktivitas Sebagai Variabel Intervening di 
Kecamatan Mengwi”, E-jurnal Unud Vol. 6, No. 8 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi 
Pembangunan, Universitas Udayana,2017). 
 10 Nisha Selvia, Ansofino, dan Meliza Sari, “Pengaruh Perubahan Iklim, Harga Jual, Luas 
Lahan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani Karet di 4 Nagari Kambang Kecamatan 
Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan”, Jurnal (Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas 
STKIP PGRI Sumatera Selatan, 2013). 
 11 Nugra Hartono, “ Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Usaha Perkebunan 
Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam 
Paser Utara”, Jurnal EPP Vol. 10, No. 2 (Program Studi Argibisnis, Universitas Mulawarman, 2013). 
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terhadap peningkatan pendapatan masyarakat muslim sedangkan harga jual 

berpengaruh negatif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat muslim.
12

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Tri Astari dan Nyoman Djinar 

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

pendapatan petani asparagus menyimpulkan bahwa luas lahan, tenaga kerja 

tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani asparagus sedangkan pelatihan 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani asparagus.
13

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Irfan Alitawan dan Ketut 

Sutrisna membahas tentang luas lahan, jumlah produksi, dan biaya usaha tani 

terhadap pendapatan petani jeruk menyimpulkan bahwa luas lahan 

berpengaruh positif dan signifikan secara simultan maupun parsialterhadap 

pendapatan, dan biaya usaha tani berpengaruh positif dan signifikan secara 

simultan terhadap pendapatan, sedangkan biaya usaha tani berpengaruh negatif 

dan signifikan secara parsial terhadap pendapatan.
14

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Triyadi Mepriyon, Firdaus dan Nurul Huda 

membahas tentang analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan petani karet 

menyimpulkan bahwa harga, dan luas lahan berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan pengusaha karet, sedangkan biaya produksi dan jumlah tenaga 

kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha karet.
15

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rico Phahlevi membahas tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan petani padi sawah menyimpulkan 

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

signifikan terhadap pendapatan petani.
16

 

 Berdasarkan telaah yang penulis lakukan dari beberapa penelitian 

terdahulu ternyata ada perbedaan antara penulis dengan penelitian sebelumnya 

yaitu dari objek yang diteliti oleh penulis. 

 

H. Sistematika Penelitian 

  Agar dalam penelitian ini dapat terarah dan lebih sistematis, maka dalam 

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

                                                           
 12 Juniati, “Pengaruh Harga Jual, Modal, Luas Lahan dan Tenaga Kerja Terhadap 
Peningkatan Pendapatan Masyarakat Muslim”, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program 
Studi Ekonomi Islam, UIN Alauddin Makassar, 2016). 
 13 Ni Nyoman dan Nyoman Djinar Setiawina, “Pengaruh Luas Lahan, Tenaga Kerja, dan 
Pelatihan Melalui Produksi Sebagai Variabel Intervening Terhadap Pendapatan Petani Asparagus di 
Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung”, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Udayana Vol. 5, 
No. 7 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali, Indonesia,2016). 
 14 Anak Agung Irfan Alitawan dan Ketut Sutrisna, “Faktor-Faktor yng Mempengaruhi 
Pendapatan Petani Jeruk Pada Desa Gunung Bau Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”, E- 
Jurnal EP Unud Vol. 6, No.5 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali, Indonesia, 
2017). 
 15 Triyadi Mepriyon, Firdaus dan Nurul Huda, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Pendapatan Petani Karet di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuatan Singingi Provisi Riau”, 
Jurnal(2013). 
 16 Rico Phahlevi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Sawah di 
Kota Padang Panjang”, Skripsi (Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, 
Universitas Negeri Padang, 2013). 
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dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

    Bab ini berisi dengan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan    masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

    Bagian ini mengkaji teori yang digunakan dalam 

penelitian untuk    mengembangkan hipotesis dan 

menjelaskan fenomena hasil penelitian    sebelumnya, dengan 

menggunakan teori yang telah dikaji dan juga    penelitian- 

penelitian sebelumnya, hipotesis-hipotesis yang ada dapat   

 dikembangkan. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

    Bab ini menjelaskan setting penelitian, desain penelitian, 

variabel-   variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, dan    teknik analisis data. 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

    Bab ini terdiri dari karakteristik responden, data 

deskriptif, analisis data,    hasil pengujian hipotesis, dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V   PENUTUP 

    Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang 

berkaitan dengan    pembahasan dan studi serta kebijakan 

selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Harga karet yang mengalami fluktuasi membuat para petani untuk banyak 

melakukan strategi agar terus bertahan untuk menjual karet yang 

diinginkan oleh karenanya dapat diambil kesimpulan bahwa harga tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan petani karet di Desa 

Margo Makmur Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai thitung< nilai ttabel (1,02 < 1,985) 
 

2. Hasil panen sangat berpengaruh terhadap luas tanah yang dimiliki oleh 

petani karet, Luas lahan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan petani karet di Desa Margo Makmur Kecamatan Simpang 

Pematang Kabupaten Mesuji. Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai 

thitung dari pada ttabel (4,044 > 1,985).  

3. Untuk menghasilkan kwalitas karet yang baik maka biaya produksi 

menjadi hal penting untuk mengolah karet maka, Biaya Produksi 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan petani karet di Desa 

Margo Makmur Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Hal 

ini dibuktikan dengan besarnya nilai thitung dari pada ttabel (2,807 > 1,985). 

 

 

B. Saran 

 Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan uraian diatas, saran-saran 

yang dapat diajukan sebagai berikut: 

1. Pemerintah mungkin bisa menstabilkan harga karet dengan kebijakan yang 

mereka buat, karena hal yang sangat diinginkan petani karet adalah 

kestabilan harga getah karet agar pendapatan mereka bisa meningkat. 

2. Petani membutuhkan penyuluhan tentang cara bagaimana berkebun karet 

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

cara yang dilakukan nenek moyang mereka sejak dulu. 

3. Peneliti selanjutnya dapat menambah objek penelitian yang tidak hanya di 

Betung saja melainkan dengan objek yang lain, karena objek yang dipilih 

akan mempengaruhi penyebaran informasi yang menyebabkan ada atau 

tidaknya pengaruh pada pendapatan. Sehingga akan mempengaruhi hasil 

penelitian yang dilakukan. 

4. Penambahan variabel baru yang berpengaruh terhadap pendapatan dapat 

digunakan dalam penelitian selanjutnya, seperti jumlah produksi, tingkat 

pendidikan, modal, dan tenaga  kerja. Penambahan variabel baru bertujuan 

untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan, sehingga akan 

menambah informasi serta ilmu pengetahuan baik bagipenulis maupun 

pembaca. 

 



 

54 
  

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia, Teori Mikroekonomi, 

Jakarta: Prenada Media Group, 2010. 

 

Arimbawa, Putu Dika dan A.A Bagus Putu Widanta, “Pengaruh 

Luas Lahan, Teknologi, dan Pelatihan Terhadap 

Pendapatan Petani Padi dengan Produktivitas Sebagai 

Variabel Intervening di Kecamatan Mengwi”, E-jurnal 

Unud Vol. 6. 2017. 

 

Arsyad, Lincolin, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: Unit 

Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2010. 

 

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

 

Ghazali, Imam, Aplikasi Analisis Dengan Program SPSS Edisi 

Ketiga, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2013. 

 

Gustina, Desi, et.al, “Pengaruh Luas Lahan Terhadap Pendapatan 

Petani Karet di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai 

Kabupaten Kuantan Singingi”, Jurnal. 2013. 

 

Hartono, Nugra, “Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan 

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq) 

di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten 

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

 

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

yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Jeruk Pada Desa 

Gunung Bau Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”, E-

Jurnal EP Unud, Vol. 6. 2017. 

 

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

Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

Muslim”, Skripsi.2016. 

 

Mepriyon, Triyadi, et.al, “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pendapatan Petani Karet di Kecamatan 



 

55 
  

Singingi Kabupaten Kuatan Singingi Provisi Riau”, Jurnal. 

2013. 

 

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

 

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

Tenaga Kerja, dan Pelatihan Melalui Produksi Sebagai 

Variabel Intervening Terhadap Pendapatan Petani 

Asparagus di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten 

Badung”, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Udayana Vol. 5. 

2016. 

 

Phahlevi, Rico, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Petani Padi Sawah di Kota Padang Panjang”, Skripsi. 2013. 

 

Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro, 

Jakarta: Fakultas Ekonomi,2010. 

Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita, SPSS vs LISREL, Jakarta: 

Salemba Empat, 2013. 

 

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

Lahan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan 

Petani Karet di 4 Nagari Kambang Kecamatan Lengayang 

Kabupaten Pesisir Selatan”, Jurnal. 2013. 

 

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

 

Srivani,et.al, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kesejahteraan Petani Karet”, Jurnal Teknologi Pertanian 

Andalas Vol. 21. 2017. 

 

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

 

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D, 

Bandung: Alfabeta, 2013. Sugiyono, Metodologi Penelitian 

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

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

2014. 



 

56 
  

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

2014. 

 

Thamrin, Muhammad, et.al, “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi 

Terhadap Pendapatan Petani Pinang”, Jurnal Agrium 

Vol. 17. 2012. 

 

Weriantoni, et.al, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kesejahteraan Petani Karet”, Jurnal Teknologi 

Pertanian Andalas Vol. 21. 2017. 

 

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

 

https://lampung.bps.go.id, diakses pada 02 Februari 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

