
 

13 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Mikro Ekonomi 

Mempelajari ilmu ekonomi merupakan hal yang didasari atas berbagai 

permasalahan sumber daya alam yang serba terbatas, sedangkan kebutuhan 

manusia manusia tidak terbatas sehingga menimbulkan kelangkaan sumber 

daya alam. Berkaitan dengan itu manusia dituntut untuk mengambil keputusan 

yang baik dan tepat (efesien dan efektif) dalam menggunakan sumber daya 

alam. Keputusan ini yang diambil pada hakekatnya menyangkut bidang 

ekonomi. Dengan demikian disadari atau tidak kehidupan manusia tidak 

terlepas dari konsep ekonomis baik permasalahan yang sederhana sampai 

komplek.
8
 

Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku 

manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam pengertian ini ada dua hal 

penting yang harus diperhatikan yaitu adanya kelangkaan sumber daya dan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Adanya kelangkaan sumber daya di 

dunia ini tentunya mudah untuk kita pahami karena pada umumnya barang dan 

jasa yang dapat dihasilkan oleh bumi adalah terbatas. Sedangkan kebutuhan 

atau keinginan manusia itu banyak sekali, dapat dikatakan tidak terbatas 

                                                 
8
 Masyhuri, Ekonomi Mikro, (Malang : UIN-Malang Press, 2007)  hlm. 9 
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dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Ilmu ekonomi 

mikro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu 

dalam membuat keputusan-keputusan yang ada hubungannya dengan aspek 

ekonomi. Individu yang dimaksud disini adalah tidak terbatas pada seorang 

konsumen, tetapi juga produsen.
9
 

Teori mikro ekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu 

ekonomi kecil. Menerangkan arti teori mikro ekonomi dengan menerjemahkan 

masing-masing perkataan dalam istilah tersebut tidak akan memberikan 

penerangan yang tepat mengenai arti dari konsep mikro ekonomi. Arti yang 

sebenarnya hanya akan dapat dilihat dari corak dan ruang lingkup analisis yang 

terdapat dalam teori tersebut. Berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup 

analisisnya, teori mikro ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu bidang studi 

dalam ilmu ekonomi yang mengalisis mengenai bagian-bagian kecil dari 

keseluruhan kegiatan perekonomian.
10

 

Pada dasarnya dalam ekonomi mikro membahas masalah bagaimana 

seseorang atau perusahaan mengambil suatu keputusan khususnya mengenai 

permintaan dan penawaran suatu barang, oleh sebab itu tentunya akan 

dipelajari pula faktor-faktor yang akan berpengaruh pada permintaan dan 

penawaran suatu produk (barang atau jasa), permintaan barang didasarkan pada 

kebutuhan konsumen dan penawaran barang didasarkan atas kemauan 

produsen. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya permintaan tersebut adalah 

                                                 
9
 Suherman Rosyidi, Pengantar Teori . . . , hlm. 2 

10
 Sadono Sukirno,  Mikroekonomi Teori . . . , hlm. 21 
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adanya harga barang itu sendiri, harga barang lain (barang komplementer 

maupun barang substitusi), pendapatan konsumen, selera (teste), jumlah 

penduduk, dan sebagainya.
11

 

Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi permintaan tetapi hal 

diatas yang paling banyak paling banyak disoroti pada ekonomi mikro dengan 

dasar menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Sedangkan faktor-faktor yang 

berpengaruh pada penawaran suatu barang adalah jumlah produsen, harga 

input, harapan harga dimasa yang akan datang dan sebagainya.
12

 

Isu pokok yang dianalisis dalam teori mikro ekonomi adalah 

bagaimanakah caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia 

secara efesien agar kemakmuran masyarakat dapat maksimum. Analisis seperti 

ini dibuat berdasarkan kepada pemikiran bahwa kebutuhan dan keinginan 

manusia tidak terbatas, sedangkan kemampuan faktor-faktor produksi 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

masyarakat adalah terbatas. Teori mikro ekonomi bertitik tolak kepada 

pemisalan bahwa faktor-faktor produksi yang tersedia selalu sepenuhnya 

digunakan. Keadaan ini mendorong masyarakat untuk memikirkan cara yang 

paling efisien dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia.
13

 

Pada dasarnya dalam ekonomi mikro membahas masalah bagaimana 

seorang atau perusahaan mengambil suatu keputusan khususnya mengenai 
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 Masyhuri, Ekonomi Mikro . . . , hlm. 9 
12

 Ibid, hlm. 9 
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 Sadono Sukirno,  Mikroekonomi Teori . . . , hlm. 21 
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permintaan dan penawaran suatu barang, oleh sebab itu tentunya akan 

dipelajari pula faktor-faktor yang akan berpengaruh pada permintaan dan 

penawaran suatu produk (barang dan jasa), permintaan barang didasarkan pada 

kebutuhan konsumen dan penawaran barang didasarkan atas kemauan 

konsumen. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya permintaan tersebut 

adalah adanya harga barang itu sendiri, harga barang lain (barang 

komplementer maupun barang substitusi), pendapatan konsumen, selera (teste), 

jumlah penduduk dan sebagainya.
14

 

Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi permintaan tetapi hal 

diatas yang paling banyak disoroti pada ekonomi mikro dengan dasar 

menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Sedangkan faktor-faktor yang 

berpengaruh pada penawaran suatu barang adalah jumlah produsen, harga 

input, harapan harga dimasa yang akan datang, dan sebagainya. Munculnya 

penawaran barang dan jasa akibat adanya perilaku produsen, penawaran suatu 

barang di pasar mempunyai landasan prinsip produksi yang biasanya 

dirumuskan dalam suatu fungsi produksi yang biasanya dirumuskan dalam 

suatu fungsi produksi yaitu hubungan teknis antara masukan (input) dan 

keluaran (output). Fungsi produksi ini diturunkan dari fungsi biaya produksi 

karena dalam proses produksi input-input yang digunakan harus dibeli atau 

disewa sehingga teori biaya dan produksi akan dibahas pada bagian-bagian lain 

karena menyangkut perilaku perusahaan.
15
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 Masyhuri, Ekonomi Mikro . . . ,hlm. 9 
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B. Faktor Produksi  

Faktor produksi adalah faktor yang dikorbankan untuk menghasilkan 

produksi. Faktor produksi dalam bahasa Inggris sering disebut input dan 

hasilnya disebut output. Seorang produsen dalam menghasilkan produk harus 

mengetahui jenis atau macam-macam dari faktor produksi.
16

 

Faktor-faktor produksi juga disebut sebagai benda-benda yang disediakan 

oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk 

memproduksi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi adakalanya dinyatakan 

dalam istilah lain, yaitu sumber daya. Faktor produksi yang tersedia dalam 

perekonomian akan menentukan sampai dimana suatu negara dapat 

menghasilkan barang dan jasa.
17

 

Setiap kegiatan usaha membutuhkan faktor produksi. Faktor produksi 

tersebut merupakan input agar bisa menghasilkan suatu output. Akan tetapi, 

produksi tentu saja tidak akan dapat dilakukan kalau tiada bahan-bahan yang 

memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa 

melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, 

modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Semua unsur itu disebut 

faktor produksi (factor of production). Jadi semua unsur yang menopang usaha 

penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor 

                                                 
16

 Ibid, hlm. 125 
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produksi.
18

 Faktor produksi dalam usaha peternakan ayam ras pedaging 

(broiler) antara lain sebagai berikut.  

1. Faktor Modal  

Menurut Rosyidi,
19

 modal merupakan faktor produksi yang meliputi 

semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi barang-

barang lain serta jasa-jasa. Pengertian modal semacam ini sebenarnya 

hanyalah merupakan salah satu saja dari pengertian seluruhnya, 

sebagaimana yang sering dipergunakan oleh ahli ekonomi. Sebab, modal 

juga mencakup arti uang yang tersedia didalam perusahaan untuk membeli 

mesin-mesin serta faktor produksi lainnya. 

Faktor produksi modal atau capital. Modal dapat dibagi menjadi 

modal tetap seperti tanah, gedung, mesin-mesin, dan sebagainya yang 

tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Sedangkan modal 

tidak tetap (variabel) adalah modal yang habis dipakai dalam satu kali 

proses produksi. Pada jangka panjang modal (long time) modal tidak 

dibedakan, semuanya menjadi modal variabel.
20

 

Selanjutnya menurut Kasmir,
21

 modal adalah sesuatu yang diperlukan 

untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. 

Modal terdiri dari uang dan tenaga kerja (keahlian). Jenis-jenis Modal  

                                                 
18

 Suherman Rosyidi, Pengantar . . . , hlm. 55 
19

 Ibid, hlm. 55 
20

 Masyhuri, Ekonomi Mikro. . . , hlm. 127 
21

 Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 91 
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menurut Kasmir,
22

 pada dasarnya, kebutuhan modal untuk melakukan 

usaha terdiri dari dua jenis yaitu:  

a. Modal Investasi  

Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat 

digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari satu tahun. 

Penggunaan modal investasi jangka panjang adalah untuk membeli 

aktiva tetap, seperti tanah, bangunan/gedung, mesin-mesin, peralatan, 

kendaraan, serta inventaris lainnya. Modal investasi merupakan porsi 

terbesar dalam komponen pembiayaan dalam suatu usaha dan 

biasanya dikeluarkan pada awal perusahaan didirikan atau untuk 

perluasan pabrik. Modal investasi bisanya diperlukan dari modal 

pinjaman berjangka waktu panjang (lebih dari satu tahun). Pinjaman 

ini biasanya diperoleh dari dunia perbankan.  

b. Modal Kerja  

Modal kerja yaitu modal yang digunakan untuk membiayai 

operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi. Jenis 

modalnya bersifat jangka pendek, biasanya hanya digunakan untuk 

sekali atau beberapa kali proses produksi. Modal kerja digunakan 

untuk keperluan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan 

dan biaya pemeliharaan serta biaya-biaya lainnya. 

Modal merupakan faktor penentu untuk keberhasilan termasuk 

keberhasilan dalam suatu usaha atau bisnis. Modal memang merupakan 
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faktor penting dan sangat menentukan untuk dapat memulai dan 

mengembangkan suatu usaha.
23

 Faktor produksi modal meliputi :
24

 

1. Modal riil yaitu semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang 

kegiatan produksi barang-barang lain serta jasa-jasa. 

2. Modal uang (money capital) yakni dana yang digunakan untuk 

membeli barang-barang modal dan faktor produksi lainnya. 

Modal dalam suatu usaha adalah seperti bahan bakar atau energi 

penggerak awal sebuah motor. Makin besar motor yang harus digerakkan, 

makin besar pula energi yang diperlukan. Sebaliknya, makin banyak bahan 

bakar atau makin besar energi yang ada, akan makin besar pula daya yang 

dihasilkan. Modal adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menjalankan usaha. Dengan demikian, modal dapat berupa benda fisik 

ataupun bukan. Pikiran, kesempatan, waktu, pendidikan dan pengalaman 

adalah benda abstrak yang sesungguhnya merupakan modal yang tidak 

ternilai harganya dan sangat menentukan keberhasilan dalam usaha.
25

 

2. Faktor Tenaga kerja  

Di dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan istilah tenaga kerja 

manusia (labor) bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk 

mencangkul , menggergaji, bertukang dan segala kegiatan fisik lainnya. 

Hal yang dimaksudkan disini memang bukan sekedar labor atau tenaga 

                                                 
23

 Soesarsono Wijandi, Pengantar Kewiraswastaan, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 

2000), hlm. 66 
24

 Suherman Rosyidi, Pengantar teori Ekonomi . . . , hlm. 56 
25

 Soesarsono Wijandi, Pengantar . . . , hlm. 66 
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kerja saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu human resources (sumber daya 

manusia). Di dalam istilah human resources atau sumber daya manusia itu, 

tercakuplah tidak saja tenaga fisik atau tenaga jasmani manusia tetapi juga 

kemampuan mental atau kemampuan non fisiknya, tidak saja tenaga 

terdidik tetapi juga tenaga yang tidak terdidik tidak saja tenaga yang 

terampil tetapi juga yang tidak terampil.
26

 

Menurut Payaman (1985), tenaga kerja didefinisikan sebagai 

penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, 

dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus 

rumah tangga dan penerima pendapatan. Menurut BPS, penduduk berumur 

10 tahun tahun keatas terbagai sebagai tenaga kerja. Dikatakan tenaga 

kerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau 

membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja 

paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. 

Sedangkan menurut menurut UU. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 

disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan untuk masyarakat.
27

 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang 

memegang peran penting didalam kegiatan usaha tani. Tenaga kerja dapat 

juga berupa sebagai pemilik (pertanian tradisional) maupun sebagai buruh 
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 Suherman Rosyidi, Pengantar Teori . . . ,  hlm. 56 
27

 Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia Tinjauan Histori Teoritis dan Empiris, ( 

Yogyakarta : Graha Ilmu, Cetakan ke 1 2014) hlm. 108. 
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biasa (pertanian komersial). Di Indonesia, kebutuhan akan tenaga kerja 

dalam pertanian dibedakan menjadi dua yaitu kebutuhan akan tenaga kerja 

dalam usaha tani pertanian rakyat dan kebutuhan akan tenaga kerja dalam 

perusahaan pertanian yang besar seperti perkebunan, kehutanan, 

peternakan dan sebagainya.
28

 

Menurut  Sumarsono,
29

 tenaga kerja adalah semua orang yang 

bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi 

mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang 

tidak menerima bayaran berupah upah atau mereka yang sesungguhnya 

bersedia dan mampu bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan 

terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja. Jenis-jenis tenaga kerja secara 

umum yaitu berdasarkan penduduknya, batas kerja, kualitasnya, sifat 

kerjanya, keahlian dan pendidikan. 

a. Tenaga kerja berdasarkan penduduknya terbagi atas tenaga kerja dan 

bukan tenaga kerja.
30

 

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat 

bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

mereka yang dikelompok sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang 
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 Beattie Bruce R, C Robert Taylor, Ekonomi Produksi, (Yogyakarta : Gadja Mada 
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berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 Tahun. Bukan tenaga kerja 

adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, 

meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga 

Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usian, yaitu 

mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. 

Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia), 

dan anak-anak. 

b. Tenaga kerja berdasarkan batas kerja terbagi atas angkatan kerja dan 

bukan angkatan kerja.
31

 

Angakatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-

64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara bekerja, 

maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja 

adalah mereka yang berumur 10 tahun keatas yang kegiatannya hanya 

bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Kategori ini 

adalah anak yang sedang menempuh pendidikan, dan ibu rumah tangga. 

c. Tenaga kerja berdasarkan kualitasnya terbagi atas tenaga kerja terdidik, 

tenaga kerja terampil dan Tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih 

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan 

pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya, misalnya 

dokter, insinyur, akuntan, dan ahli hukum. Tenaga kerja terampil adalah 

tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang 
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keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Misalnya tukang 

listrik, montir, tukang las, dan sopir. Tenaga kerja tidak terdidik atau 

tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan 

dan latihan dalam menjalankan pekerjaannya. Misalnya tukang sapu, 

pemulung, dan lain-lain.  

d. Tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dibagi menjadi 

tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani.  

Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang menggunakan 

pikiran, rasa, dan karsa. Misalnya guru, editor, konsultan, dan 

pengacara. Sementara itu, tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja 

yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi. Misalnya 

tukang las, pengayuh becak, dan sopir.  

e. Tenaga kerja berdasarkan keahlian dan pendidikannya tenaga kerja 

dibagi menjadi tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil dan tenaga 

kerja terdidik 

Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan 

atau rendah pendidikannya dan tidak memiliki keahlian dalam suatu 

bidang pekerjaan. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang 

memiliki keahlian dan pelatihan atau pengalaman kerja seperti montir, 

tukang kayu dan ahli mereparasi TV dan radio. Tenaga kerja terdidik 

adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dan ahli 
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dalam bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi dan 

insinyur. 

3. Faktor Tanah  

Hal yang dimaksud dengan istilah land atau tanah disini bukanlah 

sekedar tanah untuk ditanami atau untuk ditinggali saja, tetapi termasuk pula 

didalamnya segala sumber daya alam (natural resources). Itulah sebabnya 

faktor produksi yang ketiga ini sering kali pula disebut dengan sebutan 

natural resources di samping juga sering disebut land.
32

  

Pendek kata, yang dimaksudkan dengan istilah tanah (land) maupun 

sumber daya alam (natural resources) disini adalah segala sumber daya asli 

yang tidak berasal dan kegiatan manusia, dan bisa diperjual belikan. Syarat 

terakhir perlu disebutkan, agar kita tidak menyebut bahwa mega atau embun 

atau planet Jupiter itu adalah faktor produksi.
33

 

Faktor produksi ini disediakan oleh alam. Faktor produksi ini 

meliputi tanah, berbagai jenis barang tambang, hasil hutan dan sumber daya 

alam yang dapat dijadikan modal seperti air yang dibendung untuk irigasi 

atau untuk pembangkit tenaga listrik.
34

 

Tanah merupakan faktor produksi yang paling menentukan dalam 

pengelolaan usaha tani dan tempat berlangsungnya aktivitas dalam rangka 

proses produksi, terlebih lagi bila hal ini berhubungan dengan sumber daya 
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alam. Pentingnya faktor produksi tanah bukan saja dilihat dari segi luas atau 

sempitnya lahan, akan tetapi juga dari segi macam penggunaan lahan dan 

kesuburan tanah. Tingkat kesuburan tanah mempunyai hubungan langsung 

dengan jumlah dan kapasitas produksi yang dapat dihasilkan suatu jenis 

tanah serta balas jasa dari penggunaan tanah tersebut.
35

 

Dengan demikian, istilah tanah atau land ini maksudnya adalah segala 

sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi dan berasal dan atau tersedia di 

alam ini tanpa usaha manusia, yang diantara meliputi :
36

 

a. Tenaga penumbuh yang ada di dalam tanah, baik pertanian, perikanan, 

maupun pertambangan. 

b. Tenaga air, baik untuk pengairan, pengaraman, maupun pelayaran, 

termasuk juga disini adalah, misalnya : air yang dipakai sebagai bahan 

pokok oleh Perusahaan Air Minum. 

c. Ikan dan mineral, baik ikan dan mineral darat (sungai, danau,  tambak, 

kuala dan sebagainya) maupun ikan dan mineral laut. 

d. Tanah yang di atasnya didirikan bangunan. 

e. Living stock, seperti ternak dan binatang-binatang lain yang bukan 

ternak. 

f. Dan lain-lainnya, seperti bebatuan dan kayu-kayuan. 
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4. Faktor Kecakapan Tata Laksana atau Managerial Skill 

Ketiga faktor produksi yang telah disebutkan diatas adalah faktor 

produksi yang “tangible” (dapat diraba). Ketiganya, yakni tanah, tenaga 

manusia, dan modal, dapat dilihat, dapat diraba, disamping juga dapat 

dihitung, dan begitu pula dapat diukur, ditimbang, dan ditakar. Akan tetapi, 

faktor produksi yang keempat ini tidak. Ia tidak dapat dilihat, diraba, 

dihitung, ditimbang, diukur, maupun ditakar, ia hanya dapat dirasakan 

adanya. Lazimnya, kecakapan (skill) yang menjadi faktor produksi keempat 

ini disebut orang dengan sebutan entrepreneurship. Jelas sekali 

entrepreneurship ini merupakan faktor produksi yang intangible (tidak 

dapat diraba), tetapi sekalipun demikian tidak sah lagi peranannya justru 

amat menentukan.
37

 

Sebagai contoh, dua masyarakat atau dua bangsa yang katakan 

sajalah memiliki natural resoursces, human resources serta capital yang 

sama, tetapi salah satu diantara keduanya bisa berproduksi lebih baik karena 

ia memiliki kapasitas entrepreneurship yang lebih dari pada yang memiliki 

oleh masyarakat atau bangsa lain itu. Demikianlah, entrepreneurship atau 

skill itu merupakan faktor produksi yang justru paling menentukan di dalam 

perkembangan perekonomian masyarakat.
38

 

Faktor produksi manajemen sering dikaitkan dengan “seni” dalam 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pada suatu proses 
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produksi. Karena proses produksi melibatkan sejumlah orang atau tenaga 

kerja dari berbagai tingkatan, maka manajemen berarti pula bagaimana 

pengelola orang-orang tersebut dalam tingkatan atau tahapan proses 

produksi. Aspek manajemen banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, 

tingkat keterampilan, skala usaha, besar kecilnya kredit, jenis komoditi, 

macam komoditas, resiko yang dihadapi dan sebagainya.
39

 

Keempat faktor produksi yang telah disebutkan di atas, adalah 

unsur-unsur yang harus bekerja demi terlaksanya proses produksi. Apabila 

keempatnya adalah kita misalkan makhluk-makhluk yang bisa berpikir dan 

merasa, keempatnya, modal, tenaga kerja, tanah, kecakapan tata laksana 

atau managerial skill, semuanya itu akan minta dan menuntut balas jasa atas 

hasil kerjanya. Demikianlah, kepada tanah dan modal harus dibayarkan 

balas jasanya, sebagaimana kepada tenaga manusia dan entrepreneurship 

juga harus dibayarkan balas jasa.
40

 

Seorang entrepreneur mengorganisir ketiga faktor produksi lainnya, 

agar dapat dicapai hasil yang terbaik. Ia pun menanggung resiko untuk 

setiap jatuh bangun usahanya. Tidak pelak lagi bahwa faktor produksi yang 

keempat ini adalah yang terpenting diantara semua faktor produksi, justru 

karena ia adalah intangible factor of production. Memang ia tidak bisa 

dilihat, tetapi setiap orang di antara kita mengetahui dan merasakan bahwa 

ia, entrepreneurship atau managerial skill itu, adalah amat penting 
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peranannya sehubungan dengan hasil yang dihasilkan.
41

Faktor produksi 

kecakapan tata laksana  meliputi : 

a. Keahlian adalah kemampuan seseorang dalam menjalan suatu tugas atau 

pekerjaan. 

b. Kemampuan adalah kapasitas atau bakat yang diperoleh secara natural 

atau sengaja yang memungkinkan seseorang melaksanakan pekerjaan 

atau tugas secara maksimal. 

Keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan 

mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Dalam menjalankan suatu 

kegiatan ekonomi, para pengusaha akan memerlukan ketiga faktor produksi 

yang lain yaitu tanah, modal dan tenaga kerja. kecakapan tata laksana atau 

managerial skill yaitu meliputi kemahirannya mengorganisasi berbagai 

sumber daya atau faktor produksi tersebut secara efektif dan efesien 

sehingga usahanya berhasil dan berkembang serta dapat menyediakan 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
42

 

C. Sustainability (Keberlanjutan) 

Sustainability mempunyai pengertian yang luas, apabila diterjemahkan, 

sustainability ini mempunyai arti berkelanjutan. Dalam konsep ini adanya 

persamaan persepsi antara pengertian sustainability dengan sustainability 

development. Salah satu pendekatan yang paling sering digunakan untuk 
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mengukur corporate sustainability adalah pendekatan triple bottom line. 

Pendekatan tersebut meliputi :
43

 

1) Enviromental (lingkungan) : mengukur dampak pada sumber daya seperti 

udara, air, emisi limbah. 

2) Social (sosial) : berhubungan dengan corporate governance, motivasi, 

insentif, keamanan dan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, 

hak asasi manusia dan perilaku etis. 

3) Economic (ekonomi) : mengacu pada pengukuran pemeliharaan atau 

peningkatan keberhasilan perusahaan sebagai contoh, teknologi dan 

inovasi, kolaborasi, manajemen pengetahuan, pembelian, proses dan 

pelaporan sustainability. 

Jadi sustainability dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan suatu usaha 

dalam prospek jangka panjang dimana dengan memanfaatkan berbagai sumber 

daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara efektif dan 

efesien dengan memerhatikan keadaan lingkungan, sosial dan ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Maria R. Nindita Radyati, Sustainable . . . , hlm. 148 



31 

 

 

Tabel 2.1 

Faktor Produksi yang Mempengaruhi Sustainability Usaha 

Peternakan Ayam Ras Pedaging (Broiler) 
Modal Tenaga Kerja Tanah Kecakapan Tata 

Laksana 

(Managerial Skill) 

 

1. Modal 

riil 

2. Modal 

uang 

(money 

capital)  

1. Sarjana 

peternak 

2. Terampil 

dan ideal 

1. Tenaga 

penumbu

h yang 

ada di 

dalam 

tanah 

2. Tenaga 

air 

3. mineral 

4. Tanah 

yang 

diatasnya 

didirikan 

bangunan 

5. Bebatuan 

dan kayu 

1. Keahlian 

2. kemampua

n 

K
eb

erlan
ju

tan
 atau

 su
sta

in
a
b

ility 

`Sumber : Sadono Sukirno (2013), Masyhuri (2007), Suherman Rosyidi (2006) 

D. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rulyanti Susi Wardhani dan 

Yulia Agustina yang berjudul “Analisis Faktor –Faktor yang Mempengaruhi 

Daya Saing pada Sentra Industri Makanan Khas Bangka di Kota 

Pangkalpinang”. Dalam penelitian ini jumlah populasi dibagi berdasrkan 

kecamatan dan jenis industri makanan khas bangka, adapun jumlah populasi 

sebanyak 68 terdiri dari industri kerupuk sebanyak 15, industri kemplang 

sebanyak 34, dan industri getas sebanyak 19. Dalam penelitian ini 
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menggunakan teknik analisis data yaitu analisis faktor. Berdasrkan hasil 

penelitian yang dilakukan dari lima variabel yang telah dianalisis hanya empat 

variabel yang memenuhi syarat, yaitu variabel modal kerja, kemasan produk, 

network dan pengembangan usaha. Sedangkan variabel sumber daya manusia 

tidak mempengaruhi daya saing pada sentra industri makanan khas bangka di 

kota Pangkalpinang, dikarenakan tidak memeuhi syarat. Dari variabel-variabel 

yang telah dianalisis, maka terbentuk dua faktor, yaitu faktor pertama keuangan 

(financial) yang memiliki variabel-variabel modal kerja dan pengembangan 

usaha. Faktor kedua adalah pemasaran (marketing) yang memiliki variabel 

kemasan produk dan network. Variabel-variabel yang terdapat pada faktor 

pertama dan faktor kedua merupakan variabel-variabel yang saling 

berhubungan. Hubungan tersebut ditunjukkan dari hasil analisis faktor dimana 

besarnya korelasi kedua faktor tersebut yang cukup tinggi. Dimana faktor yang 

paling dominan adalah faktor pertama yaitu faktor keuangan.
44

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Henry Dunan Pardede (2017) 

yang berjudul “Analisis Faktor Produksi terhadap Pendapatan Petani Padi 

Sawah dengan Sistem PTT”. Dalam penelitian ini sampel yang dijadikan 

menjadi responden diambil berdasarkan Random Sampling dan menggunakan 

data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari petani sampel (responden) 

melalui wawancara langsung dan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). 

Berdasarkan hasil penelitian ini nilai koefisien korelasi adalah 0,90 diperoleh 
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thitung 4,84 ttabel 1,70 dengan taraf signiktif 0,05 artinya bahwa ada hubungan 

atau pengaruh yang sangat nyata antara penggunaan faktor-faktor produksi 

terhadap produksi padi PTT, penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha 

tani padi sawah sistem PTT belum efisien dan ada hubungan beberapa yang 

nyata antara biaya dengan pendapatan usaha tani padi sawah sistem PTT.
45

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ari Irawan dan Hari Mulyadi 

yang berjudul “Pengaruh Keterampilan Wirausaha Terhadap Keberhasilan 

Usaha (Studi Kasus pada Distro Anggota Kreative Independent Clothing 

Community  di Kota Bandung)”. Dalam penelitian ini populasi dan sampel 

pada penelitian ini adalah distro anggota Kreative Independent Clothing 

Community di Kota Bandung berjumlah 32 responden. Maka peneliti 

menggunakan teknik sampel jenuh. Objek penelitian yang menjadi variabel 

bebas (independent variable) adalah Keterampilan wirausaha (X) yang 

meliputi: Technical skills, Management  skills, Entrepreneurship skills, 

Personal maturity  skills terhadap Keberhasilan Usaha (Y) meliputi: Laba, 

Produktivitas dan Efisiensi. Daya Saing, Kompetensi dan Etika Usaha, 

Terbangunnya citra baik. Hasil dari penelitian ini yaitu keterampilan wirausaha 

distro anggota komunitas KICK (Kreative Independent Clothing Kommunity) 

di Kota Bandung berada pada kategori tinggi. Nilai tertinggi terdapat pada 

indikator personal maturity skills. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan 

aspek kesadaran diri, kemampuan merefleksikan apa yang terjadi, mengenali 
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dan memperbaiki kelemahan, bertanggung jawab untuk memecahkan masalah 

dan kemampuan untuk menghasilkan solusi. Sedangkan indikator management 

skills memiliki nilai terendah keterampilan wirausaha pada Distro Anggota 

Komunitas KICK di Kota Bandung. Keberhasilan usaha distro anggota 

komunitas KICK (Kreative Independent Clothing Kommunity) di Kota 

Bandung berada pada kategori cukup tinggi. Indikator keberhasilan usaha yang 

memiliki penilaian paling tinggi adalah kompetensi dan etika usaha. Sedangkan 

indikator dengan nilai terendah terdapat pada produksi dan efisiensi.
46

  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lies Indriyatni yang berjudul 

“Analisis Faktor Faktor yang berpengaruh terhadap Keberhasilan Usaha Mikro 

dan Kecil”. Dalam penelitian ini populasi yaitu semua pengusaha mikro dan 

kecil  yang ada di Semarang Barat, dari populasi yang ada diambil sampel 

sebanyak 100 responden, dengan metode rondom sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner dan wawancara. Hasil 

penelitian ini yaitu faktor modal kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keberhasilan usaha mikro dan kecil di wilayah Semarang Barat, 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 dan tingkat pengaruh sebesar 0,230,  

faktor kemampuan atau skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keberhasilan usaha mikro dan kecil wilayah Semarang Barat, dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,015 dan tingkat pengaruh sebesar 0,206 dan faktor lokasi 

usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro 
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dan kecil di wilayah Semarang Barat dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 

dan tingkat pengaruh sebesar 0,240.
47

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Eka Sari yang berjudul 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Industri Batu Bata di 

Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2018”. 

Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah industri batu bata di Desa 

Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah modal dan tenaga 

kerja yang berpengaruh terhadap produksi industri batu bata di Desa Nangsri 

Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber 

langsung dari responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Berdasarkan Tabel 4.1 hasil estimasi menunjukan 

nilai R-square (R2) sebesar 0,920482, artinya 92,0482 % variasi dari variabel 

hasil produksi dapat dijelaskan oleh variabel modal dan tenaga kerja, 

sedangkan sisanyasebesar 7,9518 % variasi dari variabel yang mempengaruhi 

hasil produksi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model. 

Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa variabel modal dan tenaga kerja 
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berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi industri batu bata 

dengan tingkat signifikansi 0,01.
48

 

E. Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 

Kerangka Koseptual 
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F.  Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti di bawah dan thesa yang 

berarti kebenaran. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang 

kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh 

dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji 

keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan 

penelitian.
49

 

 Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian. 

Setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir, perlu 

diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian 

yang bersifat eksploratif dan sering juga dalam penelitian deksriptif tidak perlu 

merumuskan hipotesis.
50

 

 Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak merumuskan hipotesis, 

tetapi justru menemukan hipotesis, selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh 

peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.  

 Bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan masalah 

penelitian. Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah 

penelitian ada tiga, yaitu rumusan masalah deskriptif (variabel mandiri), 

komparatif (perbandingan), dan asosiatif (hubungan). Oleh karena itu, maka 
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bentuk hipotesis penelitian juga ada tiga, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif dan 

asosiatif atau hubungan.
51

 

 Dalam merumuskan hipotesis ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, 

antara lain :
52

 

b. Hipotesis harus mengekspresikan satu fenomena (satu variabel) atau 

mengekspresikan hubungan/pengaruh antara dua variabel atau lebih. 

Maksudnya, dalam merumuskan hipotesis untuk mengekspresikan 

hubungan/pengaruh seorang peneliti harus setidak-tidaknya mempunyai dua 

variabel yang akan dikaji. Kedua variabel tersebut adalah variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent). Jika variabel lebih dari dua, 

maka biasanya satu variabel terikat dua variabel bebas. 

c. Hipotesis harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda, artinya 

rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna dan 

tidak boleh menimbulkan penafsiran lain. Jika hipotesis dirumuskan secara 

umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. 

d. Hipotesis harus dapat diuji secara empiris, maksudnya memungkinkan 

untuk diungkapkan dalam bentuk operasionalisasi yang dapat dievaluasi 

berdasarkan data yang di dapatkan secara empiris. 
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 Penelitian ini memiliki hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. H1: Faktor produksi modal berpengaruh terhadap sustainability 

(keberlanjutan) usaha peternakan ayam ras pedaging (broiler). 

2. H2: Faktor produksi tenaga kerja berpengaruh terhadap sustainability 

(keberlanjutan) usaha peternakan ayam ras pedaging (broiler). 

3. H3: Faktor produksi tanah berpengaruh terhadap sustainability 

(keberlanjutan) usaha peternakan ayam ras pedaging (broiler). 

4. H4: Faktor produksi kecakapan tata laksana atau managerial skill 

berpengaruh terhadap sustainability (keberlanjutan) usaha peternakan 

ayam ras pedaging (broiler). 

5. H5 : Faktor produksi yang paling berpengaruh yaitu modal dan 

kecakapan tata laksana atau managerial skill berpengaruh terhadap 

sustainability (keberlanjutan) usaha peternakan ayam ras pedaging 

(Broiler). 

 

 

 

 

 

 

 


