
 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Gula Semut 

Gula semut adalah gula merah versi bubuk dan sering pula disebut orang 

sebagai Gula Kristal (Setyamidjaja, 2006). Dinamakan gula semut karena bentuk 

gula ini mirip rumah semut yang bersarang di tanah. Bahan dasar untuk membuat 

gula semut adalah nira dari pohon Kelapa atau pohon aren (enau). Karena kedua 

pohon ini masuk jenis tumbuhan palmae maka dalam bahasa asing, secara umum 

gula semut hanya disebut sebagai Palm Sugar atau Palm Zuiker. Permintaan akan 

gula semut terus meningkat dari waktu ke waktu. Ini tidak lepas dari usaha para 

produsen gula semut yang terus melakukan pendidikan pasar. Terutama terhadap 

target pasar industri yang sangat mempertimbangkan efisiensi, mereka terus 

menonjolkan sisi kepraktisan dari gula semut dibandingkan dengan menggunakan 

gula merah biasa. Wilayah yang terkenal dengan sentra produksi Gula Semut 

antara lain Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, 

Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Lebak.  

B. Proses Pembuatan Gula Semut 

 Pembuatan gula semut, nira memilliki pH 8 -9 harus diturunkan hingga 

menjadi pH yang netral. Biasanya nira yang digunakan merupakan hasil sadap 

saat pagi hari dalam pembuatan gula semut (Setyamidjaja, 2006). Proses 

pembuatan gula semut sebagai berikut : 

1. Nira disaring kemudian dimasak menggunakan wajan (panci) yang terbuka. 
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2. Setelah mendidih diberi sedikit TSP (Triple Super Phosphate) untuk 

menurunkan pH. 

3. Kemudian melakukan pengecekan pH menggunakan kertas lakmus, jika sudah 

netral cairan disaring dan diletakkan ke wajan (panci) yang lebih besar untuk 

menampung nira lain. 

4. Cairan dipanaskan lagi, tetapi api pamanas dikurangi tekanannya dan memasak 

gula harus sering kali diaduk. 

5. Bila mencapai kekentalan tertentu, kemudian tuangkan pada wadah plastik 

untuk didiamkan sekitar satu sampai dua hari. 

6. Gula kristal kemudian masuk kedalam alat sentrifuse untuk memecah dan 

memperkecil butiran, dengan menambah air sedikit demi sedikit untuk 

menjalankan alatnya. 

7. Gula semut siap dipasarkan dengan rendemen (kadar air) sekitar 7% (1 kg nira 

menghasilkan 70 gram gula semut). 

C. Faktor Produksi 

 Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan optimalisasi dari faktor – faktor 

produksi seperti modal, tenaga kerja, bahan baku oleh pelaku produksi untuk 

menghasilkan suatu produk atau jasa (Ahman dan Rohmana, 2007). Secara teknis, 

kegiatan produksi dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa input untuk 

menghasilkan sejumlah output. 

 Kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan 

fungsional atau saling mempengaruhi, yaitu : 

a. Berapa output yang harus diproduksi 
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b. Berapa input yang akan dipergunakan 

 Fungsi produksi adalah hubungan fungsional atau sebab akibat dari input 

dan output. Dalam hal ini input sebagai sebab dan output sebagai akibat atau input 

sebagai variabel bebas dan output sebagai variabel tak bebas. Input produksi 

dikenal dengan faktor – faktor produksi dan output produksi dikenal dengan 

jumlah produksi. 

 Fungsi produksi merupakan suatu fungsi atau persamaan yang menyatakan 

hubungan antara jumlah output (Q) dengan jumlah input (X) yang digunakan 

dalam suatu produksi X1, X2, X3, ....., Xn, secara metematis dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

Q = f (X1, X2, X3, ...., Xn) 

Keterangan : 

Q = output 

X = input 

 

(Soekartawi, 2003). 

 

 Ketika input – input produksi terdiri dari resource, capital, labour, dan 

teknologi maka persamaan produksi menjadi berikut : 

Q = f ( C, L, R, T) 

Keterangan : 

Q = quantity atau jumlah produk yang dihasilkan 

f = fungsi atau simbol persamaan fungsional 

C = capital atau modal sarana yang digunakan 

L = labour atau tenaga kerja 

R = resource atau sumber daya 

T = teknologi 

 

(Soekartawi, 2003). 

 

Analisis Efisiensi Alokatif ..., FahmiArif Ardirianto, Fakultas Pertanian UMP, 2020



13 
 

 
 

 Persamaan tersebut menjelaskan bahwa output dari suatu produksi 

merupakan fungsi atau akibat dati input. Artinya, setiap barang yang dihasilkan 

dari produksi akan tergantung pada jenis dari input yang digunakan. Perubahan 

yang terjadi pada input akan menyebabkan terjadinya perubahan pada output. 

Input – input produksi yang digunakan dalam kegiatan usaha dalam 

produksi tersebut berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap produksi gula 

semut organik, sehingga diperlukan pengujian untuk mengetahui input – input 

produksi yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap produksi gula 

semut organik. Untuk mengetahui bahwa data terdistribusi normal sebelum 

melakukan pengujian OLS (Ordinary Least Square), sehingga terdapatdari BLUE 

(Best, Linear, Unbiased Estimator) sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang 

bisa membenarkan kesalan, dan menyalahkan yang benar dalam pengujian dengan 

program SPSS sehingga tidak bias dengan uji asumsi klasik (Soekartawi, 2003). 

D. Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas 

residual, multikolienaritas, autokorelasi, dan heteroskedastis pada fungsi produksi 

(Yudiaatmaja,2013). Fungsi produksi dapat disebut memenuhi beberapa asumsi 

klasik jika data residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolienaritas, 

autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Harus terpenuhinya asumsi klasik karena 

agar diperoleh fungsi produksi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian 

dapat di percaya. 
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1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menilai 

sebaran data pada sebuah variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi 

normal atau tidak. Data dengan distribusi normal dapat menghindarkan dari bias 

sehingga dapat di uji dalam fungsi produksi dan uji hipotesis untuk mengetahui 

variabel input produksi apakah yang dapat mempengaruhi dalam produksi  

(Yudiaatmaja, 2013). 

2. Uji Multikolienaritas 

 Multikolienaritas memiliki arti antara variabel independen yang terdapat 

dalam model regresi memiliki hubungan lincar yang sempurna atau mendekati 

sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara 

variabel bebasnya (Yudiaatmaja, 2013). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas merupakan varian residual yang tidak sama pada 

semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Yudiaatmaja, 2013). 

E. Fungsi Produksi Tipe Cobb-Duglass 

Fungsi produksi tipe Cobb-Duglass merupakan suatu fungsi atau 

persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel. Variabel yang pertama yaitu 

variabel depeden, yang diberi simbol (Y) dan variabel independen diberi simbol 

(X) (Soekartawi, 2003). Analisis tipe Cobb-Duglass apabila dalam fungsi 

produksinya menggunakan lebih dari dua variabel yang bermacam – macam 
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seperti bahan baku, bahan pendukung dal lain – lain, maka hal itu disebut fungsi 

produksi tipe Cobb-Duglass. Secara sistematik model persamaan fungsi produksi 

tipe Cobb-Douglas dapat dituliskan sebagai berikut : 

Y = aX1
b1

X2
b2

 X3
b3

 X4
b4

 X5
b5

 µ 

Dimana : 

Y  : Produksi  

a   : Nilai konstanta 

b1 – b5 : Koefisien regresi 

X : Jenis faktor produksi  

µ   : error atau kesalahan pengganggu 

 

(Soekartawi, 2003). 

 

 Pada persamaan tersebut terlihat bahwa nilai b1, b2, b3, ....., bn adalah 

tetap walaupun variabel yang terlihat telah dilogaritmakan. Hal ini karena b1, b2, 

b3, ....., bn pada fungsi tipe Cobb-Douglas menunjukan elastisitas X terhadap Y, 

dan jumlah elastisitas merupakan return to scale (Soekartawi, 2003). 

 Fungsi produksi tipe Cobb-Douglas sering digunakan dalam penelitian 

ekonomi praktis dengan model fungsi produksi marginal (marginal product), 

produksi rata – rata (average product), tingkat kemampuan batas untuk 

mensubstitusi (marginal rate of subtitution), intensitas penggunaan faktor 

produksi (factor intensity), efisiensi produksi (efisiensi of production) secara 

mudah dengan jalan manipulasi secara metematis (Sudarman, 2004). 

 Ada tiga alasan pokok mengapa fungsi tipe Cobb-Douglas lebih banyak 

dipakai oleh para peneliti, yaitu (Soekartawi, 2003) : 

a. Penyelesaian fungsi tipe Cobb-Douglas relative lebih mudah dibandingkan 

denga fungsi yang lain. 
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b. Hasil pendugaan garis melalui fungsi tipe Cobb-Douglas akan menghasilkan 

koefisien regresi yang sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitas. 

c. Besaran elastisitas tersebut sekaligus menunjukan tingkat besaran return to 

scale. 

1. Uji F 

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk 

melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama 

terhadap variabel terikatnya (Qudratullah, 2013). Atau untuk menguji apakah 

model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Jika 

model signifikan maka model bisa digunakan untuk prediksi/peramalan, 

sebaliknya jika non/tidak signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan 

untuk peramalan. 

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan Tabel F 

atau F Tabel dalam Excel, jika F hitung > dari F tabel, (Ho di tolak Ha diterima) 

maka model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom signifikansi pada tabel 

Anova. Model signifikan selama kolom signifikansi (%) < Alpha (kesiapan 

berbuat salah tipe 1, yang menentukan peneliti sendiri, ilmu sosial biasanya paling 

besar alpha 10%, atau 5% atau 1%). Dan sebaliknya jika F hitung < F tabel, maka 

model tidak signifikan, hal ini juga ditandai nilai kolom signifikansi (%) akan 

lebih besar dari alpha. 

2. Uji t 

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel 
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terikatnya (Qudratullah, 2013). Uji ini dapat dilakukan dengan mambandingkan t 

hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing 

t hitung, proses uji t identik dengan Uji F. Namun perlu dijelaskan lagi bahwa 

sebenarnya Uji F dan Uji t itu tidak hanya sebatas dari apa yang telah dibahas di 

atas, dimana di atas membahas tentang Uji F dan Uji t dalam konteks analisis 

regresi linear. Namun dalam konteks yang lain, bisa jadi ada dalam berbagai jenis 

analisis, misalnya Uji ANOVA, ANCOVA, MANOVA juga terdapat nilai F. Dan 

pada uji beda 2 sampel berpasangan, yaitu paired t test dan uji beda 2 sampel 

bebas, yaitu independen t test, juga ada nilai t. 

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Uji R
2
 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam 

regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang 

terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa 

dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya (Qudratullah, 

2013). Nilai koefisien determinasi (R
2
) ini mencerminkan seberapa besar variasi 

dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai 

koefisien determinasi sama dengan 0 (R
2
 = 0), artinya variasi dari Y tidak dapat 

diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R
2
 = 1, artinya variasi dari Y 

secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila R
2
 = 1, maka 

semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik 

atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R
2
 nya yang mempunyai 

nilai antara nol dan satu. 

F. Efisiensi Alokatif (Harga) Penggunaan Faktor Produksi 

Analisis Efisiensi Alokatif ..., FahmiArif Ardirianto, Fakultas Pertanian UMP, 2020

https://www.statistikian.com/2012/08/membuat-r-tabel-dalam-excel.html
https://www.statistikian.com/2012/11/one-way-anova-dalam-excel.html
https://www.statistikian.com/2012/07/uji-ancova.html
https://www.statistikian.com/2012/07/multivariate-analysis-of-variance-manova.html
https://www.statistikian.com/2012/07/uji-t-paired-dengan-spss.html
https://www.statistikian.com/2014/04/independen-t-test-dengan-spss.html


18 
 

 
 

 Efisiensi dan produktivitas dapat digunakan sebagai bahan untuk 

mengukur kinerja dari suatu unit usaha ekonomi, meskipun secara prinsip 

keduanya berbeda. Konsep efisiensi lebih berkaitan seberapa jauh suatu proses 

dapat mengkonsumsi input untuk menghasilkan output, sementara konsep 

produktivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu proses dapat menghasilkan 

outpur dengan menggunakan input tertentu (Mulyadi, 2000). 

 Efisiensi ekonomi terdiri dari efisiensi teknis (technical efficiency) dan 

efisiensi alokasi (allocative efficiency). Ada tiga kegunaan dalam mengukur 

efisiensi. Pertama, sebagai tolak ukur untuk memperoleh efisiensi relatif yang 

dapat mempermudah dalam membandingkan antara unit ekonomi satu dengan 

lainnya. Kedua, jika terdapat tingkat efisiensi dari beberapa unit ekonomi maka 

dapat dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor - faktor apa yang menentukan 

perbedaan tingkat efisiensi. Ketiga, informasi mengenai efisiensi memiliki 

implikasi kebijakan karena manajer dapat menentukan kebihjakan dalam 

perusahaan yang tepat (Soekartawi, 2003). 

 Analisis efisiensi harga digunakan untuk menganalisis tingkat efisiensi 

alokasi penggunaan faktor produksi usaha tani gula semut organik. Efisiensi harga 

tecapai bila nilai produks marginal (NPM) sama dengan biaya korbanan marginal 

(BKM). Sebagai upaya penggunaan input yang optimal untuk mendapatkan 

produksi yang maksimal, dalam situasi tersebut akan tercapai jika usaha tani 

mampu membuat suatu upaya penggunaan input yang optimal untuk mendapatkan 

produksi yang maksimal, dalam situasi tersebut akan tercapai jika usaha tani 

mampu membuat suatu upaya apabila nilai produksi marginal (NPM) dari suatu 
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faktor produksi sama dengan harga faktor produksi. Secara sistematis dapat 

dirumuskan sebagai betikut (Soekartawi, 2003). 

NPM = 
          

       
  

Keterangan : 

bi : elastisitas 

Y  : produksi 

Py : harga produksi 

X  : jumlah faktor produksi X 

Px : harga faktor produksi 

(Soekartawi, 2003). 

 Jika nilai  
    

  
 > 1 maka penggunaan input x belum efisien, agar 

mencapai efisien maka input x perlu ditambah. Jika nilai  
    

  
 < 1, maka 

penggunaan input x tidak efisien, sehingga penggunaan input x perlu dikurangi. 

Sedangkan kondisi input yang efisien yaitu dengan nilai  
    

  
 = 1 atau 

perbandingan antara nilai produksi marginal dan harga input x sama dengan satu. 

G. Analisis Biaya Produksi 

 Analisis biaya atau (cost benefit analysis), adalah pendekatan sistematis 

untuk mempertimbangkan kelemahan (biaya) dan kekuatan (manfaat) terhadap 

pilihan yang ada. Analisis biaya dilakukan dengan menjumlah semua biaya yang 

digunakan untuk operasional dalam produksi. Biaya adalah nilai dari semua 

korbanan (input) ekonomi yang diperlukan yang dapat diperkirakan dan dapat 

diukur untuk menghasilkan sesuatu produk (Sugiarto, 2007). Biaya dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu : 
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a. Biaya tetap adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan 

banyak atau sedikit. 

b. Biaya tidak tetap (variabel) adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh 

produksi yang diperoleh. 

Selain dua macam biaya diatas, ada juga biaya lain yang diperhitungkan yaitu : 

a. Biaya total, merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. 

b. Biaya rata-rata, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu 

kesatuan output tertentu. 

c. Biaya total rata-rata dan biaya tetap rata-rata. 

1. Biaya Tetap (Fix Cost) 

Biaya tetap merupakan jenis biaya yang bersifat statis atau tidak berubah 

dalam ukuran tertentu. Biaya ini akan tetap dikeluarkan meskipun perusahaan 

tidak melakukan aktivitas apapun atau ketika perusahaan melakukan banyak 

aktivitas. Maka dari itu biaya akan selalu sama pengeluarannya ketika perusahaan 

dalam keadaan berproduksi ataupun tidak melakukan produksi, seperti investasi 

fasilitas, dan peralatan produksi perusahaan. Ciri – ciri biaya tetap yang telah 

ditentukan yaitu bersifat jangka panjang dan tidak dapat dikurangi secara 

mendadak dalam jangka pendek tanpa mempengaruhi secara khusus kegiatan 

perusahaan (Sugiarto, 2007). 

2. Biaya Variabel (Variabel Cost) 

Biaya variabel merupakan jenis biaya yang bersifat dinamis atau berubah-

ubah dalam ukuran tertentu Biaya ini akan berubah sesuai yang dikeluarkan 

perusahaan saat melakukan aktivitas. Maka dari itu biaya variabel akan selalu 
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berubah sesuai dengan jumlah dan waktu produksi di suatu perusahaan, seperti 

bahan baku, bahan bakar, dan gaji karyawan. Ciri – ciri biaya variabel yaitu 

semakin tinggi volume aktivitas maka total biaya variabel juga semakin naik dan 

sebaliknya (Sugiarto, 2007). 

3. Biaya Produksi (Production Cost) 

Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya yang dibutuhkan dalam 

proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. 

Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional 

(Sugiarto, 2007). Biaya produksi yang digunakan pengrajin untuk membiayai 

semua faktor produksi yang digunakan dalam usaha gula semut organik yang 

meliputi biaya sarana produksi, dan lain-lain yang digunakan untuk mendukung 

usaha dalam produksi gula semut organik. 

Menurut Sugiarto (2007) besarnya biaya yang dikeluarkan dalam produksi gula 

semut dapat  dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

TC = TFC + TVC 

Keterangan:   

TR  : total penerimaan (Rp)  

TFC  : total biaya tetap (Rp) 

TVC  : total biaya variabel (Rp) 

(Sugiarto, 2007). 

H. Analisis Pendapatan 

Pendapatan dalam usaha dagang merupakan selisish antara penerimaan total 

dengan biaya total yang dikeluarkan. Terdapat dua tujuan utama dari analisis 
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pendapatan bersih, yaitu menggambarkan keadaan sekarang dan menggambarkan 

keadaan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan suatu unit usaha untuk 

mengukur kegiatan usaha pada saat ini berhasil atau tidak. Pendapatan ini terbagi 

menjadi dua, yaitu pendapatan kotor atau (penerimaan) dan pendapatan bersih 

(keuntungan). Pendapatan kotor atau penerimaan adalah nilai produk total dalam 

jangka waktu tertentu baik yang dijual maupun yang tidak dijual yang dihitung 

dengan cara mangalikan jumlah produk fisik dengan harga. Jadi besarnya 

pendapatan kotor atau penerimaan tergantung pada besar kecilnya produksi yang 

diperoleh dengan tingkat harga yang berlaku. Sedangkan pendapatan bersih atau 

keuntungan adalah selisih antara pendapatan kotor (penerimaan) dengan total 

biaya produksi (Sujarwo, 2008). 

1. Penerimaan 

Penerimaan perusahaan bersumber dari pemasaran atau penjualan hasil usaha, 

seperti panen tanaman atau hasil barang olahan yang dihasilkan. Penerimaan bisa 

bersumber dari pemayaran tagihan, bunga, dividen, pembayaran dari pemerintah 

dan sumber lainnya yang menambah aset perusahaan (Sugiarto, 2007). 

Penerimaan total merupakan hasil dari perkalian antara produk yang dijual dengan 

harga jual persatuan produk dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

TR = Py x Y 

Keterangan:   

TR  = total penerimaan (Rp)  

Py  = harga (Rp) 

Y  = jumlah Produk (Rp) 

(Sugiarto, 2007). 
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2. Pendapatan Bersih 

Pendapatan bersih dalam usaha dagang merupakan selisish antara 

penerimaan total dengan biaya total yang dikeluarkan dalam proses produksi. 

Pendapatan bersih merupakan pendapatan real yang diterima oleh usaha yang 

dijalankan dengan tujuan menggambarkan keadaan sekarang dan menggambarkan 

keadaan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan suatu unit usaha untuk 

mengukur kegiatan usaha pada saat ini berhasil atau tidak, pendapatan bersih bisa 

ditulis dengan rumus sebagai berikut (Soekartawi, 2003) :  

Pd = TR – TC 

Keterangan :  

Pd  = pendapatan bersih (Rp) 

TR  = penerimaan total (Rp) 

TC  = biaya total (Rp) 

(Soekartawi, 2003). 

I. Analisis Kelayakan Usaha Ekonomi 

 Analisis kelayakan usaha ekonomi dapat diartikan sebagai suatu alat analisis 

yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu usaha secara ekonomi. Alat 

analisis biasanya menggunakan analisis R/C (Gilarso, 2008).  

 Tujuan melakukan studi kelayakan usaha ekonomi yaitu : 

1. Menghindari kerugian dalam ekonomi 

Analisis Efisiensi Alokatif ..., FahmiArif Ardirianto, Fakultas Pertanian UMP, 2020



24 
 

 
 

Dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan 

kerugian yang tidak diinginkan. 

 

 

2. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan 

Rencana yang sudah disusun akan dijadikan acuan dalam mengerjakan 

setiap tahapusaha, sehingga suatu pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis dan 

dapat tepat sasaran serta sesuai rencana. 

3. Memudahkan pengawasan 

Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dari 

rencana yang telah disusun. 

4. Memudahkan pengendalian 

Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan 

pekerjaanyang melenceng, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. 

 Revenue Cost Ratio (R/C) merupakan ukuran perbandingan antara penerimaan 

usaha (Revenue = R) dengan biaya total (Cost = TC), dimana nilai R/C tersebut 

dapat menunjukan apakah suatu usaha menguntungkan atau tidak 

menguntungkan. Usaha layak jika nilai R/C > 1, sedangkan usaha tidak layak jika 

nilai R/C < 1. Berikut cara perhitungan R/C (Sugiarto, 2007) :  

R/C = 
                

           
 

(Sugiarto, 2007). 

Kriteria : 

1. R/C > 1, berarti usaha tersebut menguntungkan dan usaha tersebut perlu untuk  
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    dikembangkan. 

2. R/C = 1, berarti usaha hanya memenuhi titik impas pendapatan dan biaya. 

3. R/C < 1, berarti usaha tersebut tidak menguntungkan sehingga usaha tersebut  

    tidak perlu dilanjutkan kembali. 

J. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Suyudi dkk (2007) yang berjudul “Efisiensi 

Penggunaan Faktor – Faktor Produksi Pada Usaha Pembuatan Gula Kelapa Di 

Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara” yang 

menggunakan analisis fungsi produksi Coob-Douglas dengan faktor produksi 

yang digunakan sebagai variabel bebas adalah jumlah nira yang dimasak, luas 

lahan garapan, kayu bakar serta tenaga kerja dan analisis pendapatan gula kelapa 

secara sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah nira yang dimasak 

berpengaruh secara nyata, sedangkan luas lahan garapan, kayu bakar dan tenaga 

kerja yang digunakan tidak berpengaruh secara nyata pada produksi gula kelapa. 

Faktor produksi nira belum efisien, faktor produksi kayu bakar dan tenaga kerja 

tidak efisien, sedangkan luas garapan telah efisien. Jumlah biaya yang dikeluarkan 

untuk produksi gula kelapa adalah sebesar Rp.532.332,73 atau Rp. 

29.195,58/pohon/bulan, dan pendapatan kotor petani penderes sebesar Rp. 

351.217,00/bulan, sedangkan pendapatan bersih sebesar minus 

Rp.115.831,00/bulan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Prabandari (2018) yang berjudul “Faktor – 

Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Petani Gula Kelapa Di Desa Pengalusan 

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga” yang menggunakan analisis fungsi 
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produksi Coob-Douglas dengan faktor produksi yang digunakan sebagai variabel 

bebas adalah modal, luas lahan garapan/ julah pohon kelapa, jumlah nira/hari, 

teknologi serta tenaga kerja dan analisis pendapatan gula kelapa secara sederhana. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor – faktor produksi yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap produksi gula kelapa yaitu produksi nira, teknologi 

berupa mesin oven, dan anggota. Faktor –faktor yang tidak berpengaruh 

signifikan yaitu modal, tenaga kerja, dan jumlah tanaman. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Dwijatenaya (2017) yang berjudul 

“Keuntungan Dan Efisiensi Usaha Gula Aren” yang menggunakan analisis fungsi 

produksi Coob-Douglas dengan faktor produksi yang digunakan sebagai variabel 

bebas adalah, luas lahan garapan, tenaga kerja serta peralatan dan analisis 

kelayakan usaha (R/C). Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah nira yang 

dimasak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi gula kelapa yaitu tenaga 

kerja, dan peralatan. Faktor – faktor yang tidak berpegaruh signifikan yaitu lahan. 

Usaha gula aren menguntungkan dan layak untuk diusahakan dengan nilai R/C 

ratio sebesar 1,68 (1,68 > 1). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Melinda (2015) yang berjudul “Efisiensi 

Usaha Pengolahan Gula Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah” yang 

menggunakan analisis fungsi produksi Coob-Douglas dengan faktor produksi 

yang digunakan sebagai variabel bebas adalah jumlah pohon, curahan tenaga kerja 

seta bahan bakar dan analisis finansial dengan menggunakan metode analisis 

pendapatan sederhana. Hasil penelitian menunjukan faktor – faktor produksi yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap produksi gula kelapa yaitu 
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jumlah pohon, curahan tenaga kerja, serta bahan bakar. Untuk hasil perhitungan 

biaya diketahui bahwa jumlah total biaya yang harus dikeluarkan oleh pengrajin 

gula semut jauh ebih bedar jika dibandingkan dengan pengrahi gula cetak, yaitu 

sebesar Rp. 2,324,984 dan Rp. 2,262,597.21 akan tetapi jumlah keuntungan yang 

diterima oleh pengrajin gula semut lebih besar jika dibandingkan dengan 

pengrajin gula cetak, yaitu sebesar Rp. 1,089,742.53 dan Rp. 87,177.72. 

 

 

 

 

Analisis Efisiensi Alokatif ..., FahmiArif Ardirianto, Fakultas Pertanian UMP, 2020




